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Neppens Havn:
Neppens Minde fra
1918 har rejst sig state
ligt over datidens Bangs
bostrand og varslet nye
tider.
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Kvarterer
Kvartererne og husene i denne folder
er fra før 1940. De fortæller deres
egen historie om en anden tid. Derfor
ønsker vi at bevare dem for vores
efterkommere – og at vise dem frem
for dig.
Frederikshavn ser flot ud fra mange
vinkler. Men kommer du fra syd, langs
Kattegat, kan du nyde byens både rå
og blide profil med kraner på havnen
ud til det glitrende hav.
Så smør et par klemmer, pump cyklen
og nyd Frederikshavn fra jernhesten –
og fra syd til nord. Cykelturen her i
folderen går fra Neppens Havn i
Bangsbostrand og nordpå gennem
hele den oprindelige langstrakte by til
Rønnerne.

Kvarterer

Turen gennem byen fortæller om kvar
tererne, men først og fremmest om
husene, hvor vi har valgt at fokusere
på tidstypiske facader og flotte og
klassiske bygningsdetaljer. Netop det
samme som Frederikshavn Byfond
interesserer sig for og støtter.
Helt op til 60-erne var Frederikshavn
en flere kilometer lang og smal by.
Siden er byen blevet bredere ved at
udvikle sig mod vest til Knivholt. Turen
her koncentrerer sig om den lange
smalle del af byen.

På cykeltur i Frederikshavn

16

Lille Frederikshavn hed byen ud ad
Søndergade. De nydeligt restaurere
de mangefamiliehuse fra starten
af 1900-tallet kendetegner
Søndergade.

Sønderstrand førte lige ned
til stranden, hvor der var et
leben af legende børn og
badende folk.
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Åen - Sæbybanestien:
Engang leverede Bangs
bo å muskelkraft til vand
møllerne i Bangsbo Møllegård – nu Møllehuset –
og i Bangsbostrand Mølle.
Søndergade
205: Et almin
deligt hus med
ualmindelig flot
3-kantfronton
og smukt ro
setvindue. Den
6-takkede stjer
ne er en tidsty
pisk dekoration.
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Kulturel vejviser:
Gadeskilte på be
tonpæle er en
sjældenhed – men
også en slags kul
tur. Vi lader den stå
et øjeblik!
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Emilievej 32: Som indgangsparti er det lille bi
slag både praktisk og kønt til dette charmeren
de hus. Og ”rigtige” vinduer som disse skal det
være. De blev sat i med støtte fra Byfonden.

Møllehus Allé 2:
Her er de klassiske
murstens-hjørne
lisener udskiftet
med granit. Intet
mindre!
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Sofievej 7: På Sofievej
kan du se dette gulkal
kede hus med hvidma
let tandsnitsgesims og
hvide blændinger un
der vinduet.
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Fem høns på en
pind: Eller 5 per
ler på en snor. Vi
er nået frem til et
fint lille gadestrøg
på Elmevej. Du
synes nok også,
at de 3 huse, hvor
taget er bevaret
med halvvalm, er
de smukkeste. Og
at dannebrogsvin
duer er rigtige.

Tidløs ro: Dan
skerne har altid
været gode til
træ. På kvisten
af Emilievej 31
ses en prægtig
træudsmykning,
som blev restau
reret af en dygtig
snedker i 1999.
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En stille hvisken: Solglimtet i de kønne
vinduer fortæller historier fra en anden
tid, når øjet finder ro ved dette smukke
hus på Godthåbsvej.
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Niels Mørchsgade 18: Træk cyklen om
på den anden side – på sæbybanesiden –
og betragt det lange flerfamiliehus fra
først i 1900-tallet. Fint bevaret med dan
nebrogsvinduer og hvidkalket murorna
mentik, hvidt stakit og »pisvæge«, prale
spiret på kvisten.
Nabohuset, Svendehjemmet, var de rej
sende svendes logi, varmestue og så
mænd også arbejdsformidling engang.

Falkevej 10: Bevaringsværdigt hus – magen
til Schousvej 6 og hus
på Ørnevej. Opført af
murermester C. E. Laursen – hvide hjørnekvaderlisener.
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Ørnevejskvarteret: Eksempler på husstørrelser
og typer, der fra 1911 og 20 år frem markerede
Ørnevejskvarteret. Store og små huse mellem
hinanden, men alle med klassicistiske stiltræk
f.eks. hjørnelisener i kvaderopmuring og smukke
indgangspartier med malede dørfyldninger såle
des som det ses på Ørnevej 14.
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Håbets Allé: 12 huse, som ikke ses
andet steds i landet. Unikt lille kvarter
fra 1905. Det er tyskinspirerede huse
tegnet af arkitekt Jens Nielsen. Cykl fra
Markedsvej mod Arentfeldtsgade og
nyd de taktfast placerede kubiske huse,
der ser helt anderledes ud. Stands ved
nr. 2. Det hus er fint bevaret.

I kirke: Fladstrand
Kirke stod færdig i
1690 og var byens
eneste kirke ind
til for kun 100 år
siden.
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Kløvervejskvarteret: En broget buket
sættes sammen, når husene bygges over
40 år. Rosevej 13 er funkis fra 1930-erne.
Et oprør mod tidligere byggestile.
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Et kig over kirkegårdsmuren til
Gl. Skagensvejs landevejsbebyggelse.

Fiskerklyngen: Det er let
tere at gå end at cykle på
Fiskerklyngens piksten.
Nyd byens værdifuldeste
arkitektur i sit fuldkomne
miljø. Tiden står stille.
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Kløvervej 12: Et so
lidt monument over
tiden fra 1911 til -31.
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Fra Kløvervej cykler vi op gennem
Overskrift: Her skal skrives en tekst om
Plantagen – den gamle bøgeskov, som
denne adresse. Dette er en layouttekst
nyttige borgere tog initiativ til allerede i
1830-erne.

Ørnevej 38
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Sønderstrand 17: Nedløbsrørets
»drueknæ« er tilsluttet et sandfang –
udformet som en fakkel. Fornemt og
klassisk blikkenslagerarbejde!

23 Ørnevej 27
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Fiskerklyngen: Læg mærke til tegltagene, de tjærede sokler, de
mange baghuse og skure, byens første fattighus i Strandgadebindingsværk, som er fra 1627 og fredet.
30

29

24

26

Ørnevej 14

Ørnevejens Skole: Byens skole fra 1916, da
arkitekturen var gumpetung, men udstrålede
soliditet og troværdighed. Ørnen som træ
skulptur er en fin idé og fint udført.
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Langs E45: En fin, indlevet bebyggelse.
Vi frederikshavnere er taknemmelige for
arkitektens respekt for Fiskerklyngens
arkitektur, stil og farveskala.
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Kalkværksvej 4:
Den klædelige hjør
nekarnap med små
rudede vinduer fin
der vi i Houmøllers
patriciervilla. ”Hou
møller” er et 100
år gammelt jernstø
beri, der nu hedder
MAN B&W Diesel/
Alpha Diesel.
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Bolignød: De før
ste årtier af 1900tallet strømmede
folk fra landet til
byen. Derfor byg
gede Byrådet de
nu byfornyede
”legoklodser”.
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Schousvej 6: Vi står lige
af cyklen. Byggestilen
fra 1. verdenskrig og til
1930 var smuk. Lige nu
beundrer vi dette hus
med helvalm og hvide
hjørnelisener.
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Gl. Skolevej 10:
Det gamle Bangs
bostrand er lave
længer på strand
engen. Dette
dejlige hus med
bevaret valmtag
er typisk for om
rådet.
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Skansegade 12: En
perle blandt byens
“strandvejsvillaer”.
Skibsbygmester
og grundlægger af
værftsindustrien 
H. V. Buhl byggede
det klassicistiske
palæ i 1888 og kaldte
det “Villa Marina”.
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Et blik ind i fortiden:
Tørverum, vaskerum og
lokum. Udhuset var uund
værligt. I Søndergade
241 fra 1905 er det enkle
udhus bevaret.
Bangsbostrand
Kirke: I 1902 var
bangsbostrander
ne blevet så man
ge, at de fik egen
kirke i fiskerlejet;
denne smukke
korskirke. Tårnet
vender ikke mod
vest, men mod
øst. Lidt sært
måske, men her
løber jo alfarvej,
dvs. Søndergade!
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Ved havet: Cykelturen slutter, hvor
den begyndte – ved det blå Kattegat.
Blot ved Nordstrand –
Bunkermuseet og ishuset.

Havebyen Buen: En
oase af en engelsk
modelleret haveby.
Ca. 30 huse fra
1922–23 i slægt med
Ørnevejens huse
i et charmerende
trekantmiljø.

Danmarksgade 55: Fre
derikshavn midtby er rig
på smukke tårne – også
med spir. De løfter arki
tekturen – og humøret
på forbipasserende.
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Torve og pladser
I Frederikshavn – ”Den gode by” – 
arbejder vi hele tiden på at gøre F
 rederikshavn Kommune mere attraktiv –
ikke mindst byens centrum. 
Det vil vi gerne vise dig.
Så du sku’ bruge et par timer på Fre
derikshavn en dag. Tag et par behage
lige sko på, indstil sindet på oplevelser
og kig dig godt omkring.
Nyd gåturen fra Grønttorvet i syd til
Nytorv i nord – via Fisketorvet, Skan
diatorv, Kallstorvet, Kirkepladsen,
Rådhuspladsen og Bankpladsen.
Med byens torve og pladser som stop
pesteder og med havets brusen og
den salte luft som mental baggrund
vil vi gerne vise dig nogle nye sider af
byens centrum.
Byinventaret fortæller f.eks. om nær
heden til havet. Skibsformen, træ,
frederikshavnerblå, rust, jern og stål
kendetegner blandt andet bænke,
dæksler og plakatsøjler i bymidten.

Restaurant
Kattegat: Når
en egnstypisk
1800-tals be
boelse skal til
trække gæster,
må god smag
og oprindelig
arkitektur går
hånd i hånd.

Rosenborg: Løft blikket mod den
100 år gamle kobberbeklædte,
tyrkisk-inspirerede løgkuppel og
de fornemme støbejernsaltaner.

Cykelstativ:
Stil cyklen,
snør skoene
godt og oplev
Frederikshavn
på gåben.

Søndergade: Vi rejste bau
tastene ved alfarvej her i
landet. Denne skulptur er
indforstået stentradition i
moderne udformning.
Bemærk ”stjernehimlen”.

Denne folder kan ikke erstatte byvan
dring med en professionel guide. Men
den kan måske ”gentage” turen for
dig, når du kommer hjem eller hjælpe
dig med at være din egen guide.

Torve og
pladser
På gåtur i Frederikshavn

Snart kommer
Tordenskjold tilbage
til vandet. Byen
udvikler fortsat og
pynter med vand
omkring statuen af
krigsherren.

Fisketorvets store, sublime
flisefelter åbner sjæl og sind
mod stedets oplevelses
ramme af gammel og ny
arkitektur og stil.

Som laksegl på pergament,
stempler Frederikshavn sine ga
ders og torves kloakdæksler. Deres
relieffer markerer byens skæbne
fællesskab med hav og havn.

Svaneapoteket: Engang var det køb
mandsgård og hed Severines Lyst – hvilket
nok skal passe, da officerer brugte stedet
som kasino. Lyset understreger torvets
atmosfære af eventyr, aften og fred.
Slå dig ned: Vores
byinventar benyt
tes flittigt af byens
gæster. Inspiratio
nen til affaldsrøret
er hentet fra skibe
nes »ventilationstu
baer«.

Havnegade 7: Klassicistiske hjørnelisener,
vinduesindfatninger i stuk samt gesimser:
De gamle huse er en fryd for øjet, og denne
bygning er i høj grad med til at præge bybille
det. Byfonden har givet tilskud til renovering
og arkitektbistand.

Skandiatorvet: Byens nye vel
komstterminal skyder sin glas
stævn ud i Skandiatorvet. Efter
vandringen på landgangsbroen
modtages de rejsende på det
lille maritime torv, der har vind
rose i dækket og skumsprøjt
om boven. Torv, bygning og
gangbro fik et diplom for den
flotte helhedsløsning.

Infotavle: Vel
kommen om
bord! Byens in
formationstavler
er – med kærlig
hilsen til havet –
indfattet i stål,
rust og frederiks
havnerblå. Her
vises kort over
byen samt handi
capvenlige ruter.

Lodsgade: »Hvad
dælen nøler I efter,«
råbte Tordenskjold
til kommandanten i
Marstrand Fæstning.
Og det kunne kro
værten vel også tæn
kes at sige til tørstige
turister.

Danmarksgade 70:
Kviste og karnapper,
krummelurer og ge
svejsninger. Kik op, når
du spadserer i gåga
den. Arkitekt Th. Iver
sen har tegnet det
te tidstypiske hus fra
1911.

Gågaden: Engang kun kak
kelovne og andet jernkram i
vinduerne. I dag et kalejdo
skop af varer. Inspiration er
blevet præmieret for sin flot
te forretningsfacade, men
butikkens udstillingsvinduer
har også den lykke, at de al
drig er blevet forandret. Det
gør en forskel i gadebilledet!

Kirkegade 1b byder vel
kommen med blå perle i for
gyldt brocheindfatning og
grøn bladdekoration.

Rådhuset: Arne Ranslets
tubablæser. En herlig
hr. Tyksak, der slår takt med
foden: Da dum, da da dum!

Nordjyske Bank: 100 års bankbestyrelser
har styret sig. Derfor står den store arki
tekt, P. V. Jensen-Klints prægtige bankbyg
ning i »nygotisk« stil med skydeskår og
det hele, som da bygningen blev opført.

Danmarksgade: Malerisk husræk
ke i byens nordlige del. Det midter
ste hus er bevaringsværdigt og står
foran tilbageføring.

”Korintisk” søjlehoved på det
gamle posthus.
Gastronomien: God smag
og smagfulde
godter. 5-stjer
net madkunst
og skiltning.

En fin detalje:
Rigtig flot
renæssance
karnap i det
100-årige
nationalromantiske
»lægehus«.

Kig til kraner: Alle steder i midt
byen får man øje på kranerne på
havnen. Kranerne er en vigtig del
af Frederikshavn og af byens hi
storie. Her ser vi også vinduerne
i Teknisk Skole.

Kirkepladsen 2:
Her finder vi denne
kønne loggia – 
tegnet af Ulrich
Plessner, manden
bag den klassiske
byggestil i Skagen.

Bankpladsen: Byens nye og eksklusivt ud
styrede plads. Hvor er det velgørende, at
alt emmer af kvalitet og æstetik og har en
belysning, der aften og nat blødt modellerer
rummet og bygningen. Den gamle postbyg
ning kommer uforskyldt, men harmonisk, 
til at lukke pladsen mod øst.
Frederikshavn Kirke
fra 1892 er en kors
kirke, hvor korsarme
ne meget originalt
udgøres af 4 femkan
tede kapeller. Bygget
i svensk kridtsten.

Frederikshavn Byfond og Frederikshavn
Kommune ønsker med denne pjece at
sætte fokus på bymiljøet og på de bevaringsværdige huse i de gamle kvarterer.

Vi kigger ind i historiens
vingesus – og i porten til
Arresten, Danmarksgade 6.

Domhuset: Tingog Arresthuset er
fra 1845 og et af
byens ældste huse.
En klassicistisk byg
ning med smuk
ke murpilastre om
kring en tidligere
dobbeltdør.

Løveapoteket: Unikt hjørne
tårn fra 1898 med ægte rosa
sandsten og en majestætisk
løve. Kaffebutikken uden for
billedet var oprindeligt apote
kerens hestestald.
Jens Nielsen, kommunens kæmner, kun
ne også tegne: Fra hans hånd fik Spare
kassen i 1895 dette »florentinske palæ«
med gesimskonsoller, granitdetaljer og en
smuk port.

Spar Nord: Arkitekt Jesper
 vedes sparekasse fra 1926.
T
Under arkitektens smagfulde
belysning skimtes loggiaen med
den oprindelige hovedindgang.

Granitpullerten:
I granitpullerten
på Nytorv ind
hugges navnet
på ”Årets Sten
bider”
Billedhugger
Svend Bovins
stenbider.

Fotograf: Jørgen Anker Simonsen
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Frederikshavn Byfond
Frederikshavn Byfond er en privat forening med
knap 200 medlemmer. Frederikshavn Byfond giver
støtte til tilbageførsel af bevaringsværdige huse fra
før 1940 og til forskønnelse af forretningsfacader.
Hvert år præmierer byfonden nænsomt restaurerede bygninger, detaljer eller facader. Dette sker den
25. september på byens fødselsdag.
Kontakt byfondssekretær Tove Varmløse Malmberg
tlf. 96 22 53 88, eller mail til tove@frederikshavn.dk
for medlemskab eller spørgsmål.
Bymiljøet i Frederikshavn
Frederikshavn Kommune og bymiljøgruppen udvikler ideer til et bedre bymiljø. Bymiljøgruppen
består af borgerrepræsentanter samt repræsentanter fra handelslivet og andre interesseorganisationer. Målet med arbejdet er, at Frederikshavn
skal være spændende, hyggelig og handelsvenlig
med et godt bymiljø. Et godt sted at bo – og et
sted, man får lyst til at besøge igen.
Et nyt og spændende tiltag er arbejdet med byens lys. Lys skaber tryghed, men også oplevelser.
Frederikshavn skal også være en oplevelse om
aftenen. Frederikshavn skal være lysets by!

Computershoppen:
Forbilledlig og smag
fuld skiltning. Bygnin
gen er præmieret for
sin facaderenovering
i 2000.

