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FORENING 
& MUSEUM



Skilte og kulturarv
Stadig kan man på kommunens mindre landeveje 
møde de blå byskilte, der tidligere bød velkommen 
i udkanten af alle større og mindre byer. I dag er 
langt de fleste udskiftet med de kendte hvide skilte 
med den sorte kontur af huse forneden. De er opsat 
på steder, hvor politi- og vejmyndighed har vurde
ret, at der er tale om et »tættere bebygget område« 
og fungerer således som almindelige færdselstavler, 
der meddeler, at man på en given strækning maksi
malt må køre 50 km i timen. Skiltet behøver således 
ikke nødvendigvis at være forsynet med et bynavn. 
Først når man møder det tilsvarende skilt, men med 
en rød skråstribe, må farten atter sættes op.
De blå skilte derimod kan benyttes, når der ikke er 
tale om et tættere bebygget område, der kræver en 
hastighedsnedsættelse, så i princippet ville de kun
ne opsættes for at markere de reelle grænser mel
lem byerne. De blå skilte har nemlig fået status som 
»en ekstra service for trafikanterne, så de ved, hvor 
de befinder sig«, f.eks. hvilket vandløb de passe
rer, eller hvis en kendt seværdighed skal markeres. 
Der er dog ingen praksis for, i hvert fald her i kom
munen, at markere de bysamfund, der er opslugt 
af større byer, f.eks. Mørdrup, Ubberup, Rørtang, 
Boderne, Ellekilde og Stenstrup. Og slet ikke for
svundne og glemte bebyggelser som Ræveleje, 
Holgestrup, Reerstrup, Kathøj, Ratterup og Holme- 
gaard.
En opsætning af blå skilte på nævnte og flere steder 
ville kunne bidrage væsentligt til formidlingen af vor 
kommunes kulturhistorie. I forvejen har vore museer 
et fint samarbejde med kommunen, når det gælder 
nye vejnavne. Her bliver museerne altid bedt om at 
give forslag til et kulturhistorisk relevant vejnavn, og 
her bruger vi ofte markbøgerne fra 1681, samt ud
skiftningskort over landsbyerne som grundlag for at 
kunne at give for længst glemte stednavne ny be
rettigelse. Og det er faktisk ret ofte, at byrådet god
kender museernes forslag, så vejnavnene kan pirre 
nysgerrigheden og vække til eftertanke. Lad de blå 
skilte gøre det samme!
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Byens 
urenlighed

af Lars Bjørn Madsen

Mennesket har altid produceret affald, og 
til alle tider har det været et problem at 
skaffe sig af med det. Vore forfædre havde 
dog rigelig med plads, så det var nemt blot 
at køre affaldet væk, og i en passende af
stand fra beboelsen læsse det af, f.eks. på 
kirkegården, hvor selv borgernes døde kre
aturer kunne få et sidste hvilested. Eller 
man smed det ud på stranden og lod Øre
sund klare resten. Når man ellers ulejligede 
sig med at køre affaldet væk, for vore mu
seers utallige udgravninger i de senmiddel
alderlige dele af købstæderne viser med al 
tydelighed, hvor meget affald, man har ef
terladt sig i gader, stræder og gårde. Og det 
er jo guf for arkæologerne i dag, da efterla
denskaberne fortæller om dagligdagen for 
mange århundreder siden.
1 senmiddelalderens Helsingør må man 
således forestille sig gaderne fyldt med 
skarn, primært fra husholdningen. Ganske 
vist finder man mange sager i byens råd
stueprotokoller og tingbøger fra 1500-åre- 
ne, der viser, at henkastning af affald i ga
der og stræder var ilde set. Ja endog straf
bart! 1 1550 blev det meddelt, at ingen måt
te køre sin gødning ud på stranden 
eller andetsteds i byen, men i ste
det køre det ud på Sanden og sprede 
det ud dér. I 1553 blev følgende be
stemmelse indført i tingbogen og ved 
nogle udvalgte mænd indskærpet bor
gerne: »Først skal hvermand, som bor
ger og bosiddende her i Helsingør, la
de gøre rent på sit fortov hver lørdag 
eftermiddag uden nogen forsømmel
se, såvel ud mod stranden som ud mod

strædet eller Adelgaden [Stengade], og den 
som ikke har et helt læs møg at udkøre, han 
skal sørge for at møget bringes ind i gården 
og ikke bliver liggende ude på gaden. Når 
der er nok til et vognlæs, køres det væk. 
Har nogen behov for at gøde sin have med 
møg, da er det ham tilladt. Hvis nogen har 
behov for at opfylde deres vaser [skibbro 
eller dæmning ud i vandet] bag deres gårde 
ud mod stranden, da må de gøre det, men 
under ingen omstændigheder kaste møget 
ud på stranden. Dem, der ikke finder an
vendelse for møget, skal køre det ud på 
Sanden udenfor byen og ikke andetsteds. 
Dog skal dem, der bor udenfor broen, fø
re møget udenfor Svingelen og fylde det i 
den strøm, som løber af graven [vandløbet 
Strømmen eller Grøften], og dem, der bor 
indenfor broen skal køre deres møg ud på 
førnævnte Sanden.«
Hvis en borger forbrød sig mod denne be
stemmelse, skulle han betale en bøde på 4 
skilling - de tre til kongen og byen og den 
fjerde til »thieneme«, altså de borgere, der

Denne kost har skriveren i februar 1553 tegnet 
med sin fjerpen i kanten af tingbogen udfor be

stemmelsen om »gader at holde rene«. Disse 
randtegninger var ikke kun tidsfordriv, men

man i protokollen hurtigt kunne finde sa
gen om renholdelse igen. 
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var udtaget til at sørge for, at bestemmel
serne blev overholdt. For at sikre, at ingen 
af de udvalgte borgere »seer igennom fing
re met nogen« eller på anden måde forsøm
te deres opsyn, ville de blive idømt en til
svarende bøde, samt to dages fængsel på 
vand og brød. Det var altså ramme alvor! 
Byen skulle ikke drukne i skidt og møg, 
men bestemmelsen er næppe blevet re
spekteret til fulde, for den manglende ren
holdelse åbenbarer sig fortsat i tingbøger
ne. Som i november 1563, hvor det atter 
blev indskærpet, at »huer mannd skall holl- 
de reenth for syn forthaa huer løffuerdag 
att afftenn, saa well vd til stranden och bag 
theris gaarde som wdt till gadenn, och føre 
møgit wd, som før er tilluarid«.
At komme til at træde i menneskets fæka
le efterladenskaber, var der nok mindre ri
siko for, idet man længe havde sikret sig 
fred og ro til disse private gøremål ved 
nødtørftsanstalter, vandhuse, lokummer, og 
hvad man nu kaldte det. Nødtørftsanstal- 
terne bestod mestendels af jordgravede ku
ler, overbygget med træskure eller lignen
de småbygninger, hvor man kunne sidde. 
Vandhusene var bygget på pæle ude i van
det, og det var unægtelig en mere bekvem 
foranstaltning, hvis man ellers så bort fra 
uhumskhedernes videre vandring langs ky
sten. I Helsingør brugtes vandhusene of
te af folk i byen til udtømning af skarn
spande. En af byens borgere havde en dag 
i 1626 konsumeret adskillige potter øl og 
havde »slået sig til ro på vandhuset«, da 
han pludselig blev overrasket af en kvin
de, der havde listet sig derind med en bøt
te uhumskheder skjult under kjolen med 
den skumle hensigt, at tømme indholdet 
ud i vandet. Det var trods alt ikke velset, at 
man tømte skarnspandene direkte ud i Øre
sunds bølger.
Byens gader var, trods forbud mod over
dreven henkastning af affaldet, stadig gan
ske uhumske. Vandpytter og bjerge af affald 
dominerede overalt. Fra rendestene og vand
huller mærkede man en vedholdende stank 
af døde dyr, rotter, mus, katte, hunde og svin,

Wiøgrø, ben ellene 
fom fw taftet UteeSeb boa 
bitte dellet ubi ^eben^et- 

ben ftal n^be af
»compm af i

Og
i ny og næ lå et gasudspilet
kadaver af et større kreatur henslængt på 
gaden. Allerede i 1400-årene har købstæ
derne faet pålæg om at fa bøddel og rakker 
til at bortskaffe ådsler og nedgrave dem i 
rakkerkuler udenfor byen. Rakkerrenden 
lidt nord for Marienlyst Slot vidner om en 
sådan, dog nok senere, aktivitet.
Nok gjorde den ilde sete, ja nærmest af
skyede møgbefængte rakker, også kaldet 
natmanden, således et betydningsfuldt ar
bejde, men det battede ikke meget. Gader
nes tykke lag af skarn fungerede fortfa
rende som rugeovne for alskens sygdom, 
godt næret af »fulde Rendestene, af døde 
Hunde, Katte, Svin, Høns, Rotter, af Svi- 
nemøg, af Menniskens Møg, som paa Ga
derne og udi Stræderne ligger«. Da pes
ten hærgede Helsingør, blev man for al
vor klar over smittefaren ved gadernes af
faldsdynger, men initiativet til en seriøs af
faldshåndtering kom ikke videre end nuti
dens utallige velmente forsøg på at bremse 
den globale opvarmning. Var det ikke for 
gadernes sporadiske belægninger af mark
sten, ville skarnlaget være som en sump. 
Nu sikrede stenene dog et nogenlunde fast 
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underlag, der imidlertid forsvandt dybere 
og dybere ned under nyt affald, indtil man 
helt havde glemt den overdækkede brolæg
ning og derfor lagde en ny, der ligeså hur
tigt blev dækket af et nyt lag møg, der igen 
blev dækket af et lag grus, da det var nem
mere end at fjerne affaldet. Sporene ser vi 
i dag, når museerne får lejlighed til at lave 
søgegrøfter tværs over gaderne i forbindel
se med kommunale anlægsarbejder.
Gang på gang forsøgte bystyret i Helsingør 
at fa skik på borgernes lemfældige omgang 
med affaldet, og i 1643 havde man ansat 
en person, der skulle holde opsyn med »at 
ingen urenlighed lægges på gaderne eller 
udenfor portene«.
Det var Frederik den Fjerde, der i 1702 
indførte det dagrenovationssystem, vi ken
der i dag. Han forsøgte at organisere gade
fejning og bortkørsel af husholdningsaf
fald som en samlet entreprise. Indsamlin
gen af affald var ofte overladt til fattigvæ
senet eller til byens stodderfogeder, men 
ingen kunne stadig løse affaldsproblemet 
effektivt. I 1771 udsendtes den på side 4 
viste plakat fra Helsingør rådstue til op
hængning på relevante steder med følgen

de ordlyd: »Hvo som kan angive eller vi- 
islig giøre, den eller de, som haver kastet 
Ureenlighed paa dette Sted eller udi Nær
heden heraf, den skal nyde af Magistraten 
en Recompence af 1 Rdlr.« Man opfordrer 
således borgerne til at angive hinanden i 
kampen mod affaldet.
Masser af breve og samtidige beretninger 
vidner om de mange problemer med affal
det i byens gader, stræder og på pladser. 
Også om vinteren, hvor sneen dækkede al
le uhumskhederne, ja endog de åbne ren
destene midt i gaderne, hvilket havde gi
vet anledning til det her citerede brev af 8. 
marts 1795 til magistraten fra byens »elige- 
rede borgere«.
»I Anledning af, og i Overensstemmelse 
med S.F. Hr. Justits Raad Biørnsens Skri
velse til Deres Høyædel og Velbyrdighe
der og os af 21de f. M. Rendesteenene be
træffende, havde vi ventet at denne Sag ved 
Samtale skulle af Dem og os bleven taget 
under Overvejelse foruden noget bestemt i 
saa Henseende blev foretaget. Derimod er
farer vi, at De under 28de f. M. har udmeldt 
Mænd til at eftersee samtlige Byens Rende- 
steene, og at opgive hvorledes de anderle
des kunde indrettes, hvorom vi vare ganske 
uvidende indtil det Øyeblik, Syned skulle 
gaa for sig. Efter disse Omstændigheder, har 
vi, forinden nogen Forandring med Rende
steenene bliver foretaget eller Udkast dertil 
giort, funden det fornøden at underrette De
res Høyædel og Velbyrdigheder om følgen
de vores Tanker om denne Sag:
Vi finder det ikke rigtigt at tage Syn over 
Rendesteenene og Vandledningerne el-

Natmanden, eller rakkeren som han også kaldtes, 
besørgede byens renovationsarbejde, slagtede ådsler 
og var tillige skarpretterens håndgangne mand. Rak
keren var så ringeagtet, at han helst skulle bo så afsi
des som muligt. Hans hus lå forfoden af Rakkerren
den, i området ved det nuværende Hotel Marienlyst, 
og dette såkaldte Natmandens Vænge var angiveligt 
hegnet mod byen af et gærde af hesteknogler, så ingen 
skulle være i tvivl om, at her boede rakkeren eller 
natmanden. Det her viste engelske stik fra 1851 viser 
natmænd i færd med at tømme latrinspandene.
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Natmænd i færd med at tomme latriner og hælde ind
holdet i vognen, hvorefter det kores ud på markerne. 
Stik fra William Woodward: Nightman.

ler dermed at foretage nogen Forandring, 
saalænge Gaderne og Rendesteenene ligger 
bedækken med Snee og lis, og det de fle
ste Stæder meget høyt. Ikke heller tro vi, at 
de Mænd som til denne Forretning over ud
nævnte, især Broelæggeren og Steenhug- 
geren haver nogen Indsigt i at giøre Planer 
ti! Forandring i saa vigtig en Sag, og Tøm- 
mermesteme vil formodentlig have Hensyn 
til deres egen Fortieneste. Derimod forme
ne vi, det vil være Rettest at lade med den
ne Sag beroe indtil Gaderne og Rendesteen

ene ere aldeeles fri for lis og Snee, siden det 
da bedst kan sees, hvorledes de ligger som 
og, efter vores Tanker, da bedst kan skiøn- 
nes, hvad Mangler de have og hvorledes 
samme kan afhielpes. Og da Byens samtli
ge Rendesteene for i Vinter og indtil Miche- 
lii skal reenses og rydeligholdes saaledes at 
Pasagen over samme kan være upaaklage- 
lig, af een Mand som ved Licitation har paa
taget sig denne Forretning og derfor af By
ens Kasse nyder Betaling, saa skiønner vi 
saa meget des mindre at nogen Bekostning 
paa disse Rendesteene nu fortiiden paa By
ens Regning bør giøres.
1 den Tiid Rendesteenene har været saale
des indrettede, som de nu ere, haver vi haft 
ligesaa stærke Vintere med Snee og lis som 
i dette Aar, og dog har Klagerne over Ren
desteenene ikke været saa almindelige som 
i Aar. Det ligger altsaa ikke i Vinterens 
Strænghed at Rendesteenene i Aar har væ
ret siettere end forhen, men Aarsagen lig
ger alene derudi, at den Entrepreneur, som 
for denne Vinter har paataget sig Rende- 
steenenes Renholdelse, saaledes at Passa
gen kunde være uhindret og sikker, har fra

1 2009fandt Museum Nordsjælland, i forbindelse med 
et kloakarbejde på Ankerbakken ved Strandgade, en 
velbevaret sten- eller slamkiste kiste opbygget af store 
stenkvadre af grov sandsten. Stenkisten, der blot er en 
af de mange, der har været i byens gader, er nævnt i 
en fortegnelse over stenkister i 1852. Hvornår disse 
er blevet lagt i gaderne, ved vi ikke med sikkerhed, 
men i 1796 omtales en ved Rosenkildestenten (nuv 
Rosenkildevej ved I.L. Tvedesvej, og i 1832 omtales 
en i Brøndstræde.
Fotografi: Kjartan Langsted 2009.
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Begyndelsen af Vinteren og indtil nu for een 
kort Tiid efterladt sine Pligter, thi da Vinte
ren begyndte, lod han den fra Rendesteen
ene ophugne lis kaste omkring og ved Si
den af Rendesteenene, hvilket forvoldte at 
denne lis saaledes voxede og tiltog, at Ren
desteenene bleve som een Fordybning man 
neppe kunde komme igiennem og giorde at 
det især paa adskillige Slæder ved Hiømer- 
ne næsten var umuelig med Heste og Vogn 
at dreie fra een Gade til en anden. Men nu, 
hvor denne opdyngede lis er bleven bortført, 
seer man at Rendesteenene ere bievne lige 
saa gode og passable, som de nogen Vin
ter forhen har været, hvilket vi troe er Be- 
viis nok for, at Skylden til at Rendesteenene 
i Aar har været saa slette, ligger hos den, der 
har efterladt sine Pligter med sammes Ryde- 
ligholdelse, og ikke i Vinterens Strænghed. 
Det skulle i øvrigt være os meget kiært om 
Rendesteenene og Vandets Ledning deri- 
giennem i det hele kunde forbedres, naar 
saadant kan skee paa en for Byen og Indvaa- 
neme taalelig Maade, og skal vi efter vo
re Indsigter ikke undlade at tage denne Sag 
under nærmere og nøiere Overvejelse, men 
vi tror som meldt rigtigst, at man ikke ale
ne samti ig derom bør vedtales men end
og Raadføre sig med Folk, som herudi ha
ver Indsigt, førend man begynder paa nogen

Forandring, saa og at med det agtede Syn, 
der dog efter vores Tanker nu intet nyttig vil 
kunde virke, udsættes.
Imidlertiid følger S.F. Hr. Justits Raad Biørn- 
sens Brev, med paategnede udmeldelse her
ved tilbage, overladende til Deres Høyædel 
og Velbyrdigheder, om de derefter, forinden 
vi nærmere vedtales, noget videre i Hensyn 
til disse Rendesteene vil foretage.«

Natmanden havde hidtil havde boet i nær
heden af det nuværende Hotel Marienlyst, 
ikke langt fra Rakkerrenden, men i 1793 
havde byen bedt murermester Peter Braun- 
behrns om at opføre et nyt hus for natman
den på Esrumvej ved nuværende Kingos- 
vej. Flytningen af denne ringeagtede, men 
i sandhed uundværlige mands tjenestebo
lig var foranlediget af kronprins Frederik, 
den senere Frederik den Sjette, der ikke 
ønskede at have en natmand boende så nær 
sit lystslot Marienlyst, som han nu agtede 
at frekventere lidt oftere. I 1842, hvor stil
lingen som natmand var blevet ledig, op
gav kommunen dette hverv og dermed nat
mandshuset, der nu skulle være bolig for 
»en Mand, der kunde føre Tilsyn med Veie- 
ne og Markerne«, men dog også skulle væ
re rede til at lave natrenovation.
1 1860 besluttedes det, at renholdelsen 
af gader, torve og andre offentlige area
ler, rendestene og andre afløb skulle kla
res af kommunen, om end det stadig for 
flere gadestrækningers vedkommende var 
grundejerne, der havde ansvaret for ren
holdelsen ud for hver deres hus og til mid
ten af kørebanen. Netop dette private an
svar havde en lang tradition i købstæderne. 
I 1858 havde kommunalbestyrelserne, på 
baggrund af koleraepidemien i 1853 få
et besked om at lave sundhedsvedtægter,

Der findes ikke samtidige billeder af de åbne rende
stene midt i Helsingørs gader og stræder, men den her 
viste romantiserede tegning fra omkring 1900 af en 
ung kvinde på et rendebrædt over rendestenen i GI. 
Færgestræde kan give fornemmelsen af hvor uprak
tisk den form for affaldshåndtering har været.
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der indeholdt regler for bortskaffelse af 
husholdningernes latrin og affald. Helsin
gørs Sundhedskommission havde således 
vedtaget klare retningslinier for renholdel
sen af byen, der pligtskyldigt blev meddelt 
i 1860: Gader og fortove, torve og andre 
brolagte pladser skulle fejes i tidsrummet 
fra den 15. april til den 15. oktober tre gan
ge om ugen. 1 den øvrige del af året to gan
ge om ugen. I tørt vejr skulle gaderne m.v. 
vandes inden de fejedes. Næsten alle byens 

Denne tegning fra København viser skraldemanden i 
arbejde. Gående foran vognen med skralden i hånden 
meddeler han sin ankomst.
Fotografiet herunder er optaget i 1922 og viser 
skraldevognen her i byen, antagelig ved Renovations
kompagniets, senere kommunens ejendom Mariendal.

gader var dengang stadig forsynet med de 
åbne rendestene, men kloakeringens tid var 
nært forestående! Det skal siges, at det ik
ke var det rene skidt og lort, der via rende
stenene blev ført ud i havet, idet byen siden 
1790’erne havde sikret, at skam, slam og 
regnvand kunne opsamles i stenkister, hvor 
det nedfældedes i bunden, hvorfor sten- el
ler slamkisterne jævnligt skulle oprenses. 
Sundhedskommissionen havde endvidere 
bestemt, at »enhver våd rendesten skal i 
tidsrummet fra 15. april til 15. oktober hver 
morgen inden kl. 8 behørigt rengøres med 
frisk vand. Den øvrige del af året rengøres 
rendestenene samtidig med gaden. Rende
stenene skal altid ryddes for alt, hvad der 
forhindrer vandets frie løb derigennem. In
gen ådsler må henlægges på offentlig vej, 
og større dyr må ikke nedgraves nogetsteds 
i byen«. Der var også klare regler for place
ring af møddinger i den indre by.
Og nu var der for alvor kommet styr på
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borgernes mere private efterladenskaber. 
Latrinhuse skulle således anbringes i en 
passende afstand fra gaden og fra vindu
er til beboelseslejligheder og spisekam
re. Latriner og retirader måtte ikke ha
ve afløb til åbne rendestene, med mindre 
de var indrettet således, »at ekskrementer
nes faste og flydende dele holdes adskil
te og kun de flydende afløbe under behø
rig vandudledning«. De jordgravede kuler, 
der ikke længere måtte anlægges inde i by
en uden Sundhedskommissionens godken
delse af et egnet sted, var stille og roligt 
ved at forsvinde til fordel for latrintønder, 
og her havde man bestemt, at »ved de la
trinhuse, der indrettes med tønder, må dis
se anbringes på et uigennemtrængeligt un
derlag, der ikke må ligge lavere end jor
dens overflade. Tønderne skal være tætte 
og indvendig begede, omtrent 1 alen høje 
og 18” i diameter.«
Kulerne var der dog stadig mange steder, 
så her var reglen, at de kun måtte renses og 
deres indhold bortføres i tidsrummet mel
lem kl 11 om aftenen til kl. 6 om morge
nen. Først i 1889 krævede bystyret, at ku
lerne blev ombyttet med de nye latrintøn
der med tætsluttende låg, og så kunne man 
vente med at fa det kørt ud af byen til kl. 8. 
De vogne, der anvendtes til renovationsud-

Vi har ingen fotografier fra Mariendal, men tømnin
gen og den efterfølgende rensningen af latrin tønderne 
er utvivlsomt foregået som vist på dette fotografi fra 
1901 af en Københavnsk renovationsanstalt.

kørsel, skulle i sagens natur være helt tætte, 
så intet spildtes på gade eller vej. Det var 
i regelen købstadens og nabosognets land
mænd, der aftog tøndernes indhold, der var 
glimrende gødning. De besværede sig dog i 
1882 til kommunen over, at de manglede et 
sted at oplægge latringødningen, idet de ik
ke altid havde mulighed for at køre den di
rekte ud til deres ejendomme. Ønsket blev 
imødekommet med aflæsningsmulighed på 
Esrum vej nær nuværende Gefionsvej.
Efterhånden blev indsamlingen af affald 
fra dagrenovationen klaret af mere eller 
mindre professionelle vognmænd, der kør
te affaldet ud på byens losseplads. Renova
tionsfolkene adviserede borgerne med en 
skralde, hvilket med tiden gav dem beteg
nelsen skraldemænd. Byens foretagsomme 
møller, Alfred Qvistgaard, havde i 1880’er- 
ne taget initiativ til oprettelsen af »Helsin
gørs Renovationskompagni«, der tog sig af 
såvel dag- som natrenovationen. Det havde 
til huse i ejendommen Mariendal ved Kon
gevejen på toppen af Hestens Bakke, om
trent ud for Klostermosevej. I 1890 havde 
kommunen indgået en kontrakt med Re
novationskompagniet om dag- og natreno
vationen, men da Qvistgaard ikke ønskede 
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at fortsætte driften, forpagtede kommunen 
Mariendal med tilhørende bygninger, la
trinoplagsplads og jorder mod en årlig af
gift på 1200 kr. Kommunen overtog natre
novationen og dermed »de på stedet væren
de heste, vogne og øvrige til renovationens 
og ejendommens drift hørende redskaber 
til vurderingsprisen«. Den del af dagre
novationen, der hidtil havde været udført 
af Renovationskompagniet, blev ligeledes 
overtaget af kommunen. Til den daglige 
drift af renovationsanstalten var en besty
rer med tjenestebolig på stedet. Endvide
re boede mange af de ansatte renovations
arbejdere i småhuse på parceller udstykket 
på den anden side af Kongevejen, passen
de nær ved arbejdet.
I 1903 købte kommunen hele ejendommen 
med 15.000 tdr. land for 20.000 kr. I 1917 
skelner man stadig mellem dag- og natre
novation. Natrenovationen omfattede af
hentning af latrintønder, der skulle have 
fastskruet låg. Den fyldte tønde læssedes 
på vognen og blev straks erstattet med en 
ren, tom tønde. På Mariendal blev tønder
ne tømt i dertil indrettede gødningsbehol
dere, hvorefter de blev renset. Dagrenova
tionen omfattede afhentning af dagrenova
tionskasser - populært kaldet skarnkasser 
eller skraldespande, der kun måtte indhol
de aske, husholdningsffald og »fejeskarn« 
og tømtes på lossepladsen.
Mariendal fungerede som kommunens los
seplads indtil 1923, hvor driften ophørte. 
På det tidspunkt havde stadig flere af by
ens huse fået installeret WC, hvorfor nat

renovationen kunne ophøre og dagreno
vationens affald deponeres på dertil ind
rettede steder, hvor grundejere var villi
ge til at modtage affald. Kilderne er umid
delbart tavse, hvad angår afløseren for Ma
riendal. Først i 1934 forsøgte man for al
vor at erhverve et nyt areal til brug for en 
kommunal losseplads, og her var det tidli
gere teglværk, Nøjsomhed, den første mu
lighed. Ejendommen blev imidlertid solgt 
inden kommunen fik afsluttet sagen, og 
man måtte derfor se sig om efter en alter
nativ placering. Gårdejer Svend Hjortkjær 
fra Vapnagaard tilbød kommunen at mod
tage al dagrenovation på den ham tilhøren
de jord ved Klostermosegaardsvej (nuvæ
rende Klostermosevej) mellem Gurrevej 
og Kongevejen for en pris af 3.500 kr om 
året. Heri var inkluderet leje af areal med 
ordning og vedligeholdelse af adgangsve
jene til arealet, desuden pasning af losse
pladsen med tildækning afjord og »ituslag- 
ning af blikdåser m.v.«, samt etablering af 
hegn omkring lossepladsen for at undgå, 
at rotter kunne komme til og fra losseplad
sen. Han kunne leje det pågældende areal 
ud for en pris af 60 kr. pr. tønde land pr. år 
og give Kommunen forkøbsret på det ca. 
70 tdr. land store areal, hvis man entrerede 
med ham, til en pris af 800 kr. pr. td. land. 
Kommunen slog til og erhvervede i løbet 
af 1950’erne arealet, der udvidedes ved 
køb af de tilstødende parceller. Her lå los
sepladsen så - også da Wiibroes Bryggeri i 
1967 kunne tage sin nye mineralvandsfa
brik i brug på en del af arealet, som brygge
riet havde købt af kommunen i 1965. Først 
da lossepladsen i 1970 flyttedes til de nu
værende arealer ved Skibstrup, kunne Wii- 
broe overtage hele arealet og i 1974 indvie 
et helt nyt bryggeri herude, men det er en 
helt anden historie!

Lossepladsen ved Skibstrup, der her er fotograferet af 
Carsten Møller i oktober 1984, betjener alle kommu
nens borgere som genbrugsplads, og en ny er på vej 
ved Kongevejen.
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lorserødlejren malet af Knudaage Larsen vinteren 1941-42. 
le omtalen af Peter Fransens foredrag: Uorserødlejren under 
>esættelsen - en politisk balanceakt medfatale følger.



Foredrag
Lørdag den 25. november 2017 
Morten Tinning: De store sejlskibes tid 
- dengang vinden ændrede verden.

Da portugiseren Bartolomeu Dias rundede 
Kap det Gode Håb i 1488 var det startskud
det til en udvikling, der kom til at forandre 
verden. Tusindårige strukturer og handelssy
stemer stod for fald, og den moderne globa
le verden blev født. I centrum af denne om
væltning finder vi de store majestætiske sejl
skibe og deres besætninger, der gennem de seneste 500 år har gjort verden både større og 
mindre. Ved vindens kraft blev varer og kultur udvekslet, og en ny verden blev til. Med 
udgangspunkt i sejlskibene og deres besætninger fortælles 500 års verdenshistorie krydret 
med anekdoter og beretninger fra søens folk.

Museumsinspektør Morten Tinning, M/S Museet for Søfart.
Uddannet cand.mag. i historie fra Københavns Universitet i 2009. Har primært arbejdet med 
søfartshistorie og militærhistorie som museumsinspektør på Tøjhusmuseet, Orlogsmuseet, Frederi
cia Museum og Greve Museum. Siden 2014 ansat som museumsinspektør på M/S Museet for Søfart. 
Forfatter og redaktør til en række artikler og bøger om søfarts- og militærhistorie.



Foredrag
Lørdag den 27. januar 2018
Peter Fransen: Horserødlejren under besættelsen - en politisk balanceakt 
med fatale følger

Som en prisme har Horse
rød reflekteret både afgørende nationale og 
internationale begivenheder igennem de sid
ste 100 år. I dagens foredrag vil vægten bli
ve lagt på barakkernes mest dystre periode - 
perioden under besættelsen, men også perio
den før og efter vil blive kort berørt.
Med samarbejdspolitikken under besættel
sen blev fængselsvæsenet mødt med et krav 
om at finde et egnet sted til at internere ty
ske politiske emigranter, og her faldt valget 
på Horserød. I 1941 blev emigranterne afløst 

af interneringen af de ledende danske kommunister; en kontroversiel handling, som har 
givet Horserød en ikonografisk betydning i Danmarkshistorien. Da den formelle samar
bejdspolitik brød sammen i slutningen af august 1943, betød det også, at tyskerne overtog 
ledelsen af Horserødlejren, og lejren blev nu også en gennemgangslejr for jøder, kommu
nister og sabotører, som blev sendt til tyske fængsler og KZ-lejre. De store linjer er vel
belyste, men flere spørgsmål bliver til stadighed diskuteret. De to klassiske, som jeg og
så vil komme ind på, er: Var der tale om grundlovsbrud, da kommunisterne blev interneret 
i 1941? Havde de internerede kommunister faet et løfte om frit lejde, hvis tyskerne skul
le ønske at overtage lejren? Men der er også kommet nye diskussionsemner til f.eks. blev 
interneringen af de spaniensfrivillige i Horserød inddraget i den aktuelle debat om de sy- 
riensfrivillige, og flere af de elementer, der indgår i Bandepakken fra 2017, har en umis
kendelig lighed med de krav, der blev stillet til de kommunister, som blev løsladt hvis de 
afsvor deres »tro«.
Peter Fransen er arkivar, seniorforsker på Rigsarkivet ogph.d. Hans område er dansk økonomisk- og 
socialhistorie i det 19. og 20. århundrede. Peter Fransen udgav i anledning af Horserødlejrens 100 
år jubilæum i 2017 bogen »Horserød gennem 100 år«.



Foredrag
Lørdag den 17. marts 2018
Jacob Seerup: Vagtskibene i Sundet

Hør museumsinspektør, ph.d. Jakob Seerup fortælle om de skibe, der i de store sejlskibes 
tid lå i Sundet ud for Kronborg år efter år og passede på, at de mange forbipasserende ski
be ikke stak af fra regningen, når der skulle betales sundtold. Det var en vigtig funktion, 
men samtidig også en af de mest upopulære tjanser blandt flådens folk, der ikke brød sig 
om den rutineprægede og dårligt lønnede vagttjeneste.
Jakob Seerup, der har arbejdet på Orlogsmuseet i mange år, fortæller i foredraget om syg
dom og sundhed og deserteringer, kriminalitet og straf om bord på vagtskibene, men også 
om landlov til Helsingør og hvordan vagtskibets kaptajn kunne finde kærligheden og bli
ve gift i Helsingør!

Kobberstik visende 
Kronborg Slot set syd. 
Lavet af Lizard efter 
maleri af Eckersberg. 
Det kan ligne, at bat
teriet ved Kronborg er i 
gang med at salutere. Til 
venstre ses orlogsbriggen 
Bornholm som vagtskib i 
Sundet. Til højre et han
delsskib, der står Øresund 
ind. Fra Andersen Feld- 
borgs »Denmark Deline- 
ated« (Edinburgh 1824).

Maleri af Jacob Petersen, 1838: Helsingør Red på Øre
sundstoldens tid. I forgrunden til højre ses en engelsk bark, 
i mellemgrunden en amerikansk brig, til venstre for denne 
ses det danske vagtskib. I forgrunden til venstre ses en fær- 
gebåid, længere tilbage en norsk skonnert. Bagerst ses Hel
singør by med Kronborg. Længst til højre ses en tysk brig.

VORE FOREDRAG FINDER STED KL. 14:00 I 
SMEDENES HUS, STRANDGADE 46, HELSINGØR



Det stenede Arabien i Helsingør
Læserbrev i Helsingørs Avis den 19. juni 1848: 

»St. Olai Kirkegaard er stedse blevet stedmo
derligt behandlet til Sorg og Ærgrelse for de 
Omkringboende, idet der, da den sløifedes for 
flere Aar siden, kom til at ligne en Slags Ørken. 
Vanen er den anden Natur, og derfor er der In
gen, som har knurret derover i meget lang Tid, 
men nu gaaer det for vidt; thi Brolægn i ngscom- 
missionen afbenytter nu bemeldte Kirkegaard 
til Oplagssted for gamle kasserede Brostene, 
som henkastes endog adspredte til alle Kanter, 
saa at Kirkegaarden istedet for en Ørken nu 
ligner det stenede Arabien. Hvad maa Frem
mede tænke om en Byes Betydning, eller hvem
det er, som misbruger en saadan Plads, naaar de komme her og ønske at 
besee Kirken? Og er det sagt, at de Omkringboende ere nødsagede til at 
taale sligt Uvæsen?
Man anmoder derfor i al Høflighed Vedkommende om at skaffe den Sag i 
Orden.«

Brolægningskommissionens protokoller synes ikke at give en forklaring 
på baggrunden for udnyttelsen af den nedlagte kirkegård som oplags
plads, men det var en kendt sag, at kirkegården efter dens nedlæggelse i 
tiden efter 1827, da alle begravelser var flyttet til den nuværende kirke
gård ved Møllebakken, »ikke just frembyder det behageligste syn, da den 
på ingen måde holdes i hævd, men snarere tjener som samlingsplads for 
al slags urenlighed« (Frederik Schaldemose: Beskrivelse over Kiøbstaden 
Helsingør og Slottet Kronborg. 1840).
I 1851 besluttede bystyret at forlænge Brøndstræde (Set. Olai Gade) hen 
over kirkegårdsområdet, således at den sluttede sig til Sophie Brahes 
Gade. Det skete iøvrigt på bekostning af kantorboligens have med lysthus 
og drivhus i Sophie Brahes Gade 11. Ikke længe efter gadens anlæggelse 
blev der imidlertid klaget over gadens brolægning, hvis tilstand blev be
tragtet som så utilfredsstillende, at brolægningskommissionen i efteråret 
1851 opfordredes til »ikke at udbetale vedkommende Brolægger mere, 
end han allerede har oppebaaret, førend bemeldte Gade, efter at være un
dersøgt af sagkyndige Mænd med Hensyn til det anvendte Materiale, den 
fulgte Plan og Arbejdets Udførelse, er afleveret som i enhver Henseende 
forsvarlig«.

LBM
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Lad Tikøb tage sig 
af de fattige!

af Lars Bjørn Madsen

I mange år havde Helsingør Kommune 
haft den faste regel (obligationsklausul), at 
ejere af byens overdrevsjorder ikke kunne 
optage lån af kommunens midler med 
prioritet i ovedrevsjorderne, hvis de havde 
inderster, eller indsiddere, (folk af landal
muen uden fast ejendom) boende i dertil 
indrettede lejligheder, eller lod bygge huse 
med henblik på udlejning. Det var eksem
pelvis betingelsen, da Jørgen Larsen Wei- 
bye i juni 1841 søgte magistraten om lån 
til sin ejendom ved Dyresø nær Teglstrup 
Hegn. Og samme betingelser blev stillet 
jordbruger Søren Poulsen, da han søgte 
lån i sin ejendom ved Gurrevej. Hvornår 
bystyret har indført denne klausul, har jeg 
ikke kunnet finde, men bestemt ikke alle 
var enige i berettigelsen af denne.
I efteråret 1851 foreslog borgerrepræsen
tanterne, garvermester J. Ulstrup, møller 
Kierboe og tømrermester J.D. Unmack, 
støttet af sognerådet i Tikøb, således at 
denne klausul skulle bortfalde. Byrådet 
mente dog, at dette ville medføre en til
vækst af »forsørgelsesberettigede Fattige«, 
hvorfor man ønskede at høre, hvad fattig
kommissionen mente om den sag. Svaret 
kom i oktober 1851, og her gav man lige
ledes udtryk for, at fattigforsørgelsen - især 
med hensyn til syge, brød- og ugentlig 
pengehjælp - formentlig ville forøges i en 
endnu højere grad end hidtil, når antallet af 
daglejere bliver større, »da disse i regelen 
ere blottede for midler ved indtræffende 
sygdom, streng vinter eller deslige«. End
videre påpegede man, at fattigforsørgelsen 
i forvejen var steget ganske betydeligt i 
de senere år i takt med »folkemængdens 
forøgelse«. Kommissionen var endvidere 
af den opfattelse, at det må stå enhver udlå

ner frit for at sætte betingelserne for lånet, 
naturligvis indenfor lovens rammer.
Sognerådet i nabokommunen Tikøb var 
ikke just enig og havde allerede i septem
ber 1851 givet sin uforbeholdne mening 
om sagen til Indenrigsministeriet, der jo 
havde det sidste ord at skulle have sagt: 
»Det er en kendsgerning, at når Helsingør 
Kommune udlåner penge til agerbrugere 
eller ejere af byens jorder, gøres det til 
en betingelse, at debitor ikke må opføre 
lejeboliger eller huse familier i de allerede 
opførte boliger, og ligeledes må de ejhel- 
ler afstå jord til andre, som måtte ønske 
at opføre beboelseslejligheder på grunden. 
Grunden til denne lidet humane, og efter 
vor mening lovstridige reservation, angi
ver kommunalbestyrelsen at være den: at 
pantet skulle forringes ved at lejeboliger 
opføres og ved at en del af de overflødige
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bygninger indrettes til beboelse af arbejds
folk. Men vi tror ikke, at dette er den sande 
grund, thi vi har aldrig før hørt, eller ved 
vor erfaring er kommet til kundskab om, 
at et pant skulle kunne forringes ved foran
staltninger, som bidrager til at ejendommen 
afgiver større indtægter, hvorimod vi vel 
har hørt det modsatte; thi når f.eks. en ejen
dom takseres, og der på en skæppe land 
er opført et hus, hvoraf svares i årlige leje 
25 rigsbankdaler, så forhøjer dette jo ejen
dommens værdi med cirka 500 rigsbank
daler. Det er altså indlysende, at Helsingør 
Kommune må have andre og vægtigere 
grunde, og vi tror nøjagtigt at kunne angive 
disse ved at forklare forholdene, således 
som disse nu befindes:
Tikøb Sogn danner en halvcirkel om Hel
singør købstads jorder. På denne cirkel 
bygger og bor nu næsten udelukkende 
de arbejdsfolk, som benyttes ikke alene 
af Helsingør by, men også af de mange

Der var langt fra Helsingør til Tikøb. Vejene var dår
lige, og bebyggelsen udenfor købstaden og sogne- 
kommunens landsbyer var sparsom. Maleri af C.F. 
Møller, ca. 1845. 

teglværksejere og jordbrugere, som bor på 
Helsingørs jorder. Følgerne af at arbejds- 
familierne bor så langt fra købstaden er, 
at arbejdslønnen fordyres for købstadsbe
boerne, fordi arbejderen har ca 1 mil at 
tilbagelægge fra hjemmet til arbejdsstedet, 
og som følge af denne lange afstand fra 
familien, må han bringe tør kost med sig, 
og for at fa denne til at skride ned, fortærer 
han meget brændevin og øl, hvilket, fordi 
anledningen og lejligheden dertil er så god, 
i en tidlig alder afkræfter arbejderen. Men 
uagtet den forhøjede dagløn, tror Helsin
gørs kommunalbestyrelse dog at finde sin 
regning ved det nedlagte forbud mod opfø
relse af lejehuse, fordi arbejdernes familier 
nu bor på Tikøb Sogns grund, og følgelig 
vinder arbejderne og disses familier ikke 
forsørgelsesret i Helsingør, efter at de i 
denne bys tjeneste er opslidte, men denne 
byrde hviler på Tikøb Kommune.
Agerbrugerne i Tikøb sogn, som i høj grad 
belastes af fattigskat, væsentligst på grund 
af de berørte forhold, kan, uagtet den over
ordentlige mængde arbejdsfamilier, som 
har bopæl her, kun med stort besvær skaffe 
de fornødne arbejdsfolk, også selv om 
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en alt for høj dagløn tilbydes, fordi disse 
optages af Helsingør by, dens mange tegl
værker, agerbrugere m.v.
Ved disse unaturlige forhold fordyres 
arbejdet for såvel landmanden som for 
købstadsbeboerne, og hvis en kommunal
bestyrelse var i besiddelse af en sådan ret, 
som den Helsingør har tiltaget sig, så ville 
enhver kommune helst ønske rige folk til 
huslejere og derimod forskyde den fattige 
arbejder og den forulykkede håndværker, 
for derved at slippe for for fattigforsørgelse 
i fremtiden. Men da vi tror, at dette hverken 
er kristeligt, folkeligt eller lovligt, så beder 

vi det høje ministerium om, at det må blive 
tilkendegivet Helsingør Kommune, at det 
af denne gjorte forbud mod opførelse af 
lejehuse og disses udleje skal ophæves.« 
Denne lange argumentation fra sognerådet 
i Tikøb kommune kunne dog ikke over
bevise byrådet om, at jordbrugerne skulle 
slippe for den vedtagne klausul. Ja, man 
var af den opfattelse, at andragendet fra 
sognerådet »gjorde det indtryk på repræ
sentationen, som en ensidig og forskruet 
opfattelse af de sociale forhold i alminde
lighed fremkalder hos dem, der tager disse 
roligere«.
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font engelff gabritata, ^arfuniefa^er i meget ftort 
Ubbalg famt elegante æifter. ®a ^riferne beb l)el> 
bigt Snbfjob ere ufæbbanlig billige, tan jeg paa bet 
23ebfte anbefale Dbenftaaenbe. 5Ilt 9tyt i gittera« 
turen forefinbeS. 3. SS aftner.

Juleannoncer 1870
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f>elfimjøerå gamle 2Mcrboii
af Torben Bill-Jessen

Lige så længe mennesket har levet i orga
niserede samfund, har der været brug for at 
kunne angive bestemte afstande, længde
mål, rummål, vægtmængder, og for handel 
og håndværk har det været helt afgørende 
at have styr på mål og vægt. Men vanske
ligheden bestod i at finde frem til et ensar
tet system, som alle kunne bruge.
Når det gjaldt afstande, kunne man i be
gyndelsen klare sig nogenlunde med enhe
der som stenkast, pileskud og dagsrejser. 
Når det gjaldt mindre længdemål, gik man 
ud fra det menneskelige legeme og brug
te mål som fx. skridt, fod og armlængder. 
Mange af disse betegnelser har været brugt 
indtil for nylig, og en del af dem indgår sta
dig i almindelig sprogbrug. Det er vel sta
dig sådan, at et kvart kilogram smør i prak
sis hedder »et halvt pund smør«.
At bruge kroppens mål er en nem, men og
så unøjagtig metode, for mennesker er me
get forskellige. Resultatet blev da også, 
at der med tiden udviklede sig forskellige 
målesystemer i de forskellige egne af lan
det. Det gjorde det meget vanskeligt at dri
ve handel og skabte også andre problemer. 
Adskillige af vore konger forsøgte uden 
held at gennemføre et ensartet system for 
mål og vægt, men først for Chr. 5. lykke
des det at skaffe nogenlunde orden i 
systemet Han lod den berømte 
fysiker og astronom Ole

mål 
ved en 

ordning af 1.

og 
for
maj

Rømer udarbejde et 
nyt system for 
vægt, der

1683 korn til at gælde 
for hele landet. Med mindre 

f ændringer var denne forordning 
■Pågældende helt frem til 1907, hvor

den blev afløst af 
det nuværende 
metersystem.
Efter 1683 måtte 
der ved organise
ret handel kun bru
ges måleredskaber, 
der var kontrolle
ret og justeret, og 
som var forsynet 
med et indstemplet 
eller indbrændt årstal 
et kronet C5, der garanterede målets rig
tighed.
Denne bestemmelse gælder stadig, og når 
f.eks. et ældre lod er mærket med et kronet 
C5, betyder det altså ikke nødvendigvis, at 
det stammer fra den tid, men blot at det er 
lavet efter reglerne i Christian den Femtes 
forordning om mål og vægt. Det herover 
viste lod i Kroppedal Museums samling er 
dog fra Christian den Femtes tid.
Sindene kunne godt komme i oprør, da 
statsmagten i København forsøgte at for
byde brugen af bondebismer (ill. t.v.). Ar
ne Hægstad beretter i udstillingskataloget 
»Vægte og lodder« (Toldmuseet 1990) føl
gende: »En fjorten dages tid før jul i året 

1684 gik nogle betjente omkring på Ama- 
b gertorv for at undersøge, om de handlen

de brugte de gamle, ulovlige bondebis
mer. En betjent greb fat i en kones bismer, 
men hun holdt fast ved den og faldt på ryg
gen over en kålkurv. Betjenten tog nu lidt 
hårdere fat, idet han satte sine knæ for hen
des bryst og tog bismeren. Desværre var 
betjenten under denne episode blevet lidt 
ophidset og tilføjede hende en række stød 
med bismeren i brystet, så hun døde heraf. 
Ifølge magistratens domsprotokol fra 1685 
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fremføres dog til betjentens undskyldning, 
at konen først havde revet ham i håret.«

Anordning for Helsingør om tønder og 
skæpper at lade brænde 1651
Følgende Frederik den Tredies forordning 
blev på Helsingør Rådstue 
vedtaget og forsøgt efter
levet:
»Efter kongelig majestæts 
vores aller naadigste her
res naadige udgangne for
ordning dateret den 15. 
juli næst forleden naadigst 
tilholder, at overalt ingen 
tønder skulle bruges uden som 
udi størrelse, højelse, bredelse og dannel
se, med den tønde paa højst bemeldte hans 
majestæts provianthus i København, over
ens kommer, og til den ende skulle tønder
ne med tre løver og aarstal brændes. I li
ge maade skal alle skæpper saaledes ret
tes saa at enten 5, 6, 7, 8, eller flere skæp
per /æftersom de udi hver provins bruge
lig er:/, saadan en tønde fylder saavel som 
og skulle være lige høj, bred, og dyb og 
udi købstæderne brændes og ingen uden 
der som brændt er, tilstedes at bruges med 
mere højst bemeldte kongelige forordning 
om maal og vægt naadigst indeholder, saa 
endog samt forordning borgerskabet no
gen tid forleden her paa raadstuen offent
lig forelæst er, og der hos advaret at alle og 
er sig derefter allerunderdanigst pligtskyl
dig og hørsommelig at rette og forholde, 
haver velvise borgmestre og raad naadeligt 
eragtet, borgerskabet derom igen at erin
dre, paa det ingen sig formedelst uviden
skab /:om nogen ulempe i sin kunne fin
de skal kunne undskylde, thi givet alle og 
enhver endnu hermed alvorlig tilkende, at 
hvis om enten ny maaletønder eller skæp
per ville have gjort og brændt eller og de
res tønder eller skæpper lignet og brændt, 
da skulle de derom søge nemlig tønderne 
til Mattis Bødker og om skæpperne til Jens 
Mortensen snedker her udi staden, hvor de
res begæring i saa maade sker skal, paa det 

enhver deres maal og vægt efter højst be
meldte hans majestæts befaling i al under
danighed efterkommes kan og enhver for 
sig for skade kan være. Actum Helsingør 
den 17. november anno 1651«.

Helsingørs Gamle Vejerbod
Laurits Petersen oplyser i sit store værk 
Helsingør i Sundtoldstiden om alderen på 
vejerboden. Alle Helgens Dag den 1. no
vember 1495 skænker tolder og rådmand 
Hans Perssøn byen »to væggerum hus li
ge over for sin gaard« til en vejerbod. På 

vilkår, at borgmester og råd »skulle aarli- 
ge aars.... lønne en tjeneste deraf, hvilken 
som skal holdes daglige dags i Olai Kir
ke, saa at der skal klemtes med den stør
ste klokke.... naar klokken siar tolv, Jesu 
Christi pin og død i hukommelse til lov, 
hæder og ære«. Vi har ikke mere den gam
le Vejerbod, men hver hverdag kl. 12.00 
lyder ringningen fra Skt. Olai kirketårn 
stadig.
Vejerboden omtales flere gange i byens 
regnskaber. Således i 1577, hvor Hans 
Didrik aflagde regnskab for vejerens ind
tægter, hvoraf han skulle have en tredje
del for »hans umage«. Der nævnes både en 
kælder og et loft. Her lagde også de hand
lende deres varer til opbevaring mod be
taling. 1564 købtes vægtskåle og aksel til 
vægten »vesterth« [vesten = i udlandet] 
for 21 mark. Senere i 1580 blev ved råd
manden David Lejel en ny vægt med kob
berskåle forfærdiget i København for 208 
mark. Da den kom, var bygningen for lav 
til den nye vægt, og året efter måtte man 
bygge Vejerboden om for 80 mark. For
ordningen sagde, »at man ikke måtte ve
je andet steds med lispund, hele eller halve 
sten, tønder, fjerdinger eller deslige«. Men 
forbuddet overtrådtes ofte. Det var især hør 
og hamp, men også smør i store partier, 
stangjern og bly, som vejedes i Vejerboden. 
Disse og lignende artikler forekommer så
ledes i et vejerregnskab fra 1578. Indtæg
ten for byen, efter fradrag af 1/3 for veje
ren, var meget afvekslende. I årene 1568- 
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1587 fra omtrent 60 mark til omtrent 20 
mark om året. Kun i 1581 97 mark.
Denne Vejerbod lå hvor Stengade 67 lig
ger i dag, imellem Stengade og kirkegår
den, der dengang omkransede Skt. Olai 
Kirke. Det ses i kirkebogen for 1671, da 
skrædderen Joen Andersens datter på 14 
år »blev begravet lige ud for vejerbodsdø
ren«. Øst for Vejerboden hedder naboen Jo
han Joensen.
Efter lidt granskning i skatteregnskaber og 
kæmnerregnskaber ses det, at i året 1604 
var der ansat en vejer i byen ved navn Cort 
Reinicke Vejer. Han bor i byens første fjer
ding, altså fra Set. Annagade og ud mod 
slottet, hvilket var byens fineste område.
I Set. Olai kirkes regnskabsbog nævnes 
Cort Reinicke endnu 1624. Men yderligere 
en vejer nævnes, nemlig David Hansen, der 
har en siddeplads i stolen nr. 21, som er en 
af de bedre stole midt i kirken, mens Cort 
Reinicke må nøjes med en skammel bag 
Johan Villumsens stol. På Rådhuset opbe
varede man dengang mange tintallerkener 
og fade, som byens borgere kunne leje ved 
bryllupper og andre festlige lejligheder. 
Kæmnerregnskaberne nævnte år fortæller, 
at Oluf og Bendt Drager bar byens tin hen 
til vejerboden for at veje det og tilbage til 
rådhuset igen, hvilket de fik Vi mark for. 
Skulle man dengang have fest i hjemmet, 
f.eks. bryllup eller barnedåb, kunne man 
låne tallerkener og fade på rådhuset - mod 
betaling naturligvis! Som da Mogens Mor
tensen i 1613 lånte 48 fade, 168 tallerkener, 
24 saltsirken (lille fad eller skål til salt eller 
smør eller anden dyppelse), 12 par lysesta
ger, 6 bradespid og 2 bukke for 6 Vi mark 
og 2 skilling. Det var nok de færreste hjem, 
der lå inde med service til at underholde et 
sådant antal gæster. Året 1624 bød på fle
re reparationer på Vejerboden; der skulle 
bl.a. lægges nye tegl på taget og opmures 
en ny skorsten.
I 1626 nævnes Cort Reinicke Vejer at være 
flyttet til byens anden fjerding, altså områ
det mellem Set. Annagade og Bjergegade. 
Han er antagelig gået på pension, for Mads 

Sørensen Vejer er nu kommet til. Cort Rei
nicke nævnes så sent som 1632.
Den næste vejer, jeg har fundet, er i 1652. 
Han hedder Jesper Pedersen og bor i byens 
første fjerding. Han havde tillige to jord
stykker beliggende »fra Michel Mariendals 
kvindes vang og nedad«. De to jordstyk
ker havde tidligere været ejet af Bente Jep
pe Bryggers og Carsten Jacobsen Brygger. 
Fra året 1653 og indtil 1656 nævnes Trine 
salig Jesper Pedersen Vejers enke, hvoref
ter hun ikke mere ses i regnskaberne. Det 
førstnævnte år får hun eftergivet 1 mark i 
byskat, vel på grund af mandens død.
Vejerboden lå stadig på Stengade, og by
en må bekoste en reparation af taget nok 
engang, nu for en pris af 12 daler, 3 mark, 
10 skilling.
I 1645 hedder vejeren Jacob Mortensen. 
Han nævnes i byens mandtal sammen 
med sin hustru og en tjenestepige ved 
navn Anne. Vejeren ansættes til 2 mark
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i skat imod tjenestepigen Anne 1 mark. 
Byen ejer på den tid i alt 3 huse: det 
ene hvor Arent von der Marsch bor, og 
et hvor byens jordemoder Nille bor og 
så Vejerboden. De vurderes tilsammen 
for det ringe beløb af 250 rigsdaler. Ja
cob Vejers egen gård, hvor han bor, vur
deres til sammenligning for 200 rigsda
ler. Den lå fra Gethuset, som lå ved Kon- 
gensgade/Allegade, og ned ad Set. An- 
nagade på den højre hånd i Svend Niel
sen skomagers våning. I 1650 får han ef
tergivet 3 mark i byskat. Han ejer jord 
»fra Michels Mariendals kvindes vang 
og nedad«. Året efter nævnes hans nabo 
med det ejendommelige navn Jens Hop i 
Skaren. 1 de kommende år nævnes Jacob 
Mortensen som vejer i Helsingør indtil 
1665, hvor hans hus beskrives som »Udi 
krigen øde og regnes ikke mere for no
get«. Svenskekrigen 1658 til 1660 var 
hård ved byen, hvor hele den østlige del 
af byen, kaldet Sanden, forsvandt.

I 1682 vurderes Vejerboden til den ringe 
sum af 20 rigsdaler og året efter hedder ve
jeren stadig Jacob. Det er vist Jacob Pe
dersen, der bor med sin hustru og en liden 
hest stadig i første fjerding til 1684, heref
ter nævnes han heller ikke mere.
Måske har den Gamle Vejerbod på Stenga
de eksisteret, til byens vejer Zacharias Gar- 
ben i 1720 byggede sin vejerbod med pak
hus lige over for, hvor det nuværende Told
kammer ligger. 1783 købte Kongen denne 
ejendom og lod her opføre HelsingørTold- 
kammer.
Nationalmuseets bog, Historiske huse i 
Helsingør (1973), fortæller om Stengade 
67, at kernen i det lille 6-fags forhus med 
gavlkvist over 4 fag er opført før 1736, 
hvor Stengade 67 udgjorde en del af en 
54 alen lang (deraf 10 alen bindingsværk 
i 1736) én etage høj bebyggelse indret
tet til beboelse. 1770 er den store matri
kel blevet delt i tre mindre Stengade 67, 
69 og 71.
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Helsingør Kommune har i 2010 gennem
ført et stort arbejde med at holde de mange 
forskellige »vejsten« langs de kommunale 
veje pæne til stor glæde for de vejfarende. 
På den gamle hovedvej til Hellebæk; Ham
mermøllevejen, Fiskerhusvejen, Teglstrup
vejen - eller som vi kender den i dag. Gam
mel Hellebækvej, er der kun en enkelt sten 
tilbage. Det er 2-kilometer-stenen, som står 
på det bevarede ældre stykke af Gammel 
Hellebækvej ved Hellebo Park.
Den hælder skævt til siden og er ganske 
langsomt ved at forsvinde under planter og 
muldjord. Forhåbentlig har Kommunen ik
ke glemt denne sten, der står som et beske
dent kulturminde på den vej, hvor Christi
an den Fjerde engang kørte sine kanoner 
fra Gjethuset i Kongensgade ud til Helle
bæk, for at de kunne blive udborede.
De øvrige sten på strækningen er gennem 
årene sløjfet, senest et-kilometer-stenen, der 
stod ved indgangen til Marienlyst Slot.
Kilometerstenene skulle erstatte de gam
le milesten, da metersystemet indførtes i 
Danmnark i 1907, og man valgte at markere

afstandene fra de større 
byer, således også Hel
singør. Mellem hver ki
lometersten skulle der 
på hovedvejene place-

<0.^0 r O « 
ioK'fsk

res mindre sten for hver 200 meter; de så
kaldte loppesten. GI. Hellebækvej var dog 
betegnet som bivej og krævede ikke disse. 
Som det allerede er beskrevet i Forening og 
Museum 2/2017 s. 19, hvor man ser origi
naltegningen til den såkaldte nulpunkt-sten 
på Axeltorv, blev kilometer- og 200-me- 
terstenene tegnet af arkitekten P.V. Jensen- 
Klint og opstillet langs vejene i store dele 
af Danmark. Hver by bekostede de sten, der 
skulle stå indenfor dennes grænser.
1 dag er GI. Hellebækvej yderst befærdet, 
da den fører ud til populære steder som Hel
singør Hallen, LO-Skolen, Højstrupgaard, 
Helsingør Golf Club og Teglstrup Hegn. 
Der kunne således bestemt være god grund 
til at rette lidt op på kilometerstenen!

Det her viste fotografi viser GI. Hellebækvej omkring 
1920, da den var en smal grusbelagt landevej mellem 
Helsingør og Hellebæk. Da skovvæsenet i 1881 over
tog vejstrækningen gennem Teglstrup Hegn, var den 
herefter at anse som en blind bivej, i hvert fald for 
større køretøjer, hvilket dog ikke hindrede vejen i at 
blive forsynet med kilometers ten.
Tegningen over fotografiet viser P. V. Jensen-Klints 

forslag til kilometer- og 200-metersten. Kilometerste
nene blev ikke helt som tegnet, da de blev afsluttet for
oven af en pyramidespids. Udsnit af originaltegning i 
Kunstakademiets samling af arkitekturtegninger.
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Returadresse: Helsingør Museumsforening 
v/Torben Bill-Jessen, Aarhusvej 69 b, 3000 Helsingi

På toppen af Wiibroes store lagerkælder- og tankbygning, der var blevet opført i 1949 efter alle kunstens regler, 
fandt direktør Karina Parkov på at lade opstille et stort juletræ, der prydede hele havneområdet og hurtigt 
udkonkurrerede værftets lille juletræ på toppen af en af kranerne. Wiibroes juletræ havde naturligvis årligt lokal
pressens bevågenhed. Den 28. november 1957 skrev lokalavisen Nordsjælland: »På mandag tændes juletræet på 
Wiibroes tårn, hvorfra det hvert år sender sofolk på vej hjem den første julehilsen. Træet bliver udvalgt meget 
omhyggeligt, og forleden tog fru Karina Parkov og brygger Bjorn Madsen selv ud til skovfoged Bobekfor i hans 
distrikt at finde byens smukkeste juletræ. Man fandt det i en grantykning på Esrumvej. I går blev det fældet og 
straks efter på en af bryggeriets store lastbiler 
kørt til bryggeriet. I morgen går man i gang 
med at rejse det næsten 20 meter høje træ, 
og på mandag tændes lysene for første 
gang.«


