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Værftets stemmer
Det er ingen overdrivelse, at Helsingør Værft i mere end hun
drede år frem til lukningen i 1983 var den altdominerende virk
somhed i Helsingør og omegn. I sin storhedstid i 1950'erne be
skæftigede værftet 3.600 medarbejdere, og en meget stor del af, 
hvad der foregik i byen, havde sit omdrejningspunkt i værftet. 
Ikke kun beskæftigelsesmæssigt, men også socialt, kulturelt og 
politisk. Historierne og anekdoterne om og fra værftet er utal
lige. Det hårde arbejdsliv affødte sin helt egen kultur, og man 
kan næsten sige sin helt egen race. Værftsarbejderen for hvem 
arbejdet og det daglige samvær med kollegaerne blev selve li
vet på godt og ondt.
Det er 26 år siden, at Helsingør Værft lukkede. Den engang så 
store flok af værftsarbejdere er blevet meget, meget mindre. 
Derfor er det nu, der skal sættes ind, hvis nogle af de mange hi
storier fra værftet ikke kun skal overleveres som: »Kan du hu
ske, at morfar fortalte, at...« Eller hvorfor var det egentlig, at 
Carlo aldrig hed andet end »Kartoffelmos«?
Selve Helsingør Værfts opbygning og funktion og de mange 
skibe, der blev søsat gennem mere end et århundrede, er langt 
hen ad vejen ganske grundigt beskrevet og dokumenteret af 
museet. Bl.a. er det omfattende arkiv helt tilbage fra åbningen i 
1882 bevaret og registreret i Helsingør Byhistoriske Arkiv. 
Men hvordan var det at arbejde på værftet? Hvad snakkede 
man om i marketenderiet »Tutten«, og hvad lavede man i den 
sparsomme fritid? Hvordan var omgangstonen på denne store, 
spændende, imponerende og for nogle måske også lidt skræm
mende arbejdsplads?
Det er i dag og ikke i morgen, at nogle af de menneskelige hi
storier fra værftet skal fortælles. De er noget, som vi skal beva
re og værne om, for om ikke så mange år vil der ikke længere 
være nogen tilbage, som kan fortælle. Og de færreste vil vide, 
hvad en værftsarbejder var for en slags menneske. Heldigvis er 
der stadig nogle håndfulde tilbage af de gamle og garvede, og 
heldigvis vil de gerne berette.
Værftsgruppen er en lille flok mænd, der i flere år har arbejdet 
ihærdigt på at etablere det kommende værftsmuseum. Og i det
te regi arbejder vi nu på at få snakket med nogle af de værfts
arbejdere, som endnu er tilbage. Hver for sig og sammen vil 
disse gamle værftsrotter i de kommende måneder levere deres 
uvurderlige bidrag til en meget vigtig og væsentlig del af Hel
singørs historie, som vi vil sikre for eftertiden både på bånd og 
på skrift. Arbejdet hermed er i fuld gang. Og det er bestemt ik
ke kedeligt!

Lasse Bech

Forsidebilledet
Parti fra Julebæk en snefyldt vinterdag omkring århund
redskiftet. Den dengang fredelige, idylliske Strandvej var 
helt ind til Helsingør kantet af træer, der siden måtte vige 
for bilismens nådesløse krav til stadig mere plads. Til 
gengæld fik granerne til højre i billedet lov til at vokse 
sig store, indtil bilismens vejsalt for få år siden tog livet 
af den sidste standhaftige gran. Se forsiden af museets 
årbog 2006.
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Dengang vi fandt 
hinanden - gående!

af Toni Mygdal-Meyer

For 171 år siden 
besluttede hel- 
singborgerne og 
helsingoraner- 
ne officielt, at nu 
kunne det være 
nok med den idio
tiske ufred nabo
erne imellem.

Ingen i nutiden kunne i deres vildeste fan
tasi drømme om at spadsere fra Helsingør 
til Helsingborg midt under den hårdeste 
isvinter - efter mørkets frembrud. Om så 
al sejlads blev indstillet og isbryderne brød 
sammen ville en sådan handling med stor 
sandsynlighed blive betragtet som produk
tet af rablende og total uansvarlighed. Men 
sådan har det ikke altid været.
Onsdag den 7. februar I 838 skrev redaktør, 
pastor Grimer i Helsingørs Avis, at ikke si
den 1829-30 havde man oplevet sundet to
talt dækket af is »midtstrøms«. Da avisen 
kom på gaden var en enestående folkevan
dring begyndt. Enestående fordi den var 
krydret af noget ganske specielt; forholdet 
til den svenske stat var endelig blevet så 
godt, at almindelige mennesker igen kun
ne omgåes hinanden. Man var efterhånden 
blevet godt trætte af alt det politiske kævl, 
som i årevis havde forsuret samkvemmet 
på tværs af sundet.
Søndag den 4. februar 1838 gik de første 
100 svenskere over isen for at besøge Hel
singør. Om mandagen var det 296 og om

Isvinteren 1829/30 var usædvanlig hård. Dog ses det 
på maleriet, at der var isfrit ud mod sundets midte. 
Maleri af ubekendt, dateret 1. april 1829.

tirsdagen 452. Og som Gruner bemærke
de i en parantes:
»Dette extraordinaire samqvem med Skaa- 
ne giver også anledning til en productaf- 
sætning af mindre betydende, men curiøs 
art. Skanningerne ere saa indtagne af vo
re kommenskringler, at de kjøbe dem i sne- 
seviis, og bringe dem, trukne i en snor og 
hængte om halsen, tilbage med sig ti! hjem
met.« I Danmark spiste man altid kom
menskringler lagt i varm mælk og strøet 
med kanel til fastelavn. Forfatteren fik det i 
sin barndom i slutningen af 1940’erne. Og 
det smagte faktisk godt!
Det glade vintereventyr fortsatte. I mid
ten af måneden var det ikke alene helsing- 
borgerne, der vandrede over isen, men og
så bønderne fra oplandet. Selv de dage, 
hvor det var tøvejr, så man adskillige ud
fordre skæbnen. Spadsereturen var også i 



den grad med til at styrke båndene mellem 
de to byer. Griiner (billedet) skrev: 

»Øresundet, der ti! anden tid af året udfor
drer egen kyndighed og egne midler for at 
befares, er nu begge grænsebyers stærkt 
besøgte spadseregang, der efter en times 
forløb bringer en i samkvem med menne
sker, som tale andet sprog, have andre sæ
der og staae under andre love og regering, 
på få timer fuldender man en udenlandsrej
se uden pas, uden bekostning og uden syn
derlig anstrengelse. Der er noget særdeles 
interessant ved denne ugenerte forbindelse 
imellem nabofolk, og vi bringes her atter i 
tankernes løb til taknemmeligen at mindes 
de mænds fortjenester, som bevirkede en 
betydelig lettelse i communicationen imel

lem Helsingør og Helsing
borg på den tid da for

holdene ere de sæd
vanlige.«

Forbindelsensa.

ikke. Derfor

Almindelige 
gere med 

l indtægter
ste normalt ik- 

| ke til Helsing
borg og vice ver-

bor
små 
rej-

over sundet i 1838 
r var hverken nem el
ler billig, og egentlige 

færger eksisterede endnu 
greb alle selvfølgelig denne

enestående chance for at opleve noget nyt 
og spændende.
Søndag den 25. februar 1838 var vejret så 
godt og isen stadig så stabil at ca. 4.000 
danskere og ca. 5-6.000 svenskere gik over 
isen for hver især at besøge den anden si
de. Man kan vel forestille sig hvordan det 
har set ud!
Den helsingborgske avis »Telegraf« bereg
nede at ca. 1000 svenskere dagligt, i den 
forløbne 14-dages periode, havde besøgt 
Helsingør, og at de i gennemsnit hver hav
de købt for to rigsbankdaler.

Telegraf (gengivet i Helsingørs Avis):

»Afvigte søndag tilbød et hidtil uset skue
spil; thi hele sundet eller rettere den vej, 
man ved overgangen følger, var denne dag 
fra morgen til aften så opfyldt med gående 
og kørende, at knapt en åbning kunne ses 
i den fortsatte kæde af mennesker. Vi tur
de således næppe fejle, når vi beregne den 
den dag ankomne danske til et antal af 3 til 
4000, og sikkert er det, at de svenske, som 
på samme tid besøgte Helsingør, oversteg 
langt dette antal.«

En af aftnerne udvidede helsingborgerne 
repertoiret på en måde, så man kun kan be
undre dem. Nu skulle det være og dét med 
manér! Med Det skånske Husarregiments 
musikkorps i spidsen vandrede et fakkeltog 
ud gennem havnehullet i Helsingborg ca. 
klokken 18 med kurs mod Helsingør havn. 
Det har været et fantastisk syn; den lan
ge lysende slange, som langsomt bevæge
de sig over isen i mørket. Militærmusiken, 
som lige så langsomt tog til i styrke. Og da 
de kom nærmere; de mange mørke skik
kelser tydeligt aftegnede mod isen i fakler
nes gule lys.
Det varede cirka en time at gå den fire ki
lometer lange strækning. Vagten på Kron
borg havde altså masser af tid til både at 
observere, hvad der var ved at ske og var
sko folk i byen. Det må ha' gibbet i ham da 
han så det uvirkelige syn.
Da helsingborgerne svingede ind gennem 
havnehullet var det med flyvende faner, 
musik og masser af hurraråb som de mange 
helsingoranere oppe på molerne omgåen
de kvitterede for. Værten i hotel d’Øresund 
stod klar med romtoddy’er til hele forsam
lingen, og der blev skålet og udbragt pa
triotiske hilsner og man nød samværet og 
glemte helt gammelt nag og - det var alt
sammen som det burde være.
Måske man kan forestille sig, at det for
hold, vi siden har haft til skåningerne, blev 
grundlagt i hin herlige isvinter for ca. 171 
år siden da vi vandrede over Øresund og
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åtrørreptficn

besøgte hinanden, blot fordi det kunne la
de sig gøre!!!
Skåningernes besøg i Helsingør satte så dy
be spor, at Helsingørs borgmester Steen- 
feldt den 17. Juli 1838 kunne skrive i et 
åbent brev i Helsingørs Avis, at uvenska
bet mellem helsingoranere og helsingbor- 
gere nu også officielt var fortid. Han havde 
nemlig fået overrakt det herover viste drik
kehorn af Helsingborgs borgmester Lund- 
berg, som en foræring fra Helsingborgs 
indbyggere til Helsingørs do med inskrip
tioner i gammelnordisk sprog. Lundberg, 
formændene og flere medlemmer af byens 
frivillige brandkorps var rejst til Helsin
gør for på denne måde symbolsk at afslut
te gammelt nid og nag. Sammen med hor
net blev et brev, som med al ønskelig tyde
lighed forklarede hvad skåningerne men
te, afleveret.

(Uddrag): »Til hr. Statrådet och Riddaren 
vdlborne J.A. Stenfeldt!
Det var en tid - den var nationernes glada 
ungdoms tid-då ingen skillnadfanns emel- 
lan dansk og svensk an den, som beteknade 
de å skilda orter bosatte barn fran samma 
fåderna hus; men det gavs också en annan 
— den var barbariets — då en vild utvåkning 
och misforstådde interessen bevapnade 
mot hvadandra desse brodér och låto dem 
med glddje se hvarandras blod flyta. Min-

lette n ingen Øteenmanb.

Samtidig karikatur af J.A. Steen- 
feldt (1783-1858), borgmester i 
Helsingør 1820-1848.

net af den 
forrå tiden 
dr karast 
ock lifligast 
såsom van
ligt dr med 
det från en 
oskuldsfull 
barndom.
Hvarje se
ger ofver 
splittets 
och råhete- 
ns tid, dr et 
vackert of
fer på upp- 

lysningens altare, och sannerligen! vår tid 
har, vagtadt alle sina forvillelser, vunnit 
många sådana segrar.
Vi anhålla att genom herr Statrådet, så
som ett allmånt aktadt organ, få denna gå- 
fva och desse tankesått framburne till Hel- 
singors hedervårda innevånare, hvilka tor- 
de anse denna gåstfrihetens och fortro- 
lighetens symbol såsom en stadens tillhori- 
get att begagnas vid hogtidliga tillfallen 
samt såsom ett minne af vanner och gran
nar på andra sidan sundet. Helsingborg d, 
16. juli 1838. W Lundberg, Joh. Hallberg, 
B. Henckel, J.A. Dreilick.«

Interessant er det måske, at først i 1837 
blev der vedtaget en ny kommunal lov, som 
forvandlede de »eligerede borgeres for
samling« til en borgerrepræsentation, som 
på lige fod med embedsmændene i ma
gistraten skulle stå for byens styre. Den
ne særdeles moderate indrømmelse af den 
enevældige statsmagt blev i alle byer sig
nalet til de første partidannelser.
Men hvorom alting er; det var byens første 
kommunale borgmester, som modtog sin 
svenske kollega på en så original måde. 
100-året for den spektakulære begiven
hed blev fejret på Kronborg den 28. august 
1938, da Helsingør by bød på dansk
svensk stævne. På havnepladsen samledes 
flere tusinde danske og svenske borgere og
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med ca. 200 faner i spidsen vandrede man 
til Kronborg.
I slotsgården talte de to borgmestre Peder 
Christensen og John Bååth om, hvordan 
man havde evnet dengang at mødes »som 
to åbne hænder«. På et fløjlsdækket podi
um stod drikkehornet fyldt med Wiibroes 
eksportøl. Sølvtrompeter blæste fanfare 
da helsingoraneren bød helsingborgeren at 
drikke og derefter selv tømte hornet.
Om aftenen var der souper for de udvalg
te på Marienlyst og folkefest på Sommari- 
va. Næste dag mente man, at der havde væ
ret ca. 7.000 på havnepladsen, ca. 6.000 i 
slotsgården og ingen i detentionen!

Og det fortsatte -
Vinteren 1844-45 skete det igen. Da den 
tidligere banede »vej« på isen, fredag den 
7. marts, var blevet noget opkørt af trafi-

Helsingborgs borgmester John Bååth lytter ti! Hel
singørs borgmester Peder Christensen på talerstolen 
i slotsgården.

ken, og det samme dag var blevet tøvejr, 
havde »formændene« for optoget været 
ude i forvejen for at konstatere om det var 
forsvarligt at gennemføre et fakkeltog til 
Helsingborg.
Da isen viste sig at være tyk nok »anlagde« 
de en ny vej, som skulle oplyses af bræn
dende tjæretønder stillet i passende afstand 
langs hele ruten.
Og ca. klokken 18:30-19:00 samme aften 
gik en gruppe helsingoranere over isen for 
at besøge vennerne i Helsingborg. Da toget 
nærmede sig Helsingborg, gik en raket til 
vejrs som signal til at tænde faklerne.
Er det mon svært at forestille sig hvor fan
tastisk og dramatisk det har set ud?
Kan man dét, er det nok heller ikke så 
svært at smide hæmningerne og gå sam
men med dem derude på isen mellem Hel
singør og Helsingborg.
Bange? Ikke spor. 1 er jo mange sammen. 
Den knasende sprøde lyd af de mange fød
der akkompagneres af en begejstret og høj
tidsstemt dæmpet summen. Det betyder in
tet, at her er allerhelvedes koldt. Foran jer 
ser I lysene i Helsingborg langsomt kom
me nærmere. Og hvad betyder sølle fire ki
lometer! 1 aften er de skrumpet ind til det 
rene ingenting. I ler og glæder jer til mod
tagelsen som I ved bliver festlig thi sådan 
gør I jo her.
Og det blev festligt. Helsingoranerne svin
gede ind i havnen under dundrende hur
raråb accompagneret af det lokale musik
korps, som spillede en march afpasset til 
de spadserendes tempo. Fakkeltoget gik 
nu op i byen, og forrest vajede det danske 
flag, og det svensk-norske unionsflag. Da 
de nåede til konsul Hallbergs bolig blev 
hele selskabet inviteret indenfor i en salon, 
hvor kong Kristian den 8. og Kong Oscar’s 
portrætter hang. Helsingborgs borgmester 
Ridder Lundberg bød velkommen, og der 
var skåler og taler for naborigernes konger,
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for Skandinavien, for de nordiske kvinder 
og mange flere. Ved 22-tiden, efter ca. to 
timers ophold, gik fakkeltoget igen ned i 
havnen og vandrede hjem til Helsingør »og 
enhver medbragte sikkert et levende minde 
om det venskab og den kærlighed, hvor
med de svenske venner modtog de danske 
denne aften.«
Søndag den 12. februar 1855 var sundet 
igen blevet til en bekvem landevej. »En 
lang, bugtet, sort stribe på den hvide isslet
te betegnede, sålangt øjet kunne række, de 
talrige frem- og tilbagevandrendes vej; et 
smukt syn, som også i dag tildels har gen
taget sig.«
At det forunderlige skue også betog ud
lændinge kan ikke overraske. 1 den belgi
ske avis »l'Indép. Beige« skrev en journa
list følgende, oversat af Grimer torsdag den 
15. marts 1855:
»I det nordlige Europa vedbliver kulden

I 1895 bød vinteren på ned ti! 27,3 graders kulde, og 
atter var der mulighed for at vandre over sundet, som 
det er vist på denne tegning af E. Kofoed-Mortensen i 
tidsskriftet »Hver 8. Dag«.

at holde sig; Isen har forenet Sveriges og 
Danmarks kyster, som er adskilte ved ha
vet. På denne faste grund, bedækket med 
et tykt lag sne, ser man en ganske kort og 
bugtet vej slynge sig imellem Helsingør og 
Helsingborg, opfyldt med vogne, kærrer, 
omnibusser og diligencer, som uden fare 
befordrer rejsende og gods tværsover sun
det imellem de to kongeriger. Der færdes 
for øjeblikket ligeså mange svenske i den 
danske bys gader, som danske i den svenske 
bys. Boder og butikker er opslåede på isen, 
og på denne mærkelige og befærdede vej 
finder der en meget betydelig detailhandel 
sted. Et sådant skuespil oplever man kun 
hvert tyvende eller tredivte år.«
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På enkelte huse i Helsingørs gamle by
del ser man en mystisk skålformet tingest 
med et hul i midten indmuret ved siden af 
porten. Især i Strandgade finder man så
danne, og nogle har måske undret sig over 
hvad det er.
Det er ganske enkelt et levn fra den tid, 
hvor dørklokken var en rigtig klokke - en 
kirkeklokke en miniature med knebel og 
det hele. For at komme i kontakt med hu
sets beboere har man til alle tider benyt
tet sig af den ganske simple operation at 
banke på døren. Sidenhen fandt man så på 
at forsyne døren med en dørhammer, of
te ganske kunstfærdigt udformet, som den 
man finder på Bymuseets dør. Især i syden

Øverst ses 
ringetrækket, 
som ud til 
gaden er en 
drejet knop, 
der i reglen 
er placeret i 
en indmuret 
messingskål. 
Når man hiver 
ud i knoppen, 
aktiverer man 
klokken inde 
i porten, som 
vist på bille
det t.h.
Begge opta
gelser er fra 
København.
Lars Bjorn 
Madsen 2009.

overgår hinanden i kunstfærdige udform
ninger af disse, eksempelvis i Palma på
Mallorca. På et os ubekendt tidspunkt fin
der man så på at bruge klokken som sig
nalgiver. En naturlig tanke, da klokken jo 
til alle tider har været lavet til dette for
mål. Klokken ringer til gudstjeneste, Fol
ketingets formand ringer med klokken, og 
i alskens bestyrelser står dirigentklokken 
klar til brug. På Hammermøllen har man 
klokken. Og køer i fjerne egne far hængt 
en klokke om halsen, så man atid kan hø
re, hvor de har fundet nye græsgange. Så 
hvorfor ikke aktivere en klokke, når man 
skulle have fat i husets beboere bag dør 
og mur. Og gik man fra dør til dør for at 
tigge eller sælge varer, så kunne man pas
sende »stemme dørklokker«.
Klokken var som regel anbragt oppe un
der loftet i portgennemkørslen eller i for
stuen (entréen). Den var ophængt i en fje
der og ved et simpelt snore- eller trådtræk 
forbundet til den knop, som sad i den ind
murede skål ved siden af porten ud mod 
gaden. Når man hev i knoppen, aktivere
de man således klokken. Disse dørklokker 
eller ringetræk blev snart ganske almin
delige ved de større købmandsgårde, og 
især i København finder man stadig man
ge indmurede skåle bevaret, men i reglen
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uden knop og indvendig klokke, og sidder 
knoppen der, er den for længst groet helt 
fast. Enkelte steder sidder den for længst 
trådløse klokke stadig i sin fjeder oppe 
under portrummets loft, og spørger man 
beboerne, hvad tingesten har været bereg
net til, ved de det ikke. Så ringetrækket er 
for længst gået i glemmebogen. Også min
dre huse var udstyret med ringetræk. Her 
var knoppen blot monteret i gadedørens 
karm og dermed uden skål.
Ringetrækket var en ganske simpel, men 
særdeles lydhør og driftsikker konstrukti
on, der havde kunnet Ringere evigt, hvis 
ikke man senere fandt på at udnytte den 
nymodens elektricitet som drivkraft. Nu 
blev klokken til en skålformet tingest, der 
ved strømmens hjælp klingede lige så læn
ge man trykkede på knappen, og den be
nyttedes til alle fonnål, ikke mindst til te
lefonen. Nu blev ringetryk, de indmure
de ringetræks afløsere og genstand for kre
ative udformninger, og her skal man til Fi
renze for virkelig at se pragteksemplarer 
af disse udformet i messing eller bronce. I 
dag er det hele blevet elektronisk og tråd
løst, og i sin plastudformning og kunstige, 
alt andet end klokkeagtige lyd, totalt blottet 
for enhver channe, så disse nye vidundere 
lader vi producenterne om at markedsføre. 
Men tilbage til den gode gamle ringeklok
ke, eller ringetrækket, som det også kal
des. For i Museet Skibsklarerergaarden 
kan man naturligvis ringe på døren som i 
gode gamle dage. Museets kreative medar
bejder, Jens Gustav Kristensen, har nemlig 
aktiveret den i årtier tomme, grønpatinere- 
de messingskål, der er indmuret på højre

1 København er det vist kun Nationalmuseet på Fre- 
deriksholms Kanal, der stadig har et aktivt ringetræk, 
som ses på fotografiet til venstre. Ser man nærmere 
efter på turen i hovedstaden, finder man til gengæld 
utallige flotte drejede knopper i deres skåle, som vist 
herunder. Ingen af dem fungerer dog længere.
Lars Bjorn Madsen fot. 2009.

side af porten. Nu sidder der atter en knop, 
som man kan trække forsigtigt i og dermed 
aktivere den fine gamle klokke under lof
tet i portgennemkørslen. Det krævede snil
de og behændighed, da alt andet end skå
len manglede, men nu virker den som i de 
gode gamle sundtoldsdage.
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Der findes i enhver gammel købstad som 
regel en enkelt krog, et stræde eller en 
plads, hvor man mere inderligt end noget 
andet sted har følelsen af at være byens 
hjerte nær. Alle de mange småtræk og ind
tryk, man under sin vandring omkring i ga
derne stiltiende tog med sig og gemte i sin 
hukommelse, synes her så forunderligt at 
stimle sammen på én plet og fortætte stem
ningen, så bybilledet med ét træder ualmin
delig kraftigt og levende frem.
Dette gælder i udpræget grad GI. Færge
stræde i Helsingør, særlig når man søger 
derhen en efterårsdag, når det så småt be
gynder at skumre og vinden pusler om de 
gotiske stengavle, som trofast holder vagt 
ved hver sin ende af gyden. 1 halvmørket 
synes murene at vokse, skyggerne kryber 
sammen under stokværksudhænget af en 
malerisk stump renæssancebindingsværk, 
hvis overdel skyder frem med kors-kro
nede kølbuesnit og bjælkehovederne for
mummede af stolpeblade. En luge, man 
har glemt at lukke, står kanhænde og klap
rer i blæsten et steds højt oppe i nabogår
den mod øst.
Det var Nationalmuseets gudsbenådede 
skribent, museumsinspektør Hugo Mat- 
thiessen, der i 1923 skrev så rammende 
stemningsfuldt om GI. Færgestræde, byens 
bedst kendte senmiddelalderlige stræde, 
der i de seneste hundrede år har tiltrukket 
turister og besøgende fra nær og fjern.

Gamle Færgestræde, eller blot Færgestræ
de (betegnes Færistrædet i Johan Oxes fun
dats fra 1483), som trolig er det oprindeli
ge navn, er blot en af mange af de middel
alderlige sø-købstæders karakteristiske for
bindelsesveje fra hovedgaden til stranden 
med skibbroerne. Tæt befærdet har strædet 
været dag og nat; af fremmede søfolk på 
jagt efter nærmeste værtshus, lokale med 
hænder og vogne tynget af varer, og byens 
forvildede sværm af skøger søgende efter 
kunder blandt søens hungrende folk.
Strædet har muligvis været bredere, in
den en øde grund langs dets østre side blev 
solgt i 1551 til en borger, som forpligtede 
sig til at opføre en god købstadsbygning 
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af egetømmer med tegltag. Grunden sy
nes dog først bebygget omkring 1560, hvor 
strædet troligt nok har faet sin nuværende 
bredde. Stadig var der på den tid ubebyg
gede grunde på begge sider ned mod stran
den, for først mellem 1574 og 1578 synes 
strædet at blive formet nærmest stranden 
med opførelsen af apoteket i Strandgade 
66, og i 1579 omtales genboen, Strandgade 
81 som »den nye bygning«.
Det var på den tid, under Frederik den An
den, at byen ikke alene rykkede længere 
ned til vandet, men også længere hen mod 
Kronborg, og Færgestræde blev forlagt til 
»Store Færgestræde« (nuværende Sophie 
Brahes Gade), mens det gamle stræde i 
1574 omtales som »det gamle Byes Fær
gestræde«.
Det er ikke mange kartografiske vidnes
byrd, vi har om GL Færgestræde, og det 
nærmeste vi kommer er Frantz Hogen- 
bergs til højre gengivne prospekt (udsnit) 
af Helsingør fra 1585-87, hvor strædet er

fuldt udbygget. Stengade er ved sin bredde 
markeret som byens hovedgade, men byg
ningerne må vi snarere betragte som sig
naturer end som troværdige gengivelser. 
Rådhuset nær den markante Olai kirke kan 
med lidt god vilje genkendes, men hvis det 
overfor liggende stræde skal være GI. Fær
gestræde, så vender den ellers nok så mar
kante Oxes Gaard sin kamtakkede gavl den 
forkerte vej, ligesom sidelængerne langs 
strædet mangler, og det er ellers et væsent
ligt kendetegn for senmiddelalderens køb
mandsgårde. De havde nemlig forhuset 
mod hovedgaden og sidelængeme stræk
kende sig ned mod stranden, og det var i 
virkeligheden i skellet mellem disse lang
strakte grunde, at passagerne mellem ho
vedgaden og stranden dannedes, hvis der 
ellers ikke blot var tale om ufremkomme
lige tagdrypsslipper. Man ser heller ikke 
Stengades stadig eksisterende senmiddel
alderlige stenhuse gengivet, men derimod 
simple bindingsværkshuse, der vender si-

Her er den nedre del af GL Færgestræde mod Strand
gade fotograferet omkring 1910. Det smalle stræde 
med pigstensbelægning og åben rendesten i midten 
har ikke forandret sig meget siden senmiddelalderen.
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På den her viste kortskit
se er ejendommene langs 
GI. Færgestræde angivet 
ved deres matrikelnumre. 
Portene er vist med stip
lede linier.
Tegning i brev fra byrå
dets udvalg for brolæg
nings- og vejvæsenet til 
byrådet 30. august 1907. 
Landsarkivet.

deme og ikke gavlene ud mod gaden.
Der er næppe tvivl om, at begge Færge
stræder i Christian den Fjerdes regeringstid 
mistede deres betydning som hovedfærd
selsårer mellem byen og strandens brygger 
og broer. Bymuren, som blev fuldført mod 
stranden, flyttede nemlig trafikken længe
re mod vest, til Brostræde, hvor den ene af 
portene, Strandporten, fandtes ud for byens 
vigtigste skibbro, den senere toldbodbro. 
Brostræde hed da også en tid Færgestræde 
for at gøre forvirringen helt komplet.
GI. Færgestræde, der nu hed Hans Kierild 
Stræde efter byens rådmand og borgmester, 
sank herefter hen i glemsel, men »Byens 
Stræde« var det fortsat, trods det forhold, 
at det i 1713 var blevet overdraget ejerne af 
Strandgade 79 og 81-83 til fælles gårdsrum 
og derfor straks blev lukket med en port i 
begge ender. Formentlig samtidig er stræ
det delt i to matrikler (senere matr.nr. 131 
og 321) for de ialt 4 tilstødende ejendom
me (senere matr.nr. 130, 132, 319 og 322). 
I 1726 påhviler det således ejeren af Sten
gade 68, at holde »porten til det såkaldte 
Byens Stræde oppe og nede vedlige«. I et 
skøde af 3. marts 1749 for samme ejendom 
kan man læse, at »ejeren vedligeholder 
med halvparten porten ved begge ender af 
det af byen forundte stræde, et langt smalt 
gårdsrum«. Senere, i 1773, påhviler det 
ejeren af Strandgade 81-83 kun at vedlige
holde porten mod Strandgade, der da ikke 
længere er åben for brugerne af den øvre 
del af strædet. Formentlig i 1730’erne er de 

to matrikler blevet markant delt ved endnu 
en port inde i strædet (ses på tegningen si
de 10), helt præcis ud for skellet mellem 
apoteket og Stengade 66. Porten er mulig
vis opsat på initiativ af klædehandler Dani
el Neuhaus, der ejede Stengade 66 på den 
tid og formodentlig var den, der havde an
lagt en lille have i sin del af strædet. Neu
haus ejede også naboejendommen, Strand
gade 79 (apoteket), som han solgte til apo
teker Philip Klein i 1739, og i skødet næv
nes porten i skellet mellem de to ejendom
me, der forbliver i Neuhaus’ eje. Strædets 
markante deling ved en port har utvivlsomt 
givet brygger og herberger Peder Gyrsting, 
der ejede Strandgade 81-83, en kærkom
men mulighed for at lade sin del af »det 
lukkede Stræde« udnytte til formål, der ik
ke just behagede hans nye genbo, apote
ker Klein. Gyrsting havde nemlig indrettet 
strædet til svinesti, og »med Tømmer gjort 
saadan Indelukning, at hånd dér kan have 
Fløns og andre Creaturer, hvorved Vandet 
forhindres sin rette Gang saa at Kleins Hu
ns derved incommoderes med videre«. Ma
gistraten påbød ejeren at åbne strædet igen 
som »et publique Stræde« og nedrive »de 
derudi giorde Indrettelser af Sviinestie«, og 
at grundejerne omkring strædet måtte sør
ge for at forsyne det med en forsvarlig bro
lægning, så der atter kan blive »beqvem 
Passage af Gang og Kiørsel«. Om brolæg
ningen vitterlig blev retableret eller nylagt, 
ved vi ikke, men porten blev stående. Man 
kan undre sig over bystyrets inkonsekven- 
te holdning til strædets brug, for i decem
ber 1825 ansøger købmand Dreyer, der ejer 
Stengade 68, byen om tilladelse til at kun
ne få adgang til sin ejendom via den ned
re del af strædet, hvis port mod Strandgade 
»hidtil i Mands Minde har været lukket«. 
De eligerede borgere søger forgæves i by
ens arkiv om akter vedrørende strædets sta
tus og beslutter at meddele Dreyer, at by
en ikke anser det nødvendigt at åbne stræ
det for offentlighedens adgang, idet »ingen 
uden Fare kan passere det«, med mindre 
man afsætter de nødvendige midler til en
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istandsættelse, og ikke mindst om vinteren 
forsyner det med belysning, der »vil drage 
stadige Udgifter af Byens Kasse«. Dreyer 
må således klare sit mellemværende med 
strædets andre beboere.
I 1857 var det ejeren af Stengade 66, to
baksspindermester P. Graae, der ønskede 
adgang til den nedre del af strædet. Må
ske fordi han ikke kunne vinde hævd på, at 
porten inde i strædet skulle blive stående i 
skellet mellem hans og apotekerens ejen
domme. 1 den nedre del af strædet havde 
apoteker Schack August Steenberg ta årti
er forinden haft sin private Zoologiske ha
ve. Apotekeren var nemlig en ivrig sam
ler af naturens vidundere, levende som dø
de. Blandt de levende gik en bjørneunge, 
en polarræv og en abe rundt i strædet, an-

På fotografiet til venstre ser man fra Stengade ned 
gennem strædet med porten åben. Bemærk den åbne 
rendesten af senmiddelalderlig karakter midt i stræ
dets godt slidte pikstensbelægning. Fotografiet er 
mørkt og ridset, men man aner den åbne brædde- 
beklædte portfløj til højre og porten inde i strædet 
længere nede. Måske er fotografiet optaget under den 
forsøgsvise åbning af strædet i 1907.
Fotografiet herunder er det bedste kendte af GI. 
Færgestræde før strædets åbning. Her ser man den 
nederste del af strædet med porten til Strandgade luk
ket. Bemærk den dybe, åbne rendesten i denne ende 
af strædet.

givelig i fred og fordragelighed indtil aben 
en dag havde fået fat i genboen, skibsklare
rer N.P. Kircks barberkniv, som lå i et åbent 
vindue ud til strædet. Aben havde tilsyne
ladende gennem det åbne vindue set Kirck 
barbere sig, og nu ville den selv gøre ham 
kunsten efter. Resultatet blev ikke just vel
lykket, for aben skar sig i halsen og døde, 
hvilket fik den stakkels apoteker til at luk
ke menageriet.
GI. Færgestræde var, trods sin deling i to 
matrikler, stadig betragtet som et kommu-
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nalt ejet stræde, hvorigennem »byens ren
desten« skulle have frit vandløb. Der var 
tale om en åben rendesten midt gennem 
strædet, som trolig nok havde eksisteret si
den middelalderen, om end skiftende bru
gere af strædets to matrikler havde ladet 
hånt om denne foranstaltning, jfr. sagen 
med Gyrsting. 1 hvert fald påpeges rende
stenen i et skøde fra 1773 som et prome- 
moria til den nye ejer, apoteker Jens Foss 
Steenberg om at holde denne åben. Det var 
dengang alle byens gader havde åbne ren
destene, hvorigennem alskens skidt og lort 
flød. For at sikre passagen, var de dækket 
med rendebrædder ud for gadedøre, porte 
og indkørsler, men det var og blev uhygi
ejnisk og særdeles upraktisk med disse åb
ne rendestene, hvorfor man i 1868 påbe
gyndte det meget store arbejde at kloake
re byens gader. Færgestræde blev dog und
tagelsen, idet man her besluttede at bruge 
op til 35 rigsdaler til brolægning af strædet 
med »naturlige Brosten« og anlægge »en 
aaben Rendesten til Overfaldsvand«. Der 
var utvivlsomt tale om en renovering af 
strædets oprindelige belægning og etable
ring af en bedre rendesten end den eksiste
rende. Da kommunen var usikker på de fi
re tilstødende grundejeres adkomst til stræ
det, betingede man sig, at de skulle have tre 
måneders frist til at gøre eventuelle indsi

gelser. Da de ved deres underskrifter i for
handlingsprotokollen for byrådets udvalg 
for brolægnings- og vejvæsenet acceptere
de planerne, gik man i gang med at anlæg
ge en dyb, åben rendesten med kanstiIle
de gule klinker i bunden gennem den ned
re del af strædet, som det ses af fotografi
erne nederst side 11 og 13. På tegningen si
de 10 synes denne åbne rendesten naturligt 
nok at løbe gennem hele strædet. Desvær
re har vi ikke brolægnings- og vejvæsenets 
sagsakter bevaret, for så ville vi måske ha
ve fundet forklaringen på, hvorfor den øv
re del af strædet op mod Stengade synes at 
have fået en rendesten af senmiddelalder
lig karakter, men opbygget af samtidens 
mere praktiske brosten. Den ses på foto
grafiet øverst side 13 og på udsnittet her
over. Den har været klart billigere at lave, 
og måske er det en del af forklaringen, for 
strædet var jo stadig delt i to matrikler og 
grundejerne var jo ikke nødvendigvis eni
ge i udformningen.
Strædet var stadig formelt lukket i 1907, da 
byrådets udvalg for brolægnings- og vej
væsenet forsøgte en midlertidig åbning for 
almindelig færdsel i dagtimerne. Det fik 
en række af områdets grundejere, der i hø
je toner bifaldt ordningen, til i et brev til 
kommunen af 29. juni 1907 at påpege det 
uhensigtsmæssige 
i, at strædet lukke
des tidligt om af
tenen »saa at det 
store Publikum, 
der kommer nord 
fra og fra Marien- 
lyst, Sommerlyst 
o.s.v. og tror Stræ-

Da den gamle belæg
ning var taget op, blev 
strædet midlertidigt 
belagt med brædder, 
som det ses af dette 
udsnit af et samtidigt 
postkort.
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det aabent, maa søge enten ned om Havne
pladsen eller ned ad Stengade og Brams
træde naar de skal til Jernbanen eller Fær
gen, hvilket er meget uheldigt for de man
ge, der ofte først naa at komme i sidste Øje
blik før Tog og Færges Afgang.« Man øn
skede også, at denne forsøgsvise åbning af 
»det gamle Vægterstræde«, som man på 
det tidspunkt kaldte strædet, blev gjort per
manent.
Kommunen ønskede imidlertid ikke at ef
terkomme borgernes ønske, da dette for

Færgestræde ses her med sin belægning fra 1912, 
hvor de gamle piksten antagelig er blevet genanvendt 
og den åbne rende udskiftet med en række bordursten. 
Borgerforeningens lygte blev ophængt midt i strædet, 
og over den stadig bevarede port mod Strandgade, 
blev en anden, nu forsvunden, lygte anbragt.

det første krævede samtykke fra strædets 
tilstødende grundejere og ikke mindst en 
fornyelse af brolægningen og opsætning 
af gadelygter for sikker og bekvem færd
sel i strædet. Nærmest en gentagelse af det 
svar man gav salig Dreyer i 1825! For det 
andet mente man, at »Færdselsforholdene 
ikke i nogen Henseende vil vinde ved Gy
dens Aabning, idet vejen fra St. Annaga- 
de eller Stengade til Havnen og Banen el
ler omvendt vil være aldeles lige lang gen
nem Gyden som gennem Brostræde«. Og 
derved blev det.
I november 1911 fremsatte Helsingør Bor
gerforening atter ønsket om en genåbning 
af strædet, idet man mente at det ville fa 
stor betydning for turismen. Borgerfor
eningen henvendte sig klogeligt til Natio
nalmuseet for at få støtte fra sagkundska
ben, og museets direktør, M. Mackeprang, 
kunne da også kun anbefale en genåbning, 
der kunne give turisterne adgang til at se 
nærmere på strædets senmiddelalderlige 
bygningskunst. Det var husene, datidens 
kulturhistorikere kærede sig om, mens hel
heden var mindre væsentlig, men museet 
antydede dog, at strædet »i givet Fald for
synes med en passende, gammeldags Bro
lægning« og fik navnet Færgestræde eller 
Gamle Færgestræde. Og borgerforeningen 
ville bekoste »den til Strædets Belysning 
nødvendige Lygte, udført i gammel Stil«. 
Det hjalp! Kommunen fik grundejernes ac
cept, og året efter kunne »Gamle Færge
stræde« åbnes for færdsel efter at strædet 
som byens sidste var blevet kloakeret, og 
den åbne rendesten udskiftet med en gang
venlig række af gamle blankslidte bordur
sten hentet fra en af byens andre gader.
Og turisterne har siden haft strædet på listen 
over »musts« i vor gamle sundtoldsby.
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I denne juletid, hvor Marienlyst Slot står 
formummet bag stilladser og plastpresen
ninger og afventer sin usikre skæbne, må 
det være passende at bringe dette stem
ningsfulde fotografi af Marienlyst i sine 
velmagts dage, optaget af firmaet Thom
sen & Hermansen, der i august 1893 over
tog Helsingør-fotografen Peter Christen
sens atelier i Bjergegade 17. Måske er bil
ledet fra vinteren 1894. Det er i hvert fald 
optaget en råkold vinterdag, ikke lang tid 
efter et kraftigt snefald. Parterrehaven for
an bygningen var dengang malerisk uplejet 
og langt fra Jardins oprindelige senklassi
cistiske, stramme haveanlæg. Domineren
de er havens pavilloner, der var blevet op
stillet i 1870’eme i forbindelse med havens 
anvendelse som forlystelsespark.
På den tid var stien mellem Marienlyst og 
Julebæk via Højstrup en yndet promenade 
for helsingoranerne. Fotografiet til højre 
viser Julebækstien en ligeså smuk vinter

dag, hvor træerne er hvidpudrede af sneen. 
Det var før Hornbækbanen blev anlagt og 
arealerne ud mod vandet blev bebygget, så 
der var fri udsigt til Øresund. I baggrunden 
ses den stadig eksisterende Villa Franka.


