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150 Ir med
byens el
® ©

Lokalpatriotismen sætter måske 
sine fagreste blomster i hyl
desten til "byens øl". Ved at 
foretrække dette bryg viser 
man, at man hører til og hører 
sammen, og en turist kan blive 
modtaget som kær ven på et 
værtshus, hvis han bestiller 
det lokale produkt og viser, 
at han nyder det. Hver slurk 
er et bidrag til beskæftigelse 
og velstand, men også en be
kræftelse af stedets iden
titet: "Vi har vores eget 
bryggeri".
I Helsingør er den sætning 
blevet sagt i nu 150 år - den 
usædvanlige levetid for den 
endnu i højeste grad livskraf
tige virksomhed A/S Wiibroes 
Bryggeri, som jublerede i de 
første dage af 1990.

I redaktion
Birger Mikkelsen 
(ansvarsh.)
Kenno Pedersen
Lars Bjørn Madsen

Stof til medlems
bladet bedes ind
sendt til Helsingør 
Museumsforening, 
Hestemøllestraede 1, 
3000 Helsingør.I
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Wiibroe har som mange andre 
provinsbryggerier i høj grad 
været båret af netop denne 
lokal pat r i o t i sine , som bryg
geriet også har forstået at 
nære med gavmildhed og kløgt. 
I de sidste decennier er det 
dog blevet til betydeligt mere 
- i markedsføringen gør 
Wiibroe hele Frederiksborg amt 
til sit eget, og salget kender 
bogstaveligt talt ingen græn
ser. Der eksporteres "flagøl" 
til fjerne landet, Mårum Vand 
til hele Danmark og porter til 
de københavnske gourmeter, der 
ikke vil nyde andet til deres 
østers.

*
Hele historien om produkternes 
sukces og om det nye bryggeri 
ude ved Gurrevej med 250 dets 
ansatte blev fortalt grundigt 
og fortjent ved selve jubilæ
et, men en 150 årsdag er også 
en rimelig anledning til at 
vurdere bryggeriets historie 
og dets betydning for den by, 
hvor det har sin rod og en - 
fortsat - stor del af sit ek
sistensgrundlag. Wiibroe er 
meget mere for Helsingør end 
det, der kan tælles sammen i 
hovedbogens kolonner.

Først og fremmest er det de 
adskillige tusinde ansatte og 
deres familier i den lange 
epoke. Kuskene, mændene i 
bryghuset, kvinderne i tap
pehallen, kontorfolkene, de 
muntre herrer, der besøgte 
købmænd og værtshusholdere, 
cheferne i det dunkle, panele
rede kontor - de var allesam
men del af et humléduftende 
fællesskab med et tydeligt 
særpræg - næsten en korpsånd - 
og alligevel venligt og ge- 

mytligt åbent ud mod hele den 
øvi-ige by. Noget af den stem
ning måtte af naturlige grunde 
efterlades på tomten i He

stemøl1 estræde, men meget er 
flyttet med ud til Gurrevej, 
med gode traditioner støbt i 
en ny tids form.

*
Ved sit jubilæum blev Wiibroe 
smukt begavet, men endnu smuk
kere var den gave, bryggeriets 
direktør Ebbe H. Kristiansen 
gav sin by: en restaurering og 
en forskønnelse af "Trekanten" 
på Helsingør havn - den sidste 
rest af det areal, hvor Øre
sunds Toldkammei' lå til om
kring 1860.

"Trekanten" vender ud til den 
kajstrækning, hvor kongeskibet 
"Dannebrog" og andre celebre 
gæstende skibe lægger til, men 
det frie område i vinklen mel
lem Stengade og Sophie Brahes- 
gade har et trist præg med 
tilfældige parkeringsbåse og 
et monument i forfald. 
"Sundtoldsløven"stod op i 
1800-tallet som vandkunst for
an Øresunds Toldkammer, men 
den har nu i mange år siddet 
med tørt, opadvendt gab på en 
ussel stenhøj.

Wiibroes gave vil muliggøre, 
at springvandet kommer i gang 
igen på festlig vis, og at 
hele pladsen gøres smukkere 
efter en plan, der også blev 
asfsløret og sammen med en
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Nyere kort over Havnetrekanten 
som den ser ud idag.

check på 1,2 miil kr. afleve
ret til borgmester Knud Axel- 
sen på jubilæumsdagen. Pladsen 
- som renses for parkering - 
skal efter skitserne udformes 
som et anlæg med grønne bede 
omkring en bred trappe, der 
fra Havnegade fører op til 
krydset Stengade-Sophie Bra- 
hesgade, hvor "Sundtoldsløven" 
skal stå. Wiibroes skitse er 
dog blot et oplæg, som skal 
igennem byråds- og lokalplan
procedure .

*

Gaven vil forskønne en plads, 
der kan ses fra den adresse, 
hvor Carl Wiibroe begyndte sin 
virksomhed i januar 1840. Det 
var i en kælder i ejendommen 
Stengade 82, hvor han allerede 
11 år senere viste den sans 
for produktudvikling, der al
tid har kendetegnet hans bryg
geri - i 1851 begyndte han at 
brygge undergæret bayersk øl, 

siden kendt som Wiibroe Lager, 
efter den metode, der var 
hjembragt til Danmark af hans 
københavnske kollega Carl Ja
cobsen, grundlæggeren af 
Carlsberg.
Carl Wiibroe flyttede i 1862 
sin virksomhed til den store 
ejendom på hjørnet af He- 
stemøllestræde og Sophie Bra- 
hesgade - i 1500-tallet. ejet 
af Tycho Brahes søster, den 
samme fru Sophie, der har gi
vet gaden navn. I 1800-tallet 
lå her den fornemme Øresunds
klubben, men den brændte i 
1861, hvorpå Wiibroe rykkede 
ind og genopbyggede klubloka
lerne til det bryghus, der 
stadig eksisterer.

På "Wiibroe-grunden", hvor der 
nu piloteres til et nyt bolig
byggeri, voksede virksomheden, 
indtil hvert hjørne til sidst 
var bebygget - ovenikøbet højt 
op i luften, hvor repræsenta
tionslokalerne var placeret 
med enestående udsigt ovenpå 
lagekældre og tappehaller i en 
halv snes etager

*

Carl Wiibroe var en overmåde 
dygtig industrimand og en bor
ger, som på mange måder virke
de for byens trivsel. Det sam
me kan siges om hans efterføl
gere, hvoraf brygger Carl Hei- 
se eksempelvis var demo
kratiets utrættelige repræsen
tant i sin tids Højre-domine
rede byråd. I en senere tid 
styrede Knud Parkov bryggeriet 
med sans for både fornyelse, 
tradition og ikke mindst strå
lende personlig fremtræden 
sammen med fru Karina, film
stjernen Karina Bell, der blev 
Wiibroes uforglemmelige før
stedame i adskillige årtier.

Knud Parkov investerede under- 
Besættelsen i jord udenfor. 
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byen for at give Wiibroes ar
bejdere mulighed for at få 
haver, hvor de kunne dyrke 
mangelvarer som kartofler og 
kål. Disse arealer kom til god 
nytte, da Karina Parkov havde 
solgt sine aktier til De fore
nede Bryggerier, som siden har 
ladet Wiibroe trives som en 
helt selvstændig og lokalt 
præget del af kæmpekoncernen.

Havgrundene - og mange andre 
ekspansionsmuligheder - blev 
udnyttet fra 1985 under ledel
se af Bjørn Madsen, der først 
havde haft øl-ansvaret som 
brygger, og som siden overtog 
hele styret som administreren
de direktør. Med Bjørn Madsen 
ved roret skete udflytningen 
etapevis til det nye bryggeri 
med mineralvandsfabrik og alle 
andre faciliteter mellem H. P. 
Christensensvej og Gurrevej.

Da udflytningen var tilen
debragt, overlod Bjørn Madsen 
direktørstolen til Ebbe H. 
Kristiansen, der har styret 
den hæderkronede virksomhed 
ind i en ny epoke med moderne 
effektivitet og smukke over
skud. Men Wiibroes identitet 
er forblevet intakt i sin kær
ne .

*

Lokalpatriotisme skal man 
håndtere varsomt, men ved det
te jubilæum tør man hengive 
sig til nostalgien og til glæ
den over nutidig dygtighed. 
Der brygges til fælles glæde, 
og man kan uden skrupler skæn
ke sin gyldne drik. "Byens øl" 
er altid Wiibroe.

Birger Mikkelsen
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Wiibroe & Coke!
af Birthe Sørensen

Brygger Carl Wiibroe og hans bryggeri er der skrevet en del oin i 
tidens løb. Så der kan ikke væré levnet meget stof, til en ny 
historie i anledning af bryggeriets 150 års jubilæum.
Alligevel er det lykkedes at finde en lille interessant historie 
om en af Wiibroes mange aktiviteter, som synes helt at være gået 
i glemmebogen.
Bymuseet har i forbindelse med jubilæet lavet en særudstilling om 
bryggeriet, og til denne har museet fået hjælp fra 
samlerforeningen Kronborg, som er en forening her i byen. 
Foreningens medlemmer samler på bryggerisouvenir, så vi kunne i 
sagens natur hjælpe museet med en hel del ting til udstillingen, 
især etiketter, som er vort speciale.
Ingen ved hvornår den første Wiibroe etiket kom på flaske. Vi fik 
derfor til opgave at gennemgå museets arkiv for at se om vi kunne 
finde svaret. Man regner med at det er sket lige omkring 
århundrede-skiftet. Selv om arkivet går helt tilbage til midten 
af forrige århundrede, fandt vi desværre ikke noget, der kunne 
datere de første Wiibroe etiketter. Vi var selvfølgelig lidt 
skuffede, men vi fandt da oplysninger om mange andre etiketter og 
flere andre ting.
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Vi blev meget overrasket, da vi i regnskabsbøgerne fra midten af 
trediverne flere gange stødte på navnet COCA-COLA. Ved at 
undersøge det lidt narmere, kom der denne lille historie frem. 
Direktør Knud Parkov var i 1930'erne på rejse i Amerika, hvor han 
fik smag for den specielle amerikanske drik coca-cola, der derovre 
var kommet på markedet allerede i 1886. Som den driftige 
forretningsmand han var, fik han i 1935 licens på at fremstille 
coca-cola af extrakt, samt salg af coca-cola her i Danmark. 
Extrakten fik man via Belgien. Fra Amerika kom tilsyneladende en 
del reklamemateriale. Bryggeriet selv brugte mange penge på 
reklame. Bl.a. lavede Holmegård glasværk tusindvis af den særlige 
coca-cola flaske, samt mange coca-cola glas. Der blev lavet coca- 
cola kasser og bryggeriet havde en speciel coca-cola bil. Der 
blev fremstillet mange forskellige reklameskilte, store, små og 
ovale; de blev fremstillet i glas, pap, lærred, papir og

Coca-Cola-glas af den type, 
som Wiibroe i 1936 lod frem
stille på Holmegaards Glas
værker. Kun ganske få af dis
se er bevaret og kan ses på 
Helsingør Bymuseums særud
stilling. Glassets design er 
udformet af Coca-Cola i Ame
rika omkring 1920. Den ver
denskendte flaske fik sin en
delige form i 1915. Meningen 
med formen var, at man skul
le kunne genkende colaen 
"from Maine to California" 
uanset om man kunne læse el
ler ej. Holmegaard fremstil
lede Wiibroes flasker nøjag
tigt efter denne standardi
serede form.

celluloid. Der blev også trykt en mængde brochurer. 
Desværre er der vist ikke bevaret mange af disse reklameting, 
eller måske ligger de gemt væk rundt omkring og kun venter på at 
blive fundet. De få, der findes fra Wiibroe, kan ses på 
udstillingen.
Salget af coca-cola gik strygende, man gjorde også meget for at 
lancere den. Bryggeriet fik bl.a. en bøde på 200,- kr. for 
gentagne gange at dele gratis coca-cola ud til arbejderne på B.W. 
og Teglholmen. Man investerede også i coca-cola bardiske og 



isskabe. På mange reklamer stod der, at coca-colaen skulle drikke: 
iskold. Det må før krigen have givet lidt problemer, da 
køle/isskabe ikke var ret almindelige. Hvorvidt det har noget med 
sagen at gøre vides ikke, men pudsigt er det, for i arkivet fandt 
vi ud af, at Premier-Is i Esbjerg må have stået for salget af 
coca-cola i vest-Jylland. Min far er opvokset i Esbjerg og han 
kan godt huske, at man kunne købe dem hos Premier-Is. Han havde 
selv engang fået en cola som belønning, men den var ikke rigtig 
kold, så han blev aldrig coladrikker.
Desværre satte krigen en stopper for coca-colaen og efter krigen 
hindrede en særskat colaens foreløbige genopståen. Først i 
halvtredserne kom den igen, men nu var Wiibroe ikke længere inde 
i billedet. Coca-cola kunne selv. Nu var det den ægte danske 
Jolly-cola, som Wiibroe solgte, og idag er de to cola'er i 
jernhård konkurrence med svingende førerposition på det danske 
marked.

40 år på Wiibroe
Jeg vil prøve at fortælle om en god arbejdsplads og dens vilkår i 
årene fra 1943 til jeg holdt op i 1983.
Jeg havde hørt, at Wiibroe var byens bedste arbejdsplads, men jeg 
havde aldrig været på en fabrik. Så en dag gik jeg ind på 
bryggeriet og spurgte efter formanden P. Larsen, men i første 
omgang blev det kun til 8 dage som ferieafløser, men at man havde 
været på bryggeriet var den gang en stor ære.
Så gik der en lang vinter med krig og fattigdom, men med sommeren 
kom glæden over igen at få 3 ugers arbejde, stadig kun som 
afløser.
Jeg fik mit 3. barn den 2. april og den 12. april stod P. Larsen 
udenfor døren og spurgte om jeg kunne begynde næste dag. Det var 
strengt, og jeg spurgte hvordan jeg skulle klare det, da jeg
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Flaskesortering på Wiibroe i 195O-.

ammede mit barn. Ak ingen problemer, du har dit kvarter og en 
times middag, sagde P. Larsen, så dette måtte kunne klares, hvis 
jeg ville have arbejdet. Der var jo ikke noget valg, så det var 
bare at klare den så godt man kunne, og det blev en lang og 
dejlig sommer, hvor jeg samtidig kom i fagforening. Det var dog 
ikke noget man skulle fortælle sin familie i Jylland. Far og mor 
troede det værste om mig, da jeg er født af en gammel slægt-
Hvass og Armæse Madsen i Lomborg - gode venstrefolk og 
grundtvigianere, så det var ikke deres drøm, at deres datter 
skulle være bryggeriarbejder, men jeg var glad for mit arbejde og 
pengene havde man hårdt brug for.
Min første direktør var Parkov gift med Karina Bell, som jeg 
havde set i "Fem raske piger" i biografen i Lemvig, det syntes 
jeg var spændende - der var to sønner Peter og Simon. Om morgenen 
gik direktør Parkov rundt og hilste på os alle med drengene i 
hånden, så var det ligesom man rigtig havde lyst til alt, man 
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blev sat til.
Det var jo ikke altid lige let at være ny. Jeg begyndte i 
sodavandsafdelingen, og der var både gode og dårlige kammerater; 
men jeg bestod prøven, vi skulle jo drikkes fulde. En dag blev 
det min tur, uha, hvor var det ækelt. Til middag skulle jeg hjem 
til mina børn, jeg var fuld og ulykkelig, så jeg kom ikke tilbage 
den dag.
Næste morgen måtte jeg skamfuld ind til P. Larsen og sige 
undskyld. Det eneste han sagde var, at det kunne han "sku" se. 
Han havde sit lille kontor ved siden af porten, så han havde set 
hvordan det stod til - det var både første og sidste gang, så var 
der ingen der skulle lokke mig, jeg holdt mig til min "MESSINA" 
igennem alle årene.

Jeg kom på et hold, som blev kaldt "patenthold", det var dejligt. 
Vi var fire faste piger, to der skulle sætte gummi på flaskerne, 
og to til at lukke dem. Når der ikke var flere flasker, blev vi 
sendt op i "Fedtgrøften" for at vaske flasker, som ikke kunne 
blive rene i maskinen, eller til alt forefaldende arbejde. Det 
værste jeg kunne blive sat til, var at pakke kurve, man blev så 
dårlig af lugten, når man ikke var vant til det.
Der fik jeg nok den bedste arbejdskammerat Metha Jørgensen og 
hendes datter Astrid Høberg. Metha blev som en mor for mig, så 
hvis nogle var onde ved mig, kunne Metha sætte dem på plads; hvor 
var hun en god kammerat.
Krigen rasede videre, dagene gik med kulde og fattigdom, knapt 
med mad og brændsel. Gestapo rendte rundt på bryggeriet, vi var 
bange, når vi så dem. Så en dag var vores kære direktør Parkov 
væk, han måtte flygte til Sverige. Bryggeriet havde en båd, der 
sejlede øl til København, med Hans som fører. Det var dog mest 
folk, der skulle væk fra Danmark, den blev brugt til, og når så 
Hans kom tilbage, var vi spændte på at høre nyt. En dag blev 
dørene så åbnet til mændenes og kvindernes Borgestue, og fru 
Parkov stod midt i døren og fortalte os om den skæbne der havde 
ramt os, og bad os alle stå sammen, til vi igen måtte få fred og 
glæde i alle hjem; der var ikke et øje tørt. Vi havde hver vores 
Borgestue, døren var altid lukket imellem dem, og Gud nåde den, 
der gik forkert.
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I det gamle øltapperi inden det i 
1949 flyttede op på 5. etage i den 
store lagerkælder og tank-bygning-.

Vi havde mange goder, jeg tror bryggeriet var den første 
virksomhed, der gav julegaver. Alle fik en gås; jeg husker, at 
formanden sagde: "Mette skal have en stor gås, for hun har så 
mange børn", - og det havde jeg jo. Når der var luftalarm, havde 
jeg fået lov til at løbe hjem til mine børn, da vi boede i 
Sudergade; de andre måtte i kælderen, det var nogle hårde år. En 
dag fik vi en bakke mågeæg, så blev der rigtig bagt, og en kurv 
med en masse forskellige ting i.
Fru Parkov gav alle de nyfødte børn en barnevogn og en stor 
lyserød buket nelliker, og alle fik en kuvert fra direktør Parkov 
med 100 kr. Det var vel nok noget, man var glad for. Jeg købte 
glansbilleder til mine børn og lidt tøj, der var jo ikke penge 
til noget ekstra ellers.
Det var så de grå og triste dage, som blev til lyse og glade dage 
den 4. maj 1945, vel nok en af de lykkeligste dage i mit liv.
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Den ny tappehal i lager- 
og tankkælderbygningen 
195o.

Direktør Parkov kom hjem, vi stod som sild i en tønde og modtog 
ham.
Så begyndte der ellers mange spændende år på bryggeriet. Der blev 
bygget en ny stor ølaftapning på 6. etage. Der skulle også være en 
flot lejlighed og et receptionslpkale. Det hele var så spændende, 
at jeg tit gik op og drømte om, at bare det var mig, der kunne få 
lov at passe det, når det engang blev færdigt.
Men så en vinterdag i januar 1949 så jeg Parkov for sidste gang. 
Han havde altid fart på og kom farende, da jeg kom igennem 
gården, og sagde at han skulle til København, ønskede god 
arbejdslyst, og jeg sagde god tur. Næste morgen, da vi mødte på 
arbejde, var flaget på halv, og vi samledes i Borgestuen og fik 
det triste budskab, at direktør Parkov var død, kørt ihjel på 
Kongevejen. Vi blev sendt hjem, og skulle så møde næste dag, det 
var strengt.
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Begravelsen foregik i Set. Maria kirke, den største jeg nogensinde 
har set. Fru Parkov med sine to sønner kom op ad gangen.
Den dag i dag står dette billede lyslevende for mig.
Livet skulle fortsattes, men mange ting blev lavet om, og den 
nye del af bryggeriet blev ikke fuldført som meningen var; i 
stedet for blev der sat en smuk mindeplade af bronce op i 
trappeopgangen, hvor der altid lå blomster.
Der var også nogle herlige mand, som man holdt af; især Julius 
Pedersen i sin hvide kittel. Han var formand for mandene, han 
udskrev øl og vand hver dag, vi fik 6 stk. Han var en person, 
som man satte stor pris på. Havde én fødselsdag kunne man gå til 
ham og få en seddel på ekstra øl. Så var der Anton Hansen, formand 
for bryggeriarbejdernes fagforening, og Larsen i bryghuset, en 
meget flot mand, samt maskinmester Petersen.
Efter direktør Parkov blev Semier Jørgensen udnævnt til direktør 
og den nye bygning blev færdig. Der stod så en ny reception 
færdig, som var manges ønskedrøm. Dengang gik ansættelserne efter 
nummer. Jeg havde nr. 95, så der var ingen chance; men så sakkede 
vi lidt bagud med lønningerne, og en masse tog ud på Hellebæk 
klædefabrik og Nærum strømpefabrik. På den måde røg jeg op i 
numrene, og havde pludselig nr. 45 da der skulle ansættes en 
dame, og Semier Jørgensen spurgte mig, om jeg ikke havde lyst til 
at prøve. Så var vejen åben for min ønskedrøm, tænk at få lov til 
at passe det hele for sig selv. Hr. Zachhau blev min chef. Jeg 
fik en masse nye venner og alle de dejlige gæster der kom på 
besøg; rundvisninger på mange tider af døgnet, så arbejdsdagen 
kunne blive lang. Der var forskellige der viste rundt. Af lederne 
kan nævnes - Mølgaard, Egil Johansen og Knud Ekelund. Var der 
spisning efter rundvisningen var det gerne Zachhau, der tog sig 
af besøget.

En gang om året var der depotmøde. Af depotindehavere kan nævnes 
Enekvist fra Hillerød, Hans fra Græsted, Knud Hansen fra 
Frederikssund, Thunbo og Lynge Nielsen fra Hørsholm, Grundahl fra 
Frederiksværk samt Svend Rasmussen, Køge. Mødet blev holdt på 
kontoret og derefter kom de op til mig og spiste stegt ål og 
ostemad med snaps. Kontorchef frk. Larsen, direktør Semler- 
Jørgensen og Kjeld Sørensen var sammen med depotmændene. Jeg 
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husker at Hans fra Græsted syntes at snapsen skulle stå på bordet, 
men det syntes frk. Larsen ikke om!.
Jeg holdt så meget af de herlige depotfolk, så man glædede sig 
til næste gang de kom. Jeg havde mange gode år sammen med dem.
Jeg var også engang i Frederikssund og passe depotet sammen med 
deres chauffør. Knud ville gerne have ferie, så jeg var der en 
uge af min ferie. Det var en oplevelse, Frederikssundboerne var 
bare nogle herlige mennesker - Vikingespillet så jeg også. Jeg sad 
sammen med prinsesse Elisabeth og prins Christian og spiste 
spydstegt oksekød og fik deres autografer.
Julemåneden var altid skøn - juletræet på Wiibroes tag blev 
tændt. Det var meget smukt, især når man kom med færgen; det er 
noget byen mangler i dag. 1. december fik de ældre kaffe og 
julekage, brune kager og klejner. Fru Parkov var oppe og ønske 
dem god jul. Så havde bestyrelsen deres julefest. Fru Parkov kom 
op med sin søde juledug og messinglysestager, der var så 
hyggeligt, det var gerne Oscar Pedersen fra Kystens Perle, der 
stod for maden og der var tjenere på.
Der blev også dannet en "torsdags klub" som Age Peter og Aksel 
Nielsen havde sammen med nogle pragtfulde tjenere - Sofus 
Zachhau, Holger Madsen og Carl Olsen ja, en masse som jeg kunne 
skrive flere sider om.
Dernæst blev der lavet en "tirsdags klub" med Jørgen Sigersted 
som formand og Kjel Hansen, Gert Nielsen og Gunnar fra Island- 
ham var jeg med på Island og se det varme vand stige op fra 
jorden - det skal opleves.
Om morgenen når jeg mødte, var det første jeg gjorde, at gå ud på 
terrassen og vinke over til alle mine venner på værftet. Der var 
mange jeg havde en masse besøg af - næsten hver aften. Og der 
fulgte man de dejlige skibe der skulle løbe af stabelen lige fra 
starten og til de var klar til at sejle, det var et eventyr - en 
stolthed. Men man var også altid bange for, at arbejderne skulle 
gå i strejke, så syntes man slet ikke byen kunne leve.
Så en dag fik kontoret en dejlig lille elev - som skulle lave 
lidt af hvert, blandt andet gå i byen for mig. Jeg faldt 
fuldstændig for ham, det var K.O. Nilsson; det lille menneske kom 
op og spiste frokost hos mig, han var lille - men madpakken som
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Der læsses træølkasser 
på vognen. Foto 1960-.-

hans moder havde smurt var stor. Han havde den dejligste moder 
hun sled og slæbte for alle sine 11 børn - hun var i mange år på 
Dutrupgård. Når jeg var træt, så jeg et forbillede i Nilssons 
moder. Når hun kunne klare det - så måtte jeg også kunne.
Vi havde også de dejlige håndværkere - især malermester Mathiesen, 
tømmermester Nielsen, maskinmester Hjort og arkitekt Drosted. Det 
blev til, at vi skulle holde frokost en gang om ugen, det var 
gerne lørdag middag, så skulle jeg købe ind og lave mad.
Så skete der en masse forandringer og en ny vandfabrik blev bygget 
ude på mosen, hvor arbejderne havde avlet kartofler og grønsager. 
Den jord som Parkov havde købt, skulle der nu bygges på.
Semier Jørgensen rejste til Randers, og vi fik en ny direktør 
Hansfort. Vandfabrikken stod færdig i 1967, så der blev lidt 
underligt nede i Hestemøllestræde, da vi nu blev delt i to hold. 
Der blev holdt en fin indvielse, fru Parkov var med og direktør 
Hansfort holdt en dejlig tale, kan jeg huske.
Receptionen blev også lavet om - dobbelt så stor, nye møblet og 
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bar, så vi kunne tage dobbelt så mange gæster. Der blev malet med 
dejlige farver, så jeg syntes jeg havde den skønneste 
arbejdsplads, vidunderlig udsigt, som der ikke fandtes magen til 
i hele byen, og gasterne strømmede ind.
Fru Parkov havde tit besøg af alle sine skuespillerkolleger, det 
var en stor oplevelse - Osvald Helmuth, Poul Reichardt ja, en
masse. Lillie Lani's 50-års fødselsdag holdt fru Parkov, det var 
det flotteste selskab jeg har haft. De spiste på bryggeriet og to, 
derefter ud i villaen på Strandvejen, hvor der var telt i haven. 
Helsingør ville gerne have en ny sportshal, men den gang havde de 
heller ingen penge! Da vi så en januardag sad og talte om der 
ikke kunne laves noget, kom Zachhau med et forslag. Han ville gå 
ud i byen med 100 kr. og de skulle blive til 1000 kr. inden 
fyraften. Fru Parkov, Fru Hansfort og jeg skulle lave 
fastelavnsris, det blev nogle herlige dage og gav en masse penge 
som hallen så skulle starte med. Et hus blev bygget ved frivillig 
arbejdskraft og solgt, også det gav gode penge til hallen - mon 
der er nogle der tænker på det i dag.
Så blev Nilsson indkaldt - to år på Bornholm, hvor han blev 
løjtnant af reserven. Han fik mange formaninger og brevpapir med 
så vi kunne høre fra ham. Da tiden var gået og han kom tilbage, 
blev han Zachhaus medhjælper.

Næste og sidste afsnit af 
Mette Madsens erindringer 
fra Wiibroe bringes i det
næste nummer.

De gamle ølkasser rummede 50 
øl, der lå ned i kasserne. 
Den fyldte kasse var dækket 
af et stykke gråt karton for 
at beskytte øllet mod solly
set. Foto fra øllageret 1950


