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Helsingborg − början på ett historiemedvetande
Att börja i det lilla, att börja i det nära, kända är en naturlig ingång till historien.
Kan elever redan i årskurs tre få några enklare hållpunkter i historien är det till
stor hjälp för att utveckla ett historiemedvetande. Hur var det här för 100 eller
1000 år sedan? Varför är vi här i Helsingborg, nu? Hur kommer det att vara här
om hundra år?
Helsingborg har en kraftig inflyttning, en del men långt ifrån alla har föräldrar och
farföräldrar härifrån. Många kommer från helt andra delar av världen. Oavsett om
Helsingborg är en ny eller gammal bekantskap så behövs hållpunkter för att utveckla en identitet. Varför vill så många bo i Helsingborg idag när nästa inga ville
bo i Helsingborg på 1700-talet? Staden är gammal, dess medeltid, stormaktstid
och industrialisering är en del av dansk och svensk historia. Byggnader, och inte
minst stadens läge underlättar när vi ska göra historien mer konkret. Vad såg Helsingborgarna ute på Sundet 1658 eller 1940? Helsingborg var 1710 härjat av krig,
bränt och förgiftat. Återuppbyggnaden fortskred sakta. Idag uppskattar vi att bo
nära kontinenten och vattnet, för 200 år sedan var det inte ofarligt.
Glimtar från historien sätter igång elevernas tänkande, jämförelser. Krig här, då?
Mina föräldrar flydde från krig. Här ger vi en bakgrund, några hållpunkter för att
förstå Helsingborgs framväxt. Det är gott men räcker inte för att motivera historia
i skolan. Vi måste koppla den här framställningen till eleverna undringar och få
den att hänga ihop med idag, då men inte annars kan eleverna börja utveckla ett
historiemedvetande.
En ny kursplan Skola 2011 preciserar tydligare innehållet i årskurs 1- 3. Hemortens
historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta
om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder är en del.
Helsingborg berättar är ett försök att möta de nya kraven, ge alla elever i Kunskapsstaden Helsingborgs en ingång till lokalhistorien. Tillsammans med undervisning,
några webbaserade övningar ska häftet svara mot målen i årskurs 3 och samtidigt
visa stadens spännande historia. Staden är värd besök. Utnyttja de fina möjligheter
som ges med Dunkers, stadsvandringarna, Kärnan och mycket annat.
Häftet har kommit till efter ett fruktbart samarbete mellan Kunskapsstaden Helsingborg och Dunkers kulturhus. Journalisten Åsa Järeslätt, som under tidigare år
varit verksam som lärare i grundskolan, har valt ut och sammanställt materialet.
Med fingertoppskänsla och ovärderliga insikter i barns lärande har hon har också
författat alla texter och gjort häftets layout. Etnologen och museipedagogen Anja
Petersen på Dunkers kulturhus har under arbetets gång varit en entusiastisk, kunnig och idérik samarbetspartner. Kulturmagasinet har hjälpt till med bilder
och Thorbjörn Jordansson, Förvaltningschef, skol- och fritidsförvaltningen, och
Elisabeth Alsheimer, verksamhetschef, Museum och konst på Dunkers kulturhus,
har ställt sig positiva. Ett särskilt tack riktas till fotografen Christer Järeslätt som
bidragit med egna bilder.
Axel Hultman, lokalhistoria, Kunskapsstaden Helsingborg.
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Istiden. Tand från en överlevare. Den har
suttit i munnen på en mammut som levde i
Skåne på istiden. Foto: Sven-Olof Larsén.

Från is till järn
Fram till för 13 000 år sedan var Skåne täckt av is. När vädret blev varmare
smälte isen och försvann. Då började människor leva här. Eftersom de jagade
och fiskade för att få mat byggde de inga hus. Istället flyttade de runt och
bodde där de vilda djuren gick för att äta och där det var lättast att fånga
fisk. Med tiden blev vädret varmare och flera sorters växter började växa på
marken. Då kom det också fler djur och människorna behövde inte längre
följa efter djuren för att få mat. Nu kunde man bli bofast. Människorna började odla och föda upp djur som getter, får och grisar som gav kött, mjölk,
skinn och ull. Till det nya sättet att leva behövdes nya redskap. Av flintasten
tillverkades knivar, pilspetsar och skrapor. Av ben från djur kunde man göra
små saker som kammar och nålar.
Med tiden uppfann människorna fler och fler verktyg och kom hela tiden på
nya sätt att göra verktygen bättre. Materialen som människorna använde till
sina verktyg, flintasten, brons och järn, har fått ge namn åt den tid de levde.

Stenåldern. Yxan från stenåldern ser nästan ut som en båt.
Foto: Sven-Olof Larsén.
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Skånska vikingar
Människorna som levde under senare delen av järnåldern, från 700-talet till
1000-talet, kallar vi för vikingar. De var bra på att bygga båtar. Under sina
300 år åkte vikingar från Nordvästra Skåne, där Helsingborg ligger, till de
Brittiska öarna och Västeuropa. De reste över haven för att köpa och sälja
saker för att bli rikare. Ibland roffade de bara åt sig det de ville ha. Vikingarna
blev kända för sina plundringståg. De kom hem med värdefulla saker i silver
och guld. Eftersom de hade varit i andra länder länge lärde de sig också
mycket om andra människors sätt att leva och göra saker. På så vis kom människorna i Norden att göra vissa saker på samma sätt som de i andra länder.

Järnåldern och Vikingatiden
Ett kilo silver. På vikingatiden
grävdes arabiska, danska och
engelska mynt, smycken och
andra saker i silver ner i Filborna.
Foto: Gabriel Hildebrand
/Statens historiska museum.

Bronsåldern. För 2 500 år sedan hamnade
Kastlösakvinnan i jorden. Kanske var det för
att ge tur och bra väder. I Europa har man
hittat nio sådana figurer.
Foto: Sven-Olof Larsén.
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Fullt med fisk
Det var mest män som reste iväg på vikingaskeppens äventyr. Kvinnorna,
barnen och de gamla stannade hemma. Det fanns gott om fisk i havet och
många blev fiskare. Ett fiskeläge växte fram. Fastän man fiskade tog fisken
inte slut. Det berättas att det på 1100-talet fanns så mycket sill att båtarna
knappt kunde ta sig fram. Fisken kunde plockas upp med bara händerna.
På 800-talet hade det samlats så många fiskare att ett fiskeläge vuxit fram.
Hit kom köpmän från Nordtyskland för att köpa sill. Köpmännen hade med
sig salt. När fisken packades i stora tunnor med salt kunde den sparas länge
och skickas med båt för att säljas och ätas utomlands.

Sillfisket fick ett fiskeläge att växa fram på stranden. När människorna blev
fler växte staden fram. Foto: Sven Olof Larsén.
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En stad blir till
Fisket, handeln och den bördiga jorden som gav bra skördar till jordbrukarna
gjorde att fler och fler människor började leva kring fiskeläget. De byggde
sina hus på landborgen och på stranden. En stad växte fram i Danmark. Exakt
när Helsingborg blev stad vet man inte. Det står inte skrivet någonstans. Men
år 1085 skrev kung Knut den Helige om Helsingborg som en stad i ett gåvobrev. Brevet är det äldsta beviset på att Helsingborg var en stad. Dagen då
kungen skrev brevet, den 21 maj, har fått bli Helsingborgs födelsedag.

Den smalaste delen av Öresund ser nästan ut som en hals. Helsingborg
ligger vid en landborg, en urgröpning som naturen gjort. Kanske hade de
första människorna byggt en fästning, borg, på platsen. De som bodde vid
halsen kallades halsingar.
Forskare tror att det är därifrån namnet Helsingborg kommer. Stavningen
har ändrats. Har forskarna rätt betyder namnet: de som bor vid halsen och
borgen. Halsing + borg = Halsingborg.

9

Perfekta platsen
I det danska riket låg staden på en perfekt plats. Avståndet mellan Helsingör
och Helsingborg är litet och därför blev Helsingborg den stad som knöt samman Skåne, Halland och Blekinge med resten av Danmark. För att hålla ihop
sitt land behövde kungen många borgar. Den i Helsingborg började byggas
på 1300-talet.

Dyrbar gåva? Glasbit från en skål eller kanna,
troligen från Syrien. Den fick kanske kungen i
present på medeltiden. Foto: Sven-Olof Larsén.

Helsingborgs slott var egentligen flera olika byggnader som byggdes efter
hand. Slottet finns inte längre. Men stadens stämpel, sigillet, från år 1468
finns kvar. Stämpeln visar en del av det gamla slottet. Idag finns nästan
samma bild på symbolen för Helsingborgs stad, stadsvapnet.
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Från Kärnan hölls fiender på avstånd med olika vapen.
Dessa fotanglar, spikklubbor och spjut har kanske dödat
många svenskar. Foto: Sven-Olof Larsén.
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Tjockis står kvar
Från Kärnan kan man se långt ut över hav och land. Tornet som är 35 meter
högt byggdes dels för utsiktens skull. Härifrån kunde kungens soldater se och
skjuta på fiender på långt håll. Kärnan som är det enda som finns kvar av
Helsingborgs slott började byggas år 1313. Det fanns redan ett sandstenstorn
men det var 200 år gammalt och kung Erik Menved tyckte att det behövdes
något rejälare för att hålla svenskarna borta. Ingen skulle få förstöra borgen.
Väggarna är fyra meter tjocka. Kring slottet fanns en ringmur. Tornet låg i
mitten och därför heter det Kärnan. I flera hundra år var Kärnan en av de
viktigaste byggnaderna i Helsingborg. När Danmark förlorade staden och
Skåne blev svenskt behövdes inte ett försvarstorn längre. Men Kärnan fick
stå kvar och användes som sjömärke så att båtarna lättare kunde hitta rätt.
Kärnan började förfalla. För att Kärnan ska kunna stå kvar och berätta om
historien har tornet lagats.

Tjusigt värre. Kärnans tjocka
väggar murades i tidens allra
finaste material. Det var bara
kungar och andra rika som
hade råd med lyxen att bygga
hus i tegel.
Kärnan år 1893.
Foto: Carl Dahlqvist.
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Takterass och
försvarsvåning

Fjärde våningen
Soldaternas rum
och vapenförråd.

Tredje våningen
Kungens rum och
borgens centrum.

Andra våningen
Tjänstefolkets rum.

Första våningen
Vaktstuga och kök.

Bottenvåningen
Skafferi.
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Skelett
under skolan
När en ny skola skulle byggas i slutet av 1800-talet hittades resterna från ett
gammalt hus och en kyrka. Det var dominikanernas kloster som legat gömt
under jorden i över 300 år.
De kristna var övertygade om att deras sätt att tro var det enda rätta. De
trodde också att de som hade fel gudar skulle hamna i helvetet när de dog.
Därför var det viktigt att åka till andra länder för att lära ut rätt tro. Dominikanerna kom från Spanien i mitten på 1200-talet. Eftersom de alltid hade
svarta mantlar på sig kallades de för svartbröder. Svartbröderna som bosatte
sig i Helsingborg lärde sig danska för att prata om Jesus med stadsborna. I
över 250 år var det vanligt att möta dem på gator och torg. När de inte läste
eller talade om Jesus tiggde de. De hade inga egna pengar att köpa mat för.
På 1950-talet undersökte arkeologer marken under skolan för att få veta mer
om Helsingborgs svartbröder. Deras spadar grävde upp nästan 500 gravar. På
skolgården kan man se rester från svartbrödernas hus och kyrka som låg här
fram till mitten av 1500-talet.

Foto: N N
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Detta är den äldsta bilden som finns kvar av Helsingborg. Den gjordes år 1580
när många kyrkor redan rivits. Bilden kallas Braunska sticket.

Helsingborg river
När kristendomen kom till Norden började människorna i Helsingborg att
tro på bara en Gud istället för flera. De trodde att guden hade skapat världen
och att han hade en son, Jesus. I kyrkorna hörde folket prästen predika och
i klostren bodde munkar och nunnor. Alla kristna i hela världen hörde till
samma kyrka som styrdes från Rom.
Martin Luther som var präst i Tyskland tyckte att kyrkan skötte en del saker
på fel sätt. När han sa det hade han inte tänkt starta ett jättebråk, men det
blev det. De som bestämde tyckte att Luther hade fel och skulle hålla tyst.
Men många höll med honom. Bråket slutade med att många lämnade katolska kyrkan. Det blev en ny lära och en ny kyrka. De som följde Martin
Luther till den nya kyrkan kallas ibland protestanter eftersom Martin Luther
protesterade – sa emot.
På mitten av 1500-talet kom Luthers idéer till Danmark. Kungen gillade den
nya läran bättre och bestämde att Danmarks kristna skulle tro på den istället.
När den nya läran infördes skulle många av de gamla katolska sederna bort.
Förändringen syntes tydligt i Helsingborg. Klostret och de tre kyrkorna som
låg på landborgen revs. Men man gjorde sig inte av med allt. Kungen ville
behålla kyrkklockorna som var värda pengar. Några av dem flyttades till
Mariakyrkan. När kyrkan ringer i sina klockor hörs samma klang som kom
från de rivna kyrkorna.
15

Sverige vinner
I över 100 år krigade Sverige med danskarna om Skåne, Blekinge och Halland. Det var strider nästan jämt. Ibland vann svenskarna slagen och ibland
vann danskarna. När den svenske kungen Karl X Gustavs soldater gick över
isen på Stora Bält, vintern år 1658, förlorade Danmark. Då blev Skåne och
Helsingborg svenskt.

Helsingborgs slott bombaderades av danskarna den 2 och 3 juli 1676.
Roymen de Hooghes kopparstick visar16
striden.

Fredlöst liv
Allt skjutande och dödande gjorde Helsingborg till en hemsk och farlig stad
att bo i. Bönderna kunde inte odla marken i lugn och ro. Soldaterna plundrade byarna på mat. Av det lilla helsingborgarna ändå lyckades få ihop skulle
kungen ha skatt. Under den här tiden var Helsingborg en stad som man hellre
flyttade ifrån än till. År 1710 bodde mindre än 1000 personer i Helsingborg.
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Sista striden
Danmark ville ha tillbaka sitt landområde och började snart kriga igen.
50 år efter freden i Roskilde gjorde de ett sista försök. På vintern år 1710
kom 14 000 danska soldater till Sverige för att slåss mot den svenska armén.
En dimmig förmiddag vid Ringstorpshöjden överraskades de av svenska
trupper som anföll dem med pikar, bajonetter och kanoner. På tre timmar
dödades, sårades och tillfångatogs 4 600 danska soldater. Efter slaget vid
Helsingborg har Danmark aldrig mer försökt ta tillbaka Skåne.

Smart Stenbock
staty på torget
Den listiga planen att göra sig redo för strid och stå och vänta i dimman var
fältherre Magnus Stenbocks. Danskarna som tog det lugnt och väntade på
bättre väder för att fortsätta slåss var inte beredda när Magnus Stenbock gav
order om attack. Fältherrens list ledde till danskarnas nederlag. Idag står den
svenska segerherren staty på Stortorget.
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Sveriges hjälte Magnus Stenbock står staty på Stortorget sedan 1950-talet.
Foto: AB Helsingborgsbild.
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Fransk soldat
går i land som

svensk prins
När Sverige vann kriget om Skåne blev helsingborgarna svenska och Sverige
ett större land. Men Sverige blev snart mindre igen. Gustav IV Adolf som
blev kung år 1792 var dålig på att kriga och blev av med Finland som varit
svenskt. Krigen kostade staten en massa pengar och när kungen aldrig vann
bestämde sig några militärer för att göra sig av med honom. Han fängslades
och fick lämna landet. Hans farbror blev kung istället. Den nya kungen,
Carl XIII, var gammal och hade inga barn. För att Sverige skulle få en
kronprins adopterade han en dansk prins, Christian August.
En dag, när Christian August var i Kvidinge, föll han av sin häst och dog.
Riksdagen fick leta efter en ny prins. I Frankrike hittade de Jean Baptiste Bernadotte. Han kände den franske kejsaren och var bra på att leda soldater i
strid. Han var rik och Sverige behövde pengar. Trots att han inte var prins
och hade fel religion tyckte riksdagen att Bernadotte var perfekt för Sverige.
Bernadotte gick med på att bli Sveriges kronprins och Carl XIII adopterade
honom också. I september år 1810 kunde den nye kronprinsen börja sin resa
till sitt nya land.
Innan prinsen kom till Sverige måste han bli protestant. När han kom fram
till Helsingör träffade han den svenske ärkebiskopen. Bernadotte sa att han
trodde på samma sätt som svenskarna och fick byta religion. När det var klart
kunde prinsen fortsätta sin resa till Sverige. Det var i Helsingborg som
kronprinsen såg sitt nya land för första gången.
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G Cederströms glasmålning i rådhusets visar kronprinsens första steg i Sverige.
Lördagen den 20 oktober år 1809 tog Bernadotte båten över sundet.
Helsingborg hälsade honom välkommen med kanonskott och jubel. När
Bernadotte blivit kung av Sverige gav han varje år 300 riksdaler till de fattiga
i Helsingborg .

21

Rum för en kung
Första natten i Sverige sov kronprinsen i Helsingborgs finaste hus, Gamlegård
vid Norra Storgatan. När han vaknade på morgonen firade han gudstjänst i
huset. På eftermiddagen åkte han en tur för att se staden innan han klädde
om för kvällens festligheter. På Ramlösa brunnshotell ordnades en stor bal
till prinsens ära. Många ville träffa Bernadotte och önska honom lycka till.
Helsingborgarna firade sin prins i dagarna tre.

På sin rundtur i Helsingborg åkte kronprinsen förbi Jacob Hansens hus. Kvällen
till ära lyste ljus i alla fönster. Huset som byggdes 1641 är det enda bostadshus
som finns kvar från tiden då Helsingborg var danskt.
Bilden är från 1910. Foto: Okänd.
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När Bernadotte kom till Helsingborg var staden fortfarande liten. Då fanns det
inga hotell. Kronprinsen sov över i det finaste huset, Gamlegård.
Foto: Salfon Almquist

Stolt sten
År 1835 var det 25 år sedan kronprins
Bernadotte gick i land i Helsingborg för att
bli kung av Sverige. För att fira kungens
landstigning sattes en minnessten upp.
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Ett skepp kommer

lastat med…
Till hamnen kom många båtar lastade med saker som odlats i varmare länder.
Handelsmän från andra länder bosatte sig gärna i Helsingborg och startade
företag precis som de tyska handelsmän som invandrade till Helsingborg på
medeltiden hade gjort.

Svenskt kaffe
från Brasilien
Carlos Zoégas släkt kom från Brasilien.
Carlos köpte kaffeodlingar där och skickade kaffebönorna till Helsingborg där
han startat ett kafferosteri år 1886. När
han dog tog hans änka Maria över det
lilla rosteriet. Hon fick det att växa till ett
stort företag. När hon gifte om sig bytte
den nye mannen till hennes efternamn.
Namnet Zoéga levde vidare och har
lånat sitt namn till flera miljoner
koppar kaffe.

Foto: Christer Järeslätt
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Zoegas kafferosteri på Drottninggatan 30, 1920-tal. Foto: Carl Magnus Bagge
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Karl Krooks gata med folkbadet som revs 1939. Foto: Arne Juhlin.

Uppfinningar
förändrar livet
Med tågen kom stora förändringar. Fram till mitten på 1800-talet var det
häst och vagn som gällde om man ville resa någonstans dit det inte gick några
båtar. Resan gick inte snabbare än hästarna orkade dra vagnen. Dessutom var
det dyrt och besvärligt. De flesta gick istället.
Handelsmannen Petter Olsson var en av de som blev rik på att köpa och sälja
havre. Han använde sina pengar till bygga upp flera industrier i staden. Rögle
tegelbruk, Helsingborgs mekaniska verkstad och Helsingborgs Ångqvarns AB
kunde alla startas med pengar från havren.
På gårdarna skaffade bönderna maskiner. Då blev många som hade jobbat
på fälten av med sitt arbete. De nya jobben fanns i fabrikerna. Arbetarna från
den skånska slätten strömmade till Helsingborgs nya industrier, hamnen och
järnvägen.

26

Befolknings
explosion
Staden växte jättesnabbt. År 1850 bodde det ungefär 4 000 personer i Helsingborg. 20 år senare var helsingborgarna dubbelt så många. De som byggde
hus fick mycket att göra. Det behövdes också fler affärer, restauranger, skolor
och så vidare. Rådhuset som hade haft plats för stadens viktiga arkiv, mötesplatser, tull och fängelse blev för alldeles för litet. Helsingborg byggde ett
nytt som blev större och pampigare.

Det nya rådhuset byggdes bredvid det gamla. Bilden är troligen tagen år 1894.
Foto: Okänd.
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Livet i slott
När så många människor flyttade till Helsingborg på nästan samma gång
fanns det inte bostäder åt alla. De som ägde fabrikerna och tjänade mycket
pengar hade råd att bygga stora hus åt sig själva längs med kusten norr om
hamnen. Till arbetarna byggdes bostadshus alldeles bredvid fabrikerna i den
södra delen av staden där järnvägen gick. Lägenheterna som var små och
kalla var inte tillräckligt många. Ofta fick flera familjer tränga ihop sig och
bo tillsammans i en lägenhet. Så kom Helsingborg att delas upp i en del där
de rika bodde och en för de fattigare arbetarna.

Sonja Ingelsson (1903–1967) i sitt rum runt 1910. Hennes pappa, Bernhard,
var konsul, skeppsredare och politiker. Familjen bodde på Drottninggatan 74 .
Foto: okänd

28

…och koja

Vardagsliv på Söder. Vykort/ Foto: Arne Juhlin

Vy över Carl Krooksgatan. Till höger syns varmbadhuset. I mitten ligger Superfosfatfabriken och Wetterlingska möllan. Fosfatfabriken kallades ofta Skitan
eftersom den släppte ut rök som luktade illa. Bilden är tagen runt 1910-20.
Foto: okänd
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Den skånska slätten är bördig. På landsbygden runt om Helsingborg får bönderna fortfarande stora skördar. Foto: Albin Wahlgren/albinfoto.se

Hungriga hästar
Fram till för 200 år sedan, innan det fanns ångmaskiner och elektricitet, var
hästen jätteviktig. De körde lastvagnar, plogade åkrar och drog runt tunga
maskiner. Hästarna fick havre att äta. I Skåne odlades mest i hela Sverige.
Handelsmännen i Helsingborg köpte böndernas skördar och sålde vidare till
andra länder. I hamnen lastades fartygen fulla med havre. Många båtar gick
till England och hästarna på Londons gator mättade magen med skånsk
havre.
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Exporten tuffar på
När tågen uppfunnits och järnvägen kom till Helsingborg, på 1860-talet,
kunde de skånska bönderna skicka mer havre till handelsmännen. Då kunde
de sälja ännu mer och skickade iväg fler skepp fullastade med havre. Hamnen
blev för liten. För att klara av att ta emot alla skeppen måste den byggas ut.
Under tiden som den nya hamnen byggdes uppfanns ångbåtarna. De var
större än segelfartygen och hade plats för jättestora laster. Men den nybyggda
hamnen var inte tillräckligt djup för att de nya båtarna skulle kunna komma
dit. Hamnen byggdes ut igen.

Färglagt vykort/Foto:Arne Juhlin.
Sjöfart har alltid spelat stor roll för Helsingborg. Trots det har hamnen bara
funnits i två hundra år. Först på 1400-talet, när båtarna blev för stora för att
lägga till direkt på stranden, behövdes en brygga. Den gjordes av trä.
Handelsmännens affärer med England gjorde Helsingborgs hamn till den
största i Skåne. En riktig hamn, så att större skepp kunde komma till
Helsingborg kunde byggas i början på 1800-talet.

31

Stadens spår
På sommaren år 1865 började tågen rulla till och från Helsingborg. Första
järnvägsspåren gick till Eslöv där huvudbanan för södra Sverige låg. Under
några år byggdes fler och fler vägar för tågen som hämtade upp böndernas
skördar och stenkol från gruvorna.

Centralstationen på 1860-talet. Masten på ett segelfartyg syns i förgrunden.
Stationen revs år 1987 när Knutpunkten skulle börja byggas.
Vykort/Foto:Arne Juhlin.

Första färjan

Ångfärjestationens vänthall. När stationen invigdes i slutet på 1800-talet blev
Helsingborgs hamn den första i Sverige där tågvagnar fulla med varor kunde
åka direkt upp på färjor istället för att lastas om. Foto: okänd.

Nöjestur och retur
Helsingborg blev känt för sin korta väg till Helsingör. Sedan färjorna började
gå har tåg och senare också lastbilar åkt över sundet från Helsingborg.
Båtarnas restauranger och butiker har lockat många resenärer som turar, åker
fram och tillbaka utan att gå iland.
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Arbetare gör tegel på AB Helsingborgs Ångtegelbruk. Foto: okänd.

Nära till jobbet
För att enkelt kunna ta emot råvaror som kom med tåg var det smart att
bygga fabrikerna nära järnvägen. Längs med järnvägen växte det upp en ny
stadsdel med olika industrier. Många av dem tillverkade saker av sådant som
fanns i närheten. I Helsingborgs Sockerfabriks AB blev böndernas sockerbetor till socker. I en annan fabrik tillverkades kemikalier av vete och annat
spannmål, i en tredje brändes lera till tegel.
I fabrikerna var det varmt, trångt och farligt att jobba. Det kryllade av loppor.
Arbetet var hårt och ibland orättvist:
”Det kunde hända att en man fick ta ett kvinnligt arbete, då fick han en krona
mer i timmen bara för att han var karl. Trots att han gjorde samma jobb som
vi”, berättar en kvinna som arbetade i en fabrik i början på 1900-talet.
Arbetarna vågade sällan klaga högt. När som helst kunde de bli av med
jobbet. Lönen var liten. Fast de jobbade från tidig morgon till sena
kvällen var det många arbetare som inte fick ihop tillräckligt med pengar.
I kvarteren på Söder, där arbetarna bodde, var det många familjer som inte
kunde äta sig mätta varje dag.
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Arbetare vid Superfosfatfabriken 1918. Pojken i mitten hette Bror Olsson
Foto: okänd

Liten fick mindre
Det var vanligt att barn jobbade i fabriken. Deras lön behövdes i de fattiga
familjerna. Eftersom de var barn tjänade de inte lika mycket som de vuxna.
De barn som inte hade något jobb hjälpte till hemma. De passade syskon
och tog hand om hemmet medan föräldrarna arbetade.

35

Foto: Lindberg Foto.

Jutan på 1940-talet. I fabriken fanns spinnmaskiner och vävstolar. Fram till år
1962 syddes säckar i Petter Olssons Skånska Jutefabrik i Gåsebäck.

Nu är det inte längre hårt arbete som gäller. Till Jutan går man på för att ha
kul. Symaskinerna har lämnat plats år skateare, musiker, dansare och skådespelare. Foto: Alexander Gemskowski.
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Helsingborgare
mår bättre
Henry Dunker var en av de första arbetsgivarna i Sverige som tänkte på de
anställdas hälsa. Arbetarna på hans gummifabrik fick gratis läkarvård och
pengar till medicin. Både arbetare och fabriksägare tjänade på det. De som
var sjuka kunde inte jobba lika mycket. Henry Dunker startade också en
barnkrubba, ett dagis där arbetarnas barn fick vara medan mamma och pappa
jobbade.

Dagisbarn och fröknar i barnkrubban på 1930-talet.
Foto: okänd
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Henry
Dunker
Gummikungen
Henry Dunkers pappa var säker på att han skulle kunna tjäna pengar på att
göra och sälja galoscher i regniga Norden. År 1891 startade han och Petter
Olsson Helsingborgs Gummifabriks Aktiebolag. Det gick inte så bra.
Gummit var klibbigt och galoscherna blev dåliga. Ryssarna var bäst i världen
på gummi. Johan Dunker skickade sin son till S:t Petersburg för att lista ut
hur de gjorde. De ville inte avslöja hemligheten så han åkte till Riga istället.
Där blev han kompis med Julius Gerkan, en kemist som visste hur man
gjorde galoscher. Han flyttade gärna med till Sverige.
Henry övertalade butiker att sälja galoscherna och blev snart chef. Fem år
senare hade en miljon galoscher tillverkats i fabriken. Gummifabriken hade
mycket att göra och blev Helsingborgs största arbetsplats.

Inte bara gummiskor. Gummifabriken lärde sig snabbt att göra andra saker
också. Här målas bollar, det var ett arbete som kvinnorna fick göra. Foto: okänd
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Den amerikanska galoschen var en genial idé.
Gummiskon träddes på läderskorna och höll fötterna torra i regn och rusk.

Det är svårt att veta hur Henry Dunker var som person. Han berättade inte
så mycket om sig själv. Det finns många historier om honom. Det sägs att
han var en sträng chef och en snåljåp. Andra tycker att han var som en farfar,
snäll och givmild. Pengarna som han tjänade på gummiskorna satsade han
på att göra fler affärer. Han blev Sveriges rikaste man. När han dog gav han
pengarna till Helsingborgs stad.
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KUNGEN
en riktig
trädgårds
Gustav VI Adolf
sköter sitt blomsterland.
Foto: Arkiv

mästare

I mitten på 1800-talet lät Oscar II bygga ett slott till sin fru. Det är efter
henne, drottning Sofia, som slottet är uppkallat. Varje sommar bodde kungaparet här. När deras sonson Gustav VI Adolf och prinsessan Margareta gifte
sig år 1905 fick de slottet i present. De använde också slottet till att bo i på
somrarna. De tyckte mycket om växter och skaffade sig en enorm trädgård.
Kungen samlade på rododendron från hela världen och planterade dem i sin
park.
När han dog fick Helsingborgs kommun slottet. På Sofiero fortsätter man att
sköta trädgården och samla rododendron precis som kungen. Varje år kommer tusentals turister för att se alla blommor.

Rododendron blommar i parken.

Sofiero Slott

Foto: Markus Nilsson.

Foto: Iti Forsberg

Gamla stan finns
på Fredriksdal
På Fredriksdals friluftsmuseum kan man nästan resa bakåt i tiden. Här finns
hus från det gamla Helsingborg. När staden växte och blev större fick de
gamla husen ge plats åt nya och större. Istället för att bara riva husen sparades många av dem. Husen plockades ner för hand. På Fredriksdal byggdes
de upp igen. Den som kikar in i dåtidens affärer, hem och verkstäder kan
nästan se bakåt i tiden.

Friskt och festligt. I Ramlösa finns det en vattenkälla. Vattnet innehåller mycket
järn. På 1700-talet trodde man att vattnet från en sådan källa kunde bota sjukdomar. Ramlösa blev snart populärt. Människor reste från hela landet för att
dricka hälsobrunn. Det byggdes hotell och restaurang. När kronprins Bernadotte
kom till Sverige firades han med en bal i Ramlösa. Under åren har många haft
fest här. År 1912 träffades dessa finklädda damer på kaffeserveringen.
Foto: Okänd
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Gummifabriken blir

kunskapsfabrik

Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Efter hundra år stängdes gummifabriken Tretorn. Gummiskor och tennisbollar tillverkas inte längre i Helsingborg. Nu är det forskare, tekniker och
chefer som blir till i huset. Campus Helsingborg flyttade in år 2 000 och är
en del av Lunds Universitet.
Campus har plats för mer än 3 000 studenter - lika många som jobbade på
fabriken när den var Helsingborgs största arbetsplats.

42

Foto: Christer Järeslätt

Sockerfabrikens
nya näring
En tid i Helsingsborgs historia var Sockerbruket den fabrik där flest helsingborgare fick arbete. Att bygga fabriken var Petter Olssons idé. Idag är Ikea
det företag som ger mest jobb i staden. När bruket byggdes om för att bli
Ikeas huvudkontor las röda mattan in för högste chefen i rum nummer 20.

Foto: Christer Järeslätt
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Skolan inte viktig
I Helsingborg har det funnits skolor sedan 1200-talet. I den första skolan
undervisade svartbröderna. Den försvann när Danmark bytte religion. Sen
kom det andra skolor. Men det var inte alla barn som fick eller behövde gå i
dem. Lagen om att alla barn skulle få lära sig läsa och skriva kom för ungefär
160 år sedan. Innan dess var det bara de föräldrar som hade pengar som
skickade barnen till skolan. Mest pojkar. Många tyckte att skolan inte var så
viktig för flickorna. Innan lagen kom fick de fattiga gå i söndagsskola, om
föräldrarna ville. Att gå i skolan varje dag var inte lika viktigt som att hjälpa
till hemma eller arbeta. Idag måste alla barn gå i skolan i nio år. De flesta går
tre år i gymnasiet också.

Många helsingborgare har lärt
sig massa saker på Nicolaiskolan. Först var skolan för pojkar.
Sedan blev den ett gymnasium.
Idag har skolan flyttat men skolgården finns kvar. Spåren efter
svartbröderna syns fortfarande
på den gamla skolgården.
Foto: Johanna Enochsson.
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Ny vy för staden

Visionsbild för Knutpunkten i framtiden, framtagen inom H+ projektet.
Illustration: Schönherr/Adetp.

Helsingborg fortsätter att växa. I framtiden kommer många fler att bo, arbeta
i och resa till och från Helsingborg. Varje dag kommer 45 000 människor
med tåg, buss eller färja till Knutpunkten. Resecentret som byggdes på 1990talet är alldeles för litet. Precis som när arbetare kom till Helsingborg på
slutet av 1800-talet måste staden bygga mera.
Arbetet har redan börjat. Planen är att det ska grävas en tågtunnel. Går alla
planer i lås kan Knutpunkten och Södra hamnen se ut så här i framtiden.
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