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Til: DVS’ Medlemmer 

 

MEDDELELSE NR. 2015 – 3 
 

1. Byvandring i Helsingør og besøg på M/S Museet for Søfart  
DVSs forårsarrangement finder sted lørdag den 30. maj i Helsingør. Vi skal først på en 
interessant vandring i byen , hvor pesten rådede i 1711, og efter frokost besøge det spændende 
M/S Museum for Søfart.  

 
Programmet starter kl. 10.30, hvor vi mødes i Kulturværftets mødelokale M2 + M3, hvor vores 
guide på vandringen, dr.phil. Karl-Erik Frandsen vil give en introduktion til turen. Derefter skal 
vi på ca. 1 times vandretur i byen.  
 
Karl-Erik Frandsen fortæller, at Helsingør i foråret 1711 blev ramt af den skrækkelige byldepest, 
der sikkert kom til byen med en passager om bord på et skib fra Stockholm. Det kostede næsten 
1/3 af byens indbyggere livet. 

 
Et af ofrene fra pesten bæres bort under sygdommens hærgen i 1711. Foto: Medicinsk Museum 

 
Takket være et helt usædvanligt kildemateriale, nemlig barberernes ugentlige indberetninger til 
sundhedskommissionen, er det muligt at følge epidemiens udvikling fra gade til gade og fra hus 
til hus. Der blev efter pestens ophør lavet en oversigt, over hvilke huse der var "øde og tillukt" 
som følge af pesten. 
 
Da mange af disse huse stadigvæk eksisterer, kan vi med Karl-Erik Frandsen i spidsen gå i 
pestens spor gennem Helsingørs gamle gader og stræder.  
 
Efter byvandringen er det ca. kl. 12.00 tid til frokost, som indtages i Kulturværftets café. Her   
serveres en frokosttallerken.. 

 
Efter frokosten spadserervi til M/S Museet for Søfart, som ligger meget tæt på Kulturværftet.   
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Vi følger de skrånende broer spændt ud over  Helsingørs Skibsværfts  gamle tørdok og træder 
ind i det ”underjordiske” museum, tegnet af det verdenskendte arkitektfirma BIG. Den gamle dok 
står på den måde som et historisk industrimonument. 
 
Verden er afhængig af søfart – og har været i det i mange tusiinde år.  Sådan har det altid været. 
Via søfarten, og den handel og de kulturpåvirkninger, den er en del af, har Danmark altid været 
bundet sammen med resten af verden. Det er den historie og den nutid, der bliver foldet ud på 
M/S Museet for Søfart. 
 
Prisen for deltagelse i arrangementet i Helsingør er 250 kr, som omfatter byvandringen, frokost i 
Kulturværftets café samt entré og rundvisning med guide på M/S Museet for Søfart.  
 
Tilmelding til arrangementet sker ved indbetaling af 250 kr til DVS konto i Danske Bank med 
Reg.nr. 9570 Konto 1691791 eller via giro: Kontoart 01 og gironummer 1691791. Husk ved 
indbetalingen anføre dit navn. Tilmelding også gerne til dvs@vd.dk, til undertegnede 
cjhansen22@gmail.com eller på tlf. 2484 8059.  
 
Praktiske oplysninger: Kulturværftet, Allégade 2, Helsingør ligger i gåafstand fra jernbane-
stationen. For bilister er der bl.a. parkering bag Kulturværftet – den samme plads som benyttes 
af gæster til Kronborg og Museet for Søfart.  
 

2- Vejhistorisk ekskursion til Estland og Letland 
Vi har sluttet tilmeldingen til årets vejhistorriske tur til Estland og og Letland med 40 tilmeldte. 
Tak for alle tilmeldingerne. Vi vil inden for kort tid fremsende oplysninger om endelig pris for 

turen og om indbetaling.  

 

Mange hilsener  
 
 
Carl Johan Hansen, Næstformand   
Dansk Vejhistorisk Selskab c/o Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, 1022 
København K..dvs@vd.dk 
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