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Forord
De store forandringer, som det danske samfund har undergået de sidste hundrede år 
i forbindelse med industrialiseringen, sammenfattes ofte i begrebet »de nye tider«.

Hele landet, fra den mindste flække til hovedstaden var med i industrialiseringen.
Sundtoldens ophævelse i 1857 markerer indledningen til »de nye tider« i Helsin

gør. I løbet af få årtier blev den tidligere sundtoldsby omdannet fra en udpræget han
delsby til industriby, hvor jernskibsværftet fik en alt dominerende rolle såvel økono
misk som socialt. Værftet har vel nærmest været en »stat i staten«.

Industrialiseringen har ikke blot betydet ændrede arbejdsbetingelser for største
parten af befolkningen. Også familielivet har undergået betydelige forandringer, li
gesom fritiden blev et begreb for stadig større kredse. Rammen, hvori livet foregik, 
har tilsvarende ændret karakter. De tekniske fremskridt bidrog stærkt til at vække 
følelsen af at leve i en ny tid.

Der findes endnu en del mennesker, der kan huske en tid, der er meget forskellig 
fra den, som vi nu lever i. Endnu findes der rundt omkring meget materiale, som kan 
belyse, hvordan »de nye tider« holdt deres indtog i Helsingør og gav sig udslag i 
netop vores lokalsamfund.

Medens tid er, har Bymuseet derfor iværksat en større systematisk indsamling af 
erindringer, genstande, fotografier og andet materiale, som kan fortælle historien 
om »de nye tider« i Helsingør og opland.

Udover at bevare dette for eftertiden har museet sat sig det mål hurtigst muligt at 
viderebringe eller formidle det indsamlede materiale til de mange, som måske ikke 
så længe eller overhovedet ikke har taget del i »de nye tider«, men som dog er en del 
af disse, og i virkeligheden bærerne af udviklingen.

Udover en oversigtsartikel, som er uddrag fra museets særudstilling »De nye tider i 
Helsingør. Arbejderlivet 1882-1982«, er årbogen helliget en række beretninger, som 
forskellige helsingoranere har skrevet på opfordring af museet i 1982. Vi vil her tak
ke hjerteligt for de mange gode beretninger, der allerede er indkommet.

Det er selvsagt kun et begrænset udvalg af de indkomne beretninger, som det har 
været muligt at bringe. Men skulle interessen vise sig at være stor, vil også årbogen 
for 1983 blive en »beretningsbog«. Ellers vil beretningerne blive bragt, når lejlighed 
byder sig.

Men en ting står fast: UDEN DERES BIDRAG ER DET VANSKELIGT AT 
FORTÆLLE EN SANDFÆRDIG HISTORIE OM »DE NYE TIDER« I HEL
SINGØR.



De nye tider i Helsingør
En oversigt over Helsingørs forvandling fra 
handelsby til industriby 1882-1982

Af Kenno Pedersen og Henrik A. Bengtsen

Livsnerven

Hieraki

Sundtoldens Helsingør
Helsingør var omkring 1850 en udpræget handelsby, hvor 
skibsklarering og skibsproviantering var dominerende. 
Grundlaget herfor var Øresundstolden, som var blevet indført 
engang i 1420’rne.

Når en skipper alligevel skulle ankre op på byens rhed for at 
klarere den pålagte Øresundstold, faldt det naturligt, at han 
samtidig provianterede, fik friskt ferskvand og hvad der iøvrigt 
kunne være fornødent til et skibs forsyning.

Skibsprovianteringen var Helsingørs livsnerve. Godt og vel 
et halvt hundrede sundklarererer havde deres virke i Helsingør 
omkring 1850. Direkte, som indirekte, var byens erhvervsliv 
baseret på at betjene handelsskibene, som i stigende grad pas
serede gennem Øresund.

I byen var der et stramt hieraki. Øverst på rangstigen stod 
Kronborgs kommandant og hans officerer, dernæst kom em- 
bedsmændene ved Øresunds Toldkammer, byens embeds- 
mænd, dens købmænd og håndværkere samt færgemændene. 
Nederst i hierakiet fandtes arbejdsfolk, enker og andre, der 
balancerede på grænsen til de fattige1.

Der er hektisk travlhed i 
Helsingør Havn. Flere 
handelsfartøjer har lagt 
til kaj ved Havnegade, 
medens joller og små- 
både sværmer omkring 
vandpåfyldningshuset. 
Efter maleri fra 1857.
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Skibsfarten

Søhandelen

Sejlskibsflåden

Stagnationens år
Den stagnation, der vitterlig ramte Helsingør i 1870’erne, så
vel befolkningsmæssigt som økonomisk, hænger i første række 
sammen med skibsfartens gradvise overgang fra sejlskibe til 
dampskibe.

Det var sejlskibene, der provianterede. Dampskibene var 
større og kunne medføre langt mere proviant, ligesom de var 
uafhængige af vejrliget.

Mange af de gamle skibsprovianteringshandlere søgte i 
kampen for at overleve at udvide deres varesortiment til også 
at omfatte kul, men uden synderligt held. Byen måtte i stigen
de grad se skibene gå til andre havne og vel især Helsingborg.

Efter Sundtoldens ophævelse i 1857 satsede byens borgere 
fortsat på søhandelen, som gennem mere end 400 år havde væ
ret byens livsnerve. Havnen blev udvidet. Den blev samtidig 
hjemsted for en anselig handelsflåde. Omkring 1870 var lan
dets største sejlskibsrederi således hjemmehørende her.

I denne henseende tog man imidlertid galt bestik af situati
onen. Man blev stående ved sejlskibene. På grund af den skær
pede konkurrence på fragtmarkedet fik disse stadig vanskeli
gere ved at klare sig i konkurrencen med dampskibene, hvor
for den helsingørske handelsflåde, der næsten udelukkende 
bestod af sejlskibe, gradvist blev mindre rentabel. Da skib
sprovianteringshandelen samtidig var i hurtig tilbagegang, be
sad byen ikke den kapital og fremdrift, der var nødvendig for 
at ændre tingenes gang.

De vanskelige besej
lingsforhold, som Hel
singør Havn frembød, 
tilskyndede ikke skip
perne til at søge byen. 
Skibene søgte i stigende 
grad til andre havne.
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Helsingør Værft

Godthåb Glasværk 
omkring 1890. Glas
værket hører til de tid
ligste industriforetagen
der i Helsingør.

Fornyelsen kom udefra i form af anlæggelsen af et jernskibs
værft2.

Det industrielle gennembrud
Vil man tidsfæste et industrielt gennembrud i Helsingør, må 
det blive 1880’erne med anlæggelsen og opkomsten af Helsin
gør Jernskibs- og Maskinbyggeri.

Værftet fik fra første færd enorm betydning for byen, dens 
næringsliv og folketal. Gader, der tidligere forretningsmæssigt 
set havde ført en hensygnende tilværelse, fik fornyet liv og om
sætning.

Med en arbejdsstyrke på godt og vel 700 mand allerede det 
første år (1882-83) blev jernskibsværftet byens altdomineren
de virksomhed. Helsingør havde allerede i begyndelsen af 
1850’erne en forholdsvis veludviklet industri, men da byens 
økonomiske udvikling i 1860’erne centrerede sig om udviklin
gen af handelsflåden, blev den industrielle udvikling forsømt.

Efter en kraftig tilbagegang, hvor arbejdsstyrken var nede 
på 2-300 mand, beskæftigede værftet ved udgangen af 
1880’erne omkring 1000 mand.

Antallet af arbejdere beskæftiget indenfor industrien blev 
ikke alene fordoblet ved etableringen af ovennævnte værft, 
men der skabtes tillige et grundlag for en række mindre nye 
industrielle foretagender, der blev underleverandører til værf
tet3.
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Købmands
gårdene

Byfornyelsen

Udviklingen
Helsingør var omkring midten af 1800-årene en overskuelig 
enhed. På hovedstrøgene lå de store købmandsgårde, og i side
gaderne lå håndværkernes mere beskedne gårde side om side 
med de småhuse, hvor byens fattige, arbejdsfolk og enlige 
kvinder fristede en kummerlig tilværelse i kanten af »den dan
ske købstad«.

Dette bymiljø blev under industrialiseringen 1870-1920 
brudt op, spredt og samlet på en helt ny måde.

Købmandsgårdene blev gradvist omdannet til butikker og 
småindustri. En del af håndværkene fulgte samme udvikling 
efter bedste formåen. Mange bukkede imidlertid under, og 
huse og værksteder affolkedes.

Bygningerne fik dog ikke lov til at stå tomme ret længe, de 
blev snart fyldt af lønarbejdere, den nye klasse der med riven
de hast voksede frem med industrialiseringen.

Endnu i 1880’erne boede så at sige alle Helsingørs indbygge
re i den gamle bykerne. Først omkring århundredskiftet bredte 
byen sig for alvor udover markjordene. Indbyggertallet var på 
dette tidspunkt blevet kraftigt forøget. Ved folketællingen i 
1880 havde byen 8.978 indbyggere, og i 1906 var der 11.534.

Byfornyelsen skete med forrygende hast. Mere end 20 udlej
ningsejendomme af borgerligt tilsnit blev i løbet af en forholds
vis kort årrække rejst forskellige steder i bykernen. Den langt 
overvejende del af nybyggeriet blev dog snart henlagt til områ
det uden for den gamle bykerne. Her var grundene både billi-

Omkring århundred
skiftet begyndte Helsin
gør bys vækst for alvor 
ud over markjordene. 
Nærmest bykernen blev 
bebyggelsen en blan
ding af etageejendom
me og villaer.
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Jernbanen og damp
skibsfarten betød en re
volution i samfærdslen. 
I 1892 etableredes en 
fast dampfærgeforbin
delse til Helsingborg 
som også kunne medta
ge jernbanevogne. 
Nordbanen blev samti
dig ført ned til havnen.

Dampskibene

gere og større og derfor betydelig mere attraktive i byggeøje
med. 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 bebyg
gelse, bestående af småvillaer opført af håndværkere, hand
lende og arbejdere. En del gik sammen i byggeforeninger.

I dag er der godt og vel 30.000 indbyggere i Helsingør by4.

Samfærdslen
Grundlaget for industrialiseringen var udbredelsen og brugen 
af dampkraften. Bortset fra den direkte anvendelse i industri
en fik dampkraften også den største betydning for udviklingen 
af samfærdselsmidlerne.

Jernbanen og dampskibsfarten betød en revolution i sam
færdslen. Før deres fremkost rejste man meget lidt. Transport 
af varer fra et sted til et andet var langsommeligt og besværligt, 
så hver købstad med opland var stort set selvforsynende.

I løbet af et par generationer blev landet bundet sammen af 
et helt net af jernbanelinier og dampskibsruter.

Det første danske dampskib »Caledonia« blev sat i drift alle
rede i 1819, men først ved århundredets slutning overgik 
dampskibstonnagen sejlskibenes. De første dampskibe blev 
sat i rute på Helsingør allerede i 1830’rne.
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Jernbanerne Der var også andre skorstene, der røg. 1 1847 åbnedes jern
banestrækningen mellem København og Roskilde som konge
nets første. Nye jernbanelinier fulgte i hurtig række efter, og i 
tiden op mod udbruddet af den Første Verdenskrig var landet 
forsynet med et tæt jernbanenet, som omfattede godt og vel 
4.000 km. banestrækning.

Åbningen af jernbanen til København via Hillerød i 1864 be
tød en væsentlig forbedring af forbindelsen til omverdenen for 
helsingoranerne. Mere end 60.000 passagerer i hver retning 
det første år taler i den forbindelse sit tydelige sprog

Endnu omkring århundredskiftet udgjorde de gamle dag
vogne samt de private hestekøretøjer en væsentlig del af sam
færdselsmulighederne. De var ganske uundværlige som befor

Bilismen dringsmidler i området mellem jernbanelinierne.
Med bilismen, og i den forbindelse udbygningen af landets 

vejsystem, blev samfærdselsnettet endnu tættere, og »de nye 
tider« nåede dermed ud til den fjerneste afkrog af landet5.

De nye byer
Hele landet fra hovedstaden til den mindste flække deltog i 
Danmarks industrialisering. Byerne blev i den forbindelse 
landets dominerende boplads.

Medens man i 1850 havde haft en hovedstad og 68 købstæ
der, havde man i 1920 godt og vel 140 »bymæssige bebyggel
ser« (med over 750 indbyggere) og langt flere småbyer med ka
rakter af »by«. Forudsætningen for opkomsten af de mange 
»nye byer« var den befolkningsforøgelse, der satte ind i første 
halvdel af 1800-årene, men som først for alvor tog fart efter 
1850.

Landbruget En anden væsentlig forudsætning var driftsomlægningen in
den for landbruget. Denne krævede dels en større og bedre be
tjening med varer til og fra landdistrikterne, dels en kraftigere 
specialisering med håndværk og industri på landet.

Stedet for disse nye funktioner kunne blive en eksisterende 
landsby, et vejkryds eller ved en station.

Langs 
jernbanerne

Med anlæggelsen af Hornbækbanen i 1906 blev en række af 
de små landsbyer og fiskerlejer langs banelinien »stationsby
er«. I sin opbygning udviklede »stationsbyerne«, eller »de nye 
byer«, sig til en meget vellignende kopi af de større byer, såvel i 
deres erhvervsmæssige sammensætning som i bebyggelsens 
udformning, om end i mindre målestok og selvfølgelig med lo
kale variationer. Det var de lokale bygmestre, der formidlede



Personalet ved O. 
Malmgrens smede
værksted i Fiolgade 10, 
1910.

de store byers miljø i »stationsbyarkitekturen«, som den byg
geskik ofte lidt nedladende benævnes.

Kystbanen gjorde det muligt at bo hvor som helst langs 
Strandvejen og alligevel komme til og fra København på kort 
tid. De små fiskerlejer var i slutningen af 1800-årene præget af 
et kraftigt voksende befolkningstal, og omkring århundred
skiftet havde ihvertfald Espergærde fået karakter af bymæssig 
bebyggelse, hvor navnlig villaerne dominerede.

Købmanden og gæstgiveren etablerede sig i reglen først i »de 
nye byer«. Lå disse indenfor det »læbælte«, som var etableret 
ved næringsfrihedsloven for at beskytte handelen og håndvær
ket i købstaden mod konkurrence, måtte det indtil ophævelsen 
af ordningen i 1920 nødvendigvis blive »brugsforening«.

Efter købmanden og gæstgiveren fulgte håndværksmestrene 
og de liberale erhverv. De etablerede sig langs »hovedgaden«. 
En del håndværksforetagender blev efterhånden omdannet til 
butikker og småindustrier.

Håndværket
Gennem århundreder havde håndværkeren selv fremstillet 
sine varer fra råmaterialet til det færdige produkt. Han besad 
en specialviden erhvervet gennem praktisk arbejde i læretiden 
og eventuelt suppleret ved at have været på valsen, hvilket 
gjorde ham kompetent til at bestride sit fag.

Med industrialiseringen blev arbejdet indenfor de fleste 
håndværksfag ændret på mange måder.
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Arbejdsdeling og 
lønarbejde

Den nye drivkraft

Arbejdsdelingen blev således mere fremherskende, meka
niseringen af arbejdspladsen forstærkedes, og lønarbejde blev 
mere almindeligt, dog ikke fra den ene dag til den anden.

Håndværket var stærkt traditionsbundet og ændrede sig kun 
langsomt. Nogle fag egnede sig bedre for mekanisering end an
dre.

Selv i større foretagender, hvor der fremstilledes mange og 
ensartede ting, vandt mekaniseringen kun langsomt frem. De 
fleste håndværksforetagender lå gemt bort i bag- og sidehuse i 
den gamle bykerne, hvor mange af dem endnu frister en stil
færdig tilværelse.

Arbejdsdelingen havde selvfølgelig også været kendt og an
vendt, før industrialiseringen satte ind. Personlige egenskaber 
og arbejdets karakter havde gjort dette helt naturligt. Industri
aliseringen forstærkede det blot, og vel især indenfor de så
kaldte fremstillingsvirksomheder, medens eksempelvis bygge
fagenes arbejdsforhold og organisering stort set forblev uænd
ret7.

Den nære samhørighed mellem mester, svende, lærlinge og 
arbejdsfolk gik efterhånden i opløsning. I modsætning til hos 
bonden, hvor hjemmet var rammen om det daglige arbejde, og 
hans familie udgjorde kernen i gårdens produktionsvirksom
hed, husholdet, var produktionen hos borgeren fjernet fra 
hjemmet, som nu kun var rammen om familiens samvær i friti
den. Arbejdsliv og privatliv adskiltes.

På de mekaniserede virksomheder var det ofte unødvendigt, 
at arbejderen havde bestemte faglige forudsætninger. Faglær
te med forskellig faglig baggrund og ufaglærte kom i højere 
grad til at arbejde sammen.

Industrien
Grundlaget for industrialiseringen var udbredelsen af nye 
kraftkilder, og det blev frem for alt dampkraften.

Den nye drivkraft gjorde det muligt for de industrielle fore
tagender at placere sig uafhængigt af de naturlige energikilder 
og i stedet placere sig i byerne, hvor den fornødne arbejdskraft 
fandtes i rigeligt mål. Medens håndværksvirksomheden stort 
set kun skulle tjene penge til at dække de beskæftigedes leve
omkostninger, skulle den industrielle virksomhed tillige spare 
midler op til nye og bedre maskiner og bygninger, ligesom et 
administrations- og salgsapparat skulle etableres.

Nye materialer blev udviklet, og gamle blev gendannet i nye 
former. Forudsætningen for den industrielle produktion var
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»Nordsjællands Mar
garinefabrik« som blev 
etableret i Hovedvagts
stræde i 1896, var en af 
de mange nye ind
ustrielle foretagender, 
der blev anlagt i Hel
singør omkring år
hundredskiftet.

Massefremstilling

Torvet

Ugelønnet

massefremstilling af ensartede og standardiserede varer til et 
stort og anonymt marked.

Mange af de nye mekaniserede virksomheder var startet 
som mindre håndværksforetagender, der havde specialiseret 
sig i at producere bestemte varer. Dette var en nødvendighed, 
da udbygningen af samfærdselsmidlerne for alvor tog fart i 
slutningen af 1800-årene og dermed ændrede afsætningsfor
holdene radikalt. Det potentielle marked udvidedes og kon
kurrencen skærpedes.. Dette nødvendiggjorde en større og 
billigere produktion, som på sin side fordrede større fabriksan
læg og specialmaskiner m.v.8.

Handelen
Gennem århundreder havde handelen på torvet, i de store 
købmandsgårde og hos de små håndværksmestre i baggårdene 
været rammen om vareomsætningen mellem land og by.

Helsingørs købmænd havde i stor udstrækning baseret deres 
omsætning på at levere varer i større mængder til blandt andet 
de landmænd, der kom til byen og købte ind til længere perio
der ad gangen.

Den nye lønarbejderklasse var ugelønnet. Indkøb på længe
re sigt blev derfor afløst af mindre, men hyppigere indkøb hos 
de lokale butikshandlende.

Loven om næringsfrihed havde fra 1862 givet enhver lov til 
at etablere en forretning, og resultatet blev da også et sandt 
mylder af små nye detailudsalg, oftest indrettet i et kælderlo
kale eller i en stuelejlighed.
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Gaden Gadebilledet ændredes, og omkring århundredskiftet var 
der over 100 sådanne små butikker i Helsingør, som havde 
overtaget distributionen af de nye andelsvirksomheders pro
dukter.

Når en detailhandel af et sådant omfang kunne trives i en by 
med kun 14.000 indbyggere, måtte den enkelte forretnings 
avance nødvendigvis blive stor, uanset at driftsudgifterne var

Brugsen beskedne. Blandt andet derfor blev et af de kooperative brugs
foreningers formål omkring århundredskiftet at skabe et sundt 
modstykke til en detailhandel, der led af alvorlige skavanker.

Den første brugsforening blev i 1904 indrettet i Fiolgade 9, 
og i de kommende år etableredes flere nærbutikker i byens ud
kant.

Fremkomsten af detailbutikker på landet efter ophævelsen 
af de såkaldte læbælter i 1920 satte ekstra skub i den specialise
ring, som var påbegyndt med det stadig større udbud af fa
briksfremstillede og oversøiske varer omkring århundredskif
tet. For at kunne konkurrere måtte de handlende nødvendig
vis specialisere sig og udvide det bestående varelager betyde

Indkøbscentre
ligt, en udvikling som fortsattes til den Anden Verdenskrig.

Herefter er udviklingen gået mod store indkøbscentre og su
permarkeder, baseret på privatbilismen, og mindre men mon
dæne butikker i gågaderne9.

De nye erhverv
Transport var en afgørende del af industrialiseringen. Varer 
skulle transporteres fra fabrikkerne ud til kunderne, og fabrik
kerne skulle have råvarer til produktionen. Mange nye ar
bejdspladser opstod i forbindelse med udbygningen af sam
færdselsmidlerne .

I industrialise
ringens kølvand

I industrialiseringens kølvand fulgte en række nye erhverv 
og arbejdspladser.

Den kraftige udvikling indenfor energiforsyningen og sam
færdselsmidlerne og det stigende behov for pasning og vedlige
holdelse af maskiner og anlæg skabte nye jobs.

De ændrede afsætningsforhold nødvendiggjorde samtidig 
en ændring og udbygning af handelslivet. Serviceerhvervene 
vandt også kraftigt frem med »de nye tider«. Hertil kom en 
voksende administration i den private sektor. Udbygningen af 
den kommunale virksomhed er ligeledes et produkt af »de nye 
tider«. »Et uskyldigt apparat« er den kommunale administra
tion i Helsingør blevet betegnet. Det var, da den omfattede en 
enkelt mand, nemlig kæmneren.



Fra land til by

Arbej ds- 
reglementer

Transport var en afgø
rende del af industriali
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Mindre værksteder, hvor de fabriksfremstillede varer kunne 
repareres, blev ligeledes en karakteristisk følge af industriali
seringen, ligesom det stigende antal kvinder der gik ud på ar
bejdsmarkedet. Mænd og kvinder fik ofte hver deres arbejds
område. Børnepasning sorterede traditionelt under husmode
ren, men i takt med at stadig flere kvinder blev udarbejdende, 
og det gamle familiemønster var i opbrud, opstod behovet for 
børnepasning udenfor hjemmet. Børnehaver og fritidshjem 
blev løsningen10.

A rbejdsforhold
Dampkraften og de store maskiner var noget af det, som i høj 
grad kom til at præge de industrielle arbejdspladser og dermed 
arbej dsforholdene.

Med industrialiseringen begyndte vandringen fra land til by. 
Industrien hvervede i høj grad sine lønarbejdere blandt de ny- 
tilkomne, men selvfølgelig også blandt de bofaste håndværke
re og arbej dsfolk.

Vidste arbejderen ikke på forhånd, hvad man forventede af 
ham, så blev han ofte gjort opmærksom herpå ved sin indtræ
den på kontoret eller i værkstedshallen. Her hang virksomhe
dens arbejdsregler, som kort og godt fortalte, hvordan ved
kommende skulle forholde sig. Et mulkt- og bødesystem var i 
reglen opregnet på samme.

Arbejdstiden var lang. I 1870’erne var den sædvanligvis 11
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timer. Medregnes de to timer middagspause, som var alminde
lig på de fleste arbejdspladser, får man en arbejdsdag på 13 ti
mer. Dette betød eksempelvis, at arbejderen skulle møde kl. 6 
om morgenen, og fabriksfløjten gav først signal om arbejdsop- 
hør klokken 7 om aftenen.

Trods arbejdsreglementer og maskiner, der skulle passes 
med præcision og hurtighed, var arbejdstakten måske alligevel 
mindre hektisk, end den er i dag, og arbejdet mindre trætten
de. Arbejdsmiljøet var også klart forskelligt fra i dag. Arbej
derens arbejdsbetingelser var således i begyndelsen helt og 
holdent underlagt produktionshensynet, men lovgivningen 
ændrede gradvist dette forhold".

Arbejderbevægelsen
Med laugenes nedlæggelse ved loven om næringsfriheden i 
1857 forsvandt håndværkernes århundredlange tradition for 
organisering.

Fremkomsten af byproletariatet fik fra 1870’erne de enkelte 
fag til atter at samles i faglige foreninger efter den socialistiske

Den første 
organisering

ide. De første fag, som organiserede sig i Helsingør, var netop 
de gamle håndværksfag med laugstraditionerne.

Fagforeningernes modstandere var hårde. Medlemsskab 
betød ofte afskedigelser i lavkonjunkturperioder, men igen
nem 80’erne konsoliderede foreningerne sig, og nye grupper af 
ufaglærte dannede også fagforeninger.

Mod slutningen af 80’erne samledes de enkelte fagforenin
Fællesforeningen ger i »Fællesforeningen«, som i 1898 overdrog forhandlingsret

ten på arbejdsmarkedet til det nydannede »De samvirkende 
Fagforbund«.

I 1889 blev der i internationale arbejderkredse truffet be
slutning om at gøre 1. maj til arbejdernes kampdag, og i Hel
singør har der, med få undtagelser, været demonstreret siden 
1890. Demonstrationerne samledes og udgik fra Herluf Trol
lesvej under parolen »8 timers arbejdsdag«.

Kampdage Samtidig indledtes de traditionsrige arbejderstævner i Hel
singør. De tiltrak mange københavnske arbejdere, som kom 
sejlende til byen for at høre de mange talere, synge, danse og 
dyrke det selskabelige samvær.

Men fagforeningernes og Fællesforeningens mål var ikke 
blot at virke for en bedring af arbejdsforhold og lønninger. 
Fællesforeningen stod bag kooperationens udvikling i byen, og 
i Fællesforeningen samledes trådene fra kulforsyningen, fæl
lesbageriet, brugsforeningen med mere.



Arbejdsløsheden, der 
prægede årene omkring 
Første Verdenskrig, 
nødvendiggjorde for
skellige beskæftigelses
foranstaltninger, hvor 
anlægsarbejder var det 
foretrukne middel. Her 
er man i færd med at an
lægge Stubbedamsvej.

Kulturelle 
aktiviteter

En ny fattiglov

Alderdomshjem

Målet var også at give arbejderen og familien en mere ind
holdsrig tilværelse, hvorfor de faglige organisationer virkede 
som igangsættere for store dele af det forenings- og kulturelle 
liv, som begyndelsen af århundredet var så rig på12.

Arbejdsløshed
De mange begreber, som er indbefattet i »det sociale sikker
hedsnet«, kan kort markeres ved udviklingen fra fattiggård til 
alderdomshjem.

Den politiske debat i slutningen af forrige århundrede dreje
de sig mere om at føre den storpolitiske forfatningskamp end 
om tidens sociale forhold.

Men arbejderklassen pressede på, hvorfor de konservative 
magthavere i 1891 gennemførte en ny fattiglov, som acceptere
de statens og kommunernes medansvar for afhjælpning af soci
al nød. 11907 vedtoges en lov om statstilskud til de arbejdsløs
hedskasser, som fagbevægelsen havde opbygget siden 
1880’erne udfra tanken om, at arbejdsløshed er et erhverv
sproblem.

Arbejdsløshedsperioden efter Første Verdenskrig gav stø
det til adskillige kommunale beskæftigelsesforanstaltninger. 
Boligmangelen i byen var stor, og i tilknytning til store udbyg
ninger igangsattes omfattende vejarbejder.

Alderdomsstiftelsen på Gurrevej var et af kommunens stør
ste beskæftigelsesarbejder, og det store bygningskompleks 
blev forbillede for andre kommuner og det første egentlige 
skridt mod »velfærdsstaten«.
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I Helsingør gennemførtes det sociale arbejde fra 1919 af et 
byråd med socialdemokratisk flertal, medens man på lands
plan måtte samarbejde med de radikale om udformningen af 
de store socialreformer i 30’rne. Her gennemførtes retsprin
cippet, som efter Anden Verdenskrig blev yderligere udbygget 
i takt med velfærdssamfundet.

Bistandslov Senest har »bistandsloven« dog atter givet mulighed for at 
udøve et skøn og give »forbigående hjælp«, et begreb som har 
vist sig skulle komme til at give kommunerne store udgifter 
med 80’ernes tiltagende arbejdsløshed13.

Politik
»Der er ingen jordbund i Helsingør for socialismen«, skrev 
Helsingør Dagblad i 1872.

Et uparlementa- 
risk styre

Fra enevælden havde man arvet et ganske uparlamentarisk 
kommunestyre, hvor borgmesteren var kongeligt udnævnt, og 
indtil 1892 sad der udelukkende højrefolk i Byrådet. Alminde
lig valgret til Byrådet var iøvrigt blevet indført ved køb- 
stadskommunalloven af 1868, og samtidig var den gamle bor
gerrepræsentation blevet omdannet til Byrådet.

Fremkomsten af nye klasser og bedre oplysning gav sig også 
udslag på det kommunalpolitiske område, og i 1892 valgtes to 
mandater på en fællesliste fra Venstre og Socialdemokratiet til 
Byrådet. 1 1894 forøgedes dette tal til 10.

Første 
folketingsmand

Samme år fik Socialdemokratiet i Helsingør sit første folke
tingsmandat, idet Christian Rasmussen blev indvalgt i Tinget.

Efter kommunalloven af 1908 følte Socialdemokratiet sig 
stærkt nok til at stå på egne ben og erobrede i 1909 ni manda
ter. Et tal som forøgedes til 10 i 1913.

Hermed var flertallet i Byrådet socialdemokratisk, men 
først ved kommunereformen 1919 overtog Socialdemokratiet 
borgmesterstolen. Peder Christensen, »kong Peder«, blev by
ens første folkevalgte borgmester.

Byarbejderen var det umiddelbare grundlag for Socialde
mokratiet, men for at få politisk flertal, og dermed forbedre de 
sociale forhold, måtte partiet udbygge med lokalforeninger i 
sognekommunerne. I Tikøb Kofnmune dannedes den første 
partiforening i 1888. En afdeling kom til i Espergærde i 1902.

Peder Christensen I Helsingør var ikke alle lige glade for borgmester Peder 
Christensen, hvis erklærede mål det var at gøre Helsingør til en 
mønsterkommune, og især i 30’rne etableredes en vægtig bor
gerlig opposition.



Lundegade i 1930’rne. 
Der er kommunevalg.

En ny lærlingelov

Teknisk Skole

Dette skyldtes dels, at den kommunale administration blev 
omstruktureret efter kooperative principper, og dels at by
planlægning og kulturelle aktiviteter blev forsøgt ledet forret
ningsmæssigt.

Store dele af den såkaldte »planøkonomi« mislykkedes da 
også, men andet var fremsynet og stort anlagt.

11943 mistede Socialdemokratiet flertallet i Byrådet14.

I lære for livet
Ud af skolen og hvad så? Et spørgsmål ikke blot de unge i dag 
må stille sig.

Næringsloven af 1858 betød et stort tilbageslag for lærlinge
uddannelsen, da den blandt andet ophævede pligten til at af
lægge svendeprøve. Behovet for bedre uddannelser førte i lø
bet af 1880’erne til oprettelse af tekniske skoler og til den 
første lærlingelov i 1889, hvor lærekontrakt krævedes oprettet.

Helsingør Værft var i mange år byens største uddannelses
sted. Arbejdsdagen var lang for de små lærlinge. 10 timer dag
ligt i seks dage, og lønnen var lav. Når lærlingen efter endt ar
bejdsdag havde været hjemme, vasket sig og spist aftensmad 
var det afsted til Teknisk Skole. Formålet med skolen var dels 
at styrke den faglige dygtighed og dels at videreføre folkesko
lens undervisning i dansk, regning og skrivning. I samarbejde 
mellem Industriforeningen og Teknisk Skole skabtes i 1883 
den Tekniske Skole med aftenundervisning, som eksisterede
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De ufaglærte

til 1956. Derefter blev de enkelte fag samlet i centrale dagsko
ler, og Helsingør fik, som det eneste sted i landet, uddannel
serne til en del af fagene i skibsværftsindustrien. Samtidig aflø
stes undervisningen af dagundervisning med praktisk under
visning i værkstedslokaler.

Senest er mesterlæren delvist afløst af den nuværende Er
hvervsfaglige Grunduddannelse (EFG) indeholdende basisår 
og senere praktikplads.

Men fabrikkerne har også brug for billigere ufaglært arbejd
skraft, og udbuddet af lærerpladser har aldrig stået mål med ef
terspørgslen. Endvidere var det tillokkende for fattigere fami
lier at sende sønnen ud som arbejdsdreng eller bud efter kon
firmationen. Lønnen var højere end læredrengens, til gengæld 
fik drengen ingen uddannelse.
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Tekstilindustrien be
skæftigede traditionelt 
mange kvindelige ar
bejdere. Interiør fra 
» Tekstilfabrikken « på 
Badevej.

En højere 
uddannelse

De mange nye forretninger og udbygningen af service og 
transportsystemet skabte omkring århundredskiftet mange 
nye lærepladser indenfor de forskellige brancher, og pigerne, 
som tidligere fik deres uddannelse »i huset«, fik nu også mulig
hed for en egentlig uddannelse.

En højere skoleuddannelse var omkring århundredskiftet 
for de færreste. Det har ændret sig siden, ligesom beskæftigel
sesmulighederne for de højere uddannede. I dag går over 30% 
af de unge 12 år i skole15.

Kvindens arbejde
Fra gammel tid havde kvindens plads såvel i byerne som på 
landet været ved mandens side.

Kvinden indgik på lige fod med ham i produktionen. Hun 
sørgede på landet for mad til folkene, for opdragelsen af bør
nene og for husholdningen. I byerne deltog kvinden i køb
mandsgårdens arbejde, i arbejdet omkring værkstederne i bag
gårdene, gjorde rent og passede børnene.
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Dette ændrede sig, som så meget andet, også ved industriali
seringen.

I huset Kvindens arbejde var stadigvæk at tage vare på den daglige 
husholdning og sørge for børnene, men samtidig betød de dår
lige levevilkår og mandens lave løn, at kvinden nu også måtte 
tage del i arbejdet uden for hjemmets fire vægge.

Det var normalt for en pige at komme i huset umiddelbart 
efter konfirmationen. Borgerskabet havde brug for den billige 
arbejdskraft i den daglige husholdning, i byen om vinteren og 
på landet om sommeren.

Kvinden var traditionelt en billig arbejdskraft, og så var 
hun, sagde man til langt op mod vor tid, bedre egnet til trivielt

Typisk 
kvindearbejde

arbejde.
Blandt andet af disse grunde fremkom der ret tidligt typiske 

arbejdspladser for kvinder. Det var spinderier, væverier, to
baksfabrikker, fajancefabrikker, tændstikfabrikker og papir
fabrikker.

I Helsingør var de første egentlige kvindeindustrier spinderi 
og væveri, og det var også indenfor disse fag, at de første fagli
ge organiseringer skete. En afdeling af »Væveriarbejdernes 
fagforening« havde i 1900 150 medlemmer i Helsingør, hvortil 
kom en mindre afdeling ved »Hellebæk Klædefabrik«.

Lavere løn Kvindernes løn var lav, omkring halvdelen af mændenes. 
Med byens ændrede handelsstruktur opstod der også en del 
nye kvindejob i de mange nye forretninger.

Hovedparten af kvinderne arbejdede dog stadigvæk i hjem
mene. Her tjente hun måske lidt ekstra ved trappevask eller 
storvask for mere velbjergede borgere. Enkelte havde også sy
stuer hjemme.

Det, der især senere skulle blive kvindernes arbejde, dukke
de op omkring århundredskiftet. Kvinderne blev som noget 
nyt lærerinder, sygeplejersker, butiksdamer, kontordamer og 
senere børnehavelærerinder.

Ligeløn Kvinderne fik efterhånden også lige ret til uddannelser, men 
først i 1973 ligeløn16.

Husmoderen
Husmoderens arbejdsplads var i Hjemmet, men i mange tilfæl
de måtte konen og børnene i en arbejderfamilie bidrage til fa
miliens underhold ved arbejde uden for hjemmet.

Pligterne Mad, vask, beklædning samt opdragelsen af børnene var 
husmoderens hjemlige pligter. Det var i reglen også hende, der



Husmoderen havde 
mange job i og udenfor 
hjemmet. Her er det 
vasketøjet der skal 
hænges til tørre i går
den.

Tøj var dyrt

En stor forskel

måtte sørge for, at udgifterne til husførelsen ikke oversteg hus
standens indtægt. Dette kunne undertiden holde hårdt.

En vigtig opgave for arbejderkvinderne var at sy og reparere 
familiens tøj, ogen undersøgelse foretaget omkring 1910viste, 
at hvor konen arbejdede ude, var hjemmet dårligere holdt og 
børnene ringere klædt end hos den hjemmearbejdende kone, 
på trods af den udearbejdende families større indtægt. Tøj var 
dyrt. De fleste arbejderfamilier købte brugt, syede selv under
tøj om og strikkede sokker. Og tøjet gik i arv, indtil det ikke 
kunne mere. Af resterne blev der lavet kludetæpper.

Omkring 1870 anvendte en arbejderfamilie mellem 60 og 
70% af indtægten alene til mad, vask og belysning. 11970’erne 
var udgiften til det samme ca. 20% af den disponible indkomst. 
De to tal belyser klart den kolossale forskel, der er i arbejder
klassens økonomiske vilkår til de to tider17.

Bebyggelsen 
bliver tættere

Boligforhold
Det gamle patriakalske forhold, hvor mester, svende og lærlin
ge boede under samme tag, gik gradvist i opløsning med in
dustrialiseringen. Denne medførte også, at mange arbejdere 
samledes på en bestemt arbejdsplads, og det blev derfor almin
deligt, at boligen lå andet steds end ved arbejdspladsen.

I første omgang udvidedes antallet af lejligheder ved at gøre
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Arbejderhjem

Nygade 2 omkring år
hundredskiftet. Byg
herrerne havde forskel
lige motiver til at bygge 
og eje arbejderboliger, 
motiver som påvirkede 
boligernes placering og 
udformning.

den gamle bebyggelse tættere. Større lejligheder deltes op i fle
re mindre, nye etager føjedes på ældre huse, kældre indrette
des til nødtørftige boliger, og gårdene udbyggedes med stadigt 
flere side- og baghuse. Lejlighederne var i reglen ganske små, 
trange, fugtige og dårligt isolerede. Forholdene blev selvsagt 
heller ikke bedre ved, at det ofte var familier med mange børn, 
der rykkede ind i disse. Der er flere eksempler i Helsingør på, 
at op til 15 familier eller omkring 100 mennesker har været stu
vet sammen i et enkelt ejendomskompleks.

Arbejderlejligheden var sjældent på mere end to værelser, 
og mange familier måtte klare sig med et enkelt værelse og et 
lille køkken. Forskellen mellem et- og to-værelses lejligheder 
behøvede ikke at være stor, da de fleste lejligheder holdt sig 
under skattegrænsen, som gik ved et nettorareal på 25 m2.

Tidens arbejderlejlighed var spartansk udstyret. I stuen stod 
almindeligvis et bord, en tre-fire stole og eventuelt en sofa. 
Undertiden havde familien en petroleumslampe, en fire-fem 
skilderier på væggene og et sæt gardiner for vinduet. Sovevæ
relset kunne være udstyret med en eller to senge, en kommo
de, et spejl og i enkelte tilfælde et skab. Hertil kom forskelligt 
mindre køkkenudstyr.

Efterhånden som arbejderfamiliens økonomiske forhold
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En flytning for en arbej
derfamilie var omkring 
århundredskiftet en 
overkommelig opgave. 
Her er det en familie til
knyttet garnisonen på 
Kronborg, der flyttes 
for.

De nye kvarterer

Kongensgade

bedredes, blev en større del af budgettet anvendt på indretnin
gen af hjemmet. Her kom »det borgerlige hjem« til at danne 
forbillede. Det spartanske udstyr gjorde en eventuel flytning 
overkommelig, og datidens arbejdere skiftede hyppigt bolig, 
navnlig i gode tider med mulighed for nyt arbejde.

De nye kvarterer, der voksede frem i årene omkring århund
redskiftet, blev ofte en blanding af boliger og erhvervsvirk
somheder.

Middelklassen boede i stuen og på første sal i forhuset, mens 
arbejderen måtte nøjes med lejligheder i de øvrige etager, i 
kælderen og i de bagvedliggende bygninger.

Mere end 300 arbejderfamilier flyttede til Helsingør, da 
jernskibsværftet blev oprettet i 1882. I den forbindelse søgte 
man fra forskellig side at forhindre dannelsen af et arbejderk
varter. Nogle forretningsfolk øjnede imidlertid de muligheder, 
der lå i at opføre et sådant, og Gartnergadekvarteret opstod. 
Denne bebyggelse var ikke af bedste kvalitet, men dog langt 
bedre end det, en familie ellers kunne blive budt, når denne 
ønskede sig tag over hovedet.

Kongensgade er en god repræsentant for »de nye kvarte
rer«, det vil sige fra før byen for alvor bredte sig udover mark
jordene og overdrevet. De nye kvarterer havde også deres sæ- 
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regne miljø.
Dette kommer bl.a. til udtryk i Elvira Jørgensens beretning 

om livet i Kongensgade 7. »Gården med forhus og baghus rum
mede femten familier og et utal børn. Huslejen varierede fra 
10-15-20 kr. efter lejlighedens størrelse; de sanitære installati
oner var seks retirader, to faldefærdige vaskehuse, en skarnku
le , en brøndpumpe. Og så var der hestestald og mej eri. Af hus
dyrhold kan nævnes lopper, væggetøj, rotter og utøj under alle 
former»18.

De gamle
Gammel - fattig. Det er to ord, som hænger nært sammen til et 
godt stykke ind i vort århundrede.

Familiemønstret Med industrialiseringen blev de gamle familiemønstre revet 
op. De sociale mønstre fra landet med aftægtssystemet blev 
ikke overført til byernes slum, og truede grupper var enker, 
enlige og gamle.

Havde man ikke et godt helbred, eller lidt penge på kiste
bunden, var mulighederne for en »lykkelig alderdom« ikke 
mange. Fattighuset var som oftest den eneste udvej.

Fattiggården Indtil 1902 var »Karmeliterhuset« Helsingørs fattiggård. Et 
frygtet sted hvor ikke kun ældre levede, men hvortil også små
børn blev afleveret af deres ugifte mødre, og enker endte med 
hele børneflokken. »Fattiglemmerne« arbejdede fra tidligt 
morgen til sen aften med at spinde eller »pille værk«, og børne
ne blev udliciteret til omegnens bønder.

Plejehjem Gennemførelsen af alderdomsloven i 1891 fik vidtrækkende 
betydning indenfor udviklingen af det sociale område, og dette 
førte i 1908 til etableringen af Helsingørs første plejehjem i det 
gamle hotel »Helsingør« i Hestemøllestræde. Hotellet viste sig 
imidlertid hurtigt uegnet til formålet, og i 1915 indviedes et nyt 
plejehjem »Hammershøj«.

»Stiftelsen« Opførelsen af alderdomshjemmet var en meget stor forbe
dring for ikke-selvhjulpne ældre. Oprindelig havde »Ham
mershøj« plads til 60 beboere, men en større udvidelse i begyn
delsen af 20’rne gav nu også ægtepar mulighed for at flytte sam
men på hjemmet. Samtidig opførtes »Stiftelsen« på Gurrevej, 
som iøvrigt var de første selvstændige kommunale aldersrente
boliger i Danmark. Første etape af byggeriet bestod af 150 to
værelses lejligheder, og i 1937 udvidedes komplekset med 
43 et-værelses lejligheder. Huslejen var 10,- kr. om måneden, 
og betingelserne for lejemål var, at man var fyldt 60 år og hav
de boet mindst 10 år i kommunen.



Interiør fra Cafe »Hjor
ten« medens den lå i 
Stengade 14.

I eget hjem Alligevel ønsker mange at blive boende i eget hjem, hvilket 
hjemmehjælp, hjemmepleje og dagcentre nu er medvirkende 
til at opfylde. Men pensionisternes forhold er også bedret på 
andre områder, og loven om aldersrente i 1922 var begyndel
sen til en lang række økonomiske reformer19.

Dårlige boliger

Brændevin

Opdragelsen

Hjemmeliv
Der var ikke store muligheder for et hyggeligt og udviklende 
familieliv i de små og overfyldte arbejderhjem, når familiefa
deren efter en lang arbejdsdag træt trådte indenfor hjemmets 
dør om aftenen.

Boligforholdene i den gamle bykerne med tag- og kælderlej
ligheder indrettet til boliger betød, at mange mennesker op
holdt sig mindst muligt i de små trange og fugtige lejligheder.

Mange arbejdere havde da også svært ved at styre udenom 
de utallige kælderbeværtninger, hvor billig glemsel fra daglig
dagens slid og elendighed kunne købes for en tid.

De bedrestillede talte om det fordrukne proletariat, som 
først ødede deres løn på værtshuse og på den daglige pægl 
brændevin og så sendte konen hen for at tigge fattighjælp bag
efter.

Jo flere børn, der var i en arbejderfamilie, jo dårligere føde 
fik familien, som samtidig måtte søge billigere og billigere lej
ligheder. Manden fik den bedste kost, da det hårde arbejde 
krævede mange kalorier, og konen måtte ofte nøjes med rug
brød og fedt.

Det var moderen, som opdragede børnene, trøstede dem og
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I den indre by var bør
nenes legeplads baggår
dene og gaderne. Her 
har fotograf Hauch fo
reviget nogle legende 
børn i gården til Kon
gensgade 7 omkring 
1960.

Skoletiden

trods fattigdom sørgede for, at de fik mad og nyt tøj, hvorfor 
børnene i regelen også var nærmere knyttet til moderen end fa
deren. Men det var i udpræget grad faderen, der bestemte.

Omkring 1880 drak hver person over 20 år i gennemsnit 18 li
ter spiritus om året. Det tilsvarende tal for i dag er 4 liter.

Efter 1910 voksede Helsingør ud over den gamle bygrænse. 
Nye kvarterer med villa- og foreningsbyggeri skød op. Arbej
deren fik mere fritid. Fra 1919 blev arbejdsugen sat ned til 48 
timer, og siden er den blevet kortere. Samtidig er ferierne ble
vet længere. Det har betydet et øget fritidsliv, og mere tid til 
hinanden og børnene20.

Børn
Pligterne begyndte tidligt for de små arbejderbørn. At passe 
søskende, mellem 10 og 15 børn, var ikke ualmindeligt i en ar
bejderfamilie omkring århundredskiftet, og at gå i byen eller 
pille koks ved havnen hørte til dagligdagen allerede før skole
alderen.

Skoletiden, de tvungne syv år, foregik på Friskolen, og om
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Marienlyst Skole blev 
opført i 1886 samtidig 
med naboskolen i Lun
degade.

Søndagen

Ved
konfirmationen

eftermiddagen havde de fleste et byjob. Drengene som mæl
kedrenge, som bud for en høker, en isenkræmmer eller en bag
er, og pigerne for en boghandler, hvis de da ikke var til hjælp 
for folk, som ikke havde råd til at holde en tjenestepige.

Nogle børn arbejdede som håndlangere i fabriksvirksomhe
der eller hos mindre håndværksmestre i den indre by. En fa
brikslov, som forbød børn under 10 år at arbejde, blev gen
nemført i 1873, men den omfattede ikke håndværksvirksomhe
der.

Søndag var fridag, for børn som forældre. Drengene sloges, 
Strandgade mod Lappen. Pigerne legede med dukker eller 
sjippede på gaden. Om sommeren kunne man også tage på 
stranden eller besøge et af de mange omrejsende tivoli på 
Grønnehave. Mange tog også i kolonihaverne.

Når børnene nærmede sig konfirmationsalderen, begyndte 
spekulationerne over, hvilken uddannelse de skulle have, hvis 
de da skulle have nogen. Store dele af de unge fortsatte tilvæ
relsen som ufaglærte i industrien eller som medhjælpere i de 
stærkt ekspanderende servicefag21.
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Skolen
Helsingør skolevæsen har i de sidste 100 år gennemgået store 
forandringer.

De tre 
kommunale skoler

Indtil 1884 bestod det kommunale skolevæsen af tre uafhæn
gige skoler; friskolen, den borgerlige betalingsskole og den hø
jere realskole.

I midten af 1880’erne meldte der sig dog spørgsmål om mo
dernisering, ikke blot af skolernes indhold, men også af byg
ningerne. I de nye tider var skolekundskaber ikke blot nyttige, 
de var uundværlige.

Nye krav Nye skolebygninger stod færdige ved Marienlyst Alle i 1886, 
og her samledes Friskolen og Borgerskolen under samme tag, 
men administrativt adskilt.

Nok var det kommunale skolesystem nu moderniseret, men 
de indre rammer var stadigvæk de samme, hvorfor en gennem
gribende skolereform var en af fagbevægelsens vigtigste punk
ter fra 90’erne.

Private skoler Utilfredsheden gav sig i slutningen af århundredet udslag i et 
sandt mylder af private skoler, hovedsageligt pigeskoler, hvor 
hovedvægten blev lagt på undervisning i sprog, regning og 
håndgerning. Godt og vel 300 af Helsingørs ialt 2200 skolebørn 
gik omkring århundredskiftet på private skoler i byen. Det ko
stede på det tidspunkt omkring 4,- kr. at have sit barn i en pri
vatskole, en krone i Borgerskolen, hvorimod Friskolen var 
gratis.

Lovgivningen Loven om den højere almenskole i 1903 gav den ønskede an
ledning til en gennemgribende reform af det kommunale sko
levæsen.

En enhedsskole skulle etableres med en gradvis nedlæggelse 
af det gamle skolevæsen fra 1910 til 1917. Skolen skulle være 
gratis, fælles for drenge og piger, og der skulle indføres en sko
lelægeordning.

Virkningerne Virkningen af den nye skolereform blev så omfattende, at 
alle private skoler sygnede hen, og den sidste lukkede i 1925.

Men der var også tale om en virkelig reform. Skolen blev ad
skilt fra det gejstlige. Katekismus, salmer og håndgerning blev 
erstattet med mere praktiske kundskaber som dansk, skriv
ning og regning, og fagenes indhold blev .gjort samfundsrele
vante.

Nye 
skolereformer

Den kommunale skolereform fungerede med mindre æn
dringer til folkeskoleloven af 1937, som i 1958 omstrukturere
des således, at 6. og 7. klasse deltes i en boglig og en almen linie 
og en overbygning i henholdsvis 8.-9. klasse og 1. til 3. real.



Familien er samlet i ko
lonihaven.

Arbejde og 
privatliv

Kolonihaverne

Den sidste skolereform blev vedtaget i 1976, hvorefter alle 
principielt går udelt til 10. klasse22.

Fritid
Ordet fritid eksisterede ikke i det danske sprog før 1850. End
nu på dette tidspunkt boede og levede størsteparten af befolk
ningen i direkte tilknytning til deres arbejde. Først med ind
ustrialiseringen og udbredelsen af lønarbejdet blev det mere 
aktuelt at skelne mellem arbejde og fritid. Arbejdsliv og pri
vatliv adskiltes gradvist.

Denne adskillelse var vel nok noget af det mere væsentlige, 
der skete i den tidlige del af industrialiseringen. Den nyskabte 
fritid gav nye muligheder og fremkaldte nye behov.

En række af dette århundredes karakteristiske fænomener 
er svar herpå. Vigtigt i denne sammenhæng er foreningslivet, 
herunder sporten, ferielivet og turismen, som vandt kraftigt 
frem fra slutningen af 1800-årene.

Kolonihaverne, som førhen fandtes overalt i Helsingørs ud
kant, kom i den forbindelse til at spille en stor rolle for mange 
arbejdere. Haverne, som ikke kun udlagdes på offentlig jord, 
udgjorde et fællesskab, og her havde familien noget, de kunne 
kalde deres eget, selvom jorden var lejet.

For mange blev kolonihaverne en kompensation for de dår
lige arbejds- og boligforhold, og desuden kunne haven give et 
ikke ringe tilskud til familiens husholdning. Men kolonihave- 
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Kommunale 
udstykninger

Baggrunden

bevægelsens sigte var også at styrke familiens sammenhold og 
holde manden væk fra værtshusene.

Kommunens udstykninger i 20’rne og 30’rne opløste imid
lertid mange af disse haveforeninger, og til erstatning for de 
nedlagte haver besluttedes det i 1934 at udlægge et 27 tønder 
land stort areal ved Rønnebær Alle til kolonihaver. De 210 ha
ver fik navnet »Solbakken«.

Behovet for kolonihaver er ikke noget fortidigt, det eksiste
rer stadigvæk, endda forstærket af den manglende politik over
for jordspekulation. »Pindemosen«, kolonihaverne ved Kvist
gård og de nyvedtagne ved Gurre er et sikkert tegn herpå23.

Foreningslivet
Med de forskellige bevægelser vandt nye ideer, nye værdier og 
nye skikke indpas hos menigmand. Dette kommer blandt an
det til udtryk i de titusinder af foreninger, der dannedes landet 
over.

Alene i Helsingør fandtes der således omkring århundred
skiftet adskillig hundrede foreninger.

Baggrunden for de mange afholdsforeninger, kirkelige sel
skaber, teaterselskaber, sportsforeninger, ungdomsforenin
ger, sangforeninger, aftenskoler, læseforeninger m.v., der så 
dagens lys omkring århundredskiftet, skal blandt andet søges i 
den øgede velstand og fritid, der blev stadig flere til del.

Kendskabet til denne bevægelses folkelige opståen og ud
bredelse er en forudsætning for at forstå de forandringer, der

Helsingør Atletklub 
(1888) var en af byens 
mange sportsklubber 
omkring århundred
skiftet.
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Medlemskredsen

Forlystelserne

Interiør fra Helsingør 
Folketeater kort efter 
det blev åbnet i 1910 i 
»Folkets Hus«.

gik i gang i dette og forrige århundrede. De folkelige bevægel
ser har således i høj grad præget hverdagslivet i Danmark de 
sidste 100 år og har stor betydning i skabelsen af »De nye ti
der«.

Blandt de mange hundrede foreninger og klubber, der eksi
sterede i Helsingør ved udgangen af dette århundrede, finder 
man adskillige, som skriver sig tilbage til 1800-årenes første 
halvdel.

Medlemskredsen i disse foreninger, hvor den fornemmeste i 
1898 var »Øresundsforeningen«, omfattede fortrinsvis det 
bedrestillede borgerskab. En jævnere medlemskreds tegnede 
sig i Helsingør Håndværker Sangforenings kreds. Sangforenin
gen blev stiftet i 1848. Medens fornøjelse og adspredelse vel 
nok var det grundliggende for de nævnte foreningers virke, 
havde »Industriforeningen for Helsingør og Omegn«, der stif
tedes i 1871, det saglige og helt klare formål »at udvide og dyg
tiggøre håndværkere og støtte dem i deres virksomhed«, om 
end det fornøjelige også spillede en væsentlig rolle24.

Forlystelser
Fra gammel tid havde folk forlystet sig ved folkefester forår, 
sommer og efterår, på værtshuse og indenfor familien.

Forlystelseslivet blomstrede yderligere op fra slutningen af 
1800-årene. Dette skyldtes ikke mindst de folkelige bevægel
ser, men også at samfundet var ved at udvikle sig mod større 
velfærd. De lavestlønnede fik i gode tider et overskud, som 
blandt andet kunne bruges på fornøjelser.
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Hver sin 
forlystelse

Fagbevægelsen

Biograferne

Fagbevægelsen og en
kelte store arbejdsplad
ser havde i 30’rne årligt 
tilbagevendende revyer 
i »Folkets Hus«. Især 
huskes de store værft
srevyer for deres biden
de satire over politiske 
og samfundsmæssige 
forhold.

I Helsingør havde der siden begyndelsen af 1800-årene væ
ret et fast etableret teater, »Helsingør Teater«, hvortil nu kom 
flere sommerteatre, adskillige forlystelsesetablissementer, 
danserestauranter og koncertsale.

Det var ikke det samme klientel, man mødte på de forskelli
ge forlystelsessteder. Borgerskabets forlystelser var ret skarpt 
adskilt fra arbejderklassens.

Af de mere folkelige forlystelser kan nævnes etablissement 
»Sommerlyst« i Set. Annagade og gøglet på Grønnehave, hvor 
de mange omrejsende cirkus og tivoli også slog deres telte op, 
og hvor der i 30’rne etableredes et stationært »Martensens Ti
voli«.

De forlystelser, der ikke var, skabte man selv. Fagbevægel
sen og enkelte store arbejdspladser havde årligt tilbageven
dende revyer i »Folkets Hus«. Især huskes de store værftsrevy
er i 30’rne for deres bidende satire om politiske og samfunds
mæssige forhold.

De nye tider, den ny teknik og de bedre samfærdselsforhold 
udvidede mulighederne for de bestående forlystelser samt 
skabte nyt. Noget af det nye blev »de levende billeder«, som 
blev en stor succes. Successen blev så stor, at det gik hårdt ud 
over de øvrige dele af byens dramatiske og musikalske liv. Fil
men blev altdominerende, somTV er det i dag25.
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En helsingoraners barndomsminder

Af Heinrich S. W. Pfeil

Heinrich S. W. Pfeil, 
der blev født den 31. de- 
cembewr 1905 og døde 
den 5. september 1981, 
var uddannet kleins
med og i en årrække 
kleinsmedemester på 
Helsingør Værft, hvor 
hans øgenavn var
»Smukke Pfeil«.

Familierelationer, høkerbutik og dueopdræt
Det er egentlig helt utroligt, nu i en alder af 71 år, hvor stærkt 
minderne om ens tidligste barndom melder sig, når man sidder 
stille og tænker tilbage. Ting, som jeg har oplevet fra mit fyldte 
femte år, står tydeligt for mig.

Jeg er født den 31/121905 kl. 23.45, altså nytårsaften i Mun
kegade nr. 3, et hus der i dag er fredet. Huset tilhørte mine 
bedsteforældre på min mors side, men blev senere overtaget af 
min morbror Carl.

Det må have været i en alder af fire år, jeg fik mæslinger, og 
jeg husker tydeligt det lille, mørke kammer, hvor jeg lå og ikke 
måtte komme op af sengen. Lys måtte der ikke tændes, for så 
kunne man blive blind, sagde min mor.

Min far arbejdede på værftet som nitter, men samtidig havde 
mine forældre en høkerbutik, som de havde overtaget fra min 
bedste, som var enke. Hun hed Emma Petersen og var den 
eneste af mine bedsteforældre, jeg har kendt. Butikken var et 
ret stort lokale i Munkegade 3, men ret spartansk indrettet 
med en disk, en stor sandkasse og nogle spytbakker, og hvad 

Heinrich Pfeils føde
hjem Munkegade 3 med 
høkerbutikken, hvor 
der også var udskænk
ning og spisested.
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Munkegade 3

der dengang hørte til, sand på gulvet. Der var ikke stole i loka
let, derfor blev sandkassen benyttet som siddeplads.

Butikken havde ret stor søgning, da man kunne købe færdig
lavet mad, men fremfor alt øl og brændevin, som måtte nydes 
på stedet. Denne butik passede min mor daglig. Et stort glas 
brændevin og et glas øl eller mælk kostede 10 øre, som dengang 
var mange penge, og derfor var det tit, at to mænd delte indhol
det i glassene.

Du ridser dit navn lidt dybt, blev der sagt, når den ene tog for 
meget.

Fra min fødsel til mit femte år boede vi i Munkegade, og i 
samme ejendom boede min bedstemor, onkel Sofus, som var 
gift med Bertine fra Sørup ved Fredensborg og onkel Carl med 
tante Karen og deres seks børn.

I huset boede også en mand ved navn Mortensen og hans 
voksne datter. Han lugtede altid så væmmeligt, og han spiste 
altid ansjoser med hoved og hale uden at rense dem. Han ar
bejdede et sted, hvor de samlede oksehuder og saltede dem for 
senere behandling på garveri. Jeg tror, han aldrig blev vasket 
rigtig ren.

I et baghus med seks små lejligheder, som mine bedstefo
rældre havde ladet bygge, boede bl.a. min tante Marie, som 
endnu var ugift. Hun havde altid så store hatte, at hun måtte 
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Kusk

Nye lege

tage dem af, når hun skulle ud af porten i gården, hvor der for 
øvrigt fandtes tre lokummer og pissoir samt en møgkule.

Et loftrum i det gamle hus benyttede min onkel Carl til dues
lag, hvor han opdrættede brevduer, som han solgte og tjente 
mange penge på. Han fik navnet »Duepeter« i folkemunde.

Man siger, at en due ikke kan flyttes. Den bliver, hvor den er 
udruget. Ergo, når han solgte en due om tirsdagen, sad den 
hjemme igen om onsdagen. God forretning!

Min onkel Sofus havde ikke selv børn de første år af sit ægte
skab, derfor tog han sig lidt af mig. Han klædte mig ud med sin 
vest, ur og urkæde og en lille pude bundet fast på hovedet, og 
så blev jeg sendt til købmanden i Klostergade for at købe for 
syv øre »runga-bunga«, det var snus. Det morede han sig me
get over og jeg med.

Senere, i en alder af ca. 4-5 år, blev jeg kusk på Stürups Træ
lasthandel, som lå i Munkegade. Der var tre heste, den ene hed 
Eva, de andre husker jeg ikke navnet på. Der var to kuske, og 
ham jeg kørte sammen med hed Edvard Larsen. Jeg havde rig
tigt arbejdsforklæde på, når jeg arbejdede.

Da jeg var omkring 4V2 år kom mine to fætre Robert og Villy 
hjem fra Tönning i Tyskland (Schleswig-Holstein), hvor de 
havde boet nogle år og de fandt på nye lege, som jeg skulle 
være med i, bl.a. blev jeg puttet ind i en ølkasse med en anden 
kasse oven på. Der skulle jeg så sidde og spille på redekam og 
forestille en lirekasse. Kasserne var anbragt på min fars fire
hjulede vogn, som normalt blev brugt til hjemkørsel af kartof
ler og grøntsager fra en kolonihave, min far havde ved »Hol
landske Mølle«.

Jeg var fem år, da jeg første gang så en film. Det var i en bio
graf, der lå, hvor nu Heinricys Isenkram findes. Ved siden af 
biografen var der en sadelmagerforretning, som i udstillings
vinduet havde en »rigtig hest«, der var udstoppet. Det var den
ne hest, der var årsag til min første tur uden følge af voksne, og 
det blev taget ilde op med udskæld m.m.

Set. Annagade 8

Slagterkroen
Kort tid efter episoden med hesten flyttede vi til Set. Annaga
de nr. 8, som ejedes af slagtermester Jørgensen, der boede i 
Sudergade og havde forretning der. Min bedste flyttede også 
til samme hus og boede på første sal, og mine forældre i stue
etagen.
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Slagtertorvet

Set. Annagade omkring 
1910 med den nu delvis 
nedrevne husrække for
an Set. Olai Kirke. Fa
milien Pfeil flyttede i 
1911 til nr. 8, også kal
det »Slagterkroen«.

Lejligheden bestod af tre værelser og køkken, hvoraf det 
ene værelse blev benyttet til udskænkningslokale, hvor man 
kunne købe for 10 øre brændevin og øl, og det blev til mange li
ter brændevin, som jeg hentede ved Tvedes Brænderi, som lå i 
Stjernegade, hvor nu »Kvickly« ligger.

Det har været i 1911, vi flyttede til »Slagterkroen«, som det 
hed.

På Slagtertorvet, nu Politi torvet, var der to gange om ugen 
salg af kød. Det var slagtere, som ikke havde nogen fast forret
ning, men rejste et telt og handlede derfra. Jeg kom til at kende 
nogle af dem, bl.a. Vilhelm Hansen. Det var ham, der under 
krigen 1914-18 saltede amerikanske grise ned i store trækar i 
kælderrum på Kronborg. Det var ikke godt flæsk, »Soflæsk«, 
sagde min mor.

Og så var der Busck. Det var ham, der sagde til konerne, når 
de klagede over for mange ben i kødet: »Ska’ du ha’ ky’ uden 
ben, så ska’ du købe lever!

Men for ikke at komme væk fra »Slagterkroen« endnu så 
kan jeg endnu huske, når kul- og havnearbejderne og folk fra 
værftet kom ind i butikken. Mange af dem rystede på hænder
ne, inden de havde fået de første par glas. Jeg ved ikke, om
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Sanitære forhold

Bagsiden af de gamle 
»slagterboder« i Set. 
Annagade. De sanitære 
og boligmæssige for
hold lod meget tilbage 
at ønske her, hvilket da 
også var en af årsagerne 
til, at de fleste af husene 
blev revet ned omkring 
1920.

brændevinen dengang var så stærk som i dag, for det var lige 
som om, de drak det for tørst og ikke altid med øl til.

Mange tog flasker med og fik dem fyldt op, fordi de skulle 
have dem med på arbejde. Arbejdstiden var dengang fra kl. 
6.00-18.00, altså 12 timer.

De sanitære forhold i Set. Anna Gade 8 var uhumske. En 
trediedel af gården var møgkule kombineret med lokummer. 
Kulen var overdækket med trædæksler, og den blev renset en 
gang om året, og så lugtede der ikke godt over hele kirkeplad
sen.

Der var indlagt vand i huset og vaske med afløb fra køkkenet 
ud til en kloak i gården. I denne kloak trivedes snegle og andre 
uhumskheder, så hver morgen kunne man på køkkenbordet se 
lange, sølvglinsende striber. Det var spor efter sneglene, der 
kom op igennem vaskeafløbet. Var vi tidligt nok oppe, inden 
sneglene var forsvundet, dryssede vi salt på dem for at dræbe 
dem.

Helsingør politietat, originaler og Kosmorama
Men det var trods alt spændende at bo i Set. Annagade. Der 
skete altid noget. Politistationen lå som nu på torvet på den an- 
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Særlinge

Lege og nye 
inspirationer

den side af gaden, og det skete tit, at fulde svenskere, akkurat 
som nu, blev arresteret, og det var ikke altid blide metoder, 
der blev anvendt. Dengang var det ikke forbudt politiet at tæve 
folk. Jeg kan huske flere af politibetjentene. Der var f.eks. 
»Langeland«, »Yttesen-Knud« og en man kaldte »Peberbøs
sen«. Han var ikke så stor af vækst og blev nærmest brugt som 
pantefoged.

Og så var der nogen, man kaldte for vægtere. Det var store, 
stærke folk, som havde andet erhverv om dagen. En, der hed 
Christian Hansen, gik som fejemand om dagen på Stengade, 
og så var der Kryger, der var former af profession, men om han 
arbejdede som former om dagen, ved jeg ikke, han blev dog 
senere rigtig betjent. Men jeg kan huske, at han filmede med 
en ung pige, som stod i et mælkeudsalg i Set. Annagade nr. 4, 
og j eg syntes, at hun var alt for pæn til ham, men de blev da gift.

Vægtere var dengang ikke fastansatte, og for at blive ved 
vægterne var der en, vi kaldte for »Søren Vægter«. Han havde 
vist nok været vægter som yngre, men blev betragtet som origi
nal. Han var gift, men blev dårligt behandlet af sin familie.

Af andre særlinge kan jeg huske »Halte-Ludvig«, som kørte 
rundt og solgte fisk. Hans vogn holdt mest uden for byens vært
shuse, og han havde en stor, rød knude i nakken, som man for
talte, han havde solgt til daværende overlæge Tryde på hospi
talet, som så skulle undersøge knuden, når Ludvig var død.

Der gik mange historier om Ludvig, bl.a. en om hvordan 
han en kold vinterdag havde inviteret en samler af gamle ting 
hjem for at se hans væv, og da det var koldt, ville det jo være 
rart med en dejlig rød kakkelovn at varme sig på. Det viste sig, 
at den dejlige røde farve på kakkelovnen var rust, og væven var 
spindelvæv.! Eller når han havde kørt rundt hele dagen med 
fisk, som ikke var blevet solgt, ringede han med sin klokke og 
averterede med, at folk skulle skynde sig at købe, inden fisken 
blev så gammel, at den blev til »vildt«!

En anden særling var en, vi kaldte »Klokkefar«. Ham drille
de vi med at spørge, hvad klokken var? Så blev han altid så gal, 
at han løb efter os og ville slå os med en tyk stok, han altid gik 
med.

Vognen, jeg før har omtalt, som var min fars, var et særligt 
kapitel i vor leg. Vi var altid mange både drenge og piger sam
let om den, når vi legede indianere og cowboys på prærien. Det 
foregik på kirkepladsen, hvor der altid var mange børn. Der 
var altid fire af dem, som var heste og derfor trak vognen, og vi 
havde lavet tømmer af tøjsnore, som blev bundet på armene
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med kryds, således at alle samtidig kunne mærke, når de skulle 
dreje til venstre eller højre.

Mange af vore ideer fik vi i det gamle Kosmorama søndag ef
termiddag fra kl. 16.00-18.00. Det var altid cowboyfilm med 
Tom Mix eller William S. Hart og så alle indianerne. Billetpri
sen var 15 øre på balkonen og 20 øre i salen, og der var altid ud
solgt. Dette gamle teater er senere nedrevet, flyttet til Århus 
og genopført i Den Gamle By. Jeg må ikke glemme at fortælle, 
at jeg som 17-årig var statist i »Jorden rundt i 80 Dage«, tre af
tener å 2 kr. på dette teater.

Skolen og lærerne
Omsider kom jeg så i skolealderen og blev som syv-årig ind
meldt i folkeskolen og kom i l.ste D på bygning 3 i Marienlyst

Min klasselærer

Karakterbog

Skovtur

Alle.
Min klasselærer hed Møller Hau, en god, dygtig lærer, men

streng. Der gik næsten ikke en dag, uden jeg fik en på kassen, 
men jeg var nok selv ude om det. Men var der en eller anden 
tjans, var det næsten altid mig, han udtog. Han døde desværre 
under den Spanske syge i 1918. Min regnefrøken, som det hed 
dengang, hed fru Bøch, hendes mand var også lærer. De havde 
en datter på to år, fortalte hun, som var klogere til regning end 
os på 8-9 år. Min gymnastiklærer hed Fremming og om somme
ren, når vi skulle til badning på kommunens badeanstalt på 
Grønnehave, der var en for drenge og en for piger, interessere
de det ham mere at kigge med kikkert over til pigerne end at 
lære os at svømme. Dengang brugte vi ikke badedragter, men 
lærte at svømme gjorde vi selv, uden for skoletiden.

Efter min karakterbog at dømme klarede jeg mig temmelig
godt i skolen og blev indstillet til overflytning til mellemskolen, 
men jeg ville ikke på den fine skole, så jeg blev flyttet over til 
bygning 4 og gik ud af 7. klasse. Flere af mine kammerater, 
som blev overflyttet til melemskolen, endte som jeg selv som 
læredrenge på Helsingør Skibsværft.

Meget mere kunne man fortælle om sine skoleår, men det vil 
føre for vidt. Jo forresten må jeg ikke glemme at fortælle om
vore skovture, der ikke var mange. Den første udflugt var til
Julebæk med medbragt madpakke og 50 øre til sodavand og 
lidt slik. Gåtur frem og tilbage. Anden gang gik turen til Horn
bæk, også med medbragt madpakke og hele 2 kr. til at soide 
for. Denne tur foregik med Hornbæktoget og var en stor ople
velse for os skolebørn, men turen blev ikke helt lydefri for mig
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selv, da jeg fik skyld for at have ødelagt en piges kjole med tjæ
re, som jeg havde fået på hænderne, fordi vi legede på stejle
pladsen, hvor fiskerne havde tjæret deres garn og ruser. Det 
blev takseret til ørehivning og en øretæve af Møller Hau. Tre
die gang vi var på skovtur med skolen, gik turen til Rådvad, og 
det var en dejlig tur, hvor vi så, hvordan man lavede knive og 
lignende. Turen var med tog og foregik uden skærmydsler.

Set. Olai Kirke, kirkepladsen, kludehandleren og døden hugger 
brænde

Legeplads Kirkepladsen var alle tiders legeplads med mange muligheder, 
bl.a. de høje træer rundt om kirken i hvilke vi byggede huler, 
der om sommeren var fuldstændig dækket af løv og ikke kunne 
ses nedefra.

Kirkebetjenten, der hed Hansen, sagde ikke noget til det, 
fordi hans egen søn Poul også var med og var en slags anfører. 
Han havde altid så meget med at lege soldater og skulle altid 
være sergent, for det var hans storebror.

Der var også de fine, som vi kaldte dem. Det var dyrlægens 
og murermesterens døtre. De havde rideheste og legede ikke 
med os andre. Men der var også to piger, der gik i den katolske 
skole. De var ikke så fine, de lærte os mindre at skrive uartige 
ord i gruset på kirkepladsen, avra!

Nede i kælderen Nede i kælderen under kirken så der altid så mystisk ud, og 
det blev ofte diskuteret mellem os drenge, og en dag kom en 
dreng, hvis far var bankbud, med det forslag, at vi skulle udfor
ske kælderen.

Vi, der ikke var så store, skulle kravle igennem gitterets åb
ninger ned til kælderen, men der måtte tages visse forholdsreg
ler, da der, mente vi, kunne være giftige dampe eller andet. 
Derfor måtte vi have masker på for næse og mund. Materialet 
til disse masker fik jeg af min mor, som havde en gammel filt
hat, hvoraf der blev lavet fem masker, og så gik vi igang med at 
forske.

Det var alligevel ikke uden en vis angst, vi startede, for hvad 
kunne vi ikke udsætte os for dernede mellem kisterne, som vi 
troede, der var, men det eneste, vi opnåede, var, at vi blev lige 
så beskidte som kul- og havnearbejderne efter en lang arbejds
dag efter bekendtskabet med det årgamle støv. Så var det 
eventyr ude og vi lidt klogere.

Jeg må ikke glemme at berette om min tid som ringer i Set. 
Olai Kirke, som nu er domkirke. Min alder var vel 11 år, da jeg



Kirkepladsen og Set. 
Olai Kirke var en yndet 
legeplads for Heinrich 
Pfeil og kammeraterne.

fik tilbudt at ringe om morgenen kl. 7.00 og om aftenen kl. 
19.00 med 5 kr. som månedsløn.

Jeg havde flere gange været med kirkebetjenten i tårnet og 
ringe og havde selv lært at ringe med den lille klokke. Der var 
tre klokker af forskellig størrelse, og alle tre blev brugt ved 
højtider og begravelser fra kirken, men så var det voksne rin
gere, der også kunne kime på klokkerne med en fjederham- 
mer, som jeg også lærte mig. Når alle klokker var i gang, måtte 
man have vat i ørerne.

Så vidt jeg husker, var der syv trapper (i etager/BB) op til 
klokketårnet, som vi drenge havde givet navne. Når jeg skriver 
vi drenge, var det, fordi det var sjældent, jeg gik alene op i tår
net. Alle ville gerne med derop, og Poul, sergenten, havde 
dannet en garde, der havde tårnet som fæstning. Vore våben 
var kosteskafter og gamle grydelåg, som vi havde tigget hos 
kludehandler Hansen i Olaigade.
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»Himmelstigen og 
Dødens Trappe«

Sofavogn

Kammeraterne

Han havde guldringe på alle fingrene, og man sagde, han var 
millionær, men det var ikke os drenge, han havde tjent sine 
penge på, for når vi engang imellem var hos ham for at sælge 
gamle flasker, supplerede vi gerne antallet med nogle af hans 
egne, inden han kom ind i butikken fra gårdspladsen. Prisen, vi 
fik, var to øre pr. flaske. Han havde en villa i Allegade, han 
havde mange børn, og hvad jeg også husker er en legemsstor 
negerfigur, som stod på hans veranda og var synlig fra gaden. 
Han ejede også en varieté, »Sommerlyst«, som lå i Set. Anna- 
gade på vej ud mod Lappen.

Nå! Alt det om Hansen var et lille sidespring, tilbage til tår
net. Jeg husker ikke alle navnene på trapperne, men »Himmel
stigen«, »Hønsetrappen« og »Dødens Trappe« var nogle af 
dem. For at komme med i garden skulle man bestå en prøve, 
der bestod i, at man skulle ligge i en af tårnlugerne og se, hvad 
kokken var på tårnuret. Murene i tårnet er ca. en meter tykke, 
så man måtte ligge på maven, så hovedet var uden for muren, 
for at se uret, men der var altid to drenge, der holdt i benene på 
en. Det var dog ikke alle, der turde, og de blev ikke gardister.

I min tid som ringer, om aftenen i den mørke tid (det var ger
ne fredag aften), tjente jeg nogle gange 25 øre på at lade to 
unge forlovede gå med op i tårnet. Men de nåede aldrig højere 
op end første trappe, og når jeg så kom med min tællelyslygte, 
efter at have ringet, og spurgte, hvor de var blevet af, fik jeg 
det svar, at jeg løb for stærkt, og at de ikke kunne følge med. 
Jeg undrede mig hver gang over, at de betalte 25 øre og aldrig 
kom op i tårnet.

Fra jernbanestationen på havnen, op gennem Set. Annaga- 
de og ud til Hotel Marienlyst kørte gennem flere år en heste- 
trukken åben vogn forsynet med to langsgående bænke. Den
ne vogn skulle hente gæster ved banen til Marienlyst, men 
det var ikke altid, der var nogen med, og så benyttede vi 
unger lejligheden til at få en køretur. Men vi måtte altid hoppe 
af ved Peder Frandsens Stræde, for, som kusken sagde, »ellers 
kunne direktøren måske tro, vi var gæster til Marienlyst»!

Når jeg tænker på mine legekammerater, både drenge og pi
ger fra kirkepladsen, er det med glæde, jeg mindes en dejlig og 
god barndom.

Der var skolelærerens Inga og hendes bror Svend, der sene
re blev præst. Marskendiserens Margrethe, Viola, datter af 
rullekonen, der var enke, for ikke at forglemme Conny, Violas 
bror, som var FDF’er. Han lærte mig at slå på tromme. Så var 
der Sigurd, der blev væltet omkuld af slagterens hest, som løb 
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løbsk rundt om kirken. Kulgrosserens Poul og hans søster, og 
der var Valdemar og hans søster Anna, som var mere dreng 
end pige i sin væremåde, for ikke at forglemme Gunnar, 
skrædderens søn, som gjorde i bukserne, da døden huggede 
brænde i kirketårnet, samt alle slagterens mindre børn, alle 
drenge: Villy, Viktor, Luis og Helge, som jeg passede, mens 
han lå i barnevognen.

Angående Gunnar og hans bukser må jeg hellere komme 
med en nærmere forklaring.

Nede fra et sted i kirken førte et wiretræk op i tårnet. Til wi
ren oppe i tårnet var fastgjort en plankestump, som blev løftet 
eller sænket alt efter, hvordan man trak i wiren. Planken slog 
mod et trægelænder oppe i tårnet. Anordningen blev brugt, 
når der blev ringet til begravelse fra kirken, men også fra ka
pellet på kirkegården, som signal til ringerne. Wiren var til
gængelig hele vejen op gennem tårnet.

Det var garden, der tog Gunnar med op i tårnet, og efter af
tale skulle vi hele tiden tale om døden, der hugger brænde, og 
en af os skulle så blive tilbage på etagen under klokkeetagen.

Efter at vi var kommet helt op, begyndte planken langsomt 
at hæve sig og falde hurtigt ned. Dette gentog sig flere gange, 
og så var det sket med Gunnar. Han blev ikke gardist!

Havnen som 
legeplads

Havnen, juletræsfester og Akrobat O på Apollo
Så var der Kai, der boede i Strandgade 89, også kaldet »Pum
pen«, altså huset! Vi blev meget nære venner og fulgte hinan
den gennem tykt og tyndt, som det hedder. Vor legeplads var 
mest havnen, hvor vi fiskede og fik lov til at låne en gammel, 
sortmalet robåd af fiskehandler Jensen, der havde en søn på 
min alder. Når vi fik lov til at låne båden, legede vi altid sørøve
re, men det var altid Viggo, der også boede i »Pumpen«, der 
var sørøverkaptajn, fordi hans far var færgemand og havde for
stand på at sejle.

Kais far var maler på værftet, men havde engang haft et 
værtshus, som hed »Stjernen«, derfor kaldte de faderen ved 
det navn. Kais mor var svensk og fra Lund i Skåne. Hun lærte 
mig at sige 7777 på svensk, det lærte Kai aldrig. Derimod hav
de Kai en særlig evne til at snuse op, når børneloger og mis
sionssekter skulle have juletræsfest. Så meldte vi os ind, kom 
med til festen og fik godtepose, og når julen var omme, kom vi 
ikke mere, vi labaner. Kais storebror Eigil var i lære som smed
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Ud at tjene

Idræt

Akrobatik

på værftet og også løber i H.I.F., og ham så vi meget op til, selv 
om han bankede os, når vi drillede ham.

Man taler så meget om børnene, som måtte tidligt ud at tje
ne på landet, men hvad med mig selv, også jeg var tidligt ude, 
ganske vist på eget initiativ. Først var jeg kusk hos Stiirup, se
nere ringer i Set. Olai Kirke, slagtermedhjælper hos Blomster- 
berg, lygte tænder af gadelygter med gasblus, avisbud på Nord
sjælland Avis i Stengade og senere opkræver af avis- og annon
ceregninger samme sted. Alt sammen inden mit fyldte fjorten
de år, dejlige år.

Uanset disse opgaver havde jeg tid til at lege, bade og gøre 
gymnastik samt meget andet. Angående gymnastikken så 
begyndte det på Grønnehave strand på badeanstalten. Der var 
nogle voksne, der trænede i spring, ringe og trapez, og jeg 
holdt mig til og fik lært en hel del. Dette var om sommeren, da 
jeg var 12 år.

Det viste sig, at jeg havde gode anlæg for gymnastik og akro
batik, og jeg blev overtalt af Holger Hansen, en ældre gym
nast, og af en yngre, der hed Henry Hansen, til at begynde i 
H.I.F. med gymnastikundervisning i vinterhalvåret. Læreren 
hed Frederiksen og var løjtnant samt vagtmester på Kronborg. 
Hans søn Max var min skolekammerat.

Holger, Henry og jeg, sagde hunden, trænede rent privat i 
akrobatik og blev ret dygtige og optrådte rundt om i foreninger 
og til amatøraftener i »Apolio«, det nuværende »Maritza«, og
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Kan du køre 
på cykel?

HIF’s gymnastikhold 
1922-23. Heinrich Pfeil 
sidder som nr. to fra 
højre. I midten lederen, 
løjtnant Frederiksen, 
der også var vagtmester 
på Kronborg.

vi vandt 1 .ste præmier flere gange. Hvis nogen af de optræden
de sådanne aftener ikke var gode nok og faldt i unåde hos pub
likum, blev der råbt: Frem med krogen!

Så kom en lang stang med en stor ring frem og fangede den 
optrædende, der blev halet ud bag kulissen. Denne tort var vi 
ikke udsat for.

»Apolio« var byens varieté med professionelle artister, og 
blandt dem var der to tyske akrobater, der havde set mig op
træde en amatøraften. De overtalte mig til at komme ned og 
øve mig sammen med dem en eftermiddag, og det udviklede 
sig til, at de kom hjem til mine forældre for at overtale dem til 
at lade mig rejse med rundt og optræde i deres artistnummer. 
Artisterne blev smidt ud med fuld musik, og min far blev 
skruptosset. Det var i 1919, og jeg var da 14 år.

Slagtermedhjælper, cykler og cykelture, ajlebrønden og piges
jov
Min start som slagtermedhjælper begyndte ret brutalt. Det be
gyndte med, at Julius Blomsterberg, slagtermester fra nr. 6, 
altså nabo til os i nr. 8, og far til ti børn, seks drenge og fire pi
ger, kaldte på mig, mens jeg legede ude på kirkepladsen, og 
spurgte mig: »Kan du køre på cykel?«. Og da jeg svarede nej,
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Med slagtertrug

Griseopdræt

sagde han: »Hvad fanden dreng, kan du ikke køre på cykel, så 
tag denne her og få lært det lidt hurtigt!«

Det var en cykel til en voksen, så jeg måtte stikke benet ind 
under stangen, men jeg fik da lært at køre efter nogen tid. 
Mange af de andre drenge var misundelige, fordi det kun var 
mig, der måtte røre cyklen. Men af skade bliver man klog, si
ger man, og straks jeg havde lært at køre sikkert på cyklen, fik 
jeg min første opgave: »Kan du ikke lige køre et ærinde for 
mig?« Det var en tur, med rygsæk (på ryggen) fyldt med kød, 
ud til den store villa på skrænten lige efter Julebækhuset.

Det var godt min dreng. Her har du til en biografbillet (15 
øre).

Den slags ture blev der mange af, også til Snekkersten, men 
jeg kom på fast ugeløn, 50 øre.

Så var det morsommere at bringe varer ud i selve byen, for 
der gik jeg med varerne på et slagtetrug og havde forklæde på 
ligesom svendene. Den voksne cykel, som jeg stadig ikke kun
ne nå på almindelig måde, var meget trættende at køre på, og 
mine forældre sagde tit til mig, at jeg skulle lade være, de men
te, det var for anstrengende for mig.

Men udviklingen gik fremad, dengang som nu! Der skete 
det, at fru Blomsterberg, som var ret kraftig, skulle lære at 
køre på cykel. Der blev købt en ny damecykel, og køreprøver
ne var påbegyndt, men det varede ikke længe, førend det hele 
blev opgivet. Der skete det samme som med min mor, hun lær
te heller aldrig at køre på cykel. Og jeg blev glad, fordi jeg fik 
cyklen som budcykel, og jeg måtte også bruge den privat.

Men min største oplevelse angående cykler var, da jeg fik en 
cykel, som min far selv havde samlet af henholdsvis gamle og 
nye cykeldele. Der var bare den fejl ved den, at den ene peda
larm var længere end den anden, således at man følte sig som 
halt, når man kørte på den. Mange og lange var de cykelture, 
min far og j eg kørte sammen. Det var både til København, Fre
deriksværk, rundt Esrom Sø til Nødebo og Fredensborg samt 
mange andre steder. Når vi kom hjem fra sådanne ture, var 
min far klar til at gå i seng, men jeg må have været stærk, for jeg 
kunne godt rende ud og lege bagefter.

Min opgave og mit arbejde hos slagteren var ikke alene som 
bud. Jeg hjalp også med at fodre grise, som gik i en sti ude i 
Rønnebær Alle i nærheden af Montebello hos en gartner. Fo
deret til grisene bestod af bærme, som vi hentede på Wiibroes 
Bryggeri, og af affaldskød og lunger fra de slagtede kreaturer, 
som slagteren selv slagtede hjemme. Senere kom der et stort
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Havnen og kvartererne 
deromkring var en yn
det tumleplads for He
inrich Pfeil og hans 
venner.

slagtehus med dyrlægekontrol ved Svingelport, som alle slag
tere skulle benytte, og al hjemmeslagtning blev forbudt.

Slagteren havde også en mark i Rønnebær Alle til venstre 
for Kongevejen. Der havde han kreaturer på græs hele som
meren, og de skulle også passes med vand og flyttes. Når vi var 
der, skulle vi også lege cowboys og ride på hestene, og det var 
ikke altid, jeg var heldig med det. To gange kom jeg over grøf
ten før hesten, som ikke ville med, så det holdt jeg op med, me
dens legen var god. En anden kedelig oplevelse indtraf, da vi 
var ude og fodre svin. Jeg skulle lige ind og smage på gartne
rens hindbær, men da han pludselig kom, måtte jeg skynde mig 
væk og kom til at træde på dækslet til ajlebrønden. Dette var 
råddent, og jeg gik igennem med det ene ben med strømper,
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Ad Strandvejen 
med kødvarer

træsko og bukser på, og så måtte vi ind til gartneren for at få 
mig vasket ren.

Du havde ikke behøvet at skynde dig væk så hurtigt, sagde 
han og grinede. Jeg skulle i skole om eftermiddagen, og tøjet 
var blevet tørt, så jeg troede, jeg kunne forsvinde, uden at min 
mor opdagede noget, men den gik ikke. Jeg lugtede af svine- 
møg mange meter væk, og tøjet måtte vi brænde.

Lørdag eftermiddag i sommermånederne kørte den ældste 
søn, der var slagtersvend hos faderen, med kød ad Strandvejen 
til Snekkersten og Espergærde. Det var varer, der var bestilt, 
og det var både til fastboende og sommergæster. På de ture var 
jeg altid med, og jeg kendte alle kunderne og fik mange drik
kepenge.

Slagtersønnen ville aldrig have nogle af sine brødre med, for 
han var bange for, at de skulle sladre om hans pigesjov med tje
nestepigerne hos de forskellige sommergæster. Det kunne jeg 
holde kæft med, ellers kom j eg ikke med! Det blev altid næsten 
morgen, inden vi var hjemme. Vognen var en lukket vogn, 
hvori vi også havde is, for at varerne skulle holde sig, og den 
blev trukket af to heste, en brun og en skimmel.

I slagterfamilien, hvor jeg blev betragtet som søn af huset, 
opholdt jeg mig meget, også den gang den Spanske syge rasede 
og tog mange mennesker. Men selv om slagteren, konen og 
alle deres børn på tur fik sygdommen, blev hverken jeg eller 
mine forældre smittet.

Avisbud og opkræver med bagtanke
Avisbud Som avisbud begyndte jeg som trettenårig med den mindste

rute i Bramstræde og Strandgade med ialt 29 aviser. Den kun
ne klares på tyve minutter, til 3 kr. i månedsløn. Det var på avi
sen Nordsjælland i Stengade (kontorer og trykkeri) ovenover 
»Industrikælderen«, et nu nedlagt værtshus.

Der var to redaktører, en mand der hed Sørensen og en frk. 
Wahl, der privat boede sammen med en søster oppe på Axel- 
torvet i hjørneejendommen Bjergegade-Sudergade på 2 den 
sal, og for dem skulle jeg også bære brændsel op og hugge pin
debrænde (men det var først, da jeg var blevet opkræver).

Som avisbud lærte jeg en gammel dame at kende. Hun hed 
fru Hansen og var 92 år gammel og boede i Strandgade 89,
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Opkræver

Militærtjeneste

»Pumpen«, i en lille to-værelses lejlighed på 2 den sal i baggår
den. Man fortalte, hun var datter af en af vore konger. Hun var 
meget ensom og ventede hver dag på mig for at få nogen at tale 
med. Derfor ordnede jeg det sådan, at hun var den sidste, der 
fik avisen, og så var jeg hos hende en times tid hver dag.

Men det varede kun i tre måneder, så blev jeg kaldt ind på 
kontoret til redaktørerne, og j eg tænkte, hvad har du nu lavet? 
Jeg havde da både falset aviser, som vi bude gjorde med hån
den dengang, inden vi bragte dem ud, og talt dem m.m., og jeg 
havde ikke været fræk, så hvad nu? Efter flere spørgsmål, som 
blev besvaret, fik jeg tilbudt en plads som opkræver af annon
cer og avisregninger. Det var en plads, som havde været be
tjent af en ung pige, der nu skulle være kontordame på avisen. 
Lønnen, jeg skulle have, var en krone i grundløn plus 1% af 
det indkrævede beløb, og det blev altid mellem 80 og 90 kr. pr. 
måned, og det var mange penge dengang. Særlig når jeg tæn
ker på, at jeg senere kom i lære på værftet og fik 5 øre + 2 øre i 
dyrtidstillæg i timen det første år.

Mine forældres tanke med avispladsen var sikkert den, at jeg 
kunne få lejlighed til at se livet på et trykkeri og sætteri. Det 
var deres ønske, at jeg skulle blive typograf, fordi min onkel 
Christian var blevet faktor på et trykkeri i København og hav
de godt arbejde. Men mig huede det ikke, det indelukkede ar
bejde og de blege mennesker, nej det var ikke mig, men det var 
en skuffelse for mine forældre.

Det har vel været i året 1913, at min onkel Christian mistede 
sin kone. Augusta hed hun og var fra Helsingborg, hendes for
ældre boede i Prästgatan. Hun døde af vattersot (væskeophob
ning i væv/BB), og han blev alene med tre børn, hvoraf den 
yngste var spæd og blev bortadopteret, min fætter Ejlif og hans 
søster Emmy kom til os og var hos os ca. et års tid. Senere blev 
min onkel omgift og tog børnene hjem til sig i København. Når 
min onkel kom for at besøge børnene, lavede min bedstemor 
altid stikkelsbærgrød, som var hans livret.

Første Verdenskrig, rationering, gullaschbaroner og smør 
År 1914 brød Første Verdenskrig ud. Den varede i fire år til 
1918, og en hel del af det, jeg allerede har beskrevet, skete un
der disse år.

Mange mænd blev indkaldt til militærtjeneste, også mænd 
som havde været soldater mange år forinden, og nogle af dem 
havde vokset sig store og tykke, bl.a. en man kaldte »Christian 
Tysker«.
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Rationering

Han fik udleveret kasket plus hele tre livremme, det skulle 
der til, for at de kunne nå rundt om ham, og så et gevær, for at 
man skulle kunne se, at han var soldat.

Jeg kan huske, der var bygget et træskur ude ved viadukten, 
hvor Stubbedamsvejen munder ud i Strandvejen, og der var de 
indkaldte soldater på vagttjeneste døgnet rundt af hensyn til 
togtrafikken.

Vi var stærkt rationerede med madvarer under disse år, det 
gjaldt både brød, kød og smør, og der var mærker på alt, også 
sukker. Kaffe fandtes ikke, men vi fik noget korn, som vi riste
de på stegepanden, det måtte så erstatte bønnerne. Men en
gang imellem fik vi rigtig kaffe, det var, når vi fik besøg fra Sve
rige af Emma og hendes veninde, som jeg ikke før har omtalt. 
De kom ofte over til os og smuglede så kaffe med i små, hjem
melavede poser, som de gemte på sig. (Emma var søster til min 
afdøde tante Augusta).

Mange svenske familier, far, mor og børn kom til Helsingør 
flere gange om måneden for at spise sig mætte, de var nemlig 
også stærkt rationerede. Men i tolden fik de udleveret ratione
ringsmærker for en dag til diverse levnedsmidler, og så lejrede 
de sig i Kronborgskoven og på Grønnehave.

Man fortalte, at svenskerne sendte det meste af deres mad
varer til Tyskland, fordi den svenske dronning var fra Tyskland 
og ville hjælpe sine landsmænd. Men også andre levede højt på 
tyskerne. Det var de danske såkaldte gullaschbaroner, som 
blev millionærer på deres, meget ofte, fordærvede pølser og 
lignende varer.

I Set. Olaigade, der hvor møbelhandler Kryger nu har byg
get det nye hus, lå et mejeri, hvor vi handlede. Smør og mælk 
blev dengang, og ikke som nu, afvejet i pakker og kartoner, ve
jet og målt, medens man så på. Smørret lå i store dritler (1/3 
tønde - ca. 50 kg) af træ klædt med papir indvendig, og mælken 
var hældt på store junger.

Men det var nu nærmest papiret fra smørdritlerne, jeg ville 
fortælle lidt om. Dette papir tiggede min mor, som havde gode 
talegaver, af damen i mejeriet, tog det hjem og skrabede det 
rent for det sparsomme smør, der hang ved, og blandede det 
med en meljævning, og det spiste vi så på brødet.

Det var trange tider - men vi overlevede!
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Af en skibsbyggers historie
Af Alfred Christiansen

Alfred Christiansen er 
født den 7. oktober 
1889 i Glostrup. Han 
kom i lære på Helsingør 
Jernskibs og Maskin
byggeri den 8. oktober 
1913 som skibsbygger 
og blev svend i 1918. 
Alfred Christiansen var 
ansat på værftet i 45 år.

Til Helsingør

Holger 
Drachmann

Vi flyttede en del
Jeg blev født i Glostrup den 7. oktober 1899, en måned før min 
ugifte mor blev 30 år. Hun hed Hansigne Sørine Larsen. Hen
des forældre havde et husmandssted i Jorløse. Min mor var i 
nogle år mejerske på herregården »Edelgave«, som senere til
hørte statsminister Madsen Mygdal. Hun døde i 1952, 83 år 
gammel.

Min far var malermester i København og hed Jacob Oluf 
Christian Adrian. Ham har jeg aldrig set. Han døde i Kyndby i 
1939 og blev bisat eller begravet en søndag, hvor jeg tilfældigt 
sammen med nogle kammerater kørte igennem den lille by. Vi 
var på vej til Kyndbyværket, hvortil vi havde udført forskelligt 
arbejde og ønskede at se noget af det anbragt i bygningen. 
Kyndbyværket var på det tidspunkt under færdiggørelse på 
Helsingør Værft. Begravelsen så jeg ikke noget til, men jeg 
hørte da kirkeklokkerne ringe og havde læst i avisen, hvad der 
skulle foregå.

Min mor giftede sig med værftsarbejder Carl Christian Chri
stiansen, som stammede fra Horserød eller Holmene. Jeg var 
vistnok fem år, da jeg kom her til Helsingør. Indtil da havde 
jeg været i pleje hos min morbror i Glostrup. De havde fire 
børn i forvejen.

En dag var jeg med min mor på Torvet og så da en mand 
komme ud fra Gæstgivergården. Han havde slængkappe på, 
stor hat og hvidt skæg. Jeg har nok spurgt min mor, hvad det 
var for en mærkelig mand, som var helt anderledes klædt end 
alle andre, og hun har da fortalt mig, at det var Holger Drach
mann. Det fik jeg måske ikke noget ud af dengang, men da han 
et års tid senere døde i Hornbæk, og fiskerne bar hans kiste ad 
Strandvejen til Helsingør, var jeg med min mor henne i Bjer- 
gegade og se fakkeltoget gå forbi på vej til banegården. Jeg 
kunne forstå, at han havde været noget særligt. Det gjorde 
dybt indtryk på mig.

Det første sted, jeg kan huske, vi boede, var ude på Friisvej, 
nu Thorsvej, i villa »Håbsbo«. Derefter boede vi i Sudergade 
33 i gården.
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Ubehagelige 
forvekslinger

Vinterlege

I skoven

Fra Sudergade 33 flyttede vi til Gartnergade 6. Der blev en 
af mine brødre født. Ved siden af os boede en skibsbygger, der 
havde nogle sønner. Den yngste Carl var lige gammel med mig 
og rødhåret ligesom jeg, man kunne godt tage fejl af os. Carl 
havde vistnok engang haft held til at ramme en politibetjent i 
nakken med en snebold, så kasketten røg af ham.

Den betjent var en lille rund mand, og vi kaldte ham da også 
»peberbøssen«. Han snuppede mig en dag i den tro, at det var 
den rigtige, han havde fået fat i. Jeg nægtede at hedde Carl 
Ringstrøm, men var i en slem knibe, indtil en mand fortalte 
ham, at jeg virkelig, som jeg sagde, hed Alfred Christiansen. 
Så slap jeg da for at komme på »stationen«, som vi kaldte det, 
Carl var ofte ude på ballade. F.eks. boede der en tysker i kæl
deren på hjørnet af Gartnergade og Munkegade. Ham drillede 
Carl meget tit. Manden var farver, han hed Høfner og var me
get hidsig, og han var ofte på gaden efter Carl med en meget 
kraftig stok og fik da også af og til ram på Carl. Nå, men jeg 
klarede da at undgå ubehagelige forvekslinger senere.

Vi flyttede kort efter til Marienlyst Sidealle, som Ørebakken 
dengang hed. Der havde vi børn det meget frit, især var der en 
dejlig kælkebakke. Vi »rousede«, som vi kaldte det, helt oppe 
fra Høj vænget og ned til gasværket, det kunne jo lade sig gøre, 
fordi der kun var meget lidt trafik. Der var vel næppe en bil i 
byen dengang. Undertiden kørte vi også helt oppe fra Esrum- 
vejen. Men det skete jo, at beboerne klagede til politiet, og så 
»lynede« det. Men politiet kunne jo ikke være der altid. Jo, der 
var vintre med megen sne og frost dengang, som netop nu i 
1981-82 årene. Om somrene! lange og varme syntes vi. I ferier
ne gik hele familien i skoven og plukkede hindbær. Der var et 
godt sted især i Teglstrup Hegn, som hed »Hyrdebakken«. Det 
lå højt, og hyrden havde et lille læhus deroppe. Køerne, som 
han vogtede, havde klokke på, så vi kunne altid høre dem. Det 
var dejlige dage. Bærrene solgte min mor i Gowalsky’s kælder 
i Bjergegade, der stadigvæk er grønthandel.

Jeg kan ikke huske, om køerne blev trukket ud i skovkan
ten, når de skulle malkes, men det er da muligt, for det hed jo 
netop malkeleddet ved Esrumvejen. Ja, der var dejligt i sko
ven, barbenede gik vi altid, og skete der noget ved det engang 
imellem, var det kun bagateller. Men det var jo ikke alene, da 
vi boede på Ørebakken, at vi gik i skoven og plukkede bær. 
Det var i alle ferierne, lige meget hvor vi boede. Og så flyttede 
vi til Esrumvej, i et hus der hed »Olgas Minde«, nu hedder det
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Holger Drachmanns 
ligfærd gennem Horn
bæk Plantage januar 
1908. Efter maleri af 
ukendt kunstner.

»Olgas Minde«

»Gertrud«. Vi boede i kælderlejligheden. Der var meget rart 
der, og vi var mange børn.

Vi havde det hyggeligt sammen om sommeraftenerne. Der 
var en af drengene, en af de ældste på 16-18 år, der spillede har
monika. Han spillede, og vi andre sang. Der var et enestående 
sammenhold. Jeg kan ikke huske et eneste tilfælde af uven
skab. Det var kammeratskaber, som holdt, også efter at vi var 
flyttet derfra, ja, for nogles vedkommende helt op i den voksne 
alder.

I selve »Olgas Minde« boede to familier foruden os. På 
første sal en kedelsmed, som hed Andersen. De havde tre 
børn, nogle af dem var dog nærmest voksne. I stuen boede eje
ren, som også var kedelsmed og også hed Andersen.

Der var, såvidt jeg husker, fire børn. I et lille hus i gården 
boede også en kedelsmed, som dog ikke hed Andersen, men 
Nielsen. Der var også fire børn. Og endelig boede vi i det store
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Vi holdt gris

Eksercerpladsen

Alfred Adrian

Friskolen

hus i kælderen, og vi var fire drenge. Altså femten børn i alde
ren fra ca. 5-6 år til 18-19 år. Deraf var de fire piger. Jeg synes, 
det var min barndoms lykkeligste tid.

Men vi flyttede igen, nu til »Fredshvile«, et lille hus som sta
digvæk ligger ved nedgangen til »Hellebo«. Det er dog bygget 
lidt om nu.

Der havde vi gris. Det var et værre teater, når den skulle 
slagtes. En af mine brødre hylede omkap med grisen, så jeg 
måtte gå i skoven med alle tre, til slagteriet var overstået. Så 
kom vi først hjem igen, når grisen var skoldet og hængt op.

Min far arbejdede i sin fritid på Højstrup, hvor der var en 
meget stor have, der hvor L.O. Skolen nu er. Der var mange 
frugttræer, og undertiden var vi drenge derinde for at samle 
nedfaldsæbler og pærer. Ejeren, som vi sjældent så noget til, 
hed Hagemann. Hvor længe vi boede der, kan jeg ikke huske. 
Det var meget spændende at bo der, for vi havde »Danmarks 
kønneste eksercerplads« lige udenfor, så der var altid noget at 
se på. Det var oberst Quist på Kronborg, som kaldte den for 
Danmarks skønneste eksercerplads. Der er nu golfbane og 
fodboldbane og forresten også Helsingørhallen. Vejen til plad
sen ses endnu markeret ved en kort allé lige efter hallen. Gar
nisonen var stor dengang, og ofte marcherede 2. regiment 
hjem til Kronborg med fuld musik. Det var en spændende tid. 
Men vi flyttede igen. Jeg var imidlertid blevet konfirmeret af 
pastor A. Kørboe i Set. Olai Kirke den 5. oktober 1913. På kir
kegulvet stod vi i alfabetisk orden. Nummer et Allan Ander
sen, jeg nummer to under navnet Alfred Adrian, men nu blev 
jeg adopteret af min stedfar Christian Christiansen og kom 
derefter til at hedde Alfred Christiansen. Imidlertid var jeg i 
min skoletid blevet kaldt Adrian, vistnok fordi der foruden 
mig var to andre elever i klassen med navnet Alfred. De hed 
Alfred Andersen og Alfred Sjöstedt. Mellem skolekammera
ter og lærekammerater og på værftet blev jeg dog stadig i man
ge år kaldt Adrian. Det sker endnu af og til, når jeg træffer 
gamle kammerater.

Som elev i Friskolen gik jeg i skolen i Marienlyst Allé. Vores 
klasselærer gennem hele skoletiden hed A.J. Nielsen. Han var 
os en god lærer og tog sig meget af vores problemer. Af andre 
lærere vil jeg nævne Klokker Lund og Klokker Rand. Frem- 
ming, Kjær og Vestergård. Jeg har nævnt skolekammeraten 
Alfred Andersen. Han blev formand for skolekommissionen, 
men er nu død. Snedker Alfred Sjöstedt lever endnu og bor i
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Bag facaden til husræk
ken i Gartnergade kort 
før denne blev revet ned 
omkring 1960.

Fra »Fredshvile« 
og »Kathrinelyst«

Helsingør. Og endvidere forhenværende minister Kaj Lind
berg, som jo også stadig lever. Så vidt jeg ved, er vi de eneste to 
af klassen, der er i live endnu.

Nu mere om at flytte. Vi flyttede fra »Fredshvile« længere 
ind ad GI. Hellebækvej til »Kathrinelyst«. Nu hedder det 
»Aris«, det er huset lige overfor »Rakkerrenden«.

På eller ved GI. Hellebækvej var der en cykelbane med tota
lisator. Den tilhørte købmand Henrik F.S. Mohr, som jeg tidli
gere har fortalt om, og hos hvem jeg var bydreng. Nå, men nu 
boede vi altså i »Katrinelyst«, og jeg var kommet i lære på værf
tet, hvilket jeg senere skal fortælle om. Jeg husker ikke, hvor 
længe vi boede i »Katrinelyst«. Men derfra flyttede vi til 
Strandgade 75 (hjørnet af Brostræde), og efter branden til 
Stengade 72, »Dommergården«, dengang husvildebolig.

11921 flyttede mine forældre så til Hamiets Vænge (værftets 
huse), Holger Danskesvej 26, hvor de boede resten af deres le
vetid. En kort overgang boede jeg hos dem, men rejste så til 
Ålborg, hvor jeg fik arbejde på værftet der og kom så ikke til at 
bo hjemme mere.
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»Borgen«

Min hustru

Carl Svendsen

Lappen omkring år
hundredskiftet. Famili
en Alfred Christiansen 
boede i nogle år i Lap
pen 10, som ses yderst 
til højre.

Da jeg kom tilbage til Helsingør, boede jeg på »Borgen« i 
Kongensgade, som dengang var et pensionat med mange be
boere , og hvor j eg traf nogle gode venner fra min tid som med
lem af K.F.U.M.. Af disse vil jeg gerne nævne sekretærerne 
cand, theol Aksel Zeuthen og lærer Lauritz Jensen og endvide
re snedkermester Oscar Kryger og kordegn Aage Christensen 
samt min nærmeste ven gennem adskillige år Georg Lauge 
Rose fra Faxe Ladeplads. Hans forældre havde skrevet til Lau
ritz Jensen, som da var sekretær, og bedt ham finde en fyr, der 
kunne være ven med ham, nu da han skulle bo på »Borgen« og 
være elev i Landmandsbanken, i dag Den danske Bank. Hans 
forældre kom med ham, og jeg blev præsenteret for dem. Vi 
var venner, indtil vi hver for sig blev forlovede. Han med en af 
kantor Jakobsens døtre og jeg med min kone gennem godt 54 
år, som jeg havde den store sorg at miste i september måned 
sidste år.

Min kone var datter af snedker Carl Jørgen Elkjær Jørgen
sen, som oprindelig var fra Grønholt. Min kones mor var født 
her i Helsingør, hun var datter af fisker og fiskehandler Carl 
Svendsen og hustru Mary Alfrida Emma Mathilde Svendsen.

Fiskehandler Carl Svendsen var i en årrække formand for 
Helsingør Sømandsforening, som var en meget eksklusiv for
ening, stiftet i 1875. Et minde om Carl Svendsen er hans fisker-
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På Lappen

Seks år i Odense

Socialdemokrat

båd »Skjold«, som står i en glasmontre, nøjagtig som den så 
ud, da han brugte den. Den står i Espergærdecentret.

Vi boede på Lappen ca. fire år. Det var rart at bo lige ved 
strand og skov og nær ved byen. Havde det ikke været for den 
skibsbyggerkone, som jeg tidligere har omtalt for hendes udta
lelser ved juletræet, og som boede tæt ved os, var vi nok blevet 
boende der længere, men vi følte os altid generet af hende. 
Imellem dem og os boede kun gamle Pallesen, som var en ene
boer og særling, men altid hyggelig og rar overfor børnene. 
Han skulle igennem gården til 10B, hvor børnene legede, og 
der var fem børn. I nr. 10A boede nogle naboer, som hed Ed
vard Hannecke. Han var skibsbygger ligesom jeg, vi havde et 
virkeligt godt naboskab med dem, og alle børnene havde det 
godt sammen. Det ældste af dem hed Gitte (nu fru Foldager), 
som vi altid senere har fået en snak med, når vi har haft lejlig
hed til det. Det var gode år på Lappen. Og vore to børn (Hans 
Åge og Ingerlise) har også fornøjelse af at træffe fru Foldager 
jævnligt. Det var trods arbejdsløshed en lykkelig tid på Lap
pen.

Vi flyttede på Ørebakken, hvor vi kun boede 1/2 år, fordi 
fruen der ikke kunne tåle børn. Manden var virkelig flink og 
behagelig. Vi fortrød, at vi var flyttet fra Lappen.

Pinselørdag den 4. juni 1927 viede provst Simon Hansen os i 
Set. Maria Kirke. Vi boede da i Odense, hvor min kone var an
sat som ekspeditrice i J.G. Jacobsens stormagasin i Vestergade 
på Strøget, og jeg arbejdede på Odense Stålskibsværft, som 
jeg tidligere har omtalt. Vi boede i Odense i seks år.

I Odense havde vi været medlemmer af socialdemokratisk 
forening. Det var derfor også ganske naturligt for os, at vi 
meldte os ind i partiet her i Helsingør, da vi kom tilbage hertil i 
1931. Vi har da også haft den glæde at blive udnævnt til jubilar
medlemmer her i 1981. Jeg kan godt sige, at i alle disse år har 
der ikke været et valg, hvor vi ikke har stemt i overensstemmel
se med vort medlemskab i partiet og vor socialdemokratiske 
indstilling. I en del år var vi begge aktive. Selv var jeg i årene 
1939-46 sekretær i bestyrelsen. Det var i Sigurd Schytz’s og 
Niels Mørk’s formandstid.

Det var en meget spændende tid med krig og besættelse, og 
det der fulgte med.

I lære på jernskibsværftet
Det var i min læretid den gang en betingelse, at man skulle stå
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fem år i lære for at blive skibsbygger. Utroligt når man ser, på 
hvor kort tid man nu i 1970’erne og 80’erne kan blive det. Nu 
varer det kun måneder, men resultatet er da heller ikke det 
samme.

Ikke det højeste 
ønske

Det var ikke ligefrem mit højeste ønske, jeg fik opfyldt, da 
jeg kom i lære på værftet. Men det var vel egentlig det, der lå 
nærmest for. I mange tilfælde var det jo sådan, hvilket også 
gjaldt for mig, at fædrene var arbejdere på værftet, og så kom 
sønnerne til at gå i fædrenes fodspor. Dette kan der nævnes 
mange eksempler på. To af mine brødre (vi var fire) kom i 
skibsbyggeriet, hvor vores far opnåede at arbejde i næsten 
halvtreds år. Mine brødre arbejdede på værftet henholdsvis 25 
og 40 år.

Direktør H.P. Christensen var meget ked af, at min far ikke 
ville fortsætte de fire måneder med, så han kunne nå 50 års ju
bilæet. »Så får De jo intet guldur«, sagde han, men min far 
mente, at når han nu havde levet næsten 70 år uden guldur, 
kunne han nok fortsat klare sig foruden resten af sin levetid.

Selv opnåede jeg at arbejde på værftet i 45 år. Da jeg var ung
Til Sverige svend, forlod jeg hurtigt værftet. Jeg havde kun været svend i 

fire uger, da jeg rejste til Landskrona. Jeg blev svend den 8. 
oktober 1918 og fik arbejde på Øresundsværftet i Landskrona 
den 10. november, dagen før våbenstilstandsdagen efter 1. 
verdenskrig. Jeg husker, at svenskerne jublede over freden, 
som alligevel først kom langt senere. Intet under at de var gla
de, de havde jo i årevis manglet alt muligt. De var glade for os 
danskere, for vi havde forskellige ting med over til dem bl.a. ci
garetter og sæbe. Sæbe var noget af det vigtigste. Jeg rejste 
hjem hver weekend. Vi boede i en barak i kvarteret »Grip
pen«, hvor der var mange forskellige nationaliteter.

Da jeg nogle år senere var i Landskrona på besøg, havde 
man brændt barakken. Det var nemlig, syntes man, den mest 
effektive måde at få udryddet væggelusene på. De havde alle
rede, da jeg var der, været en slem plage. Det var første gang, 
jeg så og mærkede sådan et »uhyre«, som svenskerne kaldte 
dem.

14 år og én dag Men tilbage til læretiden. Jeg kom i lære den 8. oktober 
1913. Det var dagen efter min 14 års fødselsdag. Efter at være 
blevet ført ind i protokollen, kom j eg på hovedmagasinet for at 
blive vejet. Jeg vejede 64 pund - 32 kg., og havde endda en 
madpakke i lommen. Da vores læge så vejesedlen, sagde han, 
at det aldrig ville gå godt.



Sygekasser

I klemme

Der hvor vi boede

Dokter Teisen
Jeg skulle måske fortælle lidt om rare, gamle dr. Teisen. Han 
var egentlig værftets læge, d.v.s., at han hver morgen, uanset 
vejret, stillede ved værftets port og spurgte, om der var nogen, 
der havde meldt sig syge. Han kom på cykel og havde et slag 
over skuldrene. Det var jo sådan, at arbejderne på værftet hav
de deres egen sygekasse.

Værftets sygekasse blev senere sammen med sygekassen 
»Frem« til sygekassen »Helsingør«.

Teisen var også vores huslæge. Min far var ofte syg af dårlig 
ryg. Han var lokkemand i skibsbyggeriet, og det var et hårdt 
arbejde, som gik ud over ryggen.

En gang spurgte Teisen »har De taget de pulvere, jeg gav 
dem?« »Ja det har jeg«. Uheldigvis var en af mine brødre tilste
de, og han sagde, at der ligger nogle her. Han lukkede en buf
fé tskuffe op, og der lå alle pulverne. Æsken havde overhove
det ikke været åbnet. Så blev dr. Teisen vred og gik, idet han 
sagde, »ja når De ikke vil rette Dem efter mig, så har jeg ikke 
mere at gøre her, farvel« med store bogstaver. Et par dage ef
ter kom dr. Teisen dog igen. Teisens universalmidler var pul
vere og varme omslag.

I 1918 kom jeg til skade med min højre hånd. Jeg fik den i 
klemme i en ladeport på nybygningen »København« til 
D.F.D.S. Jeg måtte til lægen, og han sagde, »kan De ikke ar
bejde med den hånd?«, »nej det kan jeg ikke«, svarede jeg, 
»ja, da skal jeg love for, at den bliver rask på tre dage«. »Det er 
godt, så kan jeg komme på arbejde igen«. Der gik imidlertid 
tre uger, og det blev værre og værre med den hånd. En dag da 
jeg var henne hos dr. Teisen, syntes jeg, at der var noget, der 
stak, da han rev bindet af. Han gjorde det ret brutalt - måske 
var han ked af at have mig rendende den ene gang efter den an
den . Men nok om det, j eg gik hj em og tog bindet af igen,ogder 
sad rigtignok en stump ben og stak ud lige i knoen. Og leddet 
var ømt som bare pokker. Jeg gik påny hen til dr. Teisen, 
»hvad kommer De nu igen, De har jo lige været her«. Jeg for
klarede mig, og han rev bindet af igen og sagde, at det bare var 
dødkød. Han tog dog en lille tang og rykkede det ud. »Ja, det 
er så gu’ også et ben, gjorde det ondt?« Så fandt jeg, at nu var 
det bedst, at fingeren blev røntgenfotograferet. Og det viste sig 
da også, at leddet var knust.

Vi boede på den tid i Strandgade 75. Det er der, hvor Simon 
Unnas vinhandel nu er. Den ejendom tilhørte dengang sko- 
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Strandgade 75 omkring 
1910. Da huset brandte 
kom en større sum pen
ge for dagens lys, for
tæller Alfred Christian
sen.

tøjshandler Mohrs morfar, Egmont Petersen. Dr. Teisen bo
ede i nr. 37, hvor dr. Ebstrup nu har konsultation.

Et par gange om ugen spillede 2. Regiments 2. musikkorps 
nede på gaden, for i stueetagen boede general Ibsen (også kal
det »General Satan«). Orkesteret spillede også andre steder i 
byen, hvor der boede højtstående officerer. Dog ikke så ofte 
som nede ved generalens bopæl.

Mens vi boede i Strandgade 75, boede der også en gammel 
dame, som var en »original«. Hun gik og samlede papir på ga
den til sent om aftenen. Hendes mand havde været direktør på 
Hellebæk Klædefabrik, og nu gik hun, som man siger, for lud 
og koldt vand. Jeg har tit set, at hun havde en stor bunke papir 
liggende inde på gulvet i stuen. En skønne dag gik der ild i det, 
og det blev der et stort bål af. Hun stillede sig op i døren for at 
forhindrede brandmændene i at komme ind, så de måtte fjerne 
hende med magt. Hun råbte, »mine penge, mine penge«. Og 
det havde hun god grund til, for næste morgen, da man rydde
de op i alt det, der var smidt ud af vinduet ned i gården, fandt 
man 60.000 kr. Det var en stor formue. På loftet havde jeg også 
tit set nogle sække, som hun sagde tilhørte hende. Dem måtte 
vi ikke røre, der har nok også været penge og aktier i dem. Fru 
B. var med andre ord meget velhavende, men gik altid ens 
klædt, nærmest i sommertøj. Tit gav min mor hende en portion
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Hos Mohr

Juleudstilling

Efter sin plads hos 
H.F.S. Mohr var Al
fred Christiansen byd
reng hos købmand Juli
us Meincke i Stengade 
66.

mad ind. Hun holdt vist en smule kontrol med, hvad vi skulle 
have til middag. Hun var især på vagt, når hun kunne lugte på 
køkkentrappen, at vi skulle have grønkål. Hun sagde, at det 
var hendes livret, og sådan en udtalelse kunne min mor ikke 
overhøre.

Bydreng for en tid
Jeg havde haft en par bypladser, inden jeg kom i lære. Det 
skulle jeg måske også fortælle lidt om, for det var sådan set 
også en slags læretid.

Jeg var først bydreng hos nuværende skohandler Louis 
Mohr’s farfar, Henrik F.S. Mohr, som havde sin forretning 
samme sted, hvor Louis Mohrs nu er. Mohr senior så jeg nu 
ikke meget til, det var den ene af sønnerne, Robert Mohr, der 
tog sig af forretningen. Jeg havde det virkeligt godt der. Det 
var en handel med mange forskellige ting, barnevogne, have
møbler og lign, samt legetøj, hvad der selvfølgelig havde min 
store interesse. Ikke mindst fordi jeg godt måtte gå og pusle 
med især det mekaniske legetøj.

En jul havde de iøvrigt lavet en karrussel i vinduet ud til 
Stengade med en stor udstilling af legetøj m.m. Den drejede så 
rundt og rundt, ved at jeg lå på gulvet under den og var drivkr
aften. Ekspeditricerne kom af og til og stak et stykke chokola- 
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Fyraften kl. 24.00

Hos Meincke

Nogle af byens 
købmænd

de i munden på mig. Fornylig har jeg under et besøg hos Louis 
Mohr i hans forretning haft lejlighed til at se nogle for mig me
get interessante fotografier fra den tid, jeg var bydreng hos 
hans farfar. Jeg så også en gammel regnskabsbog, af hvilken 
det fremgik, at jeg havde fået fire kr. om måneden i løn. Det 
synes ikke så meget nu, men det var vel ikke så dårligt den
gang, og jeg blev ikke overanstrengt.

Fredag og lørdag var dog lange dage, da var der længe åbent 
i butikkerne. Fredag til kl. 20.00 og lørdag til kl. 22.00. Men så 
spiste jeg hos fru Mohr i hendes køkken, og hun var meget rar.

Nytårsaften var det ikke fyraften før kl. 24.00. Så var jeg 
med ved disken for at tage varer frem - det var meget sjovt. Der 
blev dengang solgt en masse fyrværkeri hele aftenen igennem. 
Det var det helt store sus på havnepladsen, hvor der var mange 
mennesker, der skød nytår ind.

Efter min plads hos Mohr fik jeg plads hos købmand Mein
cke på Stengade (nuværende Nicolai Larsen), i begyndelsen 
halvdagsplads og i det sidste halve år blev det hele dagen, idet 
jeg blev udskrevet af Friskolen i april 1913 og først kunne kom
me i lære, når jeg var fyldt 14 år den 7. oktober.

Her fik jeg mere arbejde, men vel også mere i løn, jeg hu
sker ikke hvor meget. Den gamle købmand var meget sjov og 
hyggelig. Han havde altid lidt tid til at sige et par ord til børn, 
der kom ind i forretningen for at handle. Kom der et barn ind 
og skulle have for 5 øre chokolade, det kunne man jo få den
gang, sagde han, »for fem øre chokolade, lad os alle være gla
de« og »kom snart igen min smækfede ven«.

Stod jeg inde i butikken og slappede lidt af (det var nu ikke 
så tit), og der var en dame, der var færdig med at handle og gik 
mod udgangen, sagde købmanden, »frue, døren lukker selv. 
Alfred, spring hen og luk døren«. Jeg havde som antydet me
get at gøre i den plads. Feje gade og skylle flasker. Sidstnævnte 
gjorde jeg i GI. Færgestræde, som dengang var lukket i begge 
ender. Jeg skulle også pakke dadler og figner ud. De kom i træ
kasser, som skulle åbnes med hammer, mejsel og koben og 
derefter hugges i stykker med en økse, da de lå presset sammen 
i kassen. Ind imellem skulle jeg også i byen med varer, underti
den helt ud på Lerbakken med trækvogn. Meincke havde ikke 
hestekøretøj som f.eks. Brammer og købmand Eriksen på Ax- 
eltorvet.

Købmand Brammer boede Stengade 14. Han havde køretøj 
med to heste. Hans kusk syntes en dag, at hestene trængte til at
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Hjørnet af Stengade og 
Hovedvagtsstræde om
kring 1910.

blive udskiftet. Han sagde det til købmanden sådan, »skal vi 
ikke snart have skiftet de gamle selebukke ud?« Brammer var 
sommetider lidt uligevægtig. Når han blev ivrig, sagde han »jeg 
siger, jeg siger«. Nu sagde han så til kusken »jeg siger, jeg si
ger, De skal ikke kalde mine heste for selebukke, jeg siger, jeg 
siger De kan rejse til den l.ste«. Men det blev altså hestene,

Teknisk Skole på Sdr. 
Strandvej omkring 
1920.
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En på øjet

Lærerne

der »rejste«. Kusken var så vant til at blive sagt op, så han blev 
bare og lod som ingenting.

På Stengade var der også købmand Davidsen på hjørnet af 
Stengade og Fiolgade, der hvor Irma har haft cafeteria. Lidt 
længere henne, jeg tror i nr. 27, var købmand Marth.

På hjørnet af Stengade 42 og Hovedvagtsstræde var køb
mand Harald Hansen. Længere henne på Stengade var køb
mand Hilligsøe i nr. 50, nu grøntforretning. På den anden side 
af gaden, nr. 47, købmand Rasch som stadig er der, og endelig 
købmand Madsen i nummer 73.

Det var en større redegørelse, jeg nu kom ud i. Og jeg blev 
ikke færdig med at fortælle om min plads hos Meincke. Også 
der var fredag og lørdag lange, så vidt jeg husker lørdag til kl. 
22.00. Så fik jeg aftensmad hos fru Meincke på den anden side 
af gaden. Af og til måtte jeg søndag formiddag med ud på rhe- 
den til en sandpumper med proviant. Så var der lidt ekstra fort
jeneste og lidt drikkepenge, de var udenfor kontrol, så dem 
soldede jeg op i isvafler på vejen hjem. Skipperen, som altid 
var så flink med en ekstra »skilling«, traf j eg på værftet, efter at 
jeg var kommet i lære.

På Teknisk Skole
Som jeg tidligere har nævnt, havde jeg en madpakke i lommen, 
da jeg gik på vægten den første morgen på værftet. Vi havde en 
lang arbejdsdag foran os. Man begyndte kl. 6.00, havde fro
kost fra kl. 8.00-8.30, middag IV2 time fra kl. 12.00 til 13.30 og 
så arbejde til kl. 18.00. Hvordan man kunne nå at komme i 
Teknisk Skole hver aften (dog undtagen fredag og lørdag), ved 
jeg ikke, men det gjorde man altså. Det var vel ikke underligt, 
om man undertiden sad og nikkede. Lærerne vidste nok, at det 
ikke var fordi, man havde forstået, hvad han havde forsøgt at 
lære os. Så blev man af og til vækket ganske brutalt. Det var 
dog ikke alle lærerne, der brugte de grove midler. Jeg mindes 
med stor glæde gamle rare kaptajn Bülow, som forresten ikke 
var så gammel dengang. Og kaptajn R. V. Christensen som jeg 
senere, da jeg var soldat, blev oppasser hos i København.

Det var mest officerer fra Kronborg, der var lærere. Der var 
dog også malermester Evald og malermester Hyll samt nogle 
ingeniører fra værftet, hvis navne jeg ikke husker. Udover de 
nævnte officerer var der også kaptajnerne Gørtz, Tychsen og 
Vennervald. Sidstnævnte var forstander på skolen. Ham mær
kede man ikke meget til, undtagen når man pjækkede den. Så
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skrev han til værftet, og så ordnede mester »bøddelgernin
gen«. Der var også tegnelærer Hansen, som nogle af os kendte 
fra skoletiden.

Men nu var jeg altså skibsbyggerlærling og skulle først og 
fremmest lære at tilpasse mig de nye forhold. Og det kunne 
godt være lidt vanskeligt, da det var helt andre mennesker, jeg 
nu skulle indordne mig under, end dem jeg hidtil som bydreng 
havde været i forbindelse med. Skibsbyggere og nittere var 
ihvertfald, for nogles vedkommende, lidt hårde i betrækket.

I den første tid I den første tid var j eg på værkstedet, hvor j eg hj alp en skibs
bygger, der hed Terkelsen. Han var flink og rar og forøvrigt 
samarit. Ham var jeg kun sammen med kort tid, måske et par 
måneder. Han etablerede sig senere på Stengade, der hvor 
»Graferne« nu er, med en sygeplejeforretning.

De næste par år førte jeg en ret omflakkende tilværelse. No
gen af de svende, jeg kom til at arbejde sammen med, rejste til 
Kalundborg, hvor et nyt værft var blevet anlagt af en skibsre
der, der hed Henkel, som viste sig at være lidt af en »blufma- 
ger«. Værftet gik snart fallit og lukkede. Så rejste folkene dels 
til Køge på et nyt værft der, dels til Ålborg og andre til Odense 
Stålskibsværft.

»Skodsjakket« Jeg kom efter nogen tid i »skodsjakket«. I sjakket hos »Skod 
Hansen«, som vi kaldte ham, var jeg to år og døjede meget 
med vinterkulden, men ellers havde jeg det rigtig godt.. Og 
»Skod Hansen« var såmænd ikke den værste at være hos, når 
man lærte ham at kende og ellers passede sit arbejde. Lidt mut 
måske, sagde ikke så meget. Der var dage, hvor han ikke sagde 
andet end enstavelsesord. Han var en mand af få ord. Han 
skændte aldrig, men gik undertiden og mukkede i sit fuldskæg.

Mestrene Jeg har vist ikke fået fortalt, hvem mestrene var, da jeg kom 
i lære. Første mester hed Biem, han var en stor kraftig mand 
med hvidt fuldskæg. Ham skulle man så vidt muligt undgå at 
komme i vejen for. Anden mester hed Roslund og var sven
sker. Han tog sig, så vidt jeg erindrer, lidt mere af os lærlinge. 
Men det var jo nok ikke så nemt at gøre noget for den enkelte, 
når der var så mange. Vi var omkring 30. De ældste terrorisere

Lønudbetaling de os yngre. Om fredagen, når vi skulle have løn, stoppede ar
bejdet 1/2 time før fyraften, for at sjakførerne kunne betale 
overskud til deltagerne i akkorden indenfor de pågældende 
sjak. De hentede så pengene på kontrolkontoret sammen med 
en seddel, hvorpå der stod, hvad hver enkelt deltager i akkor
den skulle have udbetalt i henhold til antallet af timer og time-
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løn. Procenten udregnedes på kontoret. Til daglig skulle vi 
lægge vores brik, hvorpå der stod, hvad vi havde arbejdet med 
i løbet af dagen og i hvilket sjak. Om fredagen blev der der
imod sat en kasse ud på vejen op til kontoret, så skulle brikken 
lægges deri. Årsagen var, at ugelønnen på lønningsaftenen 
skulle udbetales ved de små lemme, hvori vi til daglig lagde 
brikken.

Nu var det en regel, som de ældste lærlinge havde indført, at 
yngste lærling skulle løbe op og lægge deres brikker i kassen, 
for det havde de ældre ikke selv tid til, når værftets fløjte lød. 
Mester begyndte nemlig at dele nogle små sedler ud med num
mer på til hver enkelt mand. Der stod det beløb (timeløn), han 
var beregnet til. Og så skulle man jo skynde sig for ikke at kom
me for langt ned i køen. De store lærlinge havde derfor ikke tid 
til selv at lægge brikkerne undervejs.

Jeg var nu yngste lærling og havde altså denne pligt. Jeg var 
blevet orienteret om det i forvejen, men jeg nægtede. Ja, du 
bliver nok klogere, truede de. Den uge, der fulgte, var slet ikke 
sjov. De forfulgte mig og stak en vandslange ned på ryggen af 
mig og lukkede op for det kolde vand. Så kunne jeg stå og tørre 
mig ved pladeovnen. Det var der, det foregik, fordi vandslan
gen blev brugt til at køle slaggerne af med, når de blev raget ud 
af ovnen. Det skete et par gange, at jeg fik sådan en omgang, 
men næste fredag nægtede jeg igen. Så fik jeg en tur til, men 
skønt min far frarådede det, nægtede jeg stadigvæk. »Så må du 
selv om det, sagde han. Du har altid været stædig«. Men så 
kom mester og opdagede, hvad der gik for sig, og der vankede 
øretæver til de nærmeste. Så var den skik forhenværende. Jeg 
havde holdt mig til reglementet, der sagde, at hver personligt 
skulle aflevere sin brik. Det var strengt forbudt at lade en an
den gøre det. Så jeg var i min gode ret.

Der skete så meget i læretiden, som man nu bagefter kan sy
nes var ret groft, men også meget som satte kulør på tilværel
sen. Jeg husker en tid, da jeg havde været omkring tre år i lære, 
hvor der i en periode ikke havde været nogen svende på arbej
de, (der har måske været strejke eller en lockout), og vi havde 
det ret frit med hensyn til at få tiden til at gå. Da lå der nede ved 
byggebeddingen nogle store vandtanke, som var færdige. Vi 
fandt ud af, at de var ret velegnede til at opholde sig i, når det 
var dårligt vejr. Så indrettede vi ældste drenge dem til et par 
ganske dejlige dagligstuer. Vi havde alt, hvad man kunne øn
ske sig. Skamler havde vi lavet til at sidde på i »læsestuen« og
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Et godt øje til os

nogle sække til at ligge på. Små naglesække udstoppede med 
høvlspåner var hovedpuder. Vi havde selvfølgelig også et sove
værelse. Stearinlys organiserede vi på magasinerne. Det ene
ste, vi manglede, var et rygeværelse. Kort sagt, det var på det 
strengeste forbudt at ryge, da der ellers ville være fare for op
dagelse. Men en dag var der alligevel en, der overtrådte forbu
det, og vi blev afsløret af røgen, der kom op af »mandehullet«. 
Det var slut. Der var nogen, der bankede på tanken udvendig. 
Det lød uhyggeligt hult. Vi troede, det var en af de yngre lær
linge, der gjorde det for at drille os, men da en af »beboerne« 
stak hovedet op af mandehullet for at se, hvem det var, ja så 
var det en mester, og vi fik nogen dask, efterhånden som vi 
kom op. Der blev spændt dæksler på hullerne, efter at vi havde 
måttet hente alle vores »møbler« ud. Det var en nydelig sam
ling. Og så var vores dagligstue ødelagt. Mon vi ikke var Hel
singørs slumstormere på den tid?

Vi skulle imidlertid have et sted at være, og da det efter no- 
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gen dages forløb så ud til regnvejr, holdt vi et møde og blev eni
ge om at bygge et »hus« af forhåndenværende materialer. Og 
vi gik straks igang. Men nu havde mestrene rettet deres op
mærksomhed mod os. Det varede derfor ikke ret længe, før
end dokmesteren kom, og han var meget ubehagelig i sin op
træden. Vi måtte lægge materialet på plads igen, og det syntes 
vi ikke så godt om, men der var jo ikke noget at sige til det, for 
han havde det liggende på pladsen i den orden, det skulle bru
ges i. Men det var nok de andre »luskepetere«, der havde pud
set ham på os. Det glemte vi dem aldrig for. Og så havde de 
også taget nittemestrene til hjælp. Det var virkelig nydeligt or
ganiseret.

Det er, synes jeg, helt forbavsende at værftet i de fem år, jeg 
var i lære, kunne nå at bygge 15 skibe, når man tænker på for
holdene dengang, hvor alting var så besværligt uden de store 
kraner og de hjælpemidler, man har i dag. Blot det at mærke 
skodderne op var en langsommelig fremgangsmåde. Lad mig 
prøve at beskrive, hvordan det foregik, efter at man på tegnin
gen havde studeret sig til alle mål og kurver.

Skodderne blev mærket op i et skur (ret stort) ude bag ved 
selve skibsbyggeriet. På gulvet her blev der slået nogle streger 
med kridtsnor, efter hvilke pladerne skulle lægges. Pladerne 
måtte vi hente på en firehjulet trækvogn på lagerpladsen, der 
hvor den trebenede kran senere kom til at stå ved siden af 
værkstedet. Så blev den 1. rang lagt ud på gulvet efter de op- 
mærkede streger. Pladerne måtte bæres på plads eller rulles på 
korte rør. Da skuret var så langt som skibet, der var under byg
ning var bredt, var det et godt stykke, pladerne skulle tran
sporteres. Når første række var lagt, slog vi en ny kridtstreg, 
som viste, hvor meget 2. række plader skulle overlappe 1. ræk
ke eller rang, og så fremdeles til hele skoddet var lagt ud. Så fat 
i hver sin ende af kridtsnoren igen for at sætte de streger, hvor
på mærkerne til hullerne skulle sættes. Med en griffel satte 
svenden mærkerne, så var det lærlingens tur til at sætte de run
de mærker på til at lokke efter. Det foregik med et mærkerør, 
der i begyndelsen var af træ. Senere fik vi messingrør, de var 
lettere at mærke nøjagtigt med, men kolde at holde på om vin
teren. Mærkerne skulle sættes meget nøjagtigt. Det kunne 
godt være vanskeligt om vinteren, når det var koldt. Senere fik 
vi en ny slags mærkerør med centrum i, det var meget hurtigere 
og mere nøjagtigt at anvende dem.

Jeg nævnte, at vi fik disse rør, men vi måtte rigtignok selv be-
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tale dem. Det var en mand på nittemagasinet, der lavede dem, 
og de kostede en kr. stykket. De var meget efterspurgte i be
gyndelsen. Engang forsvandt der et for mig, og »Skod Han
sen« gik og mumlede om det i flere dage. Og nu skulle han ryk
ke ud med en krone til et nyt. Til sidst blev jeg ked af at høre på 
det og sagde til ham »værsågod her en en krone, lad mig så bli
ve fri for at høre mere om det«. »Nå, nå sagde han så, det var 
ikke sådan ment, behold du bare din krone, jeg skal nok få la
vet et nyt mærkerør til dig«. Når nu skoddet var mærket op, og 
alle hulmærker sat på efter målene, skulle øverste rangs kanter 
hæves så meget, at man kunne få en »smækker« ind, sådan at 
hullerne i øverste rang kunne mærkes nøjagtigt ned på under
ste rang. Dette var lærlingens opgave, og det var hårdt for knæ
ene, selvom vi lå på en naglepose med høvlspåner i. Når dette 
arbejde var færdigt, skulle der sættes klippekanter af og huller 
til fastgørelse i spanter og bjælker samt til fodvinkler til fastgø- 
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reise i tanktop og endvidere til lodrette stag. Tilbage var kun at 
male numre på. Hver rang var mærket med bogstav og num
mer på hver enkelt plade.

Når det var koldt, var det meget fristende at stikke ind i 
værkstedet og få varmen ved smedeesserne. Og så var det me
get heldigt, at man kunne komme ind den ene vej og ud den an
den, når »Skod Hansen« kom ind for at se efter mig. Når han så 
kom tilbage, var jeg jo på plads igen.

Nu da vi er herude ved opmærkerskuret, kunne det måske 
være passende at fortælle om en »institution«, som lå lige ved 
siden af. Det var, for at sige det rent ud, et lokum. Da det er et 
tidsbillede, skal jeg beskrive det.

Huset var på langs delt med en væg midt igennem, og på hver 
side var der en række huller, måske 10, måske 12, hvor man 
kunne sidde og forrette sit ærinde. Ud mod det frie var der en 
halv væg. Midt i hvert rum var indgangen, der var selvfølgelig 
ingen dør i. På gulvet, på hver side af indgangen, lå der nogle 
klodser, det var »møbler«, som egentlig ikke hørte til det faste 
inventar. På disse klodser lå en planke, hvorpå man kunne sid
de og vente, til der blev plads på sæderne, eller man kunne få 
sig en smøg og en sludder. Meget hyggeligt, ikke sandt? Det 
var et sted, hvor jeg kun kom, når det var absolut nødvendigt. 
Men der var til gengæld nogen, som mester af og til måtte hen
te derude. Der var en mand, en svensker, som ofte sad derude 
og spiste krabber, som hans lærling havde fanget til ham i bed
dinggraven og kogt inde ved smedeessen. Meget lækkert!

Det var et sidespring, men jeg synes, det skulle med for at 
bedømme de hygiejniske forhold på den tids arbejdspladser. 
Der var et magen til oppe ved grovsmedien. Engang imellem 
blev der renset ud. Ja blandt »gæsterne« vel at mærke. Mester 
kom og ryddede lidt ud, der blev ikke lagt fingre imellem. I det 
hele taget sad næverne løse på den tid. Jeg husker et tilfælde, 
hvor det vakte stor opstandelse, at mester Urban gav en lærling 
en lussing. Det skete en fredag i den halve time, hvor vi fik ak
korderne udbetalt, at mester Urban henvendte sig til en lær
ling, som stod med ryggen til ham, og ved et uheld pustede han 
cigaretrøg lige mod mester, som så gav ham en ordentlig lus
sing. Og når Urban slog, så slog han hårdt. Lærlingen blev ra
sende, og havde de omkringstående ikke hindret det, havde 
han slået igen. Han manglede mindre end en uge i at være fær
dig med læretiden. Lærlingen var den senere mester på havari
afdelingen, Otto Thuesen. Vi blev, om jeg så må sige, færdig
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på w.c.’et, så vi kan nu gå videre med mit arbejde.
Nu blev hele skoddet så skilt ad og kørt ind i værkstedet til vi

dere behandling. Lokket og klippet o.s.v. og vi fortsatte med 
opmærkning af et nyt skod.

Men lad os gå lidt tilbage for at se på, hvilket forarbejde der 
var, førend det egentlige skibsbyggerarbejde i værkstedet be
gyndte. På en stor træplan blev der af en konstruktør fra tegne
stuen, med hjælp af en skibsbyggerlærling, ridset en plan op 
med alle mål og kurver, hvor skibsbyggerne så kunne lave der
es skabeloner til anvendelse ved opmærkning af de forskellige 
dele som bjælker, spanter, stringer, for- og agterstævn o.s.v. 
Dette foregik i fri luft. Man fik således rig lejlighed til at nyde 
den friske luft. Og dog, denne plan lå ovre på den anden side af 
den gamle dok, lige indenfor muren, som dengang var et plan
keværk. Den gamle dok var meget utæt i bunden og lugtede 
forfærdelig surt. Der var altså måde med den friske luft.

Skabelonerne blev så anvendt på forskellig måde. Spante- 
skabelonerne blev brugt på stålplanen og tegnet op med fransk 
kridt, som var mere hårdt end det danske. I planen var der en 
masse huller til at sætte ståldorne i. Disse dorne blev så sat ef-
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ter den med kridt optrukne kurve. Imedens det blev gjort, lå 
spantet i ovnen og blev varmet op, så det var glødende.

Det var strengt arbejde at bøje sådan et glødende spant, og 
det foregik for en væsentlig del med håndkraft. Når spantet var 
bøjet, blev det lagt i lager, dels for at blive koldt og dels fordi 
det måske ikke skulle bruges lige straks. Men ellers gik det vi
dere til opmærkning af huller til at nitte yderklædning og spant 
sammen med samt afsætning af længde. Disse huller skulle 
være meget nøjagtige både i spant og yderklædning (som blev 
opmærket af et andet sjak). Også lokkemanden skulle være på
passelig, når han lokkede huller i spant og klædning.

Bjælkerne, som bærer dækket, skulle også have runding, og 
det blev lavet i en bukkemaskine. Det foregik ved, at to ar- 
bejdsmænd førte bjælken frem og tilbage i maskinen, medens 
en lærling med to håndhjul passede bufferne ud og ind.

Der er forresten en lille episode, som godt kan komme med 
her, da vi nu alligevel er ved bukkemaskinen. Den lærling, der 
stod ved de to hjul, havde god udsigt til en krog i værkstedet, 
som vi kaldte filekrogen, fordi der var et skruestik og en file
bænk. En dag var to af de yngre lærlinge i gang med en, syntes 
de, meget morsom leg, som gik ud på, at den ene »myrdede« 
den anden med en trædolk. Den ene af dem kaldte vi »Fugle
ungen« (han er død for mange år siden), den anden hed »Gam
le« (også død forlængst), og ham »Gamle« lå på filebænken, 
medens »Fugleungen« stak ham gentagne gange med »dol
ken«. Mester Roslund så det, og han syntes ikke, at det var 
særlig sjovt. Og uden at de opdagede det, stod han pludselig i 
filekrogen og råbte: »hvad lager ni her?«, han var svensker. 
Der var kun een vej ud derindefra, og der stod mester. »Fugle
ungen« smuttede ud og fløj ned gennem værkstedet. Så sagde 
den lærling, som stod ved bukkemaskinen, »så nu blev »Fugle
ungen« sgu flyvefærdig«. Uheldigvis stod »Fugleungen«s far 
også ved maskinen, men han sagde bare, »nå kalder I ham 
»Fugleungen««. Det hører med i historien, at »Gamle«, som 
ikke nåede at komme af vejen, måtte tage imod lussingerne.

Medens vi talte om spanter og bl.a. bjælker og stævn, er 
skodpladerne blevet lokket og klippet, det var arbejdsmand
sarbejde. Og imedens det skete, havde Hansen og jeg så arbej
det med ladeporten.

Nu var man kommet så langt på byggebeddingen, at vi kun
ne begynde at sætte de vandtætte skodder op, som vi havde la
vet. Vi hentede dem inde i værkstedet og kørte dem ud på den
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tidligere omtalte vogn, som nu var blevet lidt tungere end før, 
idet der var hængt nogle tunge stykker jern under den. De kun
ne ikke ses af vejeren, og det skulle de heller ikke kunne, det 
var nemlig en god fidus, da akkordbetalingen bl.a. beregnedes 
ud fra skodpladernes vægt.

At rejse skoddet var også meget besværligt, da der ikke var 
nogen kran på beddingen, blot nogle master i hver side (fire, så 
vidt jeg husker). Fra et dampspil på jorden gik en stålwire hen 
til en taljeblok i mastens fod og derfra op til udriggeren og vi
dere ned til pladen, der skulle hives op. Ofte måtte man have et 
spil fra hver side for at få pladen anbragt. En arbejdsmand ved 
det ene og jeg ved det andet spil. Hive og fire, hive og fire til 
den var så nær på plads, at man kunne få bolte i hullerne og få 
den anbragt på rette sted. Det var sent og møjsommeligt arbej
de. Når skodtet var sat fast i tanktop, fodvinklen og spantet, 
skulle topvinklen sættes på, og alle bjælker sættes fast til span
terne, kunne dækket så boltes på, men det var et andet sjak’s 
opgave. Vi var nu færdige med alle skodterne.

Jeg er klar over, at jeg er gået for let henover arbejdsmænde- 
nes arbejde med lokning og klipning af skodpladerne. Og det 
er forkert, fordi det var et meget hårdt og besværligt arbejde,
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som fortjener at blive omtalt her. Ved lokning og klipning af de 
store plader havde lokkemanden to hjælpere, een i hver ende 
af pladen, medens han selv stod i midten og styrede pladen ind 
i maskinen til stemplet, som ustandselig gik op og ned, men 
kun trykkede hul, når han med sit håndtag gjorde den klar til at 
trykke hullet.

Nogle plader var så brede, at han måtte have en ekstra mand 
til at passe håndtaget. Adskillige gange under lokning af en 
plade skulle der hives eller fires på taljerne med håndkraft, 
(det var først senere, at man fik elektriske taljer), og det var 
virkelig meget strengt arbejde. Dertil kom, at der i mange år 
ikke var nogen væg i værkstedet ud til Kronborgsiden (nordre 
arm). Og selv da det nye skibsbyggeri i 1922 blev bygget, kom 
der ingen væg i på den side, fordi pladerne fra lageret skulle 
den vej ind. Når man foreslog at få rejst en væg, var det nej, det 
kunne ikke lade sig gøre af hensyn til transporten. Der gik ad
skillige år, førend H.P. Christensen fandt ud af, at der på hver 
side af pillerne godt kunne anbringes en læskærm fastgjort i pil
len. Men så skete det jo en dag, at han kom ned og så, at alt ar
bejde stod stille, fordi alt inde i værkstedet var tilsneet, og der 
lå store snedriver derinde. Så fandt han da endelig ud af, at der 
godt kunne sættes nogle store skydeporte op, og der blev ende
lig værd at være. Arbejdet kunne gå sin normale gang trods øst
lig snestorm. En væg kom først i efter anden verdenskrig, anta
gelig 1947-48.

Det var ikke alene skodplader, der skulle lokkes huller i. 
Det var også pladerne til yderklædninge (bl.a. skabelonpla
der), af hvilke mange blev lavet efter skabeloner taget om
bord.

Jeg vender igen tilbage til kulden, for det var også koldt om 
vinteren at arbejde med at sømme skabeloner sammen med 
små søm og bagefter mærke hullerne op med blyant. Og der 
var hundredvis af huller i sådan en plade.

Skibsbyggere skar træet til i længderne og satte det fast med 
klemmer, tyndt træ fem tommer bredt. Når skabelonen var 
færdig, blev hulmærkerne kørnet igennem ned på pladen, så 
mærker på og klippekanter afsat. Så var den klar til lokning.

Den skibsbygger, der var med ombord til skabelonarbejdet, 
var svensker. Han hed Lars Anderson. Hans søn og jeg stod 
ved siden af hinanden i Set. Olai Kirke, da vi blev konfirmeret, 
han hed Allan Anderson.

Han blev købmand og overtog som ung sin svigerfars forret-
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ning i fru Bregns ejendom på hjørnet af Nygade og Kongensga
de. Den er nu revet ned. Allans far skyndede altid på ved at 
sige »raske pojker raske på«.

Den skibsbygger, der overtog skabelonen, når den kom ned 
i værkstedet, var også svensker og hed Svensson. Han havde 
tre sønner, af hvilke de to blev mestre på Helsingør Værft. Den 
ene Walther, skibsbyggermester, den anden Fritz, kedelsme
demester, og Hilding blev skibsbyggermester i Frederikshavn.

Det var så det, nu skal vi til at se på de plader, der måtte var
mebehandles på grund af deres facon. De kom i pladeovnen, 
ikke den samme som spanteovnen. Imedens pladen blev var
met op, blev en skabelon af jern, træ og ler gjort færdig på pla
nen, som heller ikke var den samme som spanteplanen. Når 
pladen var varmet op, så den var glødende, blev den anbragt 
på skabelonen og hamret til med større og mindre trækøller 
omspændt med jernbånd, for at de ikke skulle flække. Det var 
navnlig pladerne i agterstavnen, der måtte behandles på denne 
måde.

Agterstavnen blev vistnok købt færdig, og den var stålstøbt. 
Forstavnen blev leveret fra et valseværk, men bøjet på span
teplanen efter at være blevet varmet op i ovnen. Medens den
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Når stævnen var 
blevet kold

Skibsbygger 
Schytz

Masten

blev varmet, gjorde man klar til at bøje den på samme måde 
som spanterne.

Næste dag, når stævnen var blevet kold, skulle den så ud af 
værkstedet, og da der ikke fandtes kran derinde, måtte den bæ
res ud. Det var en festlig forestilling at se mange mænd kaldt 
sammen fra hele værkstedet, stillet op på planen efter størrel
se, som et kompagni soldater, og på kommando bukke sig ned 
og løfte stævnen op på skuldrene og bære den ud af værkstedet 
frem og tilbage af hensyn til maskinerne. Alt, hvad der kunne 
flyttes, var i forvejen fjernet. Ja, det så virkelig sjovt ud. Den 
blev så lagt ude ved nybygningen, hvor der blev boret huller i 
den.

Det var en tung genstand at bære ud, men vi var mange om 
det. Hvor mange er det vanskeligt at sige, men så mange som 
der var plads til, og man måtte holde trit for ikke at træde hin
anden i hælene. Også masterne til skibet blev dengang lavet af 
plader, der blev rundvalsede som halve rør. Det var et stort ar
bejde at mærke dem op med klipkanter og huller. Det skulle 
være meget nøjagtigt, og det blev gjort, inden pladerne blev 
valset. Når masten skulle samles, foregik det udenfor, da der i 
reglen ikke var plads til den inde i værkstedet.

Den første plade blev lagt på en rulle, den næste måtte for
skydes, så enderne ikke kom til at ligge lige over for hinanden, 
og nu havde vi så begyndelsen til et rør, hvor Ø.pl. og U.pl. var 
forskudte, så de ikke lå overfor hinanden, og efterhånden blev 
alle plader anbragt på samme måde masten igennem. Det var 
skibsbygger Schytz, der altid havde det arbejde. Schytzs søn 
blev i 1947 borgmester i Helsingør efter Peder Christensen. 
Skibsbygger Schytz var et rart menneske at arbejde sammen 
med, når alt gik, som det skulle.

Efterhånden som masten blev til et rør, måtte lærlingen 
kravle derinde og stikke bolte i hullerne. Det var ikke så rart, 
når dem udenfor hamrede og dornede, og undertiden blev man 
ovenikøbet skældt rigtig godt ud (når man ikke kunne høre, 
hvad de råbte).

Var det slemt for lærlingen at ligge inde i masten, når de 
hamrede på den udenfor, må det have været mange gange vær
re for forholderen at ligge derinde og holde for på de varme 
nagler, når de nittede udenfor. Endnu værre blev det, da man 
senere nittede med lufthamre. Når de glødende nagler kom, 
skulle han tage imod dem og også passe på ikke at blive ramt af 
dem, for de blev kastet ind. Sommetider fik han en naglelanger
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Nitning

Nitters jakkene arbejder 
på at færdiggøre »tank
toppen« på en færge. 
Nogle skodder er allere
de blevet rejst.

med derind, dog kun når han lå langt fra åbningen.
Nitningen var et ubehageligt job i sådanne tilfælde. Nitterne 

havde deres eget sprog, når de bestilte de varmede nagler hos 
naglevarmeren. Det kunne godt lyde sådan:

10 korte - 6 halvlange - 2 lange
og så 6 hellange og tilsidst
2 af dem vi fik førend de 10 korte.

Eller det lød i hvert fald som noget i den retning, og hvis nag
levarmeren ikke havde dem præcis i den orden, var det ikke
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Godt humør

Et nittersjak

godt at være ham. Foruden at varme naglerne skulle han også 
varme kaffeflaskerne i den spand vand, han havde stående ved 
siden af sig. Nitterne havde, som jeg skrev, deres eget sprog. 
Og hvis naglevarmeren ikke til punkt og prikke fulgte ordren, 
kom nittersproget til fuld udfoldelse. Det tror jeg nu ikke, jeg 
vil komme ind på. Nitterne var også undertiden med ved repa
rationer, især når det drejede sig om udboring af nagler. Jeg 
skal prøve, om jeg kan give en forståelig forklaring på, hvor
dan det foregik. Det bliver vist svært. Når en sådan nagle skulle 
bores ud, sad vi på en eenbenet stol under bunden af skibet, 
som lå i tørdokken. Man borede med en skralle, hvori var sat et 
bor, og da naglen skulle bores lige op, måtte man stille skrallen 
meget nøjagtigt vinkelret på en buk (meget kraftig) og spænde 
den fast. Boret blev sat i et kørnermærke, så det ikke gled, når 
man begyndte at skralle, hvilket foregik med håndkraft og var 
ret langsommeligt, da der skulle bores ret højt op i naglen, så 
hele undersinkningen kunne løsne sig, når man drev lokham
meren op i naglen med mukkerten. Undertiden måtte man 
hugge hovederne af naglerne på skibssiden indefra og drive 
dem ud med mukkert og lokhammer. Det kunne godt være an
strengende, men var på den anden side nok så rart, for man fik 
lejlighed til at bruge sine kræfter. Så sad man der mange mand 
og borede i timevis. Koldt var det, vinter, is og sne var der i 
bunden af dokken, som forresten var meget utæt og sur. Det 
var meget ubehageligt, men når nitterne var med, var der altid 
lidt sjov, undertiden dog ret grovkornet. Men nitterne tilgav 
man meget, når der bare var lidt sjov ind imellem. Dog var det 
ikke så ofte, at nitterne var med til at skralle nagler ud. De hav
de for det meste nok at gøre med at nitte. Og der var på den tid 
mange hundrede nagler, der skulle nittes, og alt skulle hånd
nittes. Lufthamrene kom først senere og svejsning ligeså.

Selv om nittearbejdet ofte måtte udføres under meget van
skelige forhold, var nitternes humør næsten altid i toppen. 
Man kan undre sig over, at der var så stor forskel på humøret 
hos nitterne og skibsbyggerne. Måske lå det deri, at nittesjak
kene var mere fast sammenarbejdede hold, hvor der ikke i så 
høj grad fandt udskiftninger sted som i de fleste skibsbygger
sjak.

Et nittersjak bestod af to nittere, en forholder, en naglevar
mer og undertiden en naglelanger. Altså fire-fem mand. Det 
var nødvendigt med et godt samarbejde. Naglerne blev hånd
nittet og var meget fint arbejde, på nær de gange nitterne hav-
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de fået en snaps for meget. Det kunne ske, og så kunne der 
godt blive et enkelt hak (hammermærke) i naglen. Det kaldte 
man bare et »firmamærke«. Snapsen var billig dengang, så den 
kunne nok skabe lidt usikkerhed selv hos en nitter. Senere, da 
man fik luftværktøj, var der ikke længere det liv over nittear
bejdet, som da man håndnittede.

Brændevin Nu har jeg lige nævnt snaps. Det var sådan, at Tvedes Bræn
devinsbrænderi havde et detailudsalg, der hvor Kvickly nu er. 
Det var åbent om morgenen, så man kunne købe en lille flaske 
snaps på vej til arbejde. Og det var der mange, der gjorde.

Men der kom en dag, hvor det blev »nat« med det. Nemlig 
da brænderiet måtte lukke, da fremstilling af brændevin hørte 
op og overgik til »De Danske Spritfabrikker«. En eller anden 
har fortalt mig, at om morgenen den sidste dag, da Tvedes ud
salg var åbent, stillede nitterne med spande, dunke o.s.v. og 
tankede op. Og de gik ikke på arbejde, førend de flere dage ef
ter havde drukket alt, hvad de havde hamstret. Jeg tør ikke ga
rantere for, at dette er rigtigt, da jeg ikke var i Helsingør på det 
tidspunkt. Det var i 1919, hvor jeg var soldat. Men det kan me
get vel passe, for nitterne var et ganske særligt folkefærd. De 
havde deres egne regler, og ingen skulle blande sig i deres for
hold. Deres indsats i sommerrevyerne må heller ikke glem- 
m

Frokost
lllCb.

I min læretid var der ikke noget marketenderi. Man spiste 
sin frokost under de forhold, der forekom mest tiltrækkende, 
f.eks. ved ovnene, pladeovn eller spanteovn, ved smedeesser
ne eller måske ombord. Alle havde en lille flaske kaffe med (en 
sodavandsflaske med patentprop), og den lagde man ovenpå 
ovnen, så den var varm til frokost. Men man måtte huske at 
løsne proppen, for ellers var flasken sprængt af varmen, når 
man skulle spise frokost.

01 Bajersk øl tror jeg ikke, der fandtes på arbejdspladsen. Men 
vi havde to ølankre, som vi kunne tappe af, når vi havde lyst. 
Det ene indeholdt hvidtøl, det andet skibsøl. Ved siden af 
ølankrene hang en træplade, hvorpå man skrev sit navn og 
nummer, og når man havde tappet et krus øl, satte man en grøn 
streg for skibsøl og en rød streg for hvidtøl. Overskuddet af 
den ølhandel gik til en årlig udflugt. Den gik så med hestekøre
tøjer til Tikøb Kro eller Asminderød Kro eller til Hornbæk. 
Konerne var selvfølgelig med.

Ølhandelen må have givet et meget godt overskud, når der 
kunne blive til en sådan udflugt. Det var også rart, at man kun-



Marketenderi

Arbejdsløshed

ne gå hen og tappe sig en tår øl til frokosten, især om sommeren 
for da spiste man frokosten i det fri, når det var godt vejr.

Marketenderiet var taget i brug, da jeg kom tilbage til Hel
singør Værft i 1931 efter at have arbejdet på Odense Stålskibs
værft, hvor jeg blev fyret sammen med alle andre, idet A.P. 
Møller i 1931 lukkede værftet og kun beholdt nogle ganske få 
arbejdere til at vedligeholde materialelageret m.m. Vi havde i 
en periode været ikke så få skibsbyggere fra Helsingør på 
Odense Stål. Og jeg kan godt sige, at vi havde en ikke ringe 
indflydelse på forholdene i skibsbyggeriet, som ellers var 
stærkt præget af, at de ledende forarbejdere var tyskere med 
en tysk mester i spidsen.

Men jeg kom altså tilbage til Helsingør Værft i 1931 efter at 
vi havde solgt vores hus i Odense og rykket teltpælene op. Jeg 
fik ret hurtigt arbejde her og har altså været her siden. Og det 
har været gode år, selv om det undertiden har været småt med 
arbejde, og der har været perioder imellem, hvor der har været 
arbejdsløshed, især i trediverne.

I de år måtte vi gang på gang på gaden, som man sagde, og 
det var svært at klare dagen og vejen med en understøttelse på 
17,25 kr. om ugen. Man skulle spare på alt og tillige være meget 
opfindsom for at holde modet oppe med kone og to børn. Den
gang fik man ikke børnetilskud. Lykkeligvis var det sådan, at 
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Da Alfred Christiansen 
kom i lære på værftet 
kunne der »trækkes« 
hvidtøl fra store ølan
kre. Hvidtølsankrene er 
i dag erstattet af auto
mater med »varme 
drikke«.



Naboerne på 
Lappen

Barkstrimler 
som brændsel

Sankekort

min kone, der havde været elev som ung pige i Magasin på 
hjørnet af Stengade og Set. Annagade, og der havde lært både 
at sy og at se, hvad der kunne laves af rester, var dygtig til at sy 
både til børnene og sig selv. At det kunne vække misundelse 
kunne vel ikke undgås, men det var dog sjældent, at det fik så 
groft et udtryk som engang ved skibsbyggernes juletræ, hvor 
en ældre svensk skibsbyggerkone højlydt kom med fornærme
lige bemærkninger om, hvor nydeligt vore børn var påklædt, 
på trods af at jeg var arbejdsløs. Disse udtalelser blev fremsat 
så højt, at min kone og jeg begge kunne høre det. Min kone, 
(som ellers ikke brød sig om at gøre sig bemærket), gjorde ved
kommende opmærksom på, at hun selv havde syet det af re
ster, hun havde købt på udsalg. Damen ønskede herefter ikke 
at blive ved juletræet længere, og det kunne tydeligt ses på 
dem, der havde overværet det skete, at de fandt det meget pas
sende, at hun trak sig tilbage.

Den omtalte dame boede tæt ved os på Lappen og kendte os 
godt, hun var meget ubehagelig. Vi havde ellers netop nogle 
meget rare naboer der. Der var gamle Pallesen, som var en 
særling, men altid rar overfor børnene, som der var flere af end 
vore to. Der var i nr. 10A tre børn, hvis far var skibsbygger li
gesom jeg (Edvard Hannecke). Der var fælles gård mellem 
10A og 10B, så børnene havde rigelig plads til deres aktiviteter 
og kom altid godt ud af det med hinanden. Det var gode år, vi 
trods arbejdsløshed havde på Lappen, og det for børn såvel 
som voksne.

Som jeg skrev, var det nødvendigt at være opfindsom. På det 
tidspunkt blev der på Grønnehavestranden lavet høfter for at 
holde på sandet. De pæle, der blev sat ned, skrællede man bar
ken af, og ganske små søm blev sat i, tæt ved hverandre i hund
redevis , j a tusindvis for at beskytte træet mod råd. Jeg fandt ud 
af at rulle disse strimler bark i små ruller, medens de var fugti
ge, og låse dem med et lille søm (dem var der nok af). Når de 
nogen tid efter (et par måneder måske eller mere) var knastør
re, var de udmærkede til at fyre i kakkelovnen med. Hele fami
lien gik også i skoven og samlede grankogler og mindre grene 
og hugspåner. Jeg var også ude hos skovrider Sundbo for at 
bede om et skovkort (sankekort), men han var meget arrogant 
og afvisende, det fik jeg altså ikke noget ud af. Men Marien- 
lystskoven var lige i nærheden, så det var tæt ved både strand 
og skov. En morgen efter en storm gik jeg over i skoven for at 
se, om der var faldet grene ned. Oppe i GI. Kongenshave, som
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Middag om 
søndagen

Arbejdsløs og på 
arbejde

»Skomager«

man kaldte den, lå et stort træ, en vindfælder som ikke havde 
kunnet klare stormen. Jeg skyndte mig ned til opsynsmanden 
Ejner Petersen, som jeg var helt gode venner med og ofte hav
de mødt og talt med i parken og skoven. Da jeg traf ham og 
spurgte ham, om jeg kunne låne en skovsav, sagde han »hvad- 
skal du bruge den til«. »Jo, der ligger en vindfælder oppe i sko
ven, den vil jeg gerne hjælpe med at fjerne«. »Nå det er forre
sten pænt af dig, og hvor vil du så gøre af den?«. »Ja, jeg tænkte 
mig, at når min bror og jeg havde savet den i passende stykker, 
kunne vi låne en trækvogn og køre det hjem i vores kælder«. 
»Nå ja, men så gør I bare det, så behøver jeg jo ikke tænke 
mere på det«.

Der var meget varme i det træ, og vi havde tid nok til at be
handle det.

Det var nogle eksempler på, hvordan vi klarede vanskelig
hederne. Jeg vil dog også gerne sige, at vi næsten altid var inde 
hos mine svigerforældre og spise middag om søndagen. De var 
i det hele taget en stor hjælp for os i den svære tid. Den bror, 
jeg delte træet med, boede i Hamiets Vænge, hvor også vores 
forældre boede. De var ligeledes hjælpsomme, dog navnlig for 
ham, kone og børn (de havde tre), men de havde jo også behov 
for hjælp.

Arbejdsløshedsperioderne kunne være kortere eller længe
re og arbejdsperioderne tilsvarende selvfølgelig. Den korteste 
vil jeg lige hæfte mig lidt ved. En dag kom min far lige fra arbej
de hjem til os på Lappen med besked om, at jeg skulle komme 
på arbejde næste morgen, og der blev stor glæde. Jeg mødte 
om morgenen og var i gang med det samme, og alt var tilsyne
ladende godt. Lidt op på formiddagen kom mester og spurgte, 
om jeg kunne blive om natten og arbejde til kl. IV2. Det kunne 
jeg da godt, men så skulle jeg ikke komme igen, førend der 
blev sendt bud efter mig. Glæden var kortvarig.

Jeg havde, medens jeg var arbejdsløs, puslet med at repare
re vores fodtøj, (noget som min far altid, sålænge jeg kan hu
ske, havde gjort det hjemme), og jeg var efterhånden blevet 
ret dygtig til det. Jeg havde øvet mig på vores daglige fodtøj. 
Nu havde jeg studeret en hobbybog meget nøje og havde et par 
af min kones sko stående færdige. Skoene var forsålet med 
træpløkke, slebet, vokset og pudset, og min kone var meget, 
meget glad for dem og havde lige sat dem fra sig. Min far så 
dem og sagde, »du behøver da ikke sende jeres sko til skoma
geren, jeg kan da godt få tid til at ordne dem for jer«. Min kone
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Hans Sølvhøj

Først omkring 1924 op
førtes umiddelbart nord 
for værftets kontorbyg
ning en såkaldt økono
mibygning som udover 
marketenderi rummede 
omklædningsrum for 
de ansatte.

sagde, »der står skomageren«, og så sagde min far, »når du kan 
lave det så fint, vil jeg ikke mere tilbyde mig, det er jo fint sko
magerarbejde«. Det var da også rent videnskabeligt udført.

Nu har jeg vist givet et indtryk af, hvordan vi klarede ar
bejdsløsheden. Det skal dog også siges, at selv om det ofte 
kneb med at klare dagen og vejen rent økonomisk, og humøret 
var langt nede, var det aldrig penge, det drejede sig om, når 
der af og til kom en »kurre på tråden«, hvilket jo kan ske i en
hver familie.

Men der kom lysere tider igen. Dog gik der flere år, førend 
der rigtig kom fart over det. Og flere år efter var det sådan, at 
arbejdsløse arbejdsmænd stillede udenfor værftets port i håb 
om at få arbejde bare nogle få dage. Jeg vil gerne her fortælle, 
hvad Hans Sølvhøj fortalte ved et lille møde for pensionister 
kort før jul 1980. Han fortalte om oplevelser i Helsingør i sin 
barndom og ungdom.

Da han var dreng, boede han med sine forældre i »Borgen« 
nede i Kongensgade. De boede på 2.sal, og fra et af deres vin
duer havde de udsigt til værftets port. Hans Sølvhøj fortæller: 
»Min far stod tit om morgenen og så over mod værftet. En mor
gen kaldte min far på mig. Hans kom her hen, der er noget, jeg 
vil vise dig. Noget som du aldrig må glemme. Se derovre uden
for værftets port står en flok arbejdsløse mænd og fryser som så
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Så sent som i 
40’rne

»Ham med lak
skoene, skal han 
til bal?«

»Borgen« i Kongensga
de 23 omkring 1916.

ofte før. Om et øjeblik kommer der en mand ud af porten. Han 
stiller sig op foran disse mænd og peger på nogle af dem. De 
skiller sig ud fra de andre, og lidt efter går han ind på værftet 
med dem, han har udpeget. Så kan de tilbageblevne gå skuffet 
hjem igen. Og sådan skete det. Glem det aldrig, sagde min far. 
Og det har jeg heller ikke gjort«, sagde Hans Sølvhøj.

Så sent som i fyrrerne fandt denne vurdering af de arbejdssø- 
gende arbejdsmand sted. En mand af mit bekendtskab, som 
var ung og arbejdsløs og havde været det længe »midt i halv
tredserne«, stod en morgen inde på værftet og ventede sam
men med flere andre, sendt ned af fagforeningen, på at blive 
sat i arbejde af mesteren.

Da han oprindelig var handelsuddannet og derfor ikke hav
de en påklædning, som var ideel til at arbejde i på værftet, og 
han navnlig ikke havde fodtøj til det, stod han i et par gamle 
udtrådte laksko. Pladsmesteren så undersøgende på ham og 
sagde så »ham med lakskoene skal han til bal?« En morsom
hed, men tillige i høj grad en hån mod et menneske, som havde 
været uden arbejde i lang tid.

Men også de forhold ændrede sig i tiden, der fulgte, ikke 
mindst derved at fagforeningen fik mere mulighed for at præge 
udviklingen også på dette område.
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Sådan var det jo dengang

Af Anna Olsen

Anna Olsen, født den 
14. april 1901 i Helsing
ør.

Skolegangen

Min far hed Peter Martin Schalck, og mor var svensk og hed 
Ida Standard. Fars far var østtysker og kom hertil som kul
svier. Min far arbejdede på »Nøjsomhed Teglværk« i mere end 
28 år. Vi boede i »Fortuna« på Rønnebær Alle. Huslejen var 
12 kr. pr. måned for tre små stuer og køkken. Siden flyttede vi 
til »Solvang«, der lå på Kongevejen ved Hestens Bakke, som 
mine forældre købte i 1914 for godt og vel 2.000 kr. Min far var 
en rigtig slider og tog meget ekstra arbejde med at læske kalk 
og brændte sten. Han påtog sig alt og var meget afholdt.

Min bedstefar kan jeg ikke huske, men min bedstemor bo
ede i Klosteret på 1. sal. Vi børn kom og besøgte hende og hav
de altid kaffe og hjemmebagte kager og grøntsager fra haven 
med til hende. Når vi havde slagtet gris, fik hun blodpølse og 
nylavet pålæg. Så fik vi et stykke kandis, det var dejligt.

Mine forældre fik syv børn, jeg var nummer fem. Vi havde 
en dejlig barndom, fik altid god mad og var altid pæne og rene i 
tøjet. Da jeg var syv år, kom jeg i skole i Marienlyst Alle. Det

Et kig ind i Laxmans- 
salen i Karmeliterklo- 
stret medens denne var 
indrettet til »konestue« 
ved Helsingør aim. Ho
spital.
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Hjælpe til hjemme

Beboelsen

Vi legede på 
teglværket

Julen

Den første plads

var en lang vej at gå. Vi gik hjemmefra kl. syv om morgenen og 
var hjemme ved tre-tiden om eftermiddagen. Der var ikke cyk
ler og bus dengang, men vi var såmænd glade og tilfredse, for vi 
kendte jo ikke til andet. Sommeren var god. Vinteren var ikke 
så rar. Der var altid så mange snedriver, og Kongevejen var så 
lang. Der var ingen huse langs vejen, kun marker til begge si
der. Når frosten gik af jorden, var der så pløret, at træskoene 
sad fast, og vi fik mudder på benene. Vi havde en dejlig barn
dom og et godt søskendeforhold. Der var to år mellem os, seks 
piger og en dreng. Han kom efter mig. Han kom i lære hos køb
mand Birkholm i Stengade og var der nogle år. Var derefter 
hos Lund og Rasmussen i 30 år. Mine søstre var alle i huset.

Vi børn måtte hjælpe til hjemme med at vaske op og hente 
vand, det foregik i gården. Når mor skulle vaske, var der fire 
store kar, der skulle fyldes med vand, og det var langt at bære. 
Vi fik også lov til at lege. Dukker havde vi ikke, så mor tog en 
grydeske, tegnede øjne, næse og mund på den og bandt noget 
tøj på. Det var vi henrykte for. Om aftenen strikkede vi strøm
per, sang og læste lektier til skolen. Vi havde dejlige forældre 
og en god barndom. Der var ikke noget, der hed »det vil jeg 
ikke«. Blev man sat til noget, skulle det være uden at mukke.

Vi havde tre værelser med køkken og gang, så pladsen var jo 
ikke så stor. Vi lå tre i en slagbænk, der kunne slås sammen om 
dagen, far og mor havde den mindste mellem sig, og så var der 
en seng, som resten sovi. Efterhånden som vi blev konfirmeret 
og kom ud at tjene, blev der mere plads.

Vi børn havde det dejligt om sommeren. Vi legede på tegl
værket og hjalp trilledrengen med at køre sten til laden. Det 
var kun om sommeren, at teglværket var i gang. Om vinteren 
fik vi lov til at køre med far rundt med sten til nybyggeri.

Vi var altid til juletræ i Gurre Loge, der lå umiddelbart over
for kirken. Så lånte far en teglværksvogn med to heste, og så 
kom der hø i bunden af vognen. Der sad vi børn og far og mor 
på agesædet, og så kørte vi til j uletræ og bal. Her fik vi chokola
deboller, en godtepose og strømpegarn. Alle pigerne havde 
meget langt hår. Aftenen før juletræet flettede mor håret i 
mange fletninger, for at vi skulle være fine og have krøller. Så 
var vi meget stolte.

Min første plads fik jeg som 12-årig. Det var hos Bremer- 
stedt, Stengade 49. Jeg gik med hatte til de fine damer. Hatte
æsken var stor som en stortromme med en tyk læderrem om
kring. Jeg skulle også vaske gulv i butikken, gøre rent i køkke-
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Barne-stuepige

Kokkepige

Middagsmaden tilbere
des i Øresunds Hospita
lets køkken omkring 
1930.

net, vaske en stor stengang, pudse vinduer, hugge brænde og 
bære koks op fra en mørk kælder. For dette fik jeg fire kr. om 
måneden, men så kunne jeg ved jul og pinse få lidt drikkepen
ge, 1-2 øre og en enkelt gang en 5-øre. Hos Bremerstedt var 
jeg, til jeg blev konfirmeret. Jeg var glad for at være der, men 
jeg kunne ikke lide den mørke vinter. Der var så mørkt på 
Kongevejen, den sidste lygte stod ved Hollandske Mølle. Der 
blev jeg stående, til der kom nogen, der skulle ud af vejen, og 
så gik jeg bagefter dem.

Efter konfirmationen kom jeg til København hos teglværk
sejer Brammers datter. Der var min søster som husjomfru. Jeg 
var barne-stuepige med sort kjole, hvidt forklæde og kappe på 
hovedet med lange bånd ned af nakken. Her var jeg i tre år, så 
fik jeg hjemve. Da jeg kom hjem, fik jeg plads i huset hos sø
kaptajn Dam-Larsen. Der var syv børn, men det var alletiders 
plads. Jeg var som en datter af huset. Derefter har jeg været 
lidt af hvert. Min sidste plads var som kokkepige på Øresund
shospitalet i fire år. Det var også et godt sted. Vi var syv piger 
og havde det meget morsomt, gik i biografen og til bal. En af 
pigerne var fra København, Ella Hansen hed hun. Hende blev 
jeg meget gode venner med. Vi har været veninder i 60 år og er 
stadig meget sammen. Hun bor her i byen.
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Min mand

Der hvor vi boede

Priserne

Fattiggården

I mellemtiden lærte jeg min mand at kende. Han var slagter i 
Fællesslagteriet i Stjernegade. Hans far var Christian Olsen, 
murer og vægter om natten. De var seks børn. Vi blev gift i 
1924, men var så uheldige, at han blev arbejdsløs, da Fælles
slagteriet gik fallit. Men kun i tre dage, så kom han på banen og 
pudsede lokomotiver. Det varede ikke så længe, og han kom til 
slagtermester E. Friis på Torvet.

Det kneb også med lejlighed den gang. Vi boede tre måne
der hjemme hos mine forældre. Så var der en slagter, der kun
ne skaffe os en lejlighed. Han skulle have 50 kr. for at skaffe 
den, og så var det hos ham selv. Jeg kan ikke huske, hvad den 
kostede om måneden, men vi var glade for den, selv om den 
ikke var meget værd. Der boede vi i to år. Så fik vi en lejlighed 
hos slagtermester Friis på Torvet, over forretningen. Min 
mand var hos Friis i 26 år. Friis kom uheldigt af dage, da han 
blev kørt over af et tog i Hillerød under mørklægningen, og 
forretningen blev overtaget af en slægtning. Derefter overtog 
min mand og frk. Magnussen slagter Nielsens forretning i 
Kampergade. Den havde han kun nogle få år, da han led af en 
meget ondartet ledegigt og blev meget syg.

Priserne på varerne var helt anderledes dengang end i dag. I 
30’rne var der meget arbejdsløshed, og folk kom og fik pålægs
affald fra maskinen. De kunne købe fem pund hestekød for 1 
krone. Der blev også solgt mange spædekalve dengang, og så 
vidt jeg kan huske, kostede de 30 øre pundet og et grisehoved 1 
kr., men pengene var jo også små. Som barn kan jeg huske, at 
vi gik hen til en gartner på Rønnebær Allé og købte en hel kurv 
forskellige suppeurter for 10 øre. På Hollandske Mølle koste
de et franskbrød 8 øre, landbrød 15 øre, pladebrød 2 øre og wi
enerbrød og kager 5 øre. Man kunne på møllen købe for 25 øre 
gammelt brød, så fik man et helt net fuldt. Det dyppede mor i 
vand og puttede det så ind i ovnen, så på den måde fik vi dejligt 
sprødt brød til kaffen.

Jeg kan huske fattiggården, hvor folk sad og spiste deres 
mad, som var en skål mælk og rugbrødsklumper. Fattiggården 
lå i Fiolgade. Det blev heldigvis også bedre for dem, for da jeg 
var på hospitalet som kokkepige, lavede vi mad til dem, og de 
fik det samme som hospitalet og os andre.

Mit arbejde i hjemmet gik fint. Min mand begyndte kl. 6 om 
morgenen, så skulle han på Slagtehuset og hente varer til bu
tikken. Det lå i Svingelport, der hvor brandstationen senere lå. 
Dengang var der ikke frysebokse i forretningerne, så varerne
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Torvegade og Kamper- 
gade ved Akseltorvet 
omkring 1910.

Det daglige 
arbejde

skulle parteres, og der skulle laves forskellige ting til forretnin
gen. Det hele skulle være færdigt, til de lukkede op kl. 8.

Jeg selv startede ved 7-tiden. Først skulle børnene op, va
skes og gøres i stand og have morgenmad. Derefter gik jeg i 
gang med rengøringen. Der skulle skures gulve og deslige. 
Dengang havde man ikke de fine gulve og tæpper som i dag. Vi 
havde W.C. i gården og intet vaskehus. Jeg måtte vaske i køk
kenet. Det værste var at skylle tøjet og hænge det på loftet. 
Gården kunne vi ikke bruge, den var meget lille. Når vi havde 
spist morgenmad, og jeg havde gjort rent, var det tid til at lave 
middagsmad. Vi spiste middag kl. 12, men somme tider kunne 
den blive 1, hvis der var travlt i forretningen. Når middagsma
den var overstået, og j eg havde fået vasket op, gik j eg gerne en 
tur med børnene. Vi gik for det meste hjem til mine forældre. 
Der kunne de så dejligt lege i haven. Sommetider gik vi også til 
stranden og var som regel hjemme igen ved 6-tiden. Min mand 
kom gerne hjem ved 7-tiden, og så spiste vi aftensmad. Deref
ter helligede min mand sig børnene, til de skulle i seng.
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Økonomien Økonomien gik det meget godt med. Der var ikke så meget 
at råbe hurra for, men vi fik da klæder på kroppen og mad hver 
dag. Da min mand aldrig havde tid, var det mig der tog sig af 
det økonomiske. Børnenes opdragelse tog vi os begge af. De 
var såmænd skikkelige og hørte, hvad der blev sagt.

Fritids
fornøjelserne

Fornøjelser var der ikke meget råd til. Min mand stod i Kyst- 
artilleriforeningen. Herudover var han medlem af sangfore
ningen »Tubal Kain« og »Euterphe« tilligemed »Propforenin- 
gen«, der hjalp trængende konfirmander. Politisk tilhørte vi 
socialdemokratiet. Vi deltog i regelen i foreningsfesterne og 
skovturene, ligeledes når der var karneval med fest og gaver 
for børnene. Vi havde også nogle gode venner og familie, som 
vi spillede kort og hyggede os med. Dem, der er tilbage, kom
mer jeg stadig sammen med.

Børnene er voksne nu, og de har selv børn og børnebørn. 
Jeg er oldemor til seks dejlige unger.

I det store og hele har vi haft det godt. Det var synd, at min 
mands arbejde var så hårdt og koldt, at han til sidst måtte give

Sådan var det jo 
dengang

op, men sådan var det jo dengang.De kunne blive fyret fra den 
ene dag til den anden, og dengang kunne de ikke gå på bi
standskontoret og få hjælp.

Jeg gik ikke på arbejde. Min mand sagde altid, at det var 
nok, at han slæbte. Det var også et meget strengt arbejde, bu
tikken var kold, og det var en lang arbejdsdag. Ikke kun om 
dagen, for mange nætter blev han kaldt op og skulle ud på land
et og slå en hest eller ko ned uden at få en krone for det.

Lønnen Lønnen var ikke stor, 60 kr. om ugen. Der var ikke noget, 
der hed ferie dengang. Selv på de skæve helligdage måtte han 
arbejde for samme løn. Men trods alt havde vi det godt. Han 
var alletiders far for sine tre dejlige børn. Han havde altid tid til 
at tegne og fortælle historier for dem om aftenen. Søndag for

Søndagen middag tog han dem gerne med på en tur til Sverige med Asa- 
Thor, imens jeg ordnede hus og lavede mad. Jeg smurte også 
undertiden madpakker, og så tog vi til Julebæk om eftermidda
gen og havde aftensmaden med. På disse udflugter vankede 
der gerne en is til børnene, og det var jo lige noget. Når vi var 
kommet hjem, og børnene var lagt i seng, gik vi gerne en tur i 
Kosmorama. Det var en dejlig tid.

Nu er børnene jo selv store og er både forældre og bedstefor
ældre. De taler stadig om, hvor dejligt både de og børnene har 
haft det. De kommer ofte her for at glæde mig gamle menne
ske. Nu har jeg været alene i 20 år.

dengang.De


En del af et liv på Helsingør Jernskibs- 
og Maskinbyggeri

Af Carlo Hansen

Fhv. maskinarbejder 
Carlo Hansen, født den 
15. august 1908 i Kø
benhavn.

Brikken

Under 30’rnes arbejdsløshed kom jeg på Den Internationale 
Højskole fra København, og betingelsen for at blive optaget 
var, at dersom værftet manglede faglig arbejdskraft, kunne en 
del af os blive sendt der til. Jeg var 23 år, da jeg anden gang 
kom på Den Internationale Højskole og var da udlært mekani
ker. Jeg tog under opholdet, sammen med ti andre, motorpas- 
serprøven under daværende forstander Eijenfeld for Teknisk 
Skole, og med det som ballast begyndte jeg på Helsingør Jern
skibs- og Maskinbyggeri.

Det var begyndelsen på mit arbejde på 8 timer. Ved antagel
sen fik vi udleveret en lille træbrik, hvor vi skulle skrive time
tallet for udført arbejde med egenhændig underskrift. På den 
afdeling, hvor man blev antaget, var der en brik til at skrive for 
eksempel skib eller maskine, og det arbejde man havde udført. 
Det gentog sig næste morgen, og så kommer det pudsige. I kas
sen, hvor brikken lå, var der glasstykker til at skrabe brikkerne 
rene med for den forrige tekst. Min begyndelse på Helsingør

Legemeligt arbejde ved 
Den Internationale 
Højskole 1931-32.
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Første arbejde

Ved porten

Maskinværkstedet

Jernskibs- og Maskinbyggeri var ved montering af maskinen, 
ombord på nybygningen. Det skal siges for mit vedkommende, 
at det var en meget svær opgave. Jeg havde været arbejdsløs 
næsten tre år og havde intet kendskab til et skibsværft og de 
forskellige ords betydning, såsom for og agter, styrbord og 
bagbord, et skot, en tank og mange andre ord, der skulle læ
res. Der var mange forskellige navne på værktøj, man havde 
brug for, men det skal siges om de mennesker, der senere blev 
mine kolleger, at de var flinke og hjælpsomme, så jeg kom over 
den mest vanskelige tid som maskinarbejder på Helsingør 
Jernskibs- og Maskinbyggeri.

Skibet blev færdigt og afleveret, og så var der ikke mere ar
bejde. Men med stædig energi stillede man hver morgen, når 
der var nys om, at der skulle antages folk. Det foregik dengang 
ved værftsporten, hvor mesteren stod og udpegede de folk, 
han syntes om. Nogle gange var der uheld og andre gange held 
(i sprøjten), man fik indarbejdet sig i de forskellige afdelinger 
ved ombordsarbejdet. Der var en pause på IV2 år fra værftet, 
hvor jeg var så heldig at komme ind på B&W’s dieselafdeling.

Det var sådan, at maskinværkstedet i mange år havde satset 
på dampmaskiner, men efterspørgslen blev mindre og mindre. 
Nu begyndte en ny epoke for maskinværkstedet. Vi var mange 
folk til bygningen af dieselmotorer, men der var mange proble-
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Provinsløn

Samarit

Et kig ned gennem ma
skinværkstedet ved 
Helsingør Jernskibs- og 
Maskinbyggeri om
kring 1935.

mer med at få en timeløn hjem, da arbejdet skulle laves på ak
kord og helst noget billigere end i København, for dengang var 
der forskel på københavner- og provinslønninger. Men kolle
gerne var dog nødt til at uddanne sig og stå sammen, og mange 
situationer opstod, før man fik klare linier at arbejde efter.

Men tilbage til den første dieselmotor, der skulle være start
klar. Der var så mange folk til at klargøre den, at man kunne 
sammenligne den med en myretue, sådan kravlede de rundt 
for at gøre den færdig, og det lykkedes, selvom der var ting, der 
skulle rettes.

For mit vedkommende var det en dejlig meningsfyldt tid, 
blot var »skiftehold« en ting, som fanden havde opfundet, og 
noget ens legeme og omgivelser aldrig blev vant til, selv om 
man var ung.

Jeg havde en del år før ladet mig uddanne til samarit, for der
igennem at hjælpe kammerater der kom til skade. Ja, ulykkes
tjenesten var jo ikke så udbygget som i dag, man havde en am
bulance, der skulle trækkes af flere mænd. Senere fik man en 
ambulance oppe på Torvet. Vi kaldte den på 405. Mange ube
hagelige ting oplevede man og mange glædelige, når ulykken 
ikke var så alvorlig. Mange dejlige stunder og mange problem
fyldte timer oplevede jeg i dieselafdelingen, men ingenting va- 
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Drejerværkstedet

Ikke altid lige 
vellidt

Politik og 
fagforening

At flytte til 
Helsingør

Brændslet

rer ved, og en dag måtte jeg søge over til forarbejdningsafde
lingen, drejerværkstedet. Der fik jeg min debut ved en stikke
maskine og skulle så igen indstille mig på en hel anden arbejds
form, men med indædt energi lykkedes det også her at udføre 
et job. Dog måtte jeg til at gå på kursus i akkordberegning, 
tidsstudier m.m. Det gik, selv om det slæbte på mange gange.

Efter en del år, hvor jeg sugede oplysninger og viden til mig, 
blev jeg medlem af klubbens bestyrelse og senere hen også af 
afdelingsbestyrelsen.

Jeg var ikke altid lige vellidt, sikkert nok på grund af min re
volutionære indstilling der var fulgt med mig fra de meget svæ
re år i 30’rne, men jeg havde lært på højskolen at formulere 
mig og dygtiggøre mig. Det er en tid, jeg mindes tit, ikke fordi 
jeg blev rig deraf, men jeg fik en viden om, hvad der foregik in
den for politik og fagforeningerne, som kunne være værdifuld 
senere hen i livet. Uden at tilslutte mig noget andet parti ud
trådte jeg af partiet for mere end 20 år siden. Så kan man spør
ge mig, om jeg har fortrudt min indsats såvel politisk som fag- 
foreningsmæsigt. Svaret må være nej, men jeg ville under in
gen omstændigheder gøre det om.

Jeg blev gift i juli 1938. Min kone var københavner, og som 
sådan lidt spændt på at flytte til en provinsby som Helsingør. 
Inden vi blev gift, havde jeg fartet rundt for at få en lejlighed. 
Det lykkedes i Klostergade 3 i stuen. Ja, det var jo ikke det 
bedste sted at bo, da der var toilet i gården. Ikke mindst kunne 
det være lidt ubehageligt i de strenge vintre. Lejligheden var 
iøvrigt udstyret med en elendig kakkelovn, som næsten skulle 
være rødglødende for at kunne varme stuerne op. Huslejen var 
på det tidspunkt 50 kr., temmelig meget i forhold til den løn 
man fik. Brændslet var også dyrt. Koksene kostede dengang 
2,30 kr. pr. hektoliter og en rummeter bøgebrænde 12 kr., når 
det blev kørt til bopælen. Når rummeterne først var hjemme i 
gården, var det lillemor i den ene ende af skørsaven, og så var 
det bare derudaf, indtil rummeterne var skåret og stakket. 
Dette gjaldt også stødene, der var kørt hjem. Jo, man mindes 
den tid, når man ser skovmandsøksen, kiler og den tunge skov
forhammer med kilespids i den anden ende. Også hvor svært 
det var at få varme i stuerne. Men det var en tid, hvor man lige
som kom hinanden mere ved, og selv om det kan være hårdt at 
sige det, så ønsker jeg ikke at være ung i dagens Danmark, og 
mine tanker kan godt blive lidt triste ved tanken om ens børne
børns fremtid.
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Fra 1944 kontrollerede 
tyske soldater alle ar
bejdernes »ausweis« 
ved indgangen til værf
tet.

Opsparing til 
vinterbrændslet

Under krigen

Juleopsparing

Hj ælpe-sygekasse

Vi havde i vores klub på værftet fået lavet en ordning, hvor vi 
hver uge sparede op til vinterbrændsel. Det var en god ting 
(ide), da det så ikke blev en så stor belastning på budgettet, når 
det skulle betales.

Med krigsudbrudet blev det vanskeligere at få brændsel, og 
de tørv, man kunne få, var i reglen mere våde end tørre, da de 
blev solgt efter vægt og derfor naturligt skrumpede kraftigt 
ind, når de skulle bruges om vinteren. Undertiden drog min 
kone og jeg med vores cykler enten til Egebæksvang eller Tegl
struphegn. Her samlede vi kviste og lignende sammen, som vi 
læssede på vore cykler, så de næsten var ved at segne, hvorefter 
det gik hjemad. Et slæb uden lige, men det gav jo varmen to 
gange. Vi tog også ud og fik tilladelse til at tage træstød op. 
Dette foregik selvfølgelig efter fyraften og på lørdage og søn
dage. Ja, når man i dag ser tilbage i tiden, forstår man egentlig 
ikke, hvor man fik alt den energi fra, men man havde vel ikke 
andre muligheder.

Vi havde også en juleopsparing i klubben. I det hele taget 
var man dengang meget mere indstillet på at spare op end i 
dag. Det var vel også mere nødvendigt dengang. Det kunne i 
alle tilfælde være svært at klare større udskrivninger med den 
beskedne løn, man fik.

Vi havde også en Maskinarbejdernes Hjælpe-Sygekasse til 
supplering af sygedagpengene, der absolut ikke var særlig sto
re. Denne kasse var stiftet allerede i 1889.
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Værftet under 
krigen

»Ved din mor, at 
du står her?«

Øgenavne

Ja, så løb vi ind i krigen, og besættelsen af Danmark fik også 
virkning for værftet. Nu skulle vi til at arbejde for den tyske na
tion, men vi klarede den, selv om der var mange problemer. 
Vort arbejde lavede vi med så fin en tolerance, at det ved sam
lingen i Tyskland ikke kunne fås til at passe. Kontrollen med 
os, der arbejdede på værftet, blev strengere. Vi fik et kort 
»ausweis«, som skulle forevises den tyske vagt, der stod ved 
hvert udleveringssted for kontrolbrikken. Men lidt humor 
kunne også indfinde sig, vi var dog danskere. F.eks. stod vi en 
morgen og fik udleveret vores brik, og ved udleveringsstedet 
stod en tysk soldat med opplantet bajonet på geværet. Ved det 
ene udleveringssted stod en usædvanlig, lille, ung tysk soldat, 
og da en stor skibsbygger pludselig råber: »Ved din mor af, at 
du står her i dag« lød der en skralderlatter fra alle, der hørte 
replikken, og samtidig for den vagthavende officer ud og råb
te: »Was ist los«, men det var der ingen, der vidste.

Ja, arbejdet på værftet gik så som så med telefonbomber, 
strejker og trusler om, at vi ville blive deporteret, og flere af 
kammeraterne måtte »gå under jorden«. Vi andre stred os 
igennem som f.eks. mig selv.

På værftet havde de fleste et tillægsnavn, som de var bedst 
kendt ved. Jeg selv fik navnet Carlo Kartoffelmos og var kun 
kendt som sådan. En dag kom min kone og skulle have fat i mig 
vedrørende et familieanliggende, og hun spurgte den første, 
hun mødte i maskinværkstedet, om de vidste, hvor Carlo Han
sen arbej dede, men nej, det vidste vedkommende ikke. Så sag
de min kone, at de kaldte mig også noget andet, og kollegaen 
svarede, så er det Carlo Kartoffelmos, og han står derovre.

Men det havde også sine ubehagelige stunder her under be
sættelsen. Da jeg stod ved en stikkemaskine, kaldte de mig 
»stikkeren«, og det var jo ikke noget særligt flatterende navn 
under krigen. Det havde også til følge, at en dag stillede en 12- 
14 mand op ved min maskine og sagde, at nu skulle de vise, 
hvordan man behandlede en person af min slags. Jeg sprang 
for livet i ordets bogstaveligste forstand, men fik, trods udpeg
ning i afdelingsbestyrelsen, greb om tingene og tilbagevist, at 
det ikke var Carlo Kartoffelmos fra maskinværkstedet, men 
min navnebroder fra kleinsmedien. Men krigen fik da en ende, 
og vi blev frie, og hvad så? Ja, vi kom da igennem og fik en del 
arbejde, men ingen nye maskiner. Det var på den tid, hvor 
man, foruden at være fagmand, også skulle være tryllekunstner 
for at få arbejdet færdigt.
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Jubilæer

Meget forandret

Arbejdsgangen

Carlo Hansen arbejder 
ved en engelsk væghøvl 
i maskinværkstedets 
forarbejdningsafde
ling.

Fra tidernes morgen havde man den regel ved 25-40-50 års 
jubilæum, at man samledes ved vedkommendes arbejdsplads, 
og der modtog man de forskellige gratulanter med diverse øl
ler, men det kunne tit afstedkomme lidt ubehagelige situati
oner. Det blev der lavet om på, så man fik en fridag, hvor så 
gratulanterne kunne indfinde sig f.eks. i hjemmet.

Jeg selv traf den aftale med nu afdøde underdirektør Israel- 
sen, da j eg havde 40-års j ubilæum, at han skulle invitere mig op 
på sit kontor, hvor han holdt en kort tale om min tid på værftet 
og overrakte jubilæumsgaven. Derefter skålede vi i to »Hof«, 
det var jo en utraditionel måde.

Skal man se tilbage og frem til nu, må man konstatere, at 
meget er forandret. Mange afdelinger er væk, det gode gedig
ne arbejde kunne ikke mere klare sig, og nu er det ikke altid 
kvalitet, der er det afgørende, men hurtighed og billighed. Nu 
er den datamatstyrede maskine indført, der er så højt teknolo
gisk udført, at det gode gamle håndværk ikke mere er i vælten. 
Den tid, hvor en fagmand kunne udføre mere end en ting inden 
for sit fag, er jeg vokset fra, men alligevel var jeg glad for den 
tid af mit liv, hvor jeg var beskæftiget.

Der var store forskelle på arbejdsgangen ved et værft før og 
nu. Hver branche var samlet i en klub og samtlige klubber igen 
i en fællesklub, hvor de problemer kunne tages op, som klub- 
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Lønnen

Mesteren

Strejker og 
lock’outer

Indsamlings
bøssen

berne ikke selv magtede at løse. Arbejdstiden var ugens seks 
dage å otte timer pr. dag. Der var ingen ferie til at begynde 
med. Senere fik vi en uges ferie uden løn, og efterhånden ind
gik der i overenskomsten ferie med løn, en dejlig ting at se hen 
til denne ferie med ens familie.

Lønnen dengang var jo ikke så stor, og hver lille 1 og 2 øre 
skulle der kæmpes for. Det var mesteren for hver afdeling, der 
stod for indstillingen, og det kunne hænde, at lønpålægget tog 
sin tid, hvis man var rødhåret eller havde et ansigt, mesteren 
ikke kunne lide. Man havde en grundløn, hvorefter akkorden 
udregnedes, og da værftet var en konkurrerende virksomhed 
med udlandet, var det noget nemmere i opgangstider end i 
nedgangstider. Også dengang var det afdelingens mester, der 
havde med afdelingen og arbejdsgangen at gøre, og han kunne 
mange gange som forhenværende fagarbejder tilrettevise og 
lave den operation, man spurgte om. Der stod gerne en vis re
spekt om hans person, trods de forskellige mindre populære 
egenskaber, som engang imellem kunne komme til udtryk.

Det må siges, at omgangstonen værftsarbejderne imellem 
kunne være noget hård, sikkert affødt af det hårde arbejde, der 
mange gange var på et skibsværft. Arbejdskampene, såsom 
strejker og ulovlige arbejdsnedlæggelser, gav ikke altid det i 
lommen, som arbejdskampen havde kostet den enkelte, men 
det er vel sådan, at øjeblikket ikke altid giver noget, men kan 
have banet vejen for senere forbedringer.

Førhen, når et medlem havde været syg i lang tid ved almin
delig sygdom eller ulykkestilfælde, stod der er par eller flere af 
klubben oppe ved porten med en bøsse til pengeindsamling. 
Det foregik på lønningsdagen (fredag), men man gik senere 
bort fra den måde at hjælpe på, da indsamlingen altid blev uli
ge. Resultatet afhang som regel af, hvor kendt man var på ar
bejdspladsen. Man fik så »Hjælpefonden«, hvor hver arbejder 
og virksomhed gav et vist beløb, som hver uge blev trukket fra 
lønnen. Det virkede godt i mange år, men da der blev indført 
kildeskat, blev »Hjælpefonden« ophævet.

Som et supplement til før og nu må jeg konstatere, at samhø
righeden, kammeratskabet og det at komme hinanden ved på 
en arbejdsplads som værftet ikke i den grad som førhen er til
stede, man har ligesom fjernet sig fra hinanden og kun interes
seret sig for sit eget gebet. Førhen, når afdelingen kaldte til 
klubmøder eller afdelingsgeneralforsamling, arbejdede man 
ikke så længe, beretning og protokol ikke var vedtaget. Man
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Det er fyraften på værf
tet. I baggrunden ma
skinværkstedet set gen
nem værftets gamle 
port.

Forbedringer

Tonen

kunne samles ved fester og skovture med højt humør, nu er det 
snart kun de forhenværende, der med glæde ser hen til firma
skovturen, hvor man kan samles i minderne som førhen.

Værftet gik ind i en god beskæftigelse, og som følge deraf 
kom der også flere forbedringer. Det var bl.a. arbejde kun den 
halve lørdag, længere ferie med flere feriepenge og helligdags
betaling, men det skal dertil siges, at vi også måtte yde vores 
del dertil. Nye maskiner blev sat op. Skæremetaller kunne bru
ges, når farten på maskinen blev større, og der skulle så man
den, der passede den, følge med, og akkorden ændres, så der 
skulle laves noget mere. Men stadig var der nok at lave med 
større dieselmotorer og større skibe. Alt det medførte flere 
hjælpemidler til disses udførelse, og vi nåede op i 70’erne, hvor 
det blev vanskeligere for værftet at få ordrer nok, samtidig med 
at den tekniske og moderne arbejdsgang langsomt vandt ind
pas. Det bevirkede, at der blev færre til at udføre det samme 
arbejde. Tonen, arbejdsgangen og gøremåden forandredes 
gradvis, »de gode gamle dage«s tid var ved at rinde ud, nu var 
det den øverste tekniske stand, der bestemte og uddelte ord
rer, og da det rent faglige ikke altid kom til sin ret, var det, at 
jeg følte, at nu var tiden inde til at sige den arbejdsplads farvel, 
medens jeg havde noget af det gode og glædelige tilbage i mig. 
Strejker har der været en del af på Helsingør Værft, og skal der
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Strejken 1956 fortælles lidt om det, må det blive strejken i 1956, såvidt jeg hu
sker. Der var udstedt et forslag, som de respektive afdelingers 
generalforsamlinger skulle stemme om. Man forkastede i Hel- 
singørafdelingen det foreliggende forslag med stor majoritet. 
Det blev pålagt formanden, der var medlem af hovedbestyrel
sen og forretningsudvalget, at tage vor indstilling med til ho
vedbestyrelsesmødet. Han gjorde imidlertid det stik modsatte 
af, hvad der var blevet ham pålagt af generalforsamlingen, der 
selvfølgelig på sit næste sammentræde afsatte ham som for
mand. Han fik i stedet en dæktjans i forbundet. Regeringen 
ophøjede iøvrigt det forkastede forslag til lov.

Sætte bo Da jeg skulle sætte bo, mindes jeg, at det var lige så vanske
ligt at få en lejlighed som i dag. Men efter megen besvær fik jeg 
en lejlighed i Klostergade 3, dengang i stuen. Senere, da elek
trikerne købte ejendommen, flyttede vi op på 1. sal, hvor jeg 
nu har boet i 45 år. Her kan tilføjes som et lille kuriosum, at når 
jeg har søgt lejligheder i Det Sociale Boligselskab og lignende 
institutioner, har det mærkværdigvis aldrig været muligt for 
mig at få en lejlighed her, så kan man jo lade tankerne søge at 
finde ud af »hvorfor«.

Fritidssysler
Atletikken I flere år helligede jeg mig atletik som leder og i bestyrelsen, 

men særlig som redskabsforvalter, en dejlig tid sammen med 
unge mennesker. Det var på det tidspunkt, hvor atletikken var 
helt i bund, men langsomt kom den påny igang. Senere kom 
jeg til at lede juniorerne i Helsingør og Omegns Filatelistklub, 
som jeg var medlem af. Det var, da jeg var kommet ind i smult

Filatelist vande. Filatelien har givet mig mange fornøjelser og ikke 
mindst en stor glæde ved at have fået etableret en stor Røde 
Kors-samling, som har været udstillet flere gange, og en sam
ling som hedder »Modstanden mod Hitler-Tyskland i frimær
kets Spejl«.

En drøm Til sidst en lille drøm jeg havde, da jeg var blevet forhenvæ
rende, og den lyder således: Nu var man blevet så teknokra
tisk, at man ved antagelse på virksomheden fik udleveret to 
stk. fine kasser, hvori der i den ene var en hurtiggående propel 
og i den anden en seksløber med syv skud i. Propellen blev an
bragt bagi, så man hurtigt kunne flyve rundt og skyde arbejdet 
færdigt, og når det var sket så finde sig en ubemærket krog og 
gøre en ende på en udøver af det tekniske arbejde.
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Træk af et levnedsløb

Af Karl Anker Nielsen

Min første 
erindring

Vi flyttede

27. række 
kartoffelland

Barndomshjemmet
Undertegnede lille jeg er efter sigende og dåbsattest født den 
21. december 1896. Min far Karl Sophus Nielsen og min mor 
Ida Gustava Thomsen blev lovformeligt gift i november 1896, 
og jeg var altså som så mange andre børn godt på vej.

Mine forældre slog sig ned i Klostergade 3 på kvisten med en 
seng, et bord og en stol eller to. Klostergade og Gartnergade 
var et par rækkehuse og dengang forholdsvis nybyggede arbej
derboliger i Helsingør. Klostergade eksisterer som bekendt 
endnu, medens Gartnergade er blevet sløjfet for at give plads 
for parkeringsplads. Min far var maler på værftet og mor væ
verske på et af de to væverier, der fandtes i byen.

Min første klare erindring er fra, da jeg var fire år. Jeg havde 
fået nyt blåt fløjlstøj med halvlang frakke med bælte og dob
belt stiv nedfaldsflip og silke kunstnersløjfe, og det må de vel 
havde syntes var et stort fremskridt, som burde foreviges, så 
jeg skulle fotograferes. Fotografen hed Rudolf Jørgensen og 
boede i Bramstræde helt oppe under taget. For at gøre det helt 
perfekt fik jeg en rød spadserestok i hånden.

Det, der dernæst falder mig i hu, var, da vi flyttede fra Klo
stergade til Gartnergade, hvor vi fik et rum ekstra, og derfra til 
Alleen 19, (Allegade), som ejedes af min onkel. Her fra flytte
de vi snart til Stenvinkelsvej nr. 5, hvor min far var vicevært. 
Om vinteren skulle der lukkes for vandet, for dengang var vin
trene strenge, og lokum og pissoir fandtes i gården, kun sagt 
for en ordens skyld. Ejeren var en tømrermester ved navn Søe- 
gaard Petersen. Han tegnede vort senere hus og hjalp min far 
med råd og dåd. Far var tredie prionist til at få bygget et hus, 
dengang ude i det mørke 27.række kartoffelland, hvor alt kun 
var marker og moser.

Grunden kostede på daværende tidspunkt 22 øre pr. kvadra
talen, og huset kostede 6.500 kr. at bygge. Der var hverken 
vand, gas eller el indlagt. Brønden var 16 alen dyb, og aflø
bet fra køkkenet var til en slambrønd bestående af to tjæretøn
der sat oven på hinanden ca. seks meter fra huset. Under svære 
regnskyld måtte far ud for at tømme slambrønden, for ellers
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Brandmand

Da Hellebækgård 
brændte

Købmandsreg
ningen

blev vandet i brønden forurenet. Senere blev der lagt drænrør 
til en stenkiste længere nede i haven, og det hjalp betydeligt.

Vejen var heller ikke i allerbedste stand. Det hændte, at he
stevogne sank i til navet, for der var en rende mellem to nabo
grunde, som kom fra dammen ved Montebello og ned til tøm
merpladsen ved Fiolgade. For at hjælpe på vejens tilstand fik 
man slagger fra værftet til at udbedre de værste huller, og for at 
der ikke skulle slides for hårdt på vejen, blev der sat en bom op 
tværs over den, og det kostede fem øre at komme igennem. 
Om dette var lovligt er nok tvivlsomt, og den blev da også hur
tigt revet væk, for man kunne ikke rigtigt stole på hinanden. 
Mennesker var ikke bedre dengang end nu.

Foruden at være vicevært var far også brandmand, nr. 19 
iøvrigt. Der var kun en klokke, der kimede, og der blev så slået 
alarm på værftet, når der var brand. Så var det hjem og i unifor
men. Det var meget besværligt med lange støvler, hjælm, frak
ke med blanke knapper, økse, et langt reb med stor karbinha- 
ge og endelig en nøgle, som var til åbning af de få brandhaner, 
der fandtes i byen. Dernæst gik det til sprøjtehuset, som lå i 
Set. Annagade 45. Her stod dampsprøjten, der havde to 
mands besætning. »Maskinmesteren« hed Ole Maymand, og 
ham der sørgede for, at gnisterne stod op af skorstenen, hed 
Peter Engelsen. Det var et festligt syn, når dampsprøjten ryk
kede ud med gnister op af skorstenen og trukket af to store 
bryggerheste. At det ikke satte ild på hele byen er et Guds un
der. Jeg mindes, da Hellebækgård brændte. Da blev samtlige 
brandmænd hentet i skovtursvogne trukket af heste, og vi var 
en flok unger, der løb med hele vejen til Hellebæk. At branden 
var sluttet, inden vi ankom, kan vel ikke forbavse nogen. Der 
var både sang og sjov hele vejen, og der gled nok også nogle 
snapse ned undervejs. Dengang kostede tre pæl akvavit (Kron
borg Akvavit) 27 øre fra Tvedes Spritfabrik, hvor nu Kvickly 
ligger. Der holdt lange rækker af bøndervogne for at hente 
malt til grisefoder, eller hvad det ellers blev brugt til.

Der er en ting, som jeg stadig ikke kan fatte. Når mor om 
fredagen betalte vor købmandsregning (og den kan ikke have 
været særlig stor, selv om far havde cirka 12-15 kr. om ugen og 
mor noget lignende som væverske), var der altid en cigar til far 
(en af dem til tre for 27 øre), et stykke sæbe til mor og kræm
merhusbo Ischer til os børn. Forstå det hvem der kan. Købman
den hed Wurtz og boede på hjørnet af Kongensgade og Nyga
de.

106



Grønneha vefælleden 
set fra Kronborg om
kring 1896. Fælleden 
var en populær lege
pladsfor byens børn.

Fodbold

Nyrer, hjerter og lever var fattigmandsspise på denne tid og 
blev ikke regnet for meget. En gang grisetæer kostede 10 ører 
for fire stykker, og når der var lidt mere i kassen, var det en 
lækkerbidsken for min far, og de blev lagt i gele. Der fandtes 
også en æbleskivebutik på hjørnet af Set. Annagade og Gro
skenstræde, to øre pr. stk., med kompot tre øre, så når far fik 
grisetæer, fik vi æbleskiver.

Medens vi boede på Stenvinkelsvej, var Grønnehave en 
sandørken med nogle få græspletter. Der var en interimistisk 
fodboldbane, hvor det daværende fodboldhold (HIF) vandt 
mange sejre. De, der ikke kendte banen, regnede med op
spring af bolden, men den blev pænt liggende i det sandhul, 
hvor den var havnet, og det vidste vore egne. Der var mange, 
som nu er borte, og hvis det har interesse, kan jeg nævne nogle 
af dem. Der var Bertram, Hans Hansen (bogholder) og Weber 
(skibsbygger). Weber var back og kunne sparke bolden fra det 
ene mål til det andet.

Stranden fra Kronborg til Marienlyst var vores opholdssted 
sommeren igennem. Når vognen kom fra værftet med affald,
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gjaldt det om at komme først med »Syvtallet« og finde gamle 
nagler, bolte og møtrikker. Disse solgte vi til jernhandleren og

»Lugeforeningen« fik en øre pr. kilo. Vore værste konkurrenter var »Lugefore
ningen«, en samling sprittere som holdt til i nogle store hyttefa
de, som var placeret ved nogle materialeskure på grænsen til 
»Abekattemarken« (eksercerpladsen for 3., 18. og 22. batal
jon, 2. regiment). Nå, spritterne var godmodige nok, når vi 
bare lod dem være i fred.

På Grønnehave fandtes to Lappedamme, og nærmest Mari
»Lappeboerne« enlyst fandtes en strimmel sandbred, hvor lappeboerne havde 

deres joller slæbt op på. Der var på den tid vel 6-8 stykker ialt 
med motor. Når vejret var til det, blev der afholdt kapsejladser 
med jollerne, og det var altid spændende. De sejlede også til 
Helsingborg efter Lysekild-Ansjoser, som var en delikatesse 
og forholdsvis billige. Blandt jolleejerne var også Sigurd

Sigurd Schytz som 
sportsfisker

Schytz’s far, men det var nu mest Sigurd Schytz, der benyttede 
den. Han havde en forbavsende evne til at stange fladfisk. Han 
benyttede en stage, som mest af alt mindede om en stor hækle
nål på skaft, som han kunne jage midt ned i fladfisken. Vi an
dre kunne ikke se omridset af fisken eller øjne noget, der be
vægede sig. Men han kunne. Jeg så ham engang fange en slette- 
hvar på ca. 4 kg.

Efter en storm var store mængder tang skyllet op på stran
Gødning og 
mønter

den, og landmændene hentede det i læssevis til gødning. Jeg 
mindes i den forbindelse julestormen 1902-03, hvor Marienlyst 
Hotel, Nationernes Alle og Ndr. Strandvej var sat under vand. 
Der var et sted på stranden, omtrent hvor Nordhavn nu er, 
hvor der efter storm kunne blive skyllet mønter op. Det må jo 
have været fra et forlist skib, men man skulle være heldig og 
heller ikke komme for sent. Jeg har fået mangen våd sok af den 
sport.

På grænsen til Marienlyst Kurhotel var der en interimistisk 
bådebro, ca. seks meter lang og en halv meter bred, bestående 
af to brede planker ved siden af hinanden. På denne havde jeg 
en gang fået min lillebror med ud, og medens jeg var optaget af

Krabbefiskeri krabbefiskeri, faldt det kære barn selvfølgelig i baljen. Han var 
på det tidspunkt ca. to år, jeg IIV2. Nå, jegmåtte samme vej og 
fik ham op på broen, hvor jeg fik nogle andre unger til at passe 
på ham, for hans stråhat, ca. en kvart meter i omkreds og med 
blå bånd nedad nakken, var på vej udad, og jeg måtte tage 
mange raske svømmetag for at bjerge den. Nu var den først gal 
ved at komme hjem med vådt tøj. Jeg gyser endnu ved tanken.



Lappen 10.

Kolonihaver - nu 
campingplads

»Helle for min 
kave«

Men heldigvis boede tante Anna tæt ved i havehuset til Lappen 
10. Her blev vi klædt i pigetøj, medens vort eget blev tørret og 
strøget. Pigetøj var ikke ligefrem sagen for et par drenge, men 
det var vor eneste redning.

Bemeldte bro var for de ca. 6-8 jolleejere, som boede på 
Lappen dengang, og når jeg nu ser, hvad der findes af lystbåde 
i Nordhavnen, kan man se udviklingen. Der er man i million
klassen nu. Hvor campingpladsen er, var der dengang skure el
ler, som de blev kaldt, lysthuse. Der var små kolonihaver, men 
da hovedbestanden af grundene var sand, var det ikke alver
den, der blev høstet. Skurene rummede gerne materiel for no
get fiskeri - kroge, net, bådshager, årer og sejl.

Vi havde mange andre lege, som jeg ikke har set blive leget 
siden, f.eks. »Helle for min kave (kage)«, som bestod af en del 
flade sten, især halve mursten, bygget op i en halv alens højde. 
Oven på den øverste sten lå kaven, en lille flad sten. Kaveko- 
nen vogtede kaven og de andre. Deltagerne stod ca. seks alen 
derfra, og så gjaldt det om med en anden sten at vælte opstab- 
lingen, og hvis det lykkedes, skulle man løbe lige så langt bort 
på den anden side af tårnet, medens kavekonen havde mas 
med at rejse stenene og lægge den lille sten på plads, og når det
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»Pind«

»Klink«

Vognmand Niels
Nielsen

var gjort råbe »helle for minkave«. Hvis den, der var løbet, var 
nået tilbage inden, blev vedkommende kavekone.

En anden leg hed »pind«. Den bestod af to mursten sat på 
kant med en halv alens mellemrum. Over den lå en 172 alen 
lang tynd pind, som så skulle vippes ud med en anden tynd pind 
af en vogter, og de øvrige deltagere skulle så gribe den fly
vende pind. Hvis det lykkedes for en af dem, lagde vogteren 
sin pind over murstenene, og så gjaldt det om at rive den ned 
derfra, hvor man stod. Lykkedes det ikke, blev man vogteren. 
Ståtrold var endnu en leg, også klink. Sidstnævnte foregik op 
ad et plankeværk med udhulede militærknapper, blymærker 
blev de også kaldt. Det var knapper fra soldaternes uniformer 
eller fra en jernbaneuniform. Det fornemmeste var dog en ud
banket femøre, som var let buet. Knapperne blev slået op mod 
plankeværket dog røg derfra ud på fortovet. Når alle delta
gerne efter tur havde slået sin knap ud, kom det spændende, 
hvem var kommet længst væk? Han var sagesløs, for nu gjaldt 
det med fingerspænd at nå så mange som muligt af de andres 
knapper. Gevinsten var en bukseknap fra ham, hvis slagknap 
man kunne nå. Perlemorsknapper var i højeste kurs. De gjaldt 
for tre eller fem knapper alt efter størrelsen. Det var ikke små
ting, 200-300 knapper i en pose var ret almindeligt. Det var iøv- 
rigt en udpræget drengeleg, hvor piger var udelukket fra at del
tage. Derimod så man aldrig en dreng med sjippetov, hinke
sten eller nipsenåle. Tagfat eller sidste og gemme var også yn
dede lege for både piger og drenge.

Føromtalte Lappen 10 ejedes af en vognmand Niels Nielsen. 
Der var en vognport og en stald mellem huset til gaden og ha
vehuset. Han havde vist kun en hest. Med den holdt karlen el
ler kusken, der hed Palle Pallesen, ved jernbanestationen for 
at hente gæster til Marienlyst Kurhotel, som ejedes af en slag
termester Anders Jensen. Førnævnte vognmand var lidt af en 
foregangsmand. Han havde således den første bil, som jeg har 
set. Den var åben og med styrestang i stedet for rat. Den har 
vel været på IV2 til 3 HK, for vi børn havde fundet ud af, at var 
vi tilstrækkelig mange, kunne vi holde den på stedet. Siden fik 
frøknerne Tvede også en bil, men den var trehjulet og også 
åben. Føromtalte Anders Jensen var blandt andet »fader« til 
Hamiets Grav, en jordhøj ca. to meter høj og ca. seks meter i 
omkreds belagt med farvestrålende glasslagger fra det første 
glasværk, som jeg tror lå ved Højstrup. Der var ialtfald arbej
derboligerne.
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Marienlyst Badehotel 
set fra »Kongens Have« 
ved Marienlyst Slot 
med »Casinobygnin- 
gen« (teater) yderst til 
højre i billedet.

Statist ved 
Marienlyst 
Sommerteater

1. maj demonstra
tioner

På Marienlyst var der foruden kurhotel et kasino og et som
merteater, hvor jeg som 9-10 årig optrådte med fem andre 
drenge som slagterdrenge med rødstribet bluse, papirhue og 
tørklæde, som var bøjet om, så det ene hjørne blev sat fast i 
hoftehøjde og med et trug på nakken. Vi sang blandt andet 
»Kender du Rikke« - nå det gør du ikke« og »En slagtersvend 
er sikker på sit kød, når det på truget ligger....« Der var en 
skuespiller, der hed Fabrian. Først så man ham på film springe 
i havnen, hvorfor husker jeg ikke, og kort efter kom han løben
de ad midtergangen i badedragt op på scenen. Det må have væ
ret i filmens barndom, for fremvisningsapparatet stod bag ved 
lærredet og blev drevet med håndkraft, 16 billeder pr. sek., og 
en stor gasmotor og dynamo til buelampen.

Føromtalte Hamiets Grav var adskilt fra GL Kongens Have 
med en lang mur med to murstenssøjler som gennemgang. I 
Kongens Have var der 1. maj og Grundlovsfester. Socialde
mokraterne gik i optog med indtil tre orkestre og et væld af fa
ner, særlig røde. Det var dengang, der var en klassekamp med 
optimisme og forhåbninger. Man startede ved Realskolen på 
Herluf Trollesvej, og man gik i procession i geled af fire på 
række. Jeg har overværet, at optoget strakte sig fra Kongeve- 
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Nytårsaftener

Skolen det 
sikreste sted

Ældste læredreng 
var læremester

Arbejdet på jern
skibsværftet var 
ikke lykken

jen, hvor det første orkester var anbragt, og til syge- og pleje
hjemmet Hammershøj, så det var ikke et fåtal, der troppede 
op. Min far bar mig på sine arme hele vejen. Ved ankomsten til 
Kongens Have blev samtlige faner sat i et dertil indrettet stativ 
rundt om talerstolen. Sangkorene indledte med arbejdersan
gene, og så var det talernes tur. De talte alle om, hvor godt det 
blev, når arbejderne fik deres ret, og militær og kongehuset 
blev afskaffet. Leve republikken Danmark - ØV.

Jeg mindes også nytårsaftenerne. I flere år samledes byens 
borgere på havnepladsen, der dengang var en åben plads. Nu 
er det nærmest en labyrint. Her blev så fyrværkeriet afbrændt, 
og når det var forbi, stillede man op i geled, fire i hver række 
med hinanden under armen. Så gik det i fuld trav op gennem 
byen med skrål og latter. Hvor der hang en bagerkringle, 
hængte der dagen efter måske en kæmpestor handske eller en 
lang støvle. Der var aldrig tale om hærværk, det var kådheder.

I lære for livet
Jeg kom ud af syvende klasse, som jeg forøvrigt måtte gå i to 
år, fordi jeg var kommet for tidligt i skole. Mor og far måtte jo 
arbejde begge to for at klare dagen og vejen og terminerne på 
huset. Og skolen var vel nok det sikreste sted at anbringe mig.

Som 14-årig kom jeg i lære som smed, selvom min størrelse 
og kræfter nok havde egnet sig bedre til noget andet. Lønnen 
var siger og skriver 1 kr., en krone om ugen for en ti timers ar
bejdsdag fra kl. 6 om morgenen til kl. 7 om aftenen og Teknisk 
Skole til kl. 9. Jeg fik selv 25 øre i lommepenge, de 75 øre var til 
tøj, kost og logi. Mit fornemmeste arbejde bestod i at trække i 
blæsebælge, slå med forhammer, køre med trækvogn over den 
toppede stenbro, forny veksler og hente øl til mester, når han 
engang imellem viste sig på værkstedet. Vi var fem drenge med 
et års aldersforskel. Der var ingen svende, så justitsen blev 
holdt af ældste læredreng. Når man blev udlært, blev der ansat 
en ny læredreng, og den udlærte blev fyret. Sådan var betin
gelserne. Kort efter, at jeg i 1916 havde udstået min læretid, 
j eg undlader med vilj e at skrive udlært, for det er j eg ikke end
nu, kom jeg på værftet. Det var heller ikke lykken. Men livet 
skulle jo leves, og jeg var der i 24 år og kom helskindet derfra. 
Jeg svor, da jeg gik ud af porten for sidste gang, at det skulle 
vare år og dag, inden jeg satte mine ben der igen. Jeg har aldrig 
været der siden.

Jeg blev indkaldt som soldat under Første Verdenskrig og
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Arbejdsløshed

Fritiden

Værtshusene på Lap
pen var udgangspunkt 
og slutsted for mangen 
en søndagsudflugt til 
Julebæk.

hjemsendt i november 1918, da krigen sluttede. Vores løn var 
20 øre pr., dag, men så blev der også trukket 10 øre fra i støvle
penge. Heldigvis havde jeg nogle forældre, der trådte hjælpen
de til, for ellers var jeg troligt død af sult. Den Anden Verdens
krig blev jeg også berørt af, da begge vores to drenge blev taget 
af tyskerne, men de slap dog med livet i behold.

Jeg oplevede 20’rne og 30’rnes arbejdsløshed og kriser. Un
derstøttelsen var for en gift mand 21 kr. om ugen, derfra blev 
trukket tre kroner i kontingent. Så var der 18 kr. til livets op
hold, forstå det hvem der kan. Hakket hestekøb kostede 25 øre 
pundet. Gud ske lov var jeg blevet gift med en, som ikke var 
ræd for det grove arbejde ved vaskebaljen for fremmede. Det 
kneb, men det gik. Når der endelig var lidt arbejde, måtte vi 
stille op på rad og række, og den almægtige mester udpegede 
så, hvem der kunne blive, og hvem der skulle gå hjem igen. 
Man kunne blive sendt hjem om morgenen, hentet ind til mid
dag og være arbejdsløs igen om aftenen. Det var strengt, men 
der var intet at stille op, man var jo den lille i det spil. Jeg vil 
godt tro, at de unge i dag vil sige, det er gammeldags vrøvl, 
men ikke desto mindre er det sandheden.

Jeg er ofte af mine børnebørn blevet spurgt om, hvad vi fik 
aftenerne til at gå med, når vi hverken havde radio eller TV. 
For os børn gjaldt det om at lære det nye salmevers, vi havde 
fået for til religionstimen næste dag, og dertil den lille tabel og 
katekismus foruden de andre lektier. Og så havde vi fast senge- 
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Kortspil

Søndagsturene

Ved Julebæk

tid. Da vi var oplært til at arbejde og gøre nytte, var man træt 
og længtes efter at se dynen. Det var ikke ligefrem børneår. 
Det var kæft, trit og retning, uden at vi af den grund led over
last. Jeg er glad for, hvad jeg fik lært i min barndom, det er 
kommet mig til gode i min alderdom. Hvad du i barndommen 
nemmer, du ikke i alderdommen glemmer, siger et gammelt 
ord.
Kortspil var en af de få adspredelser, mine forældre tillod sig. 
De var tre familier (søskende), der hver uge på skift mødtes 
hos hinanden til en romtoddy og et slag 66 eller tjavs. Når vej
ret tillod det søndag, var det en gåtur til Julebæk med madpak
ke i en skotøjsæske, og det var en hel forestilling for sig selv. 
For mændenes vedkommende begyndte turen gerne en time 
før fruerne, som skulle være færdige med at pakke madpakker
ne og barnevognene med ungerne. Første stop for mændene 
var på Lappen hos Preben (Preppen), derfra gik turen til en 
kælderbeværtning på »Hamlets Gård«. Det næste stop var ved 
Sommariva på Blokhusvej, »Villa Franka«. Det lyder vold
somt, men en øl kostede 10 øre, og de gav hver sin omgang 
hvert sted. Hvor Ophelia Kilden var eller er, sad en gammel 
kone og solgte slik og hjemmebagte kager. Her fik vi børn ger
ne en bismarcksklump eller noget andet mundgodt. Oppe i 
skolen lå en cyklebane. Vel ankommet til Julebæk for de hen
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Julebækhusene var må
let for mangen en søn
dagsudflugt.

til »Laden«, hvor der var en vognfuld »Disk«, som også koste
de 10 øre. På den anden side af rækværket kostede det 12 øre. 
Fruerne blev placeret på den dyre side af rækværket med deres 
strikketøj og en enkelt kop kaffe uden brød. Toiletforholdene 
var under al kritik. Ved de to retirader, der var forbeholdt 
kvinder og børn, var der evig trængsel. For mændene var der et 
skur på ca. en gange to meter og en stank af tjære, svovl og 
urin, så at man var ved at tabe vejret, hvis man vovede sig der 
ind. Men skoven var jo lige bag ved, så man blev helst uden for. 
Medens udturen gik smertefrit, var hjemturen gerne grådfyldt.

Julen Julen i barndomshjemmet
Nu er det jul igen 
og far er fuld igen 
og alle unger de skriger 
Hej hopsan i galopsan 
Musen ligger under sofaen 
God Helg ønsker Ancker jeg.

Sådan omtrent var ordlyden på det svenske julevers, vi ple- 
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Juletræ i
»Folkets Hus«

»Bygningen«

jede at fremsige, inden vi grinende med alderspræsidenten i 
spidsen løb gennem samtlige værelser med hinanden i hånden. 
Meget festligt, men måske ikke særlig andagtsfuldt. Der er 
mange måder at fejre julen på, og selvfølgelig blev de vanlige 
julesalmer også behørigt afsunget. Julemaden var den traditi
onelle med risengrød og flæskesteg. Det store øjeblik for bør
nene var som i dag uddelingen af julegaverne.

Ved juletid var der også altid stort juletræ i Folkets Hus for 
medlemmernes børn. Vi fik foruden chokolade og boller en 
stor pose godter samt et stykke legetøj, ikke ret stort og sikkert 
ret billigt. Dengang blev salen opvarmet med to store porce
lænskakkelovne, ligesom alle andre lokaler også var kakkel
ovnsopvarmede. Rundt om juletræet var bestyrelsesmedlem
mer sat som brandvagt, for det var levende lys, der var tændt, 
og med en flok vilde unger var det nok en nødvendighed med 
denne ordning.

Over døren i den store sal var der et lille skilt med årstallet 
1889, hvilket henviser til, da Fællesorganisationen overtog 
»Bygningen«, som den hed i folkemunde. Den blev erhvervet 
ved udstedelse af aktier på 10 kr. pr. stk. med afdrag på 10 øre 
pr. uge. 10 øre var dengang lig med en timeløn. Hvilket offer 
har det ikke været for dem, der ønskede et sted, hvor de kunne 
være og have deres eget.

For at hjælpe på økonomien var der onsdag og lørdag as- 
semtléer. Danseaftener to gange ugentlig med underholdning 
af lokale kræfter. Der var en vis Carl Petersen, som stod for 
revy, og som skrev sangene og selv gerne optrådte ved disse fe
ster. Den gang så det noget anderledes ud, blandt andet var der 
servering i gårdhaven, der hvor der nu er parkeringsplads. Der 
var små lysthuse å la Pilealléen, og der var Kælderstuen og 
Langstuen plus Store Sal i stueetagen. Værelser på 1. sal til til
rejsende gæster og ret stort personale, som havde værelser på 
loftsetagen. I Søstræde nr. 4 var der fagforeningskontorer. 
Smedene holdt til i stueetagen. Arbejdsmændene (det hed de 
dengang) i kælderen, og snedkere og murere på 1. sal. I stuen 
sad Bernhardt Sørensen som kasserer efter fyraften, Krølle- 
Søren blev han kaldt. Formanden hed C.V. Nielsen, det blev 
til Sæve Nielsen. I kælderen hed han Jens Nielsen, og hos sned
kerne var det Chr. Jensen, senere mangeårig formand for Fæl
lesorganisationen. Dette er, som jeg husker Folkets Hus. Si
den er det blevet meget anderledes. Men der var sammenhold 
og offervilje.
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Kontorlærling

Af Svend Hansen

Bogholder Svend Han
sen er født den 16. april 
1903.

Et godt skjulested 
- og dog

Efter skolegangen blev jeg i august 1917 ansat som kontorlær
ling på Helsingør Skibsværft. Jeg begyndte i maskinværkste
dets kontor, hvor der også var ansat en ældre kontorist. Ar
bejdstiden på kontoret var den samme som i værkstedet, fra 
seks morgen til seks aften, med frokostpause fra otte til halvni 
og middagspause fra tolv til halvto, altså ti timers arbejdsdag. 
Det kunne godt være lidt strengt at skulle op hver morgen 
klokken fem, især om vinteren. Mit arbejde bestod i at afskrive 
brikker. Det var en træplade med mandens arbejdsnummer 
stemplet i, hvorpå der blev skrevet, hvad der havde været ar
bejdet med i dagens løb. Det kunne være mange forskellige 
ting, såsom værkstedsarbejde med maskindele til nybygninger 
samt reparation af maskindele til skibe, der var til reparation. 
Endvidere var der driftsarbejde. Dertil kom så alt det arbejde, 
der blev udført ombord i nybygninger samt skibsreparationer.

Jeg husker den første dampmaskine, jeg fulgte under opbyg
ning i værkstedet. Den gang blev der ikke bygget dieselmoto
rer. Det var en firecylindret dampmaskine på 2300 HK til rute
båden »Kjøbenhavn«, der, som det vil huskes, fik en sørgelig 
ende. Den forliste ved en minesprængning i Alborgbugt i juni 
1948, hvor flere mennesker omkom.

Denne maskine havde to store lavtrykscylindre, som tre ma- 
skinlærlinge havde fundet ud af, de kunne gemme sig i. I den 
ene af cylindrene havde de indrettet sig med nogle sække i bun
den og havde den fornøjelse at kunne sidde og spille kort. 
Uheldigvis kom deres mester en dag op på vort kontor, som lå 
på første sal, og hvor der var telefon ud til byen. Medens han 
telefonerede, kunne han se lige ned i maskinen, hvor de tre sad 
og forlystede sig. Han var en stor kraftig mand, og han gik lige 
ned fra kontoret og op på stilladset og hev lærlingene en efter 
en op af cylindren med en lussing i tilgift. Den episode udløste 
megen morskab i værkstedet.

Arbejdet i værkstedet gik den gang ikke på fuld kraft, det 
var jo under Første Verdenskrig, og det kneb med materialer. 
»Kjøbenhavn« var længe under bygning, den blev søsat i okto
ber 1917 og først afleveret i december 1918.
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Kontrolkontoret

»Brikken«

Arbejdstiden

Kontorpersonalet ved 
værftet posere for foto'- 
grafen i 1925. Svend 
Hansen ses stående som 
nr. tre fra venstre.

Jeg husker også fra den gang, at den gamle berømmelige 
grønlandsfarer »Danmark« i foråret 1918 blev ophugget på op- 
halerbeddingen og endte sine dage der.

Ligeledes kan jeg huske en uhyggelig hændelse. En mand 
var ulykkeligvis blevet lukket inde i en bundtank på et skib og 
druknede, da der blev fyldt vand på. Alt arbejde blev standset 
den dag, og folkene gik hjem.

Efter halvandet år i maskinværkstedet kom jeg på kontrol
kontoret, der nu hedder lønkontoret. Her skulle jeg lave løn
regnskabet for kleinsmede, grovsmede og skibstømrere. Det 
bestod i at udregne ugelønnen, udregne akkorder og fordele 
overskuddet til de forskellige folk, der havde været med.

I 1919 blev arbejdstiden nedsat til ni timer daglig, med ar
bejdstid til halvto om sommeren og klokken fire om vinteren 
om lørdagen. Den daglige arbejdstid var fra seks morgen til 
fem eftermiddag med frokost- og middagspause ind imellem. 
Dengang gik mange hjem og spiste. Arbejdstiden blev senere 
på året ved lov nedsat til otte timer om dagen.

På kontrolkontoret skulle vi møde et kvarter før arbejdsti
dens begyndelse for at dele brikker ud. På brikken var skrevet 
timetal og det arbejde, der var udført i løbet af dagen. Brikker
ne blev afskrevet i lønbøgerne, og når lønugen var omme, blev 
lønnen udregnet, samtidig med at akkordoverskuddet var ble
vet indført til de forskellige folk. Akkordsedlerne kom fra 
værkstederne. Lønugen gik fra onsdag til tirsdag. Om onsda-
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Lønudbetaling

Pengene blev hen
tet på trækvognen

Læste op af 
lønbogen

Værftets kontorbyg
ning 1931.

gen blev lønnen udregnet for hver mand, og beløbene sam
mentalt, således at man torsdag formidag vidste, hvor meget 
der skulle udbetales i løn om fredagen. Banken fik besked om, 
hvor mange penge der skulle bruges, for at have dem parat, når 
de blev hentet fredag morgen. Lønposerne blev skrevet om 
torsdagen med mandens nummer og navn, akkordoverskud og 
lønudregning med timer, så enhver kunne selv regne efter, om 
alt var rigtigt. Fejlregninger kunne forekomme og blev straks 
rettet.

Pengene blev hentet i banken af kontorbudet og en af port
vagterne. De kørte med en trækvogn og en kasse, hvori penge
ne blev nedlagt og låst af banken. Kassen blev på kontrolkon
toret låst op af kontrolløren, der også havde en nøgle. Så frede
ligt kunne en pengetransport foregå den gang.

Når pengene var kommet, blev sedlerne talt efter. De var 
ikke alle lige kønne, især femkronesedlerne kunne være fæle at 
have med at gøre. Pengene blev lagt i lønposerne ved to borde 
med tre mand ved hvert bord. En læste op efter lønbogen, en 
anden optalte beløbet, og en tredie eftertalte pengene og lagde 
dem i posen. Det hele var færdigt ved middagstid. Poserne blev 
derefter sat i kasser ved hver mands nummer. Kort før fyraften 
blev kasserne udleveret til de forskellige værkstedskontorer, 
og uddelingen blev foretaget, når der var fløjtet til fyraften. 
Lørdag formiddag blev eventuelle fejlregninger korrigeret.
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Et kig ind på hoved
kontoret med den gam
le skranke i forgrun
den, 1930.

Det kan bemærkes, at den gang fandtes der ingen form for 
regnemaskiner. Den eneste hjælp var tabeller til at udregne 
lønnen efter. Man fik en god rutine i at arbejde med talkolon
ner, for slutresultatet skulle stemme på ørene. Det er anderle
des i dag, med al den teknik der bruges, når der blot skal lægges 
to tal sammen.

I eftersommeren 1919 begyndte jeg på handelsskolen. Vi gik 
i skole hver aften de første fire dage i ugen fra klokken syv til ti



Hovedkontoret med de 
høje gamle skrivepulte. 
- Det er protokollernes - 
storhedstid. Kontoret 
blev ombygget kort ef
ter at dette billede blev 
taget i 1930.

Handelsskole

aften. Vi begyndte med de mere elementære kontorfag og slut
tede med komplicerede fag som handels- og vekselret og kal
kulation med udenlandsk valuta, mål og vægt.

Skolen sluttede i 1921 med eksamen godkendt af handelsmi
nisteriet. Jeg husker, jeg i mundtlig eksamen fik spørgsmålet 
om, hvad en veksel er. Det klarede jeg ret godt, for det var en 
remse, der var grundigt gennemterpet. Min afgangseksamen 
viste da også et hæderligt resultat.

121



Skolen havde flere lærere, hvoraf jeg specielt vil nævne sko
lens forstander, lærer Palmark. Han var en dygtig og alvidende 
lærer samt en behagelig mand at have med at gøre.

Fra værftet var vi tre elever i den klasse, som sluttede. Hol
det var kun på tolv elever, nogle var faldet fra, som blev spredt 
og tog andre steder hen, efter at skolen og læretiden var afslut- 
f pf

Hovedkontoret
ICI.

Udgifter til skolepenge og rekvisitter måtte vi selv betale og 
ligeledes sygekassekontingent. Det var dengang arbejdsgive
ren uvedkommende, men det har jo ændret sig senere.

I efteråret 1919 kom jeg på værftets hovedkontor. Her var 
arbejdstiden fra halvni til fem eftermiddag med halvanden ti
mes middagspause. Det var nu slut med at skulle tidligt op om 
morgenen.

Her blev mit første arbejde at indføre materialer og arbejds
løn, der var medgået til de forskellige skibsreparationer, der 
derefter kunne udskrives regning efter. Der var mange skibe til 
reparation dengang. Det var ikke ualmindeligt, at der lå en 
halv snes skibe til reparation og eftersyn, men de var heller 
ikke så store, som de skibe der bygges nu.

Smørkage Arbejdstiden var vel nok lang de første år, men det var vilkå
rene dengang, og med skolegangen om aftenen var der ikke tid 
til meget andet end at gå tidligt til ro om aftenen. En ny ar
bejdsdag ventede.

Lidt afveksling under arbejdet skulle der også være. Vi var 
tre lærlinge, der af og til købte en stor smørkage, som dengang 
kostede to kroner. Den blev fortæret i varmekælderen under 
hovedbygningen, og en smøg hørte der også til.

Om forholdene i min læretid kan siges, at jeg fik en grundig 
uddannelse og lærte at behandle tal og bruge hovedet, der var 
jo ingen regnemaskiner af nogen art til hjælp. Den eneste ma
skine var en Adler skrivemaskine.

Lønnen Lønnen var ikke stor dengang. Jeg begyndte med 50 kroner 
om måneden, og den steg med 10,20 og 30 kroner hvert læreår. 
Men dyrtiden satte ind under og efter krigen, så vi fik dyrtid
stillæg. Jeg sluttede sidste læreår med 150 kroner om måneden.

Ferie var der ikke meget af den gang. Men som lærling havde 
jeg en uges ferie, og den kunne jeg først få, når der var plads til 
den. De voksne skulle først have afviklet deres, der var på to 
uger. Det var ikke før i trediverne, at ferieloven kom, og alle 
fik ret til ferie.

På hovedkontoret bestod lærlingens arbejde også i at hjælpe
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Brevkopiering

Kontorbudets 
arbejde

Fransk besøg i 
byen

kontorbudet med den afgående post hen på eftermiddagen. 
Brevene skulle først kopieres i kopipressen. Der blev ikke som 
nu taget løse kopier af brevene. De blev skrevet med blåt far
vebånd, som smittede fælt af. Brevet blev lagt ind i kopibogen, 
hvor et tyndt blad var blevet fugtet med vand, og derpå blev 
brevet lagt underneden, og bogen kom under pressen. Så var 
brevet aftrykt på det tynde papir. Det skete, at brevet skubbe
de sig lidt, så resultatet blev et noget udtværet brev, og så blev 
der ballade. Derefter skulle posten i kuverter og frankeres, og 
så var kontorbudet klar til at afgå med dagens post og jeg med 
at komme hjem og spise aftensmad og komme i skole. Vi var 
tre lærlinge, og det var altid yngste lærlings job at hjælpe til 
med posten. Efter nogen tid kom der en efterfølger, og jeg blev 
fri for det lidet attraktive job.

Når kontorbudet havde ferie, var det lærlingens job at udfø
re hans arbejde. Det begyndte om morgenen med at hente po
sten i boksen på posthuset, udsortere og fordele den sammen 
med dagens aviser. Selve posten blev åbnet af kontorchefen. 
Der var også en del by gang med jobbet som kontorbud, såsom 
at gå i banken og på offentlige kontorer, klarere og betale tol
dafgifter på toldkammeret samt hente post igen om eftermid
dagen. Det var specielt den udenlandske post, der var indgået. 
Luftpost fandtes ikke dengang. Det var en behagelig afveks
ling at have jobbet som kontorbud, vel at mærke når vejret var 
godt.

En dag i efteråret 1920 blev jeg sendt på apoteket efter en 
flaske destilleret vand til direktøren. Da jeg cyklede langs hav
nen, så jeg, at der på søndre havnemole var rejst flagstænger 
med danske og franske flag, og regimentsmusikken og et kom
pagni soldater fra Kronborg var opmarcheret. Samtidig var en 
fransk marinefregat ved at sejle ind i havnen. Jeg blev nysger
rig og skulle selvfølgelig se på alt dette. En mængde honoratio
res var samlet på kajen, militære og civile, og da landgangene 
var sat, gik en mængde franske officerer og menige soldater i 
land og tog opstilling på kajen. Det var et broget skue at se med 
alle de militære.

Årsagen til alt dette var, at der på kirkegården var anlagt en 
krigergrav for franske soldater, der var døde, efter at de som 
krigsfanger var ført hertil fra Tyskland, da krigen sluttede. Nu 
skulle denne krigergrav indvies efter katolsk ritual.

Hele den store procession gik med musikkorpset i spidsen 
gennem byen til kirkegården, hvor der ved den store gravplads
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En forklaring

var rejst en mindesøjle og lagt gravstene på hver soldats gravp
lads. Der var både officerer og menige.

To timer efter, at jeg var blevet sendt i byen, blev mit hverv 
udført på det nærliggende apotek. Ved tilbagekomsten var na
turligvis spørgsmålet, hvorfor det havde varet så længe. Jeg 
fortalte i korthed direktionssekretæren, hvad jeg havde set på, 
og han afleverede den famøse flaske vand til direktøren.

Lidt efter blev jeg kaldt ind til direktøren, som godt kunne 
være lidt barsk i udtalen, og jeg fik også en sådan, da han ville 
have en forklaring på min forsinkede ankomst. Jeg gav ham en 
udførlig forklaring på, hvad jeg havde oplevet. Han blev for
mildet og sagde, at det ville han sgu også have gjort, hvis han 
havde været i mit sted.

En alsidig lære var det med mange oplevelser, selv om det til 
tider kunne føles strengt med den lange arbejdstid i den unge 
alder. Der herskede disciplin og ærbødighed, som med årene 
har ændret sig ikke så lidt. Arbejdstiden blev udnyttet fuldt ud. 
Eksempelvis blev der juleaftensdag arbejdet til klokken tolv 
middag. Når der var valgdag, blev der ikke arbejdet om efter
middagen, for folk kom jo sent hjem fra arbejdet.

I de første år af min læretid var arbejdsstyrken på værftet 
omkring 800 mand, der var jo krig dengang. Efter krigen kom 
den op på 1200 mand. Skibsfarten var atter igang i fuldt om
fang og gav beskæftigelse til værftet.
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Helsingør Kommunes Museer

Af Aase Faye og Kenno Pedersen

1982 blev et mærkeår for det helsingørske museumsvæsen med 
Helsingør Byråds beslutning om at skabe ét museumsvæsen 
ved en sammenlægning af Flynderupgård Museet og Helsingør 
Bymuseum. Med den nye struktur fulgte også en ny organisa
tion, som herefter omfatter en ledende museumsinspektør, en 
museumsinspektør samt en museumspædagog. I den forbin
delse udarbejdedes samtidig nye stillingsbeskrivelser for de 
pågældende. Endelig nedsattes et såkaldt fagligt samråd bestå
ende af de tre ovennævnte personer samt en referent.

To store udstillingsprojekter har præget museumsarbejdet i 
det forløbne år. I juni og juli måned blev alle midler og ressou
rcer sat ind på færdiggørelsen af fiskeriudstilling i den ene læn
ge til Flynderupgård Museet. Udstillingen blev åbnet den 4. 
august af borgmester Ove Thelin og formanden for kulturelt 
udvalg Ole Thestrup. Ved den festlige åbning manglede des
værre samlingens skaber og primus motor i opstillingen, arki
tekt m.a.a. Per Christiansen.

Umiddelbart efter åbningen af fiskeriudstillingen påbegynd
tes planlægningen og arbejdet med særudstillingen »De nye ti
der i Helsingør. Arbejderlivet 1882-1982«. Særudstillingen 
blev åbnet den 15. november i Karmeliterhuset ved en mindre 
højtidelighed, hvor Bymuseet var vært ved et traktement be
stående af »bidesild«, »Helsingørpølse« samt lokalt øl og vand. 
Til dagen havde Helsingør Dagblad ladet trykke en særavis på 
36 sider i et oplag af 6000 eksemplarer til gratis uddeling til be
søgende på museet. Særavisen var blevet til i nært samarbejde 
med museet, som havde leveret tekst og illustrationer, ialt 18 
artikler. Ideen med avisen var først og fremmest at give publi
kum »noget i hånden« ved besøget, men også for derigennem 
at kunne gøre udstillingsteksterne mindre omfattende.

Udover genstande og billedmateriale omfatter særudstillin
gen et større dias-foredrag over byens forvandling fra handels
by til industriby - »Tiderne skifter«, et mindre dias-foredrag 
om handelslivets udvikling i de sidste hundrede år og endelig 
en 37 minutter lang film om arbejderlivet i 30’rnes Helsingør 
fortalt af Alfred Christiansen og Carlo Hansen, som forinden 
havde lavet et par beretninger til museet, som er trykt andet
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steds i årbogen. Selve filmen, som blev instrueret af Henrik A. 
Bengtsen, der var projektmedarbejder, blev lavet i nært sam
arbejde med tre ungdomsskoleelever fra Espergærde.

Filmen er overspillet på videobånd for at lette forevisnin
gen. Da særudstillingen i sin målsætning i vid udstrækning ta
ger sigte på skole- og gymnasieelever udarbejdede Henrik A. 
Bengtsen en større lærerorientering med tilbud i forbindelse 
med særudstillingen.

Gennem flere år havde museet arbejdet på at få hjemtaget 
bogbinder J.P. Ludvigsens værksted med henblik på opsæt
ning i Karmeliterhuset som et »arbejdende« værksted, men 
først i slutningen af 1982 fik museet midler til en nedpakning og 
opsætning af værkstedet, der kom til at afløse kaffe- og thehan- 
delen i den permanente udstilling. Overflytningen fandt sted 
mellem jul og nytår. Værkstedet åbnedes den 7. februar 1983.

SAMLINGERNE
Registrering: Nyindkomne genstande er registreret som sæd
vanlig, ligesom der er anvendt en del tid og arbejdskraft på at 
få ordnet og placeret de til Karmeliterhuset overflyttede fra 
magasinerne på Skolen ved Rønnebær Alle alle genstande. 
Dette har afstedkommet en vis nyregistrering.

Jordfundene har ligesom i 1981 været det største registre
ringsområde. Selve registreringen og ordningen af det arkæ
ologiske genstandsmateriale er ligesom forrige år foretaget af 
to middelalderstuderende Bi Skaarup og Connie Jantzen. Den 
påtænkte overflytning af museets keramik til fjernmagasiner
ne har måtte stilles i bero.

Nyerhvervelser: Museerne har i 1982 haft den store glæde at 
modtage følgende gaver: Max. Jørgensen, »Sømandshvile«, 
Strandvej 140, Snekkersten: Isslæde, to stk. ispigge, to stk. 
åretolie, pilk, tre garnnøgler af optrevlet bomuldsnet, stive
krikke, fisketrug, indrammet foto af »Sømandshvile«, flåt, 
gyngestol, spytbakke, salmebog, bærebør, pølsehorn, krum
kniv, kornsold, kjoleliv, et stk. cementkrabbe. Karin Larsen, 
Nivå: Blyantstegning af Carl Baagøe. Tømrermester Kay Tjel- 
lesen, Egevangsvej 2, Espergærde: Tommestok, bæger (Nor
disk Industriudstilling 1888), askebæger. Ellen Petersen, Lin- 
derupgård, Plej elt: Stoppekurv. Grethe Hansen, Mindevej 29, 
Espergærde: seks håndskårne tøjklemmer. Esther Johansen, 
Rolighedsvej 3, Espergærde: Underdyne, fire fotos. Bådeud
lejer John Johansen, Trykkerdammen, Helsingør: Fane fra
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Bogbinder J. P. Lud- 
vigsen har besøg af en 
skoleklasse i sit værk
sted i Karmeliterhuset 
(Bymuseet).

»Fiskeriforeningen for Helsingør og Omegn«. Sletten Havn og 
Sletten Havns 100-års Jubilæumsfond, Sletten: to indrammede 
plakater. Bådebygger Bjørn Andersen, Snekkersten bådebyg
geri, Snekkersten: Fotoalbum, bibel. Skorstensfejermester 
Jens Larsson, Nørrevej 48, Snekkersten: Forhandlingsproto
kol for Spareforeningen for Snekkersten og Omegn. Lillian
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Indsamlingsbøsse fra 
Helsingør Værft.

Schøning, Åvænget 7, Niverød, Nivå: to tømrerkister med 
værktøj, otte fotos. Fisker Ib Jonas Børgesen, Strandvej 190, 
Snekkersten: Fire stk. cementkrabber. Arkitekt m.a.a. Per 
Christiansen, Espergærde erhvervet fra Brdr. Bang Jensen: 
Snekkerstenjolle. Kenneth Priesum, Bestyrerboligen, Flynde- 
rupgård, Espergærde: Skødebeslag.
Politisk transparent fra Else Nielsen, Helsingør Byråd. Ind
samlingsbøsse fra »Fællesklubben«, Helsingør Skibsværft. By
jubilæumsmedalje fra Egon Hansen, Blichersvej 14. Fylde
penne, stålpenne m.m. fra Hans Næhrskov, Skyttenstræde 8. 
Sprængt rørstykke fra John Andersen, Århusvej 67. Lønnings
brik, emblem og armbind fra Willy Martin Jensen, Boyesvej 4. 
Genstande fra Helsingør Fællesbageri fra Povl Matthiesen, Si
gurd Svanesvej 1. Mursten fra Egon Hansen, Blichersvej 14. 
Sejlmagerværktøj fra Frode Jacobsen, Varelageret, Stengade. 
Gasmaske og højtaler fra Johnny Eriksen, Kristinehøjvej 34. 
Cykeldele fra Erik Christrup, Hamlets Vænge 15. »Vartegn« 
for modelsnedkernes klub fra Ove Sørensen, Stubbedamsvej 
13. Div. tøj, sølvnål, kandistang, syet bold fra Sofie Kock, 
Odsvej 3. Julepynt fra Lone Carlsen, Sjølundsparken, Helle
bæk. Kærneudstikker fra Herlev Simonsen, Bøssemagergade 
3, Hellebæk. Div. Genstande fra ophævet mindestue Rost
gårdsvej 7. Legetøjstog fra Geert Kallesøe, Lærkevej 11. 
Svende-sølvmedalje fra Edith Rolin, LI. Odinsvej 20, Ålsgår
de. Genstande, malerier m.m. fra Alfred Christiansen, Fre
densvænget 6. Værktøj til brug ved behøvling fra modelsned- 
kerlauget på Helsingør Skibsværft. Spejl fra Max Guttman, 
Stengade. Lågkrus fra Henry Hansen, Mads Holmsvej 1. Di
verse fragmenter af lertøj fra William Panduro, Harløsevej 
250, Hillerød. En fanedug fra Helsingør Håndværkerforening 
ved Leo Pedersen. Pedeldrevet tandlægebor fra Martha 
Thomsen, Egernvej 10, Frederikssund. Messingdørhåndtag 
fra Inger Hermansen, Buddingevej 32B, Kgs. Lyngby. Rav-ci- 
garrør fra Elisabeth Urup, Humlemarken 30, Espergærde. 
Skaft til nittehammer fra Lars Hansen, Gefionsvej 8. Nitte
hammer og prøvehammer fra Eli Hansen, Gefionsvej 47 A. 
Skomagerlæster m.v. fra Carlo Hansen, Klostergade 3. Børne
tøj fra Inger Vestergård, Kongevej 54. Trædesymaskine fra 
Mona Christensen, Rosenbakken 4, Snekkersten. Hængelås 
fra Børge Larsen, Allegade 14. Fajance toile tspand, tallerke
ner og sovseskål fra Holger Kristiansen, Hestens Bakke 23. 
Kakkelfragmenter fra Johnny Ejlersen, Lappen 20. Og ende
lig et helt bogbinderværksted fra J.P.Ludvigsen,Sct.Olaigadel.
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Udsigt over Helsingør 
by og Kronborg efter 
maleri af Jens Juel 
(1745-1802).

Ved køb har Bymuseet erhvervet følgende: Et oliemaleri 
med motiv fra Helsingør Havn, malt af Viggo Johansen. To ak- 
vatinter fra Kronborg af Gerhard Halbritter. Et litografi, »Ud
sigt mod Hellebæk fra Marienlyst Hotel«. Udsigt over Helsin
gør, oliemaleri af Jens Juel (erhvervet med tilskud fra Ny Carl- 
sbergfondet og Statens Museumsnævn). Kronborgs kirkegavl 
malt at Ole Kielberg. Værft ved Kronborg, malt af Kai Mott- 
lau. Og en »Tuborghund«, sammensat af ølkapsler.

Byhistorisk arkiv har tilsvarende modtaget fotografier, arki
valier samt diverse trykt materiale fra: Gunner Andersen, 
Odinsvej 10 C. Jan K. Andersen, Skansevej 96, bolig 19, Hille
rød. Kirsten Antoni, Svingelport. Johanne Bendtsen, Stjerne
gade 29 B. Snedkermester C.F. Brander, Badevej 5. Lokalhi
storisk Forening for Augustenborg, Augustenborg. Henning 
Christensen, Tikøbvej 7, Espergærde. Michael Christensen, 
Emil Noldesvej 11. Anni Christiansen, Skindersøvej 3, Åls
gårde. Ejnar Christiansen, Rosenkildevej 87. Edmund Di- 
drichsen, Ewaldsvænget 1. Johan Ekelund, Holmenevej 22 B, 
Ålsgårde. Fr. Enequist, Eirsvej 13. Elisabeth Falkenberg An
dersen, Dronningsgade 24, Hjørring. C. Faye, Nøddestien 2, 
Snekkersten. Fredensborg Humlebæk Lokalhistoriske Arkiv, 
Jernbanegade 3, Fredensborg. Gunnar Frederiksen, Helsin
gør Værft. Torben Frederiksen, Teknisk Forvaltning, Mør- 
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drupvej 15, Espergærde. Gilleleje Museum, Rostgårdsvej 2, 
Gilleleje. Greve Lokalhistoriske Arkiv, Grevager 9, Greve 
Strand. Max Guttmann, Lappen 12. Svend Hacke, Set. Anna
gade 58 A. Carlo Hansen, Klostergade 3. Egon Hansen, Bli
chersvej 14. Eli Hansen, Mads Holmsvej 47 A. Georg Hansen, 
Krb. Ladebårdsvej 36. Henry Hansen, Mads Holmsvej 1. Kaj 
Hansen, Gammeltoftsgade 16, Kbh. K. Poul Hansen, Stock- 
holmsvej 15, Espergærde. Charles Hedemand, Ponydalen 6. 
Gentofte Kommunes Lokalhistoriske Arkiv, S. Pedersvej 6, 
Hellerup. Helsinge Kommunes Lokalhistoriske Arkiv, Frede- 
riksborgvej 18, Helsinge. Fællesklubben, Helsingør Værft. 
Lundegade Skole. Helsingør Kommunes Biblioteker, Marien
lyst Alle. Ole Høite, Højstrupvej 5. Hørsholm Egns Museum - 
Arkivet, Sdr. Jagtvej 2, Hørsholm. Edv. og Lilly Jensen, Rita- 
vej, Espergærde. Johannes Jensen, Bretagnevej 22, Hornbæk. 
Kaj Martin Jensen, Kongevej 78. Mogens Jensen, Læssøvej 
18. Julius Jørgensen, Gasværksvej 26 A, Gilleleje. Kalund
borg Byhistoriske Arkiv, Biblioteket, Volden 2, Kalundborg. 
Sofie Koch, Odsvej 3. Kolding Kommunebiblioteker, Jernba
negade 25, Kolding. Museet på Koldinghus. Lars Kaarup, År
husvej 62. Det Danske Filmmuseum, Store Søndervoldstræde, 
Kbh. K. Poul Købke, Holbergsvej 51. Elif Larsen, Allegade 
14. Thormod Larsen, Caroline Mathildesvej 1. Thyra Larsen, 
Abildgårdsvej 48. O. Rash Lau, Dr. Kabellsvej 4, Rønne. J.C. 
Lerche, Stationsvej 6, Hornbæk. Lejre Lokalhistoriske Arkiv. 
Henrik Malmgren, Op og Ned Langs Kysten, Strandgade 91. 
Louis Mohr, Stubbedamsvej 71. Murernes Fagforening, Su
dergade 1 B. Ebba Møller, Rostgårdsvej 7. Hauch Møller, 
Skansørevej 16. Anna Margrethe Nielsen, Set. Olaigade 40. 
Fru Else Nielsen, Trykkerdammen 31. Gulli Nielsen, Grønne- 
havevej 21. Orla Boye Nielsen, Kampergade 7. Paul A. Niel
sen, Ærtevej 16, Brønshøj. Paul Werner Nielsen, Lundegade 
4. Hans Næhrskov, Skyttenstræde 8. Næstved By- og Egnshi
storiske Arkiv, Set. Jørgens Park 34, Næstved. Frede Olsen, 
Sudergade 16. Villy Martin Olsen, Boyesvej 4. Otto Otzen, 
Bjergegade 11. Frode Overgaard, Fredericiavej 21. Kaj Peter
sen, Bjergegade 32. Else Rafael, Amagerfælledvej 36, Kbh. S. 
Alfred Rasmussen, Borsholmsvej 37. Birthe og Kaj Rasmus
sen, Piletoften 11, Snekkersten. Claus Rasmussen, Park Alle 
274, Glostrup. Rosig Reib, Stubbedamsvej 7 B. Børge Rønne, 
Grønnevej 253, Virum. Johanne Schuldt, Lille Odinshøj 148, 
Ålsgårde. Skibsmalernes Klub (74), Helsingør Værft. Niels P. 
Sommer, Odsvej 8. Ruth Steenberg Christiansen, Kingosvej
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63. Ejner Svendsen Nannasvej 17. Lokalhistorisk Arkiv, Ka- 
lundborgvej 16, Svinninge. Anna Saanen, Tjørnehøj, Rasmus 
Knudsensvej 22. Just Thorning, Kirsten Piilsvej, Charlotten- 
lund. Lokalhistorisk Arkiv i Høje-Tåstrup Kommune, Høj
gårdstoften 13, Tåstrup. Elisabeth Urup, Humlemarken 30, 
Espergærde. Museet i Varberg, Sverige. Erik Buch Vester- 
gaard. Frederiksborg amts historiske Samfund. Erik Walin, 
Bækkevang 46, Lyngby. Leif Wiberg Larsen. Annette Aa- 
gaard, Birkehavevej 5, Hornbæk. Lokalhistorisk Arkiv for Ål
borg Kommune, Peder Barkes Gade 5, Ålborg.

Undersøgelser: Aktiviteten på dette område har ligesom i 1981 
hovedsagelig drejet sig om de arkæologiske og bygningshisto
riske undersøgelser samt omkring projektet »De nye tider i 
Helsingør. Arbejderlivet 1888-1982«.

De arkæologiske udgravninger er ligesom forrige år foreta
get af stud.mag.’erne Bi Skaarup og Connie Jantzen og har 
udelukkende omfattet prøvegravninger dels i området mellem 
kirkerne dels nord for Karmeliterklostret på linie med udgrav
ningsfeltet i Strandgade 89 jfr. årbog 1981. Herudover blev det 
muligt at få lavet en tværprofil i Stengade ud for byens ældst da
terede hus Stengade 66, også kaldet Oxernes Gård. Her som 
andre steder konstateredes uhyre sparsomme middelalderlag. 
De bygningshistoriske undersøgelser af ejendommene i Sten
gade 72-76 er fortsat.

Skiftende udstillinger: Den årlige udstilling af dansk kunst
håndværk på Marienlyst Slot havde i 1982 følgende deltagere: 
Helle Stisen (bogbind), Stuart MacIntyre (fotografi), Darryle 
Hinz (glas), Lisbeth Gasparski (grafik), Marie og Ulla Hjorth 
(keramik), Agnete Dinesen, Anita Rørvig og Henrik Vensild 
(metal), Hans Ames Christensen, Niels Jørgen Haugesen og 
Ole Wanscher (møbler), Torrild Ruud Galsøe, Ville Clem
mensen og Ruth Malinovski (textil).

I en tre-ugers periode i oktober vistes særudstillingen »Le
onora Christina« på Marienlyst Slot. Udstillingen var blevet til 
i et samarbejde mellem Bymuseet, Bådteateret og National
museet, hvortil udstillingen senere overførtes. Samtidig med 
udstillingen opførte Bådteateret skuespillet »Leonora Christi
na« med Berthe Quistgaard i hovedrollen.
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