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Forord

Når man læser de 9 erindringer, der bringes i denne årbog, undres man måske over, i hvor 
høj grad forfatterne af artiklerne kredser omkring bryggeriet Wiibroe og dets produkter. 
Årsagen er naturligvis, at erindringsbidragene - ligesom i årbog 1990 - stammer fra den 
indsamling af folks egne historier, som Wiibroe - i samarbejde med Frederiksborg Amts 
Historiske Samfund - gennemførte i anledning af 150 års jubilæet i 1990.1 de to årbøger 
er der dermed publiceret 28 erindringsartikler, hvortil kommer en lang række artikler, der 
er - eller vil blive - publicerede i Helsingør Museumsforenings medlemsblad “Forening 
& Museum”. Der skal fra Helsingør Kommunes Museer lyde en stor tak til såvel brygge
riet Wiibroe som forfatterne for de mange, vægtige bidrag til beskrivelse af lokalhistorien 
i vort eget århundrede.

Den indledende artikel om Marienlyst Slot bryder i sin opsætning med den øvrige del 
af årbogen. Her er i højere grad lagt vægt på ikke alene den tekstmæssige, men også den 
billedmæssige side af emnet. Det skyldes, at artiklen også udgives som et særtryk, der 
skal tjene som vejledning for besøgende på Marienlyst Slot. Bliver denne publicerings
måde en succes, vil den blive fulgt af lignende artikler om Flynderupgård og Karmeliter- 
huset.

Redaktionen



Marienlyst Slot

Af museumschef Kenno Pedersen

I renæssancen fik konger og adelsmænd smag for at 
anlægge lysthaver, når de lod nye, fornemme boli
ger opføre. Lysthaver blev højeste mode ude i Eu
ropa. Inspireret heraf ønskede Frederik den Anden 
derfor også at anlægge en lysthave i forbindelse 
med det smukke og fornemme renæssanceslot 
“Kronborg”, der i årene 1574-1585 blev opført som 
erstatning for den gamle middelalderborg “Kro
gen”.

“Kronborg”s funktion som fæstning samt belig
genheden på en stormomsuset, sandet og stenet od
de indbød imidlertid ikke til anlæggelse af en lyst
have. Men reformationen et halvt århundrede tid
ligere havde skænket kongemagten et egnet jord
stykke umiddelbart nordvest for fæstningen. Det 
var gråbrødremunkenes klostergrund ved Lappen - 
på den hævede havbund ved foden af den oprinde
lige oldtidskystklint. Grunden var særlig velegnet 
til haveanlæg, for her havde munkene og deres 
hjælpere i henved 100 år omhyggeligt dyrket og 
kultiveret jorden.

ET LYSTHUS REJSES
Endnu i 1576 fandtes der rester af de gamle kloster
bygninger. Det år sluttede kongen nemlig akkord 
med bygmester Hans van Paeschen om at nedbryde 
nogle bygninger på stedet. Her var tale om genbrug, 
for bygmesteren fik betaling for 67.000 brugbare 
mursten, der nok var tænkt anvendt ved opførelsen 
af en mindre bebyggelse i lysthaven, der blev kaldt 
“Kronborg Have”. Foreløbig blev murstenene dog 
gemt bort. Byggeriet på Kronborg synes at have 
lagt beslag på alle kræfter. Først en halv snes år se
nere blev der for alvor gjort noget ved “Kronborg 
Have” og det lysthus i haven, som var net nødven
digt for de kongelige herskabers behagelighed.

Kronborg blev indviet i efteråret 1585. Nogen tid 
senere begyndte man opførelsen af lysthuset, der 
stod færdig i 1588. Haven og lysthuset fik navnet 
“Lundehave” efter et gammelt stednavn. Lysthusets

Det ældste billede af Frederik den Andens lysthus “Lun
dehave” stammer fra midten af 1600-årene og er tegnet 
af Peder Resen til hans aldrig fuldf ørte “Atlas Danicus”. 
Bygningen har et umiskendeligt tårnagtigt præg, især 
fordi Resen har glemt at tegne den store skråning som 
bygningen lå op mod. Det mærkelige gitterværk bag 
bygningen er gangbroen fra skråningen til hovedindgan
gen i bagfacaden.

udformning blev især præget af to personer, den da
værende kongelige bygmester Hans Stenwinckel 
(den ældre) og lensmanden på Kronborg Slot Gert 
Rantzau, om hvem vi ved, at han nærede stor inter
esse for arkitektur bl.a. erhvervet ved rejser i Itali
en.

Lysthuset blev opført i en slags italiensk renæs
sancestil, dog tilført elementer af mere nordisk ka
rakter. Renæssancens krav om streng symmetri blev 
nøje overholdt. Bygningens grundareal blev på 
13x17 alen og den rejste sig i tre etager, hvoraf dog 
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kun den øverste etage blev fuldt udnyttet. Mellem
ste og nederste etage forsynedes med en åben log
gia, hvis kvadrede buer hvilede på toscanske søjler. 
Rummene bagved kom derfor til at måle 13 alen på 
hver led. Det beskedne grundareal i forhold til høj
den gav lysthuset et tåmagtigt præg, der blev yder
ligere understreget af tagbalustraden, der afsluttede 
bygningen foroven.

I nederste etage indrettedes et rustkammer, der 
uden tvivl har haft tilknytning til den rendebane, 
der et par år senere blev anlagt i forlængelse af lyst
haven og som blev skueplads for “mangen lystig 
turnering og dystrending af de unge herrer, så og af 
mange fremmede herrer, som til hans kgl. Majestæt 
er ankomme deres ærinde at forrette”. I Christian 
den Fjerdes tid blev en del af rustkammeret indret
tet som køkken.

På den midterste etage lå dronningens kammer 
og øverst havde kongen sit værelse. Adgangen mel
lem de forskellige etager skete gennem et trappehus 
på bygningens bagside. Der var også direkte ad
gang til såvel dronningens som kongens rum fra 
skrænten lige bag huset. Trappehuset gav desuden 
adgang til lysthusets flade tag. Balustraden om
kring taget gjorde det anvendeligt som en slags al
tan.

Afgørende for lysthusets placering og indretning 
har naturligvis været ønsket om at opnå den bedst 
mulige udsigt over Øresund. Der vides ikke meget 
om rummenes indretning og udstyr. En inventarfor
tegnelse fra 1602 viser dog, at dronningens kammer 
havde grønne lærredsbeklædte vægge; herpå hang 2 
malerier i forgyldte rammer. Endvidere var rummet 
udstyret med 2 grønne bænkehynder; tilsvarende 
fandtes i kongens værelse.

Frederik den Anden døde i april 1588 og kom så
ledes aldrig til at se sit lysthus “Lundehave” stå fær
dig. Hans søn, Christian den Fjerde, havde til 
gengæld stor glæde af at opholde sig i det nye lyst
anlæg, såvel ved festlige lejligheder som i hverda
gen og han lod det pænt vedligeholde.

Store dele af Helsingør by og Kronborg blev øde
lagt under svenskekrigene 1658-60. “Lundehave” 
gik heller ikke ram forbi. En gennemgribende reno
vering blev derfor snart højst påkrævet. Den blev 
gennemført i 1681 og ledet af generalbygmester 
Lambert van Haven.

Forandringerne i lysthusets ydre omfattede for
trinsvis taget, hvor blytækningen blev udskiftet 
med kobber og stenbalustraden erstattet af en tilsva
rende i egetræ. På facaden blev Christian den Fem
tes kronede monogram sat op tillige med årstallet 
1681.

Mere gennemgribende blev forandringerne i lyst
husets indre. Således blev Kongens værelse helt 
ombyget og bl.a. udstyret med van Havens fornem
me loftsdekoration. Arbejdet i de øvrige rum synes 
kun at have omfattet almindelig renovering og min
dre fornyelser.

Christian den Femte benyttede ganske ofte sit 
nyrestaurerede lysthus ved Helsingør. Besøgene 
fandt geme sted i forbindelse med hans jagtture i de
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Modstående side:
Lundehaves facade, som den så ud i 1746 eller tidligere. 
Bygningen blev gennemgribende restaureret i 1680-81, 
hvorfor man ser den da regerende konge Christian den 
Femtes kronede monogram på facaden. Den italienske 
renaissance er tydelig, specielt for de to nederste etagers 
vedkommende. Den øverste balustrade er fornyet i Chri
stian den Femtes barokstil. At der ingen indgang ses, 
skyldes at denne findes i bagfacaden, idet man ad en 
gangbro fra volden kommer direkte ind i bygningens 
øverste etage. Kobberstik i L. de Thurahs. “Den danske 
Vitruvius".

Herunder:
Der findes ingen samtidige tegninger af Lundehave set 
fra siden, bortset fra Resens ret unøjagtige tegninger. De 
skriftlige kilder giver dog mulighed for at lave denne re
konstruktion af bygningens nordlige gavl. Fra gangbroen 
kommer man ind i bygningens øverste etage. Det bagved 
liggende trappetårn giver adgang til de øvrige etager 
samt til taget, som har fungeret som udsigtsbalkon. Ud
arbejdet og tegnet af Lars Bjørn Madsen 1988.
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nordsjællandske skove. Samme interesse for lysthu
set spores ikke hos hans efterfølgere på tronen. 
Midler til den løbende vedligeholdelse flød øjen
synlig heller ikke særlig rigeligt. Lysthuset fik 
ganske enkelt lov til at forfalde og allerede i 1716- 
17 krævede det en grundig istandsættelse. Ikke ale
ne forestod et omfattende murerarbejde, men store 
dele af hovedgesimsen og balustraden måtte forny
es af tømreren. Ligeledes måtte hovedparten af vin
duerne repareres eller helt udskiftes. Gulvene blev 
lagt om og adskillige døre repareret.

Nystrøget med oliefarve såvel udvendig som ind
vendig må Frederik den Andens gamle lysthus have 
fremstået ganske præsentabelt efter restaureringen. 
Alligevel kunne det ikke aftvinge større interesse 
fra kongehusets side. Sandheden har nok været den, 
at “Lundehave” - trods istandsættelsen - var for 
utidssvarende og beskedent til at danne ramme om 
den pragtelskende, enevældige kongemagt.

Andre kunne dog heldigvis bruge lystejendom
men. I 1747 blev den bortforpagtet og i 1751 - for 
2.000 rigsdaler - købt af toldkammererer ved Øre
sunds Toldkammer I.G. Putscher, der her fik en for
nem sommerbolig, som han i øvrigt snart efter lod 
supplere med et lille “lysthus” i bindingsværk, der 
stadig ligger ved havens nordlige portindgang. Al

Grundplan af lysthuset Lundehave med angivelse af ind
retningen i 1682.

lerede i 1758 bliver der igen handlet med “Lunde
have”, denne gang er køberen hofmarskal, greve 
A.G. Moltke.

Ved denne lejlighed får vi indblik i husets indret
ning samt hvordan rummene blev anvendt. Den ne
derste etage omfattede således foruden køkken og 
spisekammer nogle tjener- og stuepigekamre. An
den etage var delt op i fire rum, der har været indret
tet til spise-, bøme- og soveværelser for herskabet. 
Den øverste etage, der stadig var et stort rum, blev 
anvendt som en slags “dagligstue”.

“MOLTKES LYSTHUS”
Greve Moltke havde store planer med sin nyerhver
vede lystejendom, der meget betegnende blev kaldt 
“Moltkes Glæde” eller “De moltkeskes Glædesjor
der ved Helsingør”. Han foretog også større køb af 
de omkringliggende jorder, måske fordi han havde 
planer om at omdanne “Lundehave” til et egentligt 
landbrug.

Lysthaven blev omlagt i tidens smag og naturlig
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vis måtte også lysthuset ombygges, så det i fornem
hed kunne stå mål med lysthaven. Sund økonomisk 
sans prægede udførelsen af arbejdet. Det bedste af 
det bestående blev bevaret. Således også den gamle 
bygning, der - trods præget af tidens tand - fortsat 
var gedigen og sund.

De første ubehjælpsomme projekter blev forka
stet, hvorefter opgaven blev overdraget til den 
franske arkitekt Nicolas Henri Jardin, der var kom
met til Danmark i 1755. Jardins forslag til ombyg
ninger lå klar i slutningen af 1758 og efter nogle 
mindre justeringer kunne byggeriet endelig sættes i 
gang i foråret 1760.

Opgaven med at ombygge “Lundehave” gav vel 
ikke Jardins kunstneriske fantasi frit spillerum, 
bundet som han var af at skulle indpasse det gamle 
renæssance-lysthus i et nyt harmonisk og tidssva
rende bygningsværk, der samtidig skulle opfylde ti
dens klassiske arkitekturstrømninger, hvor kravene 
om symmetri og regelmæssighed var ufravigelige. 
Opgaven blev imidlertid løst på den mest elegante 
måde.

Som arkitekt var Jardin banebrydende. Grundigt 
skolet og dybt forankret i såvel fransk som romersk 
arkitektur betegnede hans stil et gennembrud og det 
ombyggede “Lundehave” - Moltkes lille moderne 
“maison-de-plaisance” - blev da også den fomem-

Murermester Jacob Schiønnings projekt (øverst) til en 
ombygning og udvidelse af det gamle lysthus fortæller, 
hvor vanskeligt det var at forene nyt og gammelt. Han 
valgte at lade det gamle lysthus indgå helt uforandret i et 
nyt bygningskompleks i rokokotidens stil. Anderledes 
elegant kom den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin 
til at løse den vanskelige opgave i årene 1759-64. Hans 
bygningstegninger er ikke bevaret. Det er derimod denne 
skitse (nederst), som er et udsnit afen større tegning ud
ført af Jardin omkring 1763 for at vise hans projekter i 
Danmark. Bygningen er ganske vist her alt for dyb og 
midtpartiet synes at være helt misforstået, men det gode 
resultat af foreningen af nyt og gammelt er dog åbenbart.
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Jardin kom til Danmark for at give tegninger til Frede- 
rikskirken i København. Dette projekt blev aldrig realise
ret. Til gengæld har den dygtige franske arkitekt fået et 
værdigt eftermæle i Marienlyst som på modstående side 
er fotograferet fra haven i morgensol. Bygningen består 
groft sagt af 3 dele: Et kraftigt fremspringende midtparti, 
dannet på grundlag af det gamle lysthus Lunde have, 
samt to sidepartier. De 3 dele holdes foroven sammen 
ved den kraftigt fremspringende hovedgesims, som er 
kronet afen balustrade, der skjuler det flade tag, og for
neden ved den markante refendfugede underetage. Midt
partiet eller midtrisaliten har traditionen tro fået den ri
geste udsmykning fremhævet ved fire pilastre, der som 
søjler er forsynet med baser og rigt dekorerede romerske 
kapitæler. Bemærkelsesværdigt ved bygningen er, at det 
ydre ikke svarer til det indre. Udefra forekommer den 
mellemste etage at være den vigtigste og største med sine 
vinduer kronet af festonprydede, medailloner og de tre 
rundbuede vinduespartier i midtrisaliten. Den markante 
profilerede kondongesims er, for at markere en klar for
skel i etagehøjderne, lagt lige under den øverste etages 
vinduer som en yderligere understregning af etagernes 
“betydningshieraki”. Som på det gamle Lundehave 
såvel som på denne bygning er det imidlertid nødvendig
vis den øverste etage, som med indgang fra den bagved 
liggende skråning, er den egentlige beletage med de for
nemste rum. Og faktum er da også, at etagehøjderne er 
ens!

Jardins tegnestuemedarbejder G.E. Rosenberg udførte 
denne lille fine tegning af Marienlyst, givetvis efter de nu 
forsvundne bygningstegninger. Man bemærker fire 
ægformede vaser. De skulle ligne sandstensvaser, men 
var udført i træ. De er på et tidspunkt rådnet og desværre 
aldrig fornyet.

ste repræsentant for den tidligere nyklassicisme i 
Danmark.

BYGNINGEN OPFØRES
I foråret 1760 indfandt pligtkarle, daglejere, hånd
værkere samt byggeledelse sig på byggepladsen i 
“Moltkes Glædes Hauge” for at begynde opførelsen 
af det projekterede byggeri. Inden sokkelstenene 
kunne lægges, måtte nogle alen af den bagvedlig
gende gamle kystskrænt dog bortgraves, da den nye 
bygning skulle være 4 alen dybere end det gamle ly
sthus. Desuden blev trappehuset revet ned.

Sokkelstenene blev lagt i begyndelsen af som
meren og de nye sidefløje rejstes hurtigt, medens 
facaden på renæssancehuset forsigtigt blev fjernet. 
Arbejdets gang med de genvordigheder, der uvil
kårligt må opstå på en travl byggeplads, kan følges
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ganske nøje gennem byggeledelsens korrespondan
ce med bygherren. Arbejdet synes at være gået rask 
fra hånden i hele 1761, og hen i mod slutningen af 
året står “rådhuset” færdig. Tømrerne er i gang med 
at lægge gulve og kobbersmedene kan gå i gang 
med det flade belvederetag, som i begyndelsen af 
december meldes færdigt. Tømrerne er da i færd 
med opsætningen af tagbalustraden og murerne ar
bejder på kaminerne. Bygherren synes tilfreds med 
arbejdets gang, for inden aktiviteterne på bygge
pladsen nedtrappes for vinteren, giver han hånd
værkerne 10 rdl. i drikkepenge.

Endnu mangler udsmykningen af facaden samt 
hele den afsluttende overfladebehandling. Malerne 
havde dog allerede grundet facadens træværk og 
sandstenselementer med henholdsvis oliefarve og 
linolie. Den endelige behandling fandt formentlig 
først sted i første halvdel af 1763, hvor også billed
hugger S.C. Stanley's fire store egetræsvaser, som 
da kronede tagbalustraden, blev malet og den våde 
oliefarve påstrøet sand for bedre at kunne illudere 
som sandsten. Intet tyder i øvrigt på, at de dekorati
ve elementer på facaden har været fremhævet med 
særlig farve.

Grundplan af øverste etage med angivelse af rummenes 
oprindelige og nuværende funktion.

INTERIØRERNE
I sommeren 1762 kunne greve Moltke glæde sig 
over den udvendige færdiggørelse af sit lille “mai- 
son-de-plaisance”. Tilbage stod nu den omfattende 
indretning af husets indre. En række af hovedsta
dens fremmeste kunstnere og håndværkere blev en
gageret til at udføre indretningen af den øverste eta
ge, hvorefter de underliggende etager skulle følge 
efter. For at få arbejdet til at gå hurtigere fik også 
lokale håndværkere del i det store arbejde, som al
ligevel først var helt færdigt i 1764.

ØVERSTE ETAGE
Den store sal
Den store sal, der i omfang svarer til Kongens 
værelse i det gamle “Lundehave”, fremtræder uden 
sammenligning som bygningens fornemste rum. 
Den elegante indretning kombineret med det 
særegne lysindfald gennem de fem store vinduer gi
ver rummet en sjælden fomemhed. Arkitektens 
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grundidé har været det otte-kantede rum, hvilket 
dog ikke helt har kunnet gennemføres. Hjømekami- 
neme og loftsprofilens store omløbende hulkehl 
skaber alligevel illusionen om det oktogonale rum. 
I modsætning til husets øvrige værelser, hvor perle
farvet bemaling har domineret træværket, har pa
nelværket i den store sal stået hvidmalet med for
gyldte lister og “zirater”. Indretningen af det 
nyklassicistiske rum fuldendtes af gardiner og et ro
koko møblement.

Over vinduerne i den store sal prydes de rundbuede felter 
af billedskærerornamenter som i form af festoner og vo- 
lutter omslutter medailloner med sindbilleder symbolise
rende de 5 sanser. På de panellerede piller mellem vindu
erne mod haven hænger de to store spejle og under disse 
findes konsolborde, hvis rokokoagtige ornamenter place
rer dem tidligt i Louis-Seize perioden nær overgangen til 
rokokoen. Over de to pillespejle er anbragt et par næsten 
kvadratiske malerier, som sandsynligvis er malet af Josi
as Petersen. Tilsvarende har Jardin ladet placere de ob
ligatoriske malerier over dørene, såkaldte dør stykker, 
som er malet af den svenskfødte dekorationsmaler J ohan 
E. Mandelberg med motiver fra livet i naturen, jagtens, 
fiskeriets og forårets lyksaligheder.

Hofmaleren Carl Gustaf Pilos spejlportrætter af kong 
Frederik den Femte og dronning Juliane Marie, efter 
hvem bygningen har fået sit navn, er malet i 1762. Det er 
oliemalede medailloner i antik stil, hvor profilportrætter
ne i grisaille (malet i grålige farver) ses på baggrund af 
sortblå lasursten med karakteristiske sølv-guld årer.
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SPISESALEN
Fra den store sal giver en fløjdør adgang til et større 
rum i den nordre sidefløj. En buffet for hver ende
væg tilkendegiver rummets funktion som spisesal. 
Rummet er placeret i bygningens længderetning og 
får således lys gennem hele fire vinduer i facaden 
mod parterrehaven samt et enkelt nordvendt vin
due.

Spisesalen har ligesom den store sal panel fra 
gulv til loft. Panelværket var oprindelig perlegråt 
med forgyldte ornamenter, dog uden forgyldte li
ster. Over de to skænkmøbler er to store malerier 
indfattet i panelværket. De er udført af den veneti
anske maler Jacopo Fabris og viser henholdsvis 
Dogepaladset og Sansovinos bibliotek. Møblerin
gen omfattede også et stort spisebord med tilhøren
de stole.

Ved indretningen af spisesalen blev kredsen af 
håndværksmestre udvidet med billedhugger Johan 

Den store sal eller Kongens Værelse med de to hjørneka
miner udført af stenhuggermester Braun og kunstnerisk 
udformet af billedhuggeren Gierach. Spejlene med den 
svensk-danske hofmaler C.G. Pilos portrætter af Frede
rik V og Juliane Marie er for de forgyldte rammers ved
kommende udført af hofsnedkermester Lütgen, medens 
billedskærerarbejdet er udført på billedhugger S.C. 
Stanley's enkes værksted i København. Selve forgyldnin
gen har hofmalermester Bræstrup udført. Samme køben
havnske mesterkreds har stået for hele det storslåede pa
nelværk, fløjdøre og dekorative billedskærerarbejder i 
rummene.

Gotfried Grund, der udformede det dekorative ud
styr, og den helsingørske snedkermester Michaelis, 
der leverede panelværk og skænkmøbler. Lütgen 
supplerede med fløjdøre, vinduer med lysningspa
nel samt ovnnichens træarbejder.
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Spisesalen er symmetrisk opbygget med en skænk i hver 
ende af salen og over hver af disse et maleri af Jacopo 
Fabris. Malerierne fandt Jardin i møbelkammeret på 
Christiansborg og fik lov til at anvende dem på Marien
lyst. Oprindelig var de noget større og er derfor beskåret, 
hvilket man kan konstatere ved nærmere eftersyn. Den tre 
etager store norske jernvindovn fra 1783 stammer fra 
Gurre. Alt tyder på, at der aldrig har stået en ovn i den 
rundbuede niche, men derimod en fajancebuste forestil
lende Frederik den Femte. Bordet i salen er en kopi af et 
bord i landstedet Liselund på Møn, en bordtype som kan 
have været benyttet på Marienlyst. Spejlene er indkøbt til 
salen i dette århundrede.

Fajancebuste forestillende Frederik den Femte. Busten er udført på Kastrup 
Værks fajancefabrik efter en bronceoriginal fra 1754 af den franske billed
hugger Saly. Den anden fajancebuste, der er placeret i spisesalen forestiller 
Christian den Sjette, Frederik den Femtes far, og var oprindelig placeret an-
detsteds i bygningen.
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DE MINDRE GEMAKKER
Bag spisesalen blev indrettet to mindre gemakker til 
mere private gøremål. En dør forbinder de to ge
makker, der desuden står i forbindelse med forhal
len til den store sal. Her placeredes - over døren til 
den store sal - et stort gipsrelief udført af billedhug
ger I.E. Bauert. Relieffet, der har motiv fra beret
ningen om Jethri døtre, ses nok bedst fra fløjdøren, 
der fører ud til den murede bro, som forbinder byg
ningen med den bagvedliggende skrænt. Fra forhal
len kommer man til mellemetagen ad en trappe, der 
i tre løb kranser sig om en rektangulær åbning - en 
såkaldt “durchsicht”.

Over indgangen til den store sal hænger dette gipsrelief, 
som efter al sandsynlighed er udført af billedhuggeren, 
den senere kongelige hofmedaillør og elfenbensskærer 
J.E. Bauert i 1759.

KABINETTERNE
Inden vi bevæger os ned i mellemetagen, vil vi se 
nærmere på de tre små kabinetter, der befinder sig i 
overetagens sydfløj. Kabinettet nærmest den store 
sal var oprindelig udsmykket med tre dørstykker af 
I. E. Mandelberg. De er forsvundet, ligesom det 
konsolspejl Jardin havde tegnet til murpillen mel
lem de to vinduer. Det nuværende pillespejl er ud
ført af J.C. Lillie i 1790'eme. Farven på over
væggens rammefelter er også ændret fra Jardins 
karmoisin-røde farve. Derimod er de perlefarvede 

fløjdøre, brystpanel og panelværket på murpillen 
bevarede. Nyophængt (1989) i det lille kabinet er 
det store portrætmaleri af Frederik den Femte ud
ført af Carl Gustav Pilo.

Som kontrast til det røde tapet i det lille kabinet 
fremstod lærredstapetet i det tilstødende og noget 
større hjømekabinet i blå nuancer. Denne farve an
tastede I.C. Lillie ikke, da kabinettet blev renoveret 
i 1790'eme, hvor det var på tale, at kronprins Frede
rik, den senere kong Frederik den Sjette, skulle tage 
ophold på slottet. Renoveringen omfattede især be
malingen og berørte ikke i nævneværdig grad den 
rumindretning, Jardin havde forestået i 1761-62.

Den store trappe udført af hof tømrermester Joseph Zuber 
hører med til bygningens mange pragtværker. Det enkle 
jerngelænder med mahognihåndliste er typisk for Jardin.
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I hjømegemakkets bagvæg fører en tapetdør ind 
til et lille, lavloftet rum - oprindelig aftrædelses
værelse, nu kontor - og herfra kommer man videre 
ud til opgangen til taget og til den tidligere omtalte 
treløbstrappe, som elegant fører ned til husets ho
vedtrappe. Det store, imposante trapperum udfylder 
helt det gamle Lundehaves nederste to etager.

Det lille fine messingdørskilt på tapetdøren fra hjørnege
makket til aftrædelsesværelset vidner om datidens fine 
gørtlerarbejde. Hvordan de oprindelige beslag på byg
ningens øvrige døre har set ud ved vi ikke. De smukke 
delfingreb på fløjdørene er af nyere dato, ligesom de tar
veligere dørgreb af træ.

MELLEMETAGEN
Hoftømrermester Zuber var mester for trappen, der 
på mellemetagen fik et gulv af sorte og hvide mar
morfliser. Trapperummet, der har stået med hvidte
de pudsvægge, får dagslys fra loggiaen gennem den 
dobbelte glasdør og to vinduer. På mellemetagen 
fører en dobbeltdør ud til en stenbelagt gang, der 
forbinder de to sidefløje med hinanden. Herfra er 
også en udgang, der fører ud under den murede bro 
på husets bagside.

På grund af det store trapperum kunne plan
løsningen i mellemetagen ikke helt blive den sam
me som i den øverste etage. Alligevel er der flere 
lighedspunkter. Således er rumfordelingen i søndre 
sidefløj på det nærmeste identiske på de to etager, 
hvorimod den afviger noget i nordfløjen, hvor mel
lemetagen er opdelt i to store stuer med panelværk 
og to bagvedliggende rum betegnet som garderobe 
og hjømekabinet. Begge rum var indrettet med kak
kelovne.

Indretningsmæssigt fremstår mellemetagen ikke 
helt så fornemt som øverste etage. Gavlværelseme
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har været udstyret med kaminer og spejle, varianter 
af dem som kendes fra husets overetage. Over de 
perlefarvede brystpaneler har væggene været dæk
ket enten af papirtapet eller væglærred. Lysegråt, 
gult og blåt har været farveholdningen i nordfløjens 
værelser, grå og grøn i søndre sidefløj. Fire af eta
gens gulve har været malet, de to i brunt.

NEDERSTE ETAGE
På den nederste etage ser vi først den store vestibu
le, hvorfra den store trappe fører op til mellemeta
gen. Midt for trappen er slottets hoveddør. Den rigt 
profilerede dobbeltdør leder ud til den overbyggede 
indgangsarkade, hvorfra vestibulen får lys gennem 
de store vinduer på begge sider af døren. Alle eta
gens vinduer har været forsynede med indvendige, 
perlefarvede foldeskodder. Gulvet i vestibulen be
står af store, kvadratiske ølandsfliser i tre farvenu
ancer.

Foruden at rumme bygningens hovedindgang har 
etagen først og fremmest været indrettet til køkken 
med diverse dertil hørende rum. Køkkenet lå i syd-
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Grundplan af nederste etage med angivelse af rummenes 
oprindelige og nuværende funktion.

Ved en ombygning og restaurering i 1992 af det store 
krydshvælvede rum, der oprindelig tjente som køkken, 
fandt man en spændende gulvkonstruktion. Under flise
gulvet lå endnu et gulv, et solidt muret hvælvet undergulv, 
som har skullet stabilisere flisegulvet.



Opmåling af det gamle køkken foretaget i 1899 mens køk
kenets arbejdsborde endnu fandtes. Omkring den frit
stående pille i rummet var anbragt et muret bord med 
åbninger forneden. Alle spor af dette bord er nu væk, men 
pillen pryder stadig det store lokale. Køkkenets oprinde
lige flisegulv er delvis bevaret. Se grundplanen side 18.

fløjens store rum. Et stort fyrsted var placeret ved 
gavlmurens skorsten, der også gav aftræk for en 
stor bageovn med jerndør i det sydvestre hjørne. El
lers var køkkenet udstyret med diverse arbejdsbor
de, skabe og køkkengrej ligesom der var indlagt 
vand.

På husets bagside får fire små tøndehvælvede 
rum - forbundet med hinanden ved en smal, mørk
laden gang bag om trappen - lys gennem højtsid
dende vinduer, hvilket giver et kælderagtigt præg. 
Køkkenrummet er også hvælvet, men har ligesom 
de øvrige rum, der vender ud mod haven, vinduer i 
fuld højde. De store rum i etagens nordfløj var ind
rettet til køkkenpersonalet - slottets eneste sove
pladser på Moltkes tid.

HEMMELIGHEDSKRÆMMERI
I 1764 stod Moltkes hus og have endelig klar til 
brug, og da var det endnu en velbevaret hemmelig
hed, at ejeren i virkeligheden var Frederik den 
Femte. Som tidligere nævnt købte Moltke i 1758 
“Lundehave” af toldkammererer Putchers for 3600 
rigsdaler og det var ligeledes Moltke, der stod som 
bygherre, under den store ombygning 1760-64.

I al hemmelighed havde kongen imidlertid allere
de i 1760 tilbagekøbt ejendommen fra Moltke for 
en sum af 14.100 rigsdaler. Moltke stod således ud
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adtil som bygherre, men reelt var han “stråmand” 
for kongen.

Købet af “Lundehave” og de omfattende byg
gearbejder lod kongen finansiere over Chatolkas
sen. Det var en kasse af mere privat karakter, som 
kongen havde fået oprettet under partikulærkassen, 
der ligeledes var “Kongens egen kasse”. Sidst
nævnte revideredes i Rentekammeret, medens Cha
tolkassen sorterede under Rentekammeret. Som det 
fremgår udfoldedes således en utrolig opfindsom
hed med de økonomiske transaktioner i forbindelse 
med det hemmeligholdte ejerskab.

Først ved boopgørelsen efter Frederik den Fem
tes død i 1766, kom hemmelighedskræmmeriet en
delig for dagens lys. Sagen må have vakt megen 
forbavselse, da der øjensynlig ikke blev givet no
gen forklaring på det fordækte spil.

Man har forsøgt sig med mange forskellige for
klaringer på den besynderlige historie, bl.a. at Fre
derik den Femte skulle have tiltænkt ejendommen 
til en elskerinde. Dette forekommer dog ikke videre 
sandsynligt, når man læser samtidige beretninger 
om kongens liv og levned efter, at han indgik sit an
det ægteskab med Juliane Marie af Braunschweig- 
Wolfenbüttel. Og var “Lundehave” tænkt som en 
gave til Juliane Marie havde det vel næppe været 
nødvendigt at hemmeligholde ejerskabet. Det må 
nok erkendes, at den rigtige forklaring på den roya
le hemmelighed for altid er gået i graven med mo
narken og hans loyale overhofmarskal og nære ven 
- lensgreve Adam Gottlob Moltke.

“MARIENLYST SLOT”
Hersker der således usikkerhed om Frederik den 
Femte's tanke med lystejendommen i Helsingør, så 
fremstår sønnen og efterfølgerens - Christian den 
Syvende - anderledes klar og kontant. Han havde 
ingen personlig interesse i stedet og “Kongens Ha
ve” blev derfor i 1767 udbudt til salg.

Efter en mislykket auktion, hvor ingen købere 
meldte sig, besluttede kongen, at hans stedmoder, 
enkedronning Juliane Marie skulle overtage ejen
dommen i tilknytning til det nærliggende enkesæ
de, Fredensborg. Det er i denne sammehæng “Lun
dehave” skifter navn. Navngivet efter enkedronnin
gen optræder ejendommen for første gang under 
navnet “Marienlyst” i september 1767.

Slottet repræsenterede en pæn værdi, men derud
over har ejendommen næppe vakt synderlig be
gejstring hos Juliane Marie. Hun har øjensynlig 
kun i meget begrænset omfang gjort brug af slottet, 
og da fortrinsvis til korte visitter i sommertiden. I 
1777 overdrager Juliane Marie slottet til stedsønne
sønnen, kronprins Frederik. Uden de store ændrin
ger gennemgår slottet i de følgende år en række 
istandsættelser under ledelse af bl.a. hofbygmester 
C.F. Harsdorff.

Efter at kronprins Frederik i 1790 var blevet gift 
med prinsesse Marie af Hessen-Kassel, kom det på

ger kom Lillie til at introducere forløberen for den pom-
peijanske stil herhjemme. Konsolbordet er udført til rum
met og dekoreret som vægfelterne. Sammenligner man 
med de ligeledes til Marienlyst fremstillede konsolborde i 
den store sal, fornemmer man en voldsom ændring fra ro
kokoens snørkler til klasicismens lette elegance.
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tale, at parret skulle tage fast ophold på Marienlyst 
Slot. En modernisering af slottets interiører - fore
stået af hofdekoratør J.C. Lillie under tilsyn af hof
bygmester Boye Mogens - blev derfor sat i værk.

Arbejdet samledes om de to kabinetter i syd
fløjens øverste etage. Her kan Lillies fornemme ar
bejder endnu beundres. Som interiørkunstner står 
han centralt i den sidste fase af dansk klassicisme, 
hvor han med sine elegante vægudsmykninger in
troducerede den såkaldte “pompeijanske stil”. Også 
hans møbler betegnede en udvikling til det mere let
te og yndefulde.

Dette ses tydeligt i det sydlige hjømekabinet på 
beletagen på Marienlyst. Lærrederne er her med blå 
midterfelter og grå sidefelter, rigt udsmykkede med 
arabeskerfriser i mange kulører. Et malet dørstykke 

Hjørnekabinettet dekoreret af arkitekt og hofdekoratør 
J.C. Lillie står i dag i sin oprindelige skikkelse. Møblerne 
er ligeledes tegnet af Lillie, men ikke til Marienlyst. De er 
senere af museet indkøbt til rummet. De oprindelige møb
ler eksisterer dog stadig, men står på Fredensborg. En 
dag kommer de måske tilbage til Marienlyst!

har dansende putti (småbørn). Kun et pillespejl og 
en konsol er tilbage af de oprindelige møbler. Den 
hvidmalede sofa og de to armstole er tegnet af Lil
lie, men ikke til Marienlyst. I det tilstødende kabi
net er pillespejlet med tilhørende konsolbord også 
Lillies værk.

Nyindretningen var tilendebragt i 1791, men 
kronprinsparret tog aldrig fast bolig på Marienlyst. 
Det blev i stedet i 1796 overladt til kammerherre og
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kammererer ved Øresunds Toldkammer Adam 
Gottlib von Krogh, von Krogh døde i 1839, men 
enken blev boende på slottet helt frem til 1847. Det 
er derfor meget tænkeligt, at det var i von Kroghs 
periode, kabinettet på førstesalen i nordfløjen blev 
udsmykket med den endnu bevarede vægdekorati
on i ren pompeijansk stil.

Marienlyst Slot gik tilbage til kongehuset, hvor 
Frederik den Syvende i 1848 overdrager stedet som 
rekreationshjem for soldater, der er blevet sårede i 
Treårskrigen 1848-50. Stedet viser sig dog snart 
uanvendeligt til dette formål og slottet udbydes til 
salg. Efter markant pres fra byens borgere beslutter 
“Helsingørs Communalbestyrelse” at købe slottet 
med de tilliggende arealer på hen ved 110 tønder 
land. En del af jorden sælges straks, og kommunal- 

Den rene pompeijanske stil derfor alvor bliver moderne 
fra omkring 1830, kommer smukt til udtryk i kabinettet på 
mellemetagen i nordfløjen. Vi kender ikke mesteren for 
udsmykningen af rummet, der må være gjort omkring 
1835, men meget interessant er det, at en næsten identisk 
vægdekoration findes i et hus i Helsingborg, opført 1804. 
Kunfarveholdningen gør de to arbejder forskellige, hvor
for man må antage at der er tale om den samme kunstner. 
At Frederik den Sjette tillige har frekventeret begge ste
der gør sammenligningen endnu mere spændende.

bestyrelsen annoncerer efter købere til det ledige 
slot. Fra byens side er man nemlig kun interesseret 
i arealerne omkring slotsbygningen til rekreative 
formål.
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MARIENLYST SOM KUR- OG 
BADEANSTALT
Da der ikke viser sig købere, lejes slottet ud til pri
vat beboelse frem til 1857, hvor en lokal vekselerer 
melder sig med en plan og penge til at omdanne 
slottet til kurhotel. Pengene havde han vundet i et 
prøjsisk lotteri og ideen var hentet ude i Europa, 
hvor netop kurbade var højeste mode. Kommunal
bestyrelsen fandt forehavendet interessant og ind
gik lejemål. Under pomp og pragt kunne I.S. 
Nathanson i 1858 indvie sin kur - og badeanstalt un
der navnet “Søbadet Marienlyst”.

Selve slottet var da blevet indrettet med køkken
faciliteter og “rekreationslokaler med læsebord og 
fortepiano samt en omhyggelig soigneret restaura
tion med Table d'hote og Buffet”. Slottet gav deri
mod ikke mulighed for indlogering. Her måtte 

gæsterne tage til takke med de lokaliteter, byens 
borgere kunne stille til rådighed.

Mange gæster fra nær og fjern søgte det nye kur
bad. Sæsonen gik godt og den følgende ligeså. Det 
var derfor nærliggende, at der snart opstod tanker 
om at bygge et egentligt, moderne badehotel, hvor 
kurbadegæsteme kunne indlogeres komfortabelt. 
Badehotellet blev bygget og nye ejere kom til. Ma
rienlyst som kur- og badeetablissement er en histo
rie om op- og nedgangstider. Helt godt gik det i 
øvrigt, da kommunen i årene 1877-80 forestod drif
ten. På denne tid var der endog planer om en større 
ombygning, hvor skitseprojektet bl.a. indebar, at 
slottet skulle have påbygget yderligere en etage og 
forsynes med mansardtag. Ombygningsplaneme 
berørte også slottets interiører.

Marienlystudvalget fandt planerne interessante,
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Marienlyst førte en mere beskeden tilværelse de første 
mange år i kommunalt eje. Her ses en række fotografier 
fra tiden omkring århundredeskiftet.
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men for bekostelige til, at man turde sætte dem i 
værk, hvorfor de stilledes i bero. Et mindre ambi
tiøst projekt led lykkeligvis samme skæbne. Man 
indskrænkede sig til de mest nødvendige reparatio
ner såvel indvendig som udvendig. Slottet kom der
for efterhånden til at fremstå som et temmelig utids
svarende og upraktisk anneks til det egentlige bade
hotel, hvis direktør i øvrigt en tid alene anvendte det 
som privat sommerbolig.

BEBOELSE, MUSEUM OG 
REPRÆSENTATION
I 1904 ændrede slottet atter status og blev igen be
boelse, hvor tre familier fik helårsbolig. Mellemeta
gen blev i 1930 omdannet til bymuseum og i 1940 
blev beletagen indrettet til samme formål.

Denne etage gennemgik i 1953 en omfattende re
novering og blev ved den lejlighed gjort til repræ
sentationslokaler for Helsingør Byråd. En fornyet 
og nænsom restaurering i 1970'eme har bragt de 
fornemme og enestående interiører i absolut sær
klasse. En tilsvarende restaurering resterer for de 
underliggende etager. I 1990 blev forvalterboligen i 
stueetagen dog ombygget og indrettet til særudstil
lingslokaler for Helsingør Kommunes Museer. En 
ombygning af etagens toilet- og kælderrum har gi
vet en hårdt tiltrængt forbedring af udstillings- og 
publikumsfaciliteterne.

Det er svært i dag at forestille sig, at hele den øverste 
etage var udlejet til privat beboelse i en årrække. Her ses 
to fotografier fra den store sal, medens den tjente som 
almindelig dagligstue.
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HAVERNE
Den nuværende parterrehave blev anlagt i begyn
delsen af 1920'me. Arbejdet blev forestået af gart
ner G.N. Brandt, der anses for en af den tids dygtig
ste havearkitekter. Inden omlægningen befandt ha
ven sig i en noget sørgelig stand, dog med fine ele
menter fra de tidligere haveanlæg. Havemuren fra 
1608, hører Christian den Fjerdes tid til, medens 
slotsparkens sandstensvaserer kommet til i 1760'er- 
ne, i forbindelse med greve Moltkes omfattende 
forandringer af såvel hus som have.

Haven oppe bag slottet var som sådan ikke om
fattet af omlægningen i 1920'me, men indgik allige
vel i de overordnede overvejelser og havekunst
neriske principper, som G.N. Brandt meget klart 
har formuleret: “Al kunstnerisk Udformning af Ha
ven har gennem Tiderne været behersket af to vidt 
forskellige Principper. Det, der er formet efter den

Stadsgartner Gudmund N. Brandts grundplan fra 1919 
til omlægning af haven samt fotografi af det færdige 
anlæg, som det stadig ser ud. De store rhododendron i 
havens vestlige ende er plantet efter ønske fra grosserer 
A. Collstrup, der generøst bekostede nyanlægget af ha
ven. De blev plantet i stedet for de rosenbede, som 
Brandt havde planlagt.
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menneskelige Tankes Lovmæssighed, kaldes arki
tektonisk Havekunst, og det, der er skabt efter Na
turens Lovmæssighed, kaldes landskabelig Have
kunst”.

De historiske haveanlæg ved Lundehave og det 
senere Marienlyst Slot kendes rimelig godt. Allere
de i 1585, flere år før opførelsen af lysthuset blev 
påbegyndt, blev ansat en gartner til at anlægge en 
have til det kommende lystanlæg. Med udgangs
punkt i den tidligere klosterhave har haven sikkert 
været beplantet med en blanding af køkkenurter og 
prydblomster. Indkøb af store mængder fremmed
artede planter figurerer i regnskaberne. Ligeledes 
blev en vandkunst anlagt i haven.

Hvorledes den tidligere renæissancehave reelt 
har taget sig ud vides ikke. En egentlig beskrivelse 
af haven foreligger først i 1647, hvor urtegårds

mand Hans Rasmussen Bloch udgiver den første 
danske havebog - Horticultura Danica. Bloch havde 
selv arbejdet i haven og kan derfor fortælle, at ha
ven som var beliggende på bakken rummede mange 
frugttræer, samt gran og birk. Her fandtes desuden 
indhegninger med bl.a. fasaner og falke.

Grundplan af haven på Christian den Femtes tid. Den 
dobbelte streg angiver muren hele vejen rundt om haven, 
og den lodret skraverede tykke linie, der snor sig, angiver 
skråningen. Lysthuset "Lundehave” ses tilfældigt place
ret for foden af skråningen. I et af de såkaldte "kvarte
rer” ses kongens kronede monogram dannet af klippede 
buxbomhække. Andre kvarterer var mere beskedent til
sået med køkkenurter og beplantet med frugttræer. Det 
var således en kombineret pryd- og køkkenhave.
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Øverst ses et kort over den i 1697 anlagte køkkenhave 
syd for lysthusets prydhave, som den skulle se ud i 1717. 
Projekt tegnet af gartneren Benedictus Weinman i for
bindelse med omlægningen af prydhaven, som man kan 
se en del af helt til højre. (Se planen over denne del af 
haven side 30). Indgangen til køkkenhaven var etableret 
i den sydlige mur, og sporene fra denne nu tilmurede 
åbning til dobbelte portfløje anes stadig i murværket. I 
dag står det mægtige betonhøjhus på grunden til den tid
ligere køkkenhave. Øverst til højre ses Jardins grund
plan over køkkenhaven til "Moltkes Glædeshauge" fra 
1759. Nederst ses et kort over området, som det sr ud i 
dag.

Frederik den Tredjes interesse for Lundehave var 
behersket og lystanlægget fik lov til at forfalde. 
Kort efter Svenskekrigene - 1658-60 - gennemgik 
haven en mindre omlægning, så den i højere grad 
kunne fungere som urte- og frugthave.

Forfaldet fortsatte dog gennem de følgende årti
er, til greve Moltke endelig i årene 1759-64 lader 
den franske arkitekt NH. Jardin skabe et hus og en 
have i stor stil. Færrest ændringer skete i den for
bindelse i den højere beliggende del af slotshaven.
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Gartneren Benedictus Weinmans projekt fra 1716-17 til 
et nyt haveanlæg, en ren prydhave, hvor køkkenhaven 
derfor var anbragt udenfor muren jfr. grundplanen side 
29. Haven er som det tidligere haveanlæg, inddelt i kvar
terer, men nu fri for nytteplanter. Lysthuset "Lundehave'' 
ligger placeret op mod skråningen for enden af havens 
centralakse. Man ser broen, der fører fra skråningen til 
lysthusets øverste etage. Til venstre på planen anes lidt 
af køkkenhaven uden for muren. Øverst ses et indhegnet 
åbent lysthus, som muligvis er anlagt i Christian den 
Fjerdes tid.

Her bevaredes Frederik den Andens gamle vej, dog 
med en mindre ændring i vejføringen, idet en sløjfe 
uden om det såkaldte “lille bjerg” blev fjernet. Des
uden opførtes et lille lysthus i form af et rundtempel 
ved den halvrunde balustrade for enden af den 
nord-sydgående allé, der blev ført over de to endnu 
bevarede træbroer. Buksbomhækkene langs zig- 
zag-gangen på skrænten blev ved samme lejlighed 
erstattet med avnbøghække,

Et landskabeligt indslag i det ellers strengt arki-
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tektoniske haveanlæg kom til udtryk ved, at der 
langs havemuren bag en lille hæk plantedes vin
stokke, æbler, blommer, abrikoser, ferskner, pærer, 
valnød og vild hassel. Denne kontrast mellem den 
arkitektoniske storhed og den fritgroende natur gik 
igen i den høje have som et varsel om den landska
belige stilhaves komme.

Den landskabelige havestil, som var engelsk in
spireret, krævede ideelt set temmelig store jordtil- 
liggender i et kuperet terræn. Haven skulle være af
vekslende og levende, skabt til vandring - gerne i 
eftertænksom ensomhed - i modsætning til de tidli
gere haver, der var skabt til at promenere i. Fremfor 
alt måtte den landskabelige have ikke kunne over
skues i ét enkelt blik. Den skulle kunne byde på en 
række afvekslende udsigter og oplevelser i en vari
eret og righoldig vegetation.

Disse nye haveidealer kunne den gamle slotshave 
ikke helt opfylde. I området umiddelbart nord for 
slottet skærer tre dybe kløfter sig ind i kystbrinken 
og giver dermed arealet en ganske fornem og dra
matisk kupering, der skabte de nødvendige og na
turlige forudsætninger for en romantisk stemnings
have, hvor man bl.a. anlagde et “Jorderige” og et 
“Himmerige” adskilt af “Verdens Ende”. Her lå og
så et udsigtsgåm, en eremithytte og en gravhøj, der 
af shakespearebegejstrede engelske turister blev an
set for at være “Hamiets Grav”, ligesom Marienlyst 
park blev “Hamlet's Garden”.

"Moltkes Glædeshauge”. Nederst ses arkitekt N.H. Jar
dins plan til omlægning af haven 1759. Øverst ses en per
spektivtegning af det færdige anlæg udført som kobber
stik afW.A. Müller 1767. De dengang så små lindetræer, 
som kanter haven eksisterer stadig i bedste velgående, 
omend i en noget anden størrelse og klippede i ”kandela
berform”. Over slottet ses det fine, såkaldte "treillagelys- 
thus”, som lå på den stadigt eksisterende bakkeknold 
mellem broerne.
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Medens interessen således koncentrerede sig om 
den romantiske stemningshave, gik den gamle fla
dehave foran slottet gradvis ind i et forfald, der 
næsten umærkeligt gled over i den havestil - “gar- 
denesque” - der efter engelsk forbillede vandt ind
pas omkring 1840. Her blev det landskabelige 
haveideal tilpasset haver med mindre udstrækning. 
Slotshaven i Marienlyst blev omformet og tillempet 
de nye haveidealer. Man fastholdt dog en delvis 
symmetri fastholt af Jardins vase- og skulpturop
stillinger. Men de skarpe kanter og snorlige gangsy
stemer blev blødt op, og kandelaberlindene fik nu - 
med undtagelse af partiet ud for midteraksen - lov 

til at danne fuld trækrone. I den form går slotshaven 
i det væsentligste ind i det 20. århundrede.

“En udsigt ved Marienlyst”, tegnet den l August 1904”. 
Akvarel af S.L. Lange. Tårnet på toppen af bakken blev 
opført 1791 og passede fint ind i det romantiske havean
læg. I dag kan man stadig i den nuværende “Ferieby” ud 
mod skråningen se den høj, hvorpå tårnet har stået og 
som i dag mindes ved navnet “Taarnhøj”.
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En vandretur på Marienlysts 
gamle jorder
(Numrene henviser til kortet side 34-35)

af museumsinspektør Lars Bjørn Madsen

1 Marienlyst Slot og have.

2 Udsigtspunkt, anlagt samtidig med Marienlyst 
Slot. Stedet har tiltrukket mange kunstnere og ud
sigten i dag er stadig, trods nyere tids dominerende 
bygninger, lige storslået.

3 “Hamiets Grav” med mindesten udført i svensk 
granit af kunstneren Utzon-Frank i anledning af 
Helsingørs 500 års jubilæum 1926. De udhuggede 
relieffer forestiller på den ene side en enhjørning 
som betyder jomfruelig uskyld og hentyder til Op
helia. På den modsatte side er et løvelignende fabel
dyr, som symboliserer den mandlige kraft og der
med hentyder til Hamlet. “Hamlets Grav” var op
rindelig i en anden udformning placeret ude ved 
“Verdens Ende”, men blev i 1858 flyttet til dette nu
værende sted.

4 Det lille bindingsværkshus er antagelig opført 
af konferensråd J.G. Putscher i 1750’eme. I 1920 
blev bygningen omdannet til “Offentlig Toiletan
stalt”.

5 Rundkørslen eller belvederen, hvorpå der i 
1700-årene var opført et åbent grønmålet lysthus el
ler tempel. Lysthuset kan ses på billedet side 31.

6 Den oprindelige hovedindgang til Marienlyst 
have. Muren fra 1608 blev på dette stykke nedrevet 
i 1932 og kun portpilleme står tilbage.

7 Et lille stykke af Frederik den Andens konge
vej, der førte fra Frederiksborg Slot til Lundehave, 
senere Marienlyst, og videre til Kronborg. Den 
nærliggende Rolfsvej er en del af denne kongevej.

8 Det militære gamisonshospital, nu Helsingør 
Kommunes skatteforvaltning er opført i 1889 efter 
tegninger af bygmester H.P. Hansen på gartner 

Müllers gamle grund, som tidligere var en del af 
Marienlysts køkkenhave. Se tegningerne side 29.

9 Lappen 1 er opført 1808 af tømrermester Teg
ner, og kaldes fejlagtigt “De Mezas Hus”.

10 Den nuværende lille indgang i muren ved siden 
af indkørselsporten er lavet i 1903 under skyldig 
hensyntagen til det gamle egetræ, som er det ældste 
træ i området, antagelig helt fra Frederik den An
dens tid. Indkørslens store smedejemsport er lavet i 
1930 og afløste en mere simpel gitterport af træ.

11 Den gamle indgang i muren fra parterrehaven til 
køkkenhaven er forlængst blændet, men endnu ses 
de øverste stabler fra den dobbelte port, og længere 
mod øst ses en tilmuret mindre åbning. Se tegnin
gerne side 29 og 30. Muren omkring hele haven er 
opført i 1608.

12 De fine bygninger i dette område, “Hamiets 
Gaard”, “Kroghske Gaard” og “Lindegaarden” er 
opført i tiden 1899-1908 af ejeren af Marienlyst 
Kur- og Søbad, slagtermester Anders Jensen. Den 
store villa på den modsatte side af Slotsvej er opført 
1908 som borgmesterbolig. Nu tjener den som em
bedsbolig for domprovsten.

13 Det oprindelige Hotel Marienlyst, opført 1859 
efter tegninger af arkitekt N.P.C. Holsøe.

14 Gamle Kongens Have blev efter opførelsen af 
Marienlyst anvendt som planteskole og urtehave. 
Siden tjente den i mange år som byens festplads for 
afholdelse af friluftsmøder og sommerfester. Fra 
1928 henlagdes disse aktiviteter til Sommariva.

15 “Rakkerrenden” er en kløft, hvorigennem van
det fra de tidligere søer, Marienlyst Dam, Konge
dammen og flere ledtes ned over det nuværende 
Marienlyst Hotels område, det daværende “Nat
mandens Vænge”, og ud i Øresund. Navnet “Rak- 
kerrenden” kommer af, at natmanden eller rakke
ren, den mand, der gjorde det beskidte renovations
arbejde, slagtede ådsler og tillige var skarpretterens 
håndgangne mand, boede i “Natmandens Vænge”, 
hvor ingen turde komme. I “Rakkerrenden” var der
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omkring 1760 anlagt en slags vandværk ved op- 
dæmning af vandet fra de ovenfor liggende søer i 
3 damme, der lå over hinanden. Vandet herfra led
tes via rørledninger til Marienlyst Slot.

SLOTTETS
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KØKKEN
HAVE
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OÔ o G,-*...................û
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16 Ophelia Kilde i bunden af “Rakkerrenden”for 
foden af den nuværende trappe fik sit navn i 1858. 
Hidtil havde den heddet Marie Kilde, opkaldt efter 
dronning Juliane Marie. Kilden er i dag tør og om
givelserne uplejede. De to skålformede granitsten 
ved kilden er antagelig anbragt omkring 1858.

17 Marienlystskoven på toppen af bakken er anlagt 
omkring 1920. Tidligere, i årene 1895-1906, var 
her anlagt en af landets største cyklebaner, af hvil
ken man stadig kan se voldene fra banelegemet og 
cementfundamenter fra bygningerne.

18 Endnu ses højen, hvorpå det gamle tåm, som 
har givet navn til “Taamhøj” har stået. Tårnet, et 
udkigståm, blev opført 1790-91 og nedrevet en
gang i forrige århundrede. Se tegningen s. 32. Villa
en “Taamhøj”, som brændte i 1961, lå på plænen, 
hvor nu feriebyens kontorbygning ligger. I 1920 og 
’30 blev henholdsvis ejendommen Lille Godthaab 
og Taamhøj med jorder overdraget til kommunen.

19 Den lille sø er en sørgelig rest af en meget større 
sø med en ø i midten, som dannede en del af et stort 
romantisk haveanlæg til villa “Taamhøj”. Øen var
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prydet med fornemt anlagte blomsterbede, og var 
en af “Jorderigets” herligheder. Feriebyen ligger i 
dette gamle haveanlæg.

20 På den smalle sti langs skråningen ligger en lille 
høj omkranset af sten, nogle tydeligt forarbejdet. 
Man ved ikke, hvad det er, men det kunne være 
bygningsrester fra det nedrevne udsigtståm, jfr. pkt. 
18.

21 Lappestens Batteri, hvis voldanlæg stadig er 
delvis bevaret, var et fort eller batteri opført 1807 
som en del af kystforsvaret i forbindelse med krigen 
mod England. I dag ligger Danmarks Tekniske 
Museums bygninger på en del af det gamle fort.

22-24 Her ved “Verdens Ende” lå en eremithytte 
og en grav, som hørte til i datidens romantiske stem
ningshave. Navnet “Verdens Ende” skulle efter sag
net have følgende oprindelse: En løjtnant var forel
sket i en datter af kommandanten på Kronborg og 
svor, at han ville bortføre hende til Verdens ende. 
Parret flygtede sammen, men de blev indhentet ved 
denne kløft, som derefter i folkemunde fik sit navn. 
Gennem “Verdens Ende”, der skilte de to områder 
“Jorderig” og ”Himmerig”, løb i sin tid en bæk, som 
i kløftens bredeste ende var dæmmet op til en lille 
sø.

23 Her lå Hamlets Grav oprindelig. I dag er kun 
“Gravhøjen” tilbage. “Graven” er antagelig anlagt i 
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tidsrummet 1791-1837 og var dengang prydet af et 
monument bestående af 3 grovhuggede stensøjler 
oven på hinanden, så det nærmest lignede “en ud
trukket kikkert”. 1 1858 blev graven flyttet til sit nu
værende sted, jfr. punkt 3.

24 Flere steder i det romantiske haveanlæg har der 
ligget mindre bygninger, antagelig lysthuse.

25 Magdalenehøj. Navnet har sin oprindelse fra en 
mindesten, som slottets beboer i perioden 1796- 
1839, kammerherre Adam Gottlob von Krogh, lod 
rejse til ære for sin kusine og hustru Magdalene, 
skønt hun overlevede ham i 8 år. På en lav for
højning nær kanten af skråningen ligger et funda
ment bestående af en granitsten, på hvilken en til
hugget sandsten med et blyfyldt hul er anbragt. Det 
er muligvis en rest af ovennævnte mindesten, men 
det har endnu ikke kunnet påvises med sikkerhed. - 
I en lavning bag højen lå i Kroghs tid en lille sø, 
som ved en bæk stod i forbindelse med den stadigt 
eksisterende sø på toppen af “Verdens Ende”.

26 Endnu ses volden, der afgrænser Marienlysts 
jorder fra Helsingør overdrev.

27 Dette gamle stengærde med de aldrende bøge
træer danner grænsen mellem Marienlysts jorder 
og Helsingørs markjorder. Det asfalterede vejstyk
ke er en rest af den oprindelige Gammel Helle- 
bækvej.

28 Sommeriva, eller “Sommariva” som det nor
malt kaldes, er opført som privat landsted omkring 
1866, antagelig efter tegninger af arkitekt Vilhelm 
Klein. Kommunen købte Sommeriva i 1919 for 
at udlægge strandgrunden til offentligheden. Fra 
1928 blev bygningen udlejet og drevet som som
meretablissement, hvorfor der på grunden blev op
ført en stor pavillon samt en tribune for friluftsar- 
rangementer. Pavillon og tribune er senere blevet 
fjernet.

29 Stadion er anlagt af kommunen i 1919-21. Tri
bune og omklædningsbygning er opført 1938.
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Drengeår i Helsingør

Af Otto Georg Christiansen

Vores far, Anders Christiansen var bondesøn fra 
Ringstedegnen - vistnok Gyrstinge. En onkel Chri
stian, der engang i halvfemserne rejste til Sydame
rika, og hvis breve og dagbøger jeg ofte hørte om 
som dreng, har vel nok tilskyndet mig til også at 
skrive om mine oplevelser.

Mine breve skrev jeg til min gifte søster Mathil
de, der med sine egne børn, Carla på syv og den 
etårige Holger, tog mig til sig, efter at vores mor dø
de i 1910. - Men jeg springer vistnok for hurtigt 
frem i tiden og må igen nogle år tilbage, før århun
dredskiftet.

Vores far svigtede det landliv, som vel egentlig 
var tilskikket ham, forlod Gyrstinge og kom så til at 
arbejde på skibsværftet i sundbyen Helsingør.

I Helsingør giftede han sig med en svensk pige 
Elvira, vores mor Elvira Petersson fra byen Hels
ingborg, der jo lå “hinsidan sundet”.

Det blev med tiden en børneflok på syv - Mathil
de og Marie, dernæst mine fire brødre - Aksel, Ha
rald, Thorvald, Rudolf og jeg, som så dagens lys en 
oktoberdag 1901, ude et sted der hed Højstrup, lidt 
uden for selve byen. Her boede vi på førstesalen i et 
lille hus, der lå tæt op til skovskrænten og en gang
sti, der førte fra det nærliggende Marienlyst slot og 
ud mod Julebæk.

Med til huset hørte en baghave, hvorfra en låge, 
næsten skjult af en stor hyldebærbusk, åbnedes ud 
til gangstien - og det var her (fortælles det), at jeg 
skule have taget mine allerførste vaklende skridt. 
Senere blev de fulgt op af mere forvovne udflugter 
på egen hånd op ad de stejle skovskrænter, og hvor 
jeg hulkende ved gensynet af de to brødre, der hav
de ledt efter mig, endelig fandt mig liggende nede 
på stien. Om gråden nu var afledt af de fortjente 
klask jeg fik af de to skræmte brødre, skal være 
usagt - brutalt og forsvarligt blev jeg igen anbragt i 
legevognens dunede leje, vi havde haft med os.

Vores legevogn var et stykke solidt hjemmelavet 
arbejde, som vores far engang havde lavet. Den 

havde vel også gjort sin gavn forud for mine større 
søskende, og blev da også brugt til de almindelige 
familieudflugter om søndagene - til skovture eller 
de hyppige ture ned til stranden ved Grønnehave.

Ved sådanne lejligheder havde vores mor smurt 
og lagt maddeme ned i den medbragte madkurv, og 
kaffe var der taget med - omhyggeligt hældt over på 
en tom hvidtølsflaske, så sad jeg og tronede i lege
vognen og støttede forsigtigt på kurven og vindmøl
len - et lige gedigent stykke legetøj, som vores far 
havde snittet, snurrede lystigt i vinden.

Ved Grønnehave sad vi så ved den lange hvide 
sandstrand og så ud over sundet, der lå stille og 
blinkende i formiddagssolen. En enlig damper kun
ne dukke op derude med en tynd hale af røg efter 
sig.

Men det mest spændende for os drenge at se på, 
det var når de store finske sejlskibe kom sejlende 
der ude, og pludselig med - sejlene blafrende - stag
vende og sætte over imod os, til man næsten kunne 
se folkene på dækket - for så atter at vende og med 
de opsvulmende sejl stå ud af sundet.

Og vi hører lyde, der kommer bagom skibsværf
tet - lange bævrende brøl nede fra havnen, det er fra 
færgen til Helsingborg, der går ud. Snart ser vi dets 
sorte skrog med de påmalede rød/hvide bånd om 
dets to skorstene, dukke op bag om slottet, plasken
de sig fremad med de store skovlhjul over mod 
svenskekysten.

Vores mor var jo født der ovre, og jeg mindes 
endnu de mange sejlture med færgen over til Hels
ingborg, hvor vi besøgte hendes slægtninge der. Sy
net af de flotte svenske politibetjente, der gik med 
sabel og havde pikkelhjelme på hovedet vakte selv
følgelig stor beundring, når vores mor, der jo godt 
nok var stedkendt med byen, alligevel ville standse 
en af dem for os og troskyldigt spørge om vej.

Min gamle morfar husker jeg. En gang da jeg 
med min mor besøgte ham (han var da blevet over 
de halvfems år), var han kommet på alderdoms



hjemmet og sad ret op i sin seng, da vi kom ind i 
den store stue. Med hovedgærde op imod den hvide 
væg, stod anbragt flere andre senge. Vores gamle 
morfar, der blev glad for vort besøg, må sikkert og
så have hørt noget om min altid glubende sult ved 
besøgene derovre - for uden nogen besvær bukkede 
den gamle mand sig ud over sengen og fremdrog 
fra gulvet under sig, en farveprangende oval trætin
gest, en madtejne, som de almindeligt bruger i Sve
rige, - klemte låget af den, tog op og skar derpå en 
tyk skive svensk rugbrød - smurte en rigelig klat 
margarine på og rakte mig. Og mens jeg spiste, føl
te jeg mig virkelig overbevist om, at ingen kunne 
have en bedre og mere forstående morfar end den 
gamle hvidhårede mand, der sad der og sludrede. 
Og jeg lyttede, når de opfriskede mors ungpigeda
ge. Og jeg hørte om mine jævnaldrende fætre og 
kusiner, om tanter og onkler, nogle af dem havde 
jeg vistnok set, når de var på besøg hos os i Helsin
gør. En onkel Ernst havde mor og jeg lige hilst på 
nede ved færgelejet, da vi kom over. Han arbejdede 
ved de svenske jernbaner, var i uniform og gjorde 
flot honnør for os. Jeg var seks år dengang.

Tilbage i Helsingør nåede vi så at hente far, der 
dengang havde fået arbejde på glasværket. Det lå 
lidt i udkanten af byen, op mod Højstrup, hvor vi 
boede. Så handlede vi i de små forretninger, der lå 
ved Lappen, skråede over og gik igennem det store 
haveanlæg ved Marienlyst slot, hvor de store men
neskelignende nisseskikkelser var blevet sat op 
med haveredskaber i hænderne, og syntes at ligne 
rigtige levende væsener.

Så gik vi videre ad skovstien, der førte os hjem til 
huset. - Jeg har en tydelig erindring om den første 
gang jeg fæstnede mine ænstelige blikke på disse 
mærkelige væsener, der stod og glanede på en. Jeg 
var ikke ret gammel dengang, tre-fire år vist, og var 
med de lidt ældre brødre som forspand til legevog
nen jeg sad i, på vej til glasværket med mad til vo
res far.

Vi kørte ad gangstien og gjorde så et lille ophold 
ved kilden, som lå i et lille indhug i skrænten - O- 
phelias Kilde kaldes den, og vi drak af dens klare 
kolde vand, der kom med en lille stråle ud fra en 
revne i murværket om den.

Kilden lå nær ved lystslottet og her skråede vi 
med legevognen ned gennem havegangene med de 

klippede næsten mandshøje buksbomhække.
For enden af en hæk ser jeg da disse mærkelige 

dværgagtige væsener stående ubevægelige med de
res trillebøre og forskellige redskaber og med deres 
porcelænsøjne glanende på mig.

Vrælet jeg giver fra mig sætter skub i legevog
nen, og snart er vi ved glasværket, hvor vi sammen 
med vores far spiser vore egne medbragte klemmer.

I spisepausen viste han os rundt på sin arbejds
plads, og inden vi gik igen, fik vi os hver en flot 
stok lavet af forskelligt farvet glas snoet ind i den. 
Derefter gik turen videre ned mod Grønnehave og 
stranden der.

Efter at have siddet her et stykke tid og sludret og 
set os mæt på de krydsende sejlskibe og damperne, 
der holdt sig mest ovre ved svenskekysten, fandt vi 
på at gå på opdagelse bag om gitteret, der ligger i 
strandkanten og afgrænser Kronborgs bastioner. 
Det var et højt jerngitter, og det gik et stykke ud i 
vandet. Med opsmøgede bukser til over knæene tog 
vi turen rundt om gitteret, og derinde kravlede vi så 
rundt på de store sten, der lå opskanset i strandkan
ten.

Dengang Hombækbanen blev anlagt omkring 
året 1906, forsvandt vores baghave. De havde be
gyndt at lægge skinner ud mellem skovstien, og hu
set vi boede i. Når arbejderne var gået hjem, legede 
vi så med deres tipvogne og de små firehjulede 
fladvogne, som der kunne køres med på skinnerne 
ved hjælp af en trækstang med en bøjle i enden, 
som man satte i en tap nede på hjulet.

Da jeg endnu var for lille til selv at deltage i hal
løjet, lod jeg mig villigt og jublende af begejstring, 
blive løftet op på en af vognene af mine større 
brødre for at deltage i køreturene. Turene der også 
godt kunne give skrammer på krop og lemmer, ville 
som regel ende helt nede ved Grønnehave, hvor vi 
lod vognen stå til vi havde været nede ved stranden 
og gå i vandet. Så hjulede vi hjemad igen på samme 
måde.

Senere, da vores far havde fået arbejde på bryg
geriet, flyttede vi ind i selve byen og boede i Sankt 
Annagade. Her fik vi Sankt Olai kirke til vor nære 
nabo og på dens gamle brolagte kirkeplads legede 
vi ofte.

Huset, vi boede i, lå i gården til det nye hotel 
København, vistnok i nr. 27. Hotellet havde hele
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Statshavnen i Helsingør med 
den flydende fiskeforretning t.v. 
og dampfærgen “Helsingborg” 
t.h. (bygget 1902 på Helsingør 
Jernskibs- og Maskinbyggeri, 
nybygning nr. 93).

forhuset, med dets køkken liggende i kælderen med 
en nedgang dertil fra gården. Nedgangen med dets 
gelænder, hvor vi slog kolbøtter på, var en særlig 
eftertragtet legeplads for os børn, og da særlig når 
duften fra de dampende gryder steg op og tiltrak 
vores opmærksomhed. Tit, når en af køkkenpigerne 
forbarmede sig, stak hun en godbid ud til os gen
nem det åbne vindue.

I sidehuset lige over for, hvor vi selv boede, lå et 
smedeværksted. Gennem værkstedets brede dør
åbning kunne jeg, når jeg stod på forhøjningen ved 
vinduet oppe hos os selv, se smeden stå og arbejde. 
Med en lang tang hentede han fra den varme esse 
det gloende jernstykke og med tang og hammer 
bukkede og bøjede han det på ambolten og til slut 
lod han en færdig og velformet hestesko synke sy
dende ned i vandspanden, der stod ved siden af 
ham.

Var man nede i gården, kunne man også forsig
tigt vove sig ind i værkstedet og i god afstand fra de 
flyvende gnister følge arbejdet. Var han, eller en af 
svendene i godt humør, fik vi lov at trække bælgen 
for ham og sommetider redde en fem-øre ved det. 
Der var to svende og en lærling på værkstedet.

Bryggeriet, hvor far skulle arbejde, lå ikke langt 

fra kirkepladsen, hvor vi og flere andre af kvarterets 
børn tumlede os. Når vi så hørte bryggervognene 
komme buldrende med hestene i rask trav henad ga
den på vej hjem til bryggeriet med de tomme øl
tønder, der hang ned bag i vognen i deres kæder, løb 
vi bagefter.

De dristigste vovede så at springe op på tønderne, 
og stående på dem hage sig fast i bagsmækken, ind
til lige ud for indgangsporten igen at slippe taget og 
springe af for ikke at blive taget af portvagten.

Når vi var i byen og havde ærinde oppe i Stenga
de, så standsede vi altid op ved forretningen lige 
oppe på hjørnet af Sankt Annagade. Her stod inden 
for i et af vinduerne en vaffelovn, der drejede rundt, 
og hvor folk stod og kikkede på, når de varme flade 
vafler efterhånden blev taget af og med en rask 
drejning formedes til kræmmerhuse. De blev så 
brugt til iskager, som blev solgt med is i for ti øre.

Men vores ærinde gjaldt fiskehuset nede ved 
havnen. Det var et stort træskur, der flød på ponto
ner nede i vandet ved siden af færgelejet. Hyttefade 
med rødspætter og ål og små torsk lå så fortøjet ved 
siden af, og det var spændende at stå og se på, når 
de fangede dem til dem, der skulle købe.

Men troligt fulgte jeg mine større brødre på deres 
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togter rundt omkring på havnen, når det rygtedes, at 
en stor flot tremaster lå inde.

Inden vi igen gik hjem, skulle vi over til færgele
jet og stå og se på, når færgen sejlede. Så krøb vi op 
og sad eller stod oppe på brofendeme langs bolvær
ket, og når så færgen langsomt gled ud af færgele
jet, var det lige som om, det var os, der nu sejlede. 
Tit sad vi også ude på molen med vores snøre og fi
skede, så vi ikke behøvede at købe dem, men som
metider havde vi så været for længe væk, og blev 
alligevel skældt ud af vores mor, når vi kom hjem.

Endnu medens vi boede ude ved Højstrup, var 
mor begyndt at vaske for folk. En fornem familie 
mor vaskede for, boede i en flot villa i nærheden. 
Jeg husker, når jeg var med mor derude, at de havde 
en stor sankt bemhardshund, som jeg blev gode 
venner med og tit fik lov at spadsere med. Først 
havde jeg den i snor, men til sidst kunne jeg gå med 
den uden. Den fulgte mig, og vi var mægtig gode 
venner og kunne lege sammen. Når vi kom hjem 
igen til villaen og mor var færdig med storvasken 
nede i deres vaskekælder, blev mor inviteret op til 
kaffe hos fruen. Hun bød os også på stegte æbler, 
som havde ligget og sydet inde i det lille rum i kak
kelovnen. Samme dame og hunden, som vistnok 
hed Jack, kom en gang, jeg var syg, på besøg. Da
men havde noget med til mor og kom så ind og bød 
mig på vindruer, som jeg skulle spise. Jeg havde al
drig før hverken set eller spist sådan nogle, og hun 
sagde, at jeg måtte spise lige så mange, jeg ville.

Selv efter at vi var flyttet ind til Sankt Annagade 
og far endnu havde arbejde på bryggeriet, fortsatte 
mor med at vaske for folk ude i byen. Mine to store 
søstre var nu kommet ud og tjene og boede ikke 
hjemme mere. Mathilde havde fået arbejde som 
stuepige på Skotterup Kro lidt uden for byen og 
kom hjem engang imellem. Marie var taget til 
København og arbejdede som tjenestepige der.

Men mor havde nok at se til med os andre fem 
brødre. Ude i køkkenet gik hun og lavede mad på 
brændekomfuret, som havde en blank messing
stang foran. Der var altid lunt at gå derude.

Inde i stuen havde vi også vores høje sorte kak
kelovn, som der blev fyret i, når det blev rigtig 
koldt. Oven på kakkelovnen, erindrer jeg, stod en 
gipsfigur, en farvestrålende buste af en zigøjner- 
dreng med bred bulehat på hovedet. Far havde vist 

engang vundet den på en skovtur ud til noget, der 
hed Hammermølle skoven.

I sovekammeret, oppe på skabet, stod fars har
monika, et toradet svensk durspil, som far spillede 
på engang imellem for os.

Men det var begyndt at blive svære tider, for far 
var blevet ramt af arbejdsløsheden efter den store 
lockout og mor måtte tage mere arbejde ude nu. Det 
var som regel fornemme og fine herskaber, hun nu 
vaskede for, og tit var jeg med ude med hende, og 
det meste af dagen nede i en dampende vaskekæl
der. Jeg var jo ikke begyndt at gå i skole endnu, 
som mine lidt større brødre, og medens mor, våd af 
sved, stod over den dampende vaskebalje og gned 
på vaskebrættet op mod sig, bestod mit arbejde i at 
snitte sæbespåner af en stor stang marseljesæbe og 
som jeg selv syntes var meget sjovt. Så tørrede mor 
sine hænder et øjeblik, og jeg fik så lov at smide 
sæbespåneme ned i den dampende gruekedel.

Sommetider blev mor kaldt op til kaffe i deres 
køkken. Så tørrede mor igen sine af sæbeluden ble
gede og rynkede hænder, strøg et par våde hårtjavs
er til side og glattede lidt på mit hår, og tog mig med 
op til herskabet. Heroppe trakteredes jeg med safte
vand og kage. Mor fik også lov at smage fruens kir
sebærvin, der blev hentet inde fra stuen.

Var vi et sted, hvor der var børn, blev jeg inviteret 
op og lege med dem. Jeg erindrer nu tydeligt, at når 
mor vaskede ovre på Kronborg for kommandanten 
der, at jeg løb og legede ude på de gamle bastioner 
og voldene omkring slottet sammen med en af hans 
drenge, som hed Torben på min egen alder. Engang 
vi løb og legede ude på isen ved voldgraven, blev vi 
skældt ud af kommandanten, som så måtte sende 
nogle soldater ud for at redde os. Var vi i vejen, når 
soldaterne var på øvelse eller gjorde eksercits, blev 
vi sendt op at lege på hans kammer. Ved slotsporten 
stod så skildvagten med et smøret grin, mens han 
skuldrede gevær for os. Fra slotsgården gik vi ad en 
mørk stentrappe op, hvor de boede og hvor Torben 
havde sit eget værelse. Ved vinduet havde han også 
en stor gyngehest stående, som jeg så fik lov at ride 
på. Og han viste mig alt hans forskellige og dyre le
getøj, han havde i en stor dragkiste henne ved vin
duet. Herfra så vi også når rekrutterne, der skulle på 
øvelse, stillede op ned i slotsgården.

Til Torbens mor skulle jeg sige fru oberstinde, 
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når hun talte til mig, havde min mor sagt. Vi fik og
så tit foræret noget af hans tøj og fra kasernens køk
ken fik vi også tit portioner mad med hjem i en 
spand, vi havde med.

Jeg var fyldt seks år, da vores mor begyndte at 
blive syg og havde været på hospitalet nogle gange. 
Men forinden husker jeg, havde hun taget mig ved 
hånden med op på skolen og fået mig indmeldt. To 
af mine brødre havde da gået et par år allerede. De 
legede nede i skolegården, da vi kom. Det var den
gang meget almindeligt og spændende blandt sko
ledrenge at lave “kigkasser”, som de fik lov at tage 
med i skole og i frikvartererne gå og vise nede i sko
legården for hinanden formedelst en en-øre eller en 
to-øre. “Kassen” var som regel lavet af en tom sko
tøjsæske med kighullet i æskens ene ende. Låget 
var i den anden ende udskåret foroven for at skaffe 
lys til sceneriet af udklippede kulisser og figurer, el
ler af farveprangende glansbilleder tiltusket sig fra 
en søsters gamle glansbilledalbum.

Min indmeldelse var hurtigt overstået tillige med 
koppevaccinationen, foretaget umiddelbart bagef
ter, og mor forlod igen skolen, sikkert for atter at 
kunne stå ved vaskebaljen hos en eller anden fami
lie i byen.

Den første dag formede sig bagefter, ved i sko
lens gymnastiksal at lege “bjergbestigning”. Det fo
regik ved, at alle redskaber, tove, hest og plint og 
skamler og lignende blev stillet hulter til bulter, 
hvorved vi nyindmeldte poder under op og nedture
ne lysteligt banede os vores vej fremad.

Jeg lærte hurtigt at indordne mig i min nye til
værelse. Skoletimerne var noget helt andet end de 
triste og lange asyldage i Stengade. I skolegården 
var jeg vogtet af broderskabet for alskens overlast, 
der kunne indfinde sig i frikvartererne fra de lidt 
større drenge. Vores skolegang aflastede vores mor 
en del, og hun påtog sig stadig mere arbejde for at 
holde hjemmet oppe. Far var jo stadig arbejdsløs og 
var sjældent hjemme. Tit kom vi hjem fra skole 
uden at nogen af dem var der. Så fandt vi vej over til 
kirkepladsen, hvor vi drenge hurtigt kunne samle en 
lille flok kammerater, som regel kendinge fra sko
len, og så var legene snart i gang. Der var mange 
smuthuller og indhug og små hulninger i kirkens 
gamle murværker at kunne gemme sig i.

Det var forbudt at lege på kirkepladsen om søn-

Otto Georg Christiansen (t.h.) med to storebrødre i sko
letøjet, 1908.

dagen og når der var kirkegang. I et af kirkens side
skibe blev der også holdt søndagsskole. Vi drenge, 
som ikke var behørigt tilmeldt og forvist til gård og 
gade, stod så som gudløse som hedninger og lo hån
ligt, når de “hellige unger” mødte op. At vi selv se
nere blev indlemmet i flokken, må vel dog herom 
berettes.

Lige over for kirken på det åbne torv, lå lidt tilba
ge en mindre rød bygning med en trappe op til by
ens politistation. Torvet lå stille og fredeligt, men 
var for os drenge et sted omfattet med frygtelig var
somhed at færdes på. Inde i bygningen skulle fore
gå grufulde ting - i alt fald vidste vi, at byens små 
lovovertrædere herinde blev afstraffet med piske
slag og noget, der måske var værre. Som et af
skrækkende eksempel var vi drenge vidende om, at 
en tolvårig synder, der havde hugget et par bananer 
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gennem en lille trækrude i en kælderbutik var ble
vet anholdt og indbragt på stationen og her vitterligt 
var blevet tildelt fem stokkeslag på stedet.

Næh, da var kirkepladsen et mere sikkert sted at 
færdes på. Graveren som varetog pladsen og havde 
aftenringningen var en rar og omgængelig mand og 
lod os i fred.

Jeg erindrer mine ture op i tårnet sammen med 
mine større brødre, der af graveren havde fået lov at 
tage aftenringningen. Sneglende os op ad de kolde 
massive stentrapper, nåede vi endelig op til de store 
klokker, der hang i deres tykke bjælker over vore 
hoveder.

Med de første tunge slag, der dirrede i de tykke 
tårnmure, ville en enlig forskræmt ugle eller flager
mus dukke op, og på deres flugt til et af tåmvindu- 
erne, stryge hen over vore hoveder. Blev jeg løftet 
op til en af lugerne og så ud, kunne jeg se ud over 
byens tage, eller jeg så neden for mig skibsværftet, 
der nu lå helt stille og øde hen, nu da larmen fra nit
ternes trykhamre var ophørt. Bag værftet så jeg 
Kronborg med dets irgrønne spir og tage og igen 
sundet og den gule strand med Grønnehave, hvor vi 
havde så mange minder fra. Men disse dejlige som
meraftener på Sankt Olai kirkeplads inden man 
skulle hjemad, dukker stadig op i min erindring. 
Men ak, forandringen skulle komme. Skolegangen 
havde godt nok aflastet mor en del, men hun påtog 
sig stadig mere arbejde med at vaske ude hos byens 
herskaber. Far var stadig uden arbejde og var vist
nok begyndt at drikke. Brændevinen var billig, og 
når der var møder drak arbejderne sig bare fulde. 
Vores far kom næsten altid fuld hjem og lod sit 
dårlige humør gå ud over mor og os andre.

Men mor var ikke rask, og en dag stod en ambu
lance nede på gaden og hun skulle på hospitalet. 
Jeg og mine to brødre skulle i skole og var gået ned 
i forvejen, men jeg blev stående, da vi kom ned på 
gaden og ville se ambulancen. Det var jo spænden
de med det flotte hesteforspand. Køretøjets store 
vognhjul var belagt med gummi for ikke at rumle 
for meget på de hårde brosten. Efter at mor var 
kommet ned og ind i ambulancen, steg portøren op 
på trinbrættet bagpå og holdt sig fast, medens 
kusken fra sit sæde foran svingede med pisken og 
med foden klemtede advarende nogle gange på den 
store blanke messingklokke, der sad på siden af 

hans køretøj. Så gik det afsted i hurtig galop, og 
først da ambulancen havde rundet hjørnet oppe ved 
Stengade, og mine brødre var langt i forvejen, mær
kede jeg en knugende forståelse af, at det jo var vo
res mor, der skulle på hospitalet, og som de nu var 
kørt med.

Nu skulle vores nabo, fru Mortensen, tage sig lidt 
af os drenge, havde mor bedt om, mens hun var in
de. Og der var såmænd nok at se til, selv hjalp vi 
drenge med så godt vi kunne. Jeg påtog mig vanlig 
mine mindre byærinder, både til mælkeriet i Skt. 
Olaigade og grønthandleren i Sudergade og til nød 
drog jeg også lidt omhu for fru Mortensens lille to
årige, når jeg var hjemme fra skolen og kunne lege 
med ham.

Mine to brødre havde, efter at de kom fra skole, 
byplads hos købmand Sørensen. Mange kurve, sto
re og tunge af varer, som fulde flasker af petroleum 
og hele hvidtøller, blev båret op ad stejle køkken
trapper af mine kun få år ældre brødre.

En begivenhed dukker op i min erindring. En dag 
vidste vi, der skulle ske noget oppe på torvet om af
tenen, noget mærkeligt skulle det være. Mine brød
re havde taget mig med, og vi tog opstilling uden 
for bager Poggenborg. Fortovet og den ene side af 
torvet var pakket tæt med folk, der blev holdt i skak 
af store betjente, som skulle holde kørebanen fri. 
Brødrene hjalp mig frem i forreste række, og jeg så 
at oppe fra Sudergade for enden af torvet, kom der 
et langt optog af fakkelbærende mænd, der bar på 
noget. Det var digteren Holger Drachmann, der 
skulle begraves, fik jeg så at vide, da det hele var 
forbi.

Mine to ældste brødre var allerede kommet i 
lære, Aksel var kommet i forretningen hos skræd
dermester Lorentzen på Stengade og boede der. 
Hans værelse lå over gården og tit besøgte jeg ham 
der, og husker jeg, som en gestus over for mit be
søg, lod han mig villigt bruge af hans vellugtende 
hårpomade, som jeg så strøg mine strittende hår
tjavser med. Og Harald, som lige var blevet konfir
meret, var vistnok kommet i tømrerlære og logerede 
nu hos en dame i Bramstræde.

Men vores mor havde det skidt og henad efter
året, efter at have været indlagt nogle gange, døde 
mor på Øresundshospitalet. Jeg var da syv år, og jeg 
tror ikke, at jeg rigtig begreb hvad der egentlig var 
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hændt for os. Blot husker jeg det store opbud af 
slægtninge fra Sverige, fætre og kusiner, tanter og 
onkler, der pludselig fyldte vores stuer. Aldrig hav
de jeg set så stort et opbud på en gang. Søstrene, 
som nu var blevet gift og boede i København, kom 
med deres mænd og tog sig af foranstaltningerne 
ved begravelsen. Et hav af blomster kom fra de fine 
herskaber, som mor havde vasket for ude i byen, 
selv fra kommandanten på Kronborg, obersten og 
oberstinden kom der kranse fra med deres sidste hil
sen. Ja, mor var kendt og godt lidt af alle i byen.

En sidste afsked tog vi nærmeste ved kapellet og 
kisten med mor blev lukket og båret ud, fulgt af det 
store følge, der ville give hende det sidste farvel. 
Jeg husker vores mor kom til at ligge under et lille 
træ deroppe et sted ved Møllebakken.

Om mors død og den begyndende opløsning af 
hjemmet har berørt eller præget mit eget unge sind 
alvorligt dengang, husker jeg ikke. Spændende 
forventninger affødt af de hørte samtaler under 
gæsteopbudet om forestående opbrud og rejser til 
København, afbødede vel sorgen en del. Det var en 
endelig og bestemt afgørelse truffet af vore to store 
gifte søstre, at de ville tage sig af os tre ukonfirme- 
rede drenge.

Nogle famlende forsøg fra vore svenske be
søgende for at få en eller et par af os til at fly land 
og rige og få os til Sverige og bo blev dog forpurret 
af vore to store søstre i København.

Og en dag stod vi tre brødre oppe på Østerport 
station i København og var da lige stået af toget fra 
Helsingør.

Otto Georg Christiansen, født 1901 i Helsingør. 
Flyttede 1908 til København. Sejlet med DFDS's 
"Hellig Olav". Rømmet og bosat i USA til 1931 ; 
derefter hjemvendt til Danmark. Død 1989 i Sjørup, 
Jylland. Artiklen er et uddrag af et større erindrings
værk på 123 maskinskrevne A-4 sider.
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En lille fortælling om Kronborg
eller... Historien om Dronningen af Skotlands røv!

Af Anne Fogh

Hvis du går en tur langs Helsingørs havn, så kan du 
se Kronborgs lyse sandstensfacader hæve sig bag 
det døende værfts bygningsrelief. Du kan se de røde 
voldmures bastante, røde flader, og om natten kan 
du se slottet ligge tungt og mørkt, som en uforme
lig, sovende krop derude på hjørnet af Helsingør.

Hvis du så føler for det, ja, så kan du tilslutte dig 
den daglige hærskare af besøgende fra hele kloden. 
Du kan vandre ind over broen, og måske være så 
heldig at få et glimt af svanerne i den indre eller yd
re voldgrav, kikke ned i det tilgroede voldgravs
vand, fornemme “Mørkeports” mørke i forhold til 
Slotsgårdens lyse, venlige rum, og sluttelig betale 
dig til en rundgang i sale og rum på det fordums 
kongelige slot.

I kasematterne får du sikkert grusomme historier 
om en stakkels præst, der blev mere og mere trekan
tet efterhånden som han blev mast stadigt længere 
ind i hjørnet af sit groteske og umagelige fængsel - 
og dit eget fysiske ubehag ved at befinde dig i de 
uhåndgribelige og fugtige rum, forstærker kun ind
trykket!

- Alle disse overfladiske indtryk af borgen er dog 
imidlertid kun en ubetydelig brøkdel af dens uhyre 
spændende historie!

I 1980 blev jeg engageret til en kortvarig 
arkitektopgave på slottet. På det tidspunkt vidste jeg 
ikke meget mere om borgen end alle andre, man
geårige indbyggere i Helsingør by. Jeg glædede mig 
dagligt over naboskabet med den smukke og hel
støbte bygning, vidste lidt om, at “Riddersalen” var 
en af Europas største festsale, og havde oplevet det 
obligatoriske “kasematgys”, når dørene blev lukket, 
og guiden førte de mere eller mindre forskræmte tu
rister gennem de fugtige rædsler i borgens nedre 
etager.

Lederen af det projekt jeg blev engageret til var 
Nationalmuseets legendariske Overinspektør for 
Middelalderafsnittet, Harald Langberg. Han SÅ 
tværs igennem sine medarbejdere, og vurderede 

nøje deres sjælelige instrumentel, før han indviede 
dem i de vidundere og mysterier som Kronborg be
sad.

Overfladiskhed og ligegyldighed var den sikre 
vej til ikke at blive indviet, hvorimod engagement 
og virkelig interesse banede vejen for et arbejdsfor
hold så spændende og fantastisk, at nok intet kan 
måle sig med det.

Jeg blev på Kronborg ud over de 2 x 14 dages op
rindelige ansættelsesforhold. Ja, rent faktisk blev 
jeg der omkring 7 år, for min nysgerrighed og re
spekt for slottets komplicerede bygningshistorie 
blev vakt efter meget kort tid.

Det var et pokkers hårdt liv. Barske, fysiske ar
bejdsopgaver vekslede med komplicerede, intellek
tuelle overvejelser - men det var et arbejde, hvor 
man fik mulighed for at køre hele spektret rundt. 
Planlægning, udførelsen af den selvsamme plan
lægning (- hvis den var forkert, fik man det sande
lig at føle på sin egen sårbare krop!) og endelig ef
terbearbejdning af de mange resultater.

Uendeligt langsomt lindede den gamle borg på 
nogle få af sine mange hemmeligheder!

En hel del gamle bygninger har en uafdækket, 
hemmelig historie.Den kan være svært tilgængelig, 
for kun mennesker med forståelse og indsigt har en 
chance for at sætte tingene i den rette sammenhæng. 
Således er det også med Kronborg, og via Harald 
Langberg blev det pludselig muligt, at sætte ord og 
undersøgelsesresultater på de mange spørgsmål.

For mig blev fortiden i aller højeste grad nær
værende. Middelalderens håndværkere blev materi
aliserede gennem deres konkrete, håndværksmæssi
ge resultater, og ofte kunne vi gribe dem i, at det ba
re var gået for stærkt, Mester havde været fraværen
de, eller de havde simpelthen lavet noget klamp. 
Kronborgs mange kongelige indvånere behøvede vi 
knapt så mange vidnesbyrd om, for om dem er der 
skrevet rimeligt meget!

Så gik årene. Det blev 1987, og et af mine utalli
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ge, kortvarige ansættelsesforhold var ved at løbe 
ud. På det tidspunkt havde jeg en ung og energisk 
medarbejder. Hun hed Sussie, og hun kærede sig al
vorligt om Kronborgs mangehånde problemer. Un
der indtryk af det fremadskridende forfald af skulp
turer og relieffer besluttede hun sig til at få en ud
dannelse som stukkatør, så hun kunne afforme nog
le af de mange forvitrede sandsten, og dermed sikre 
deres kunstneriske udtryksform for eftertiden. I 
1990 er hun formentlig uddannet som Danmarks 
første, kvindelige stukkatør!

Nå, men Sussie og jeg sad en eftermiddag nede 
hos Kronborgs tømrermester Erik Larsen. Som så 
ofte før snakkede vi om slottets historie, koblede 
vores respektive viden, og beklagede de mange uaf
klarede ting og sager som vi alle inderligt ønskede 
en afklaring på.

Til det brug kikkede vi som vanligt på en stor, 
men ikke særlig nøjagtig plan over hele Kronborg. 
Tegningerne havde set dagens lys i 1920’me, og på 
én af dem var der indtegnet noget, der lignede hvæl
vet på en underjordisk gang. Hvælvet lå under den 
lange, skrå gang, der i vore dage leder ned til Holger 
Danske og Kasematteme.

Vi vidste naturligvis godt, at Frederik d. 2. havde 
etableret mange afløbskanaler i forbindelse med sit 
formidable springvand i Slotsgården ( - det, der se
nere så skammeligt blev beslaglagt af svenskerne 
som krigsbytte!) men lige præcis denne formodede 
gang kunne vi ikke finde nogen fornuftig forklaring 
på. Den lå relativt højt, og den så ikke ud til umid
delbart at kunne have haft en funktion som afløbs
kanal. Derfor ville vi gerne undersøge den!

Tømrer Erik var ansat på slottet som håndværker, 
og han var lige så formidabelt nysgerrig som os an
dre. Gennem de mange, mange år hvor han havde 
udbedret etageadskillelser, repareret spær, fornyet 
porte og understøttet skrantet murværk m.m., havde 
han opnået et uovertruffet kendskab til bygningen. 
Da Nationalmuseets folk blev en mere fast bestand
del af slottets daglige liv, øste han uforbeholdent af 
sit rige og gennemgående kendskab til stedet, og 
hos tømrer Erik gik man aldrig forgæves med sine 
spørgsmål og problemer!

Sussie, Erik og jeg sad så denne specielle efter
middag og blev rørende enige om, at det ville være 
dybt traumatisk for både os og de fortsatte under

søgelser på Kronborg, hvis vi ikke tog os tid til at 
undersøge, hvad pokker det hvælv lavede på lige 
dét sted!

Efter en alvorlig saglig-faglig snak med både 
Harald Langberg og Kronborg Slotsforvaltning fik 
vi “grønt lys” til at starte den ekstraordinære under
søgelse en vintermorgen kl. 5.

På det tidspunkt var det alvorligt vinter. Kold 
ti 1-marv-og-ben-vinter, og absolut ikke sæson for 
arkæologiske udgravninger. Vi var imidlertid så 
opsatte på opgaven, at de forventede resultater var 
langt vigtigere for os end frosne fingre og tæer.

Sussie og jeg troppede op i tømrer Eriks lune 
værksted klokken halv fem om morgenen, d. 11. fe
bruar 1987, og Erik havde varm kaffe, skovle og 
mange overvejelser og gode råd parat til os. Sam
men begav vi os op til det frosne slot, hvor selv 
spøgelserne havde trukket lagnerne i hi for vinter
kulden!

På vore tegninger kunne vi nogenlunde måle os 
frem til, hvor vi skulle begynde udgravningen, og så 
var det ellers bare om at komme igang. Efter kort 
tids gravning måtte vi se i øjnene, at vor forventede 
gang slet ikke var nogen gang. I stedet havnede vi 
lukt nede i et muret, rundt rum (ca. 1,70 m. i indven
digt mål), hvor den hvælvede top manglede. Det 
runde rum var fyldt med brokker og exceptionel 
sort jord, og det havde forbindelse med en lang 
skakt op under slottets sandstensfacade.

Adskillige overvejelser senere gav det menige 
udgravningshold op med at prøve på at tolke ud
gravningsresultatet, og tilkaldte Harald Langberg.

Han kom hurtigst muligt stillende med toget fra 
København, og efter at have besigtiget vor besyn
derlige, runde, murede sag, tog han en lygte, og lag
de sig sluttelig ned i hele sin imponerende længde, 
med hovedet ind under muren på det sted, hvor 
skakten havde sit udspring. Vi ventede i ulidelig 
spænding, og efter nogle utålmodige spørgsmål til 
ham om hvad han så, lød det hult inde fra skakten: 
“Ved I hvad jeg kan se?” - “Dronningen af Skot
lands røv!”

DRONNINGEN AF SKOTLANDS RØV ????? 
sagde vi uforstående, og lignede 27 spørgsmåls
tegn. “Ja” sagde Harald. “Det I har fundet, er en 
såkaldt “hemmelighed” og den er bygget på Frede
rik den 2.’s tid”.
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En “hemmelighed” er betegnelsen for datidens 
lokum/toilet. Den bestod af en niche i muren et eller 
andet sted på en af slottets etager. Fra siddenichen 
gik der en lang skakt ned til en muret opsamlings
brønd, og herfra oprensede datidens “natmænd” det 
unævnelige affald.

Foranstaltningen var såmænd lige så praktisk 
som vore dages lavtskyllende hygiejneinstallatio
ner!

Efter den oplysning priste vi os imidlertid alle in
derligt lykkelige over, at vi ikke havde fulgt den 
umiddelbare tilskyndelse til at grave dybere i kulen, 
og iøvrigt sørgede vi hurtigst muligt for, at udgrav
ningen blev fyldt til igen, så de få forfrosne turister 
atter kunne følge den regulære vej ned til “Gamle 
Holger” og kasematternes øvrige mærkværdighe
der.

Skaktens længde fik vi klaring på en af de næste 
dage, for i en af Vestfløjens kviste - tæt forbundet 

med Kongetåmet - fandt vi en forlængst tilmuret 
niche. Frederik d. 2. har selvfølgelig været et prak
tisk menneske, da han opførte sit slot, men hvorfor 
i himlens navn Harald lige har kunnet se Dronnin
gen af Skotlands røv, har jeg ingen umiddelbar for
klaring på!

Efterskrift:
For dem der ikke ved det, så er Dronningen af Sko
tland, Frederik d. 2.’s datter Anna - søster til Chri
stian d. 4. Hun blev gift med kong Jacob d. 6. af 
Skotland i 1589, og de tilbragte nogle formidable 
hvedebrødsdage på Kronborg - ifølge kilderne. Ha
rald mener, at disse kilder må tolkes sådan, at dron
ningen i januar 1590 havde sit kammer i nærheden 
af det sted, hvor skakten fandtes. Det var placerin
gen af hendes kammer han lå og spekulerede på, da 
han blev klar over hvad det sorte i kulen egentlig 
var for noget.

Anne Fogh,født 1945 i Arhus. Arkitekt fra Kunst
akademiets Arkitektskole 1977. Beskæftiget med 
udstillingsvirksomhed og skolebøger om planlægning. 
11980 ansat på Kronborg for Nationalmuseet. Er i 
1991 stadig midlertidigt ansat ved Nationalmuseet og 
har bl.a. foretaget undersøgelser og udgravninger i 
Grib Skov.
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Et sandfærdigt billede af Helsingør i midten af 1950’eme

Af Erik Baumann Jensen

Morgeneksprestoget fra København buldrede mod 
Helsingør og efter at have passeret Snekkersten sta
tion åbnede træernes løv sig igen for frit udsyn til et 
stykke af Øresund. Et vindue i togvognen blev 
åbnet og lyden fra det moderne damplokomotivs 
frembrusen blev forstærket i vognen, medens det 
blafrende kraftige blågrønne gardin og vindueskar
mens påskruede manende ord: “Læn Dem ikke ud” 
advarede passagererne om ikke at stikke hovedet 
for langt ud af vinduet. Det kunne jo også være ube
hageligt at få kulstøv fra lokomotivets skorsten i 
øjnene eller på den hvide skjorte, så vinduet blev at
ter lukket og den nysgerrige satte sig påny på det 
brune, kølige lædersæde.

Efter at konduktøren havde gjort passagererne 
opmærksomme på, at nu var det “Helsingør - Toget 
kører ikke længere” gik menneskestrømmen fra to
get gennem stationsbygningen og ud på Havne
pladsen. Foran lå færgelejerne, hvorfra dampfær- 
geme “Svea” og “Kronborg” ventede på passagerer 
og henholdsvis godsvogne og biler. Færgebygnin
gerne var aflange i et plan og blåhvide med et over
dækket halvtag i det fri til beskyttelse mod vejret, 
indtil døren blev åbnet for folk, der skulle til Sveri
ge.

Den søndre mole lå til højre for færgelejerne, 
med sin brostensbelægning og stenvæg mod Øre
sund, og værnede havnen mod strøm og for høje 
bølger.

Turen gik nu ad denne mole ud til det hvide fyr 
ved havneindsejlingen og her mødte man lystfiske
re, der stod og ventede på bid, medens snakken gik. 
Alle kendte hinanden ved navn eller øgenavn, lød 
det til, og fisk var der nok af. Strømmen var stærk 
og her i sommersæsonen blev der fanget en mæng
de makrel.

Nu dukkede et mindre dampskib op med kurs 
mod havnen. Det forkyndte sin ankomst med et stød 
i dampfløjten og lagde snart til ved Søndre mole, 
nærmest fyret ved trappestenene, der førte ned til 

havnens normalvandhøjde. Skibet, der var af ældre 
årgang med en høj smal skorsten, hed “Agnete” og 
passagererne forlod det. De havde været en tur i 
Mølle i Sverige.

Hvis man ikke kunne fange makrel herude på 
molen, gik flere ind til Helsingørs kloakudløb i 
Sundet for at fange ål. Udløbet lå ud for jernbanens 
rangerterræn ca. 200-300 meter fra færgelejerne. 
Man var ikke i tvivl om placeringen af udløbet, idet 
en hvirvlende ulækker vandmasse af vekslende far
ve, lige fra det brunlige til de hvidlige nuancer med 
diverse fyldstof, totalt ændrede vandets normale 
farve, men gav visse fisk et ekstra kosttilskud.

Hvis man havde været uheldig ikke at fange fisk 
overhovedet, kunne man i en flydende fiskeforret
ning, placeret ved siden af færgelejerne nærmest 
byen, købe diverse fisk efter at have balanceret ned 
af en gyngende trælandgang.

Nærmere åbent havnevand fra fiskeforretningen 
lå en grønligt malet træbåd. Det var lodsbåden og 
den hed “Helsingør”.

Længere henne ved “Kongetrappen” lagde en lil
le motorbåd nu til. Et skilt oplyste om: “Havnefær
ge - Sejl til Kronborg - 50 øre pr. person” og det 
kunne selvfølgelig spare ca. 1 km. gang, men der 
skete imidlertid noget spændende længere henne ad 
molen ud for toldkontrollens bygning på “Havnet
rekanten”. En specialindrettet motorbåd, med en 
slags lænestol fastmonteret på dækket, var kommet 
i havn med en tunfisk på ca. 200-300 kg.og ved si
den af stod den stolte fanger med sin fiskestang og 
blev fotograferet. Det var almindeligt at fange tun i 
Øresund om sommeren.

Endnu længere henne langs molen lå en tysk båd 
og lossede koks, der med Wright & Svendsen’s 
kran, som kørte frem og tilbage på et jemstillads, 
der var placeret over vejen i ca. 6-10 meters højde, 
blev transporteret til koksbunkemes voksende top
pe bag lagerpladsens tykke plankeværk.

Naboen til kul- og kokspladsen mod nord var 
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Wiibroes Bryggeri. Dér lå der en gammel flot rød 
bygning med tilhørende lager- og produktionsbyg
ninger. I een af bygningerne på hjørnet af Havnega
de og Hestemøllestræde var der store vinduer med 
frit syn ind til bryggeriets maskinhal. Det var en op
levelse at stå og se på de arbejdende maskiner med 
de blankpudsede messing- og kobberdele.

Fra bryggeriet kom der en krydret liflig duft af 
humle ind i ens næsebor og ved gavlen til een af si
debygningerne fik een af omegnens landmænd fyldt 
sin ladvogn med rygende mask, der var et restpro
dukt fra ølproduktionen og et kærkomment til
skudsfoder, som landmanden ved hjælp af sin “Fer
guson” traktor kørte hjem til de forventningsfulde 
grise og køer. På samme side efter klostrets have lå 
“Helsingør Brændsels- og Trælasthandel”.

Overfor lå “Helsingør Skibsværft” og en høj fløj
tetone forkyndte nu, at arbejdstiden påny begyndte, 
efter at værftsarbejderne havde været hjemme og 
spise. Værftsporten blev lukket oppefra og rullede 
langsomt ned mod vejniveau, hvor enkelte arbejde
re, der kom i sidste øjeblik, mavede sig ind under 
rulleportens nederste begrænsning for ikke at miste 
noget af daglønnen.

Der var rigtig aktivitet på værftet med hamren og 
banken på jernplader m.m. Der lå en nybygning, der 
snart var færdig, M/S Virginia hed den. Den blev 
bygget for rederiet Skou, nævnte en værftsarbejder.

Værftmuren blev fulgt. Der lå jernbaneskinner, 
som fulgte havnemolen helt ud til Nordre Mo
lespids. Der skulle jo være transportmuligheder for 
jernbanevogne, når skibe lastede og lossede og her
ude yderst på molen lå jo også en lav bygning, der 
tilhørte D.A.G., der var et gødningsfirma m.m. Der 
lå også en sandpumper og lossede noget af Øre
sunds bund op på Carl Nielsen’s lagerplads henne i 
krogen ved jemporten ind til Kronborgs voldområ
de.

Der var forøvrigt en masse pjasken og råben i 
vandet på den anden side af hegnet. Det viste sig at 
være soldater fra Kronborg, der fik deres daglige 
badetur og jeg tror, de var under kommando af en 
befalingsmand. Omklædning skete ved nogle skure 
på strandarealet.

Nu gik turen videre, men endnu en høj fløjtetone 
fra et skib, der nærmede sig havnen, fangede ens 
opmærksomhed. Båden havde et specielt udseende. 

Den kom brusende med skumsprøjt fra den brede 
sorte bov. “Betula” var skibets navn. Betula var ik
ke så høj eller lang, men med den teaktræsbeklædte 
kommandobro og gulligt malede skorsten, der var 
cylindrisk, mindede skibet nærmest om en af Mis- 
sisippiflodens fragtbåde. Man kunne se, at det var 
en fragtbåd, der sejlede med blandt andet lastvogne. 
Der stod 2-3 lastvogne med træ fra de store svenske 
skove på dækket.

“Betula” lagde til kaj længere inde ved molen ca. 
2-300 meter fra Carl Nielsens kran og der var en 
broklap på siden af båden, så bilerne på den måde 
kunne komme af og på.

Samme sted, men i ly af Kronborgs vold inde i 
hjørnet stod et interimistisk træskur, hvor man kun
ne købe billetter til skibet og hvorfra toldkontrol 
m.m. også foregik. Speditionsfirmaet “K.F. 
Marstrand” var åbenbart agent for denne nye rute.

Det blev også oplyst af speditøren at “Betula” 
havde været anvendt som roetransportskib m.m. og 
når man så ind på dækket, var der flere rækker af 
forsænkede tipvognsspor, så en helt almindelig fær
ge var det jo ikke.

Der var åbenbart cirkus i byen. Når man nærme
de sig byens anden havn “Nordhavnen”, lå der en 
stor åben plads fra Grønnehave stationsbygning og 
ned mod havnepladsen og her stod cirkusteltet med 
husvogne, staldtelt og en duft af spændende eventyr 
bredte sig for tilskueren.

På samme side, men lidt længere mod nord, lå en 
lille kulørtlampeomkranset restaurationshave, hvor 
der blandt andet blev skænket op af det liflige Wii- 
broe øl.

På den anden side af vejen ned mod havnebassi
net lå en større restauration “Kronborg Havbad”, 
hed den. På plakater stod, at der var dans og under
holdning om aftenen. Det så ud til at være et spænd
ende sted at besøge. Nordhavnen mindede ikke om 
andre provinshavne. Nok var der de sædvanlige fi
skerbåde, enkelte lystbåde og småbåde, men ved 
den nordre mole, i havnebassinet, var der på træpæ
le bygget et kæmpe træskelet. Det var Helsingør 
Svømmestadion med vipper og tårn til udspring 
samt tilskuerbænke.

Man kunne næsten fornemme fortidens dygtige 
svømmepigers energiske kamp om førstepladsen 
tiljubiet af begejstrede tilskuere. Ved yderstolpeme 
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i vandlinjen og ca. '/2 meter over og under denne, 
var der fastmonteret en slags net for at holde uren
heder, tang m.m. fra svømmebassinet.

Havnens vand var forøvrigt helt klart og længere 
ude end svømmestadion, var der flere, der fik sig en 
dukkert i havnebassinet. Herligt i det varme vejr.

Nu fæstnede øjet sig ved et rødt/hvidt fyrskib ude 
på Øresund. Det var “Lappegrundens Fyrskib” som 
varslede for sikker sejlads i et af de mest befærdede 
områder i verden.

Der kom også en tydelig duft af gummi ovre fra 
en stor grå bygning, der lå helt ned til stranden læn
gere mod nord. Det var værd at undersøge, hvad 
man lavede her og ved at følge bygningen og krydse 
Helsingør-Hombæk-Gilleleje-Banens skinner, 
kom man snart til “Gummifabrikken Tretom”. Her 
nævnte portvagten, der sad i et lille hus ved indkør
slen til fabrikken, at man blandt andet fabrikerede 
gummisko og gummistøvler.

På nabogrunden mod byen lå en aflang rødstens
muret bygning med indmuret jemårstal for byg
geåret. Det var “Fiskenetfabrikken Danmark”, hvor 
der blev lavet fiskenet af bomuldstråd. Herfra kun
ne man se over til Helsingør Gasværk, hvor de store 
gasbeholdere fyldte godt op på området mellem 
Grønnehavevej og Set. Annagade.

Nu var det tid at komme ned i den indre by igen 
og ved krydset Set. Annagade, Lundegade, Lappen 
og Claessensvej var der placeret en rundkørsel, der 
hørte til de mindre. Den var kun ca. 3-4 meter i dia
meter.

Herfra gik turen ad Claessensvej og til venstre 
ved Reberbaneparken. På Marienlyst Alle kom der 
flere nonner gående med en meget særpræget ho
vedbeklædning. Det var en slags bredskygget hat, 
hvor skyggen, på grund af størrelsen, vippede op og 
ned, næsten som vingerne på en stor fugl. Det viste 
sig senere, at der var mange af disse nonner, der bo
ede i byen. Set. Vincent Søstrene kaldtes de. De var 
en naturlig del af bybilledet og de boede i klosteret 
ved Nygade.

Efter klosteret, ved Kongensgade mod Lundega
de, lå der en række gamle huse, der havde kendt 
bedre dage. Herimellem lå blandt andet også en lille 
forretning, der solgte knapper, nåle, besætningsar
tikler og andet tilbehør til syning.

Det var med at se sig godt for, når man skulle ned 

ad Stjemegade, for de grå “Bybusser” kørte blandt 
andet denne vej ned mod endestationen på Axeltor- 
vet.

Det var ikke kun “Bybussen”, der havde endesta
tion her men også “Strandvejsbussen” til Klampen- 
borg. Sidstnævnte bussers chauffører lignede med 
deres karakteristiske cylinderkasketter og øvrige 
uniform nærmest fremmedlegionærer.

Der var selvfølgelig en masse folk på Axeltorvet 
og her lå da også mange velassorterede forretninger. 
Byens førende forretning i frø, løgknolde, lægge
kartofler og i det hele taget diverse haveartikler hed 
Reichard og lå i Torvegade. Her lå også et Schou’s 
sæbehus på hjørnet ved Sudergade.

På selve torvet ved hjørnet Bjerge-/Sudergade lå 
der et mindre træhus, hvor man blandt andet kunne 
købe pølser og brød og varm kaffe, dejligt. Det så 
ud til, at mange andre syntes det samme.

Gik man videre ad Bjergegade mod Grosken
stræde, kom man forbi en skøn bagerforretning 
“Wienerbageriet”, der havde mange “tørkager” til 
salg.

Efter Bertrams farvehandel lå der nogle lave byg
ninger, hvor der nærmest Bertram var en 
TAXA-vognmand, der havde holdeplads i en min
dre indkørsel.Endvidere “Trævareboden” og rundt 
om hjørnet ved Groskenstræde lå der en hyggelig 
købmandsforretning. Skråt overfor denne lå det 
kendte “Helsingør Teater”, der nu var biograf.

Havnegade. Wright & Svendsen, ca. 1930.
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Den gamle "Betula' på vej ind i Helsingør statshavn, 
1955.

Fra en port kom der kørende en bil ud på Bjerge- 
gade mod Kongensgade. På bilen var den er re
klame for “Kronborg Margarine”. Fabrikken lå in
de i een af baggårdens bygninger. På en anden vare
vogn med en påmalet mølle stod der, “Køb Møllens 
rugbrød”. Bilens chauffør oplyste, at der på hjørnet 
af Kongevejen/Belvederevej lå en flot mølle med 4 
vinger. “Hollandske Mølle” kaldtes den og her blev 
der blandt andet lavet skønt rugbrød. Det viste sig 
senere, at møllen var et meget flot vartegn for byen, 
når man kom mod Helsingør ad Kongevejen.

Helsingør var jo også tidligere kendt for sine 
mange møller og udover Hollandske Mølle lå der 
på Møllebakken på Kirkegårdssiden en lille forfal
den landejendom med en ditto mølle, der havde set 
bedre tider.

Nu var det tid til at smage en af de kendte Bro
stræde is og derfor gik turen ned gennem dette stræ
de. Man var ikke i tvivl om, hvor forretningen, der 
solgte is, lå. En lang forventningsfuld kø af ikke 
mindst svenskere bredte sig i Brostræde. Længere 
nede for enden af Brostræde, overfor vinhandelen 
Simon Unna, lå der et meget gammelt apotek. 
“Svaneapotheket” var navnet. Det var en ældre 
dame, der var apoteker og når man kom ind i apote
ket, der var noget mørkt, var der en hel speciel at
mosfære på grund af dufte fra diverse piller og me
dikamenter samt blandt andet synet af en balsame
ret slange.

Ved siden af “Borgerkroen” lå K.F. Marstrand’s 
-Skibsproviantering og Spedition. Over indgangen 

til forretningen hang der et forretningsskilt i form af 
en gammel redningskrans. Døren til forretningen 
stod åben og en skøn duft af en blanding af tovværk 
og tjære kom een i møde. Forretningen så spænden
de ud og måtte opleves indendørs. Det må siges at 
være en rigtig gammeldags skibsprovianteringsfor
retning med store trædiske, hvorpå der blandt andet 
var placeret skållodvægte. På gulvet lå der flere 
bunker af tov i forskellige diametre og kvaliteter. 
En kunde skulle købe nogle meter af een af bunker
ne og for at finde prisen, blev tovet vejet på skål
vægten. Rundt om i forretningen på småhylder og i 
skabe og hængende ned fra loftet var anbragt en 
mængde ting af maritim interesse. 01 og sodavand 
kunne dog også købes.

Der lød stemmer og latter fra eet af forretningens 
baglokaler og her sad ved et langbord forskellige 
kunder. Det blev forklaret, at det var en gammel 
skipperstue, hvor blandt andet provianteringsforret- 
ningeme stadig blev klaret og så var det alminde
ligt, at ordren blev afsluttet med en pibe tobak og en 
dram. Jo, K.F. Marstrand var et gammelt godt kendt 
firma, der åbenbart oprindelig var een af de første i 
byen, der havde fået telefon, da dets telefonnummer 
var: Helsingør nr. 1.

Marstrand’s genbo, med det meget store træ i 
gårdhaven, var Toldkammeret. Det kunne godt vir
ke lidt utilnærmeligt, om ikke andet så uden for den 
normale åbningstid. Det var et stort gråt byggeri 
med en hvælvet port fra Havnepladsen og ind til 
toldbodgården. Herinde ved pakhuset holdt der en 
lastvogn og aflæssede blandt andet træfade med 
vin. Fra gårdspladsen blev de rullet ind på pakhus
vægten, hvorefter de blev vejet. Lidt efter kom en 
repræsentant fra eet af byens vinfirmaer og vinen 
blev fortoldet. Senere blev fadene ved håndkraft 
rullet ud af porten og hjem for at blive tappet på fla
sker i firmaet, der åbenbart lå i nærheden.

Når man stod ved Sveasøjlen på Havnepladsen, 
fornemmede man rigtigt, at Helsingør var en græn
seby med trafik af færger, rejsende, biler, tog og ik
ke mindst godstog med en mængde fyldte trælast
vogne fra Sverige og mange tomme returvogne.

Det så ud til, at der var mange danskere, der tog 
til Sverige for at handle billigt. Een af de rejsende 
oplyste, at han boede i Helsingør og jævnligt tog til 
Hälsingborg for at købe rødvin af mærkerne “Vino
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Et vue fra Helsingør Toldkammer, 1957.

Tinto” eller “DAO”. Det var de billigste mærker til 
ca. 3-5 kr. pr. 3/4 flaske. Andre ting der fristede, var 
f.eks. tøj, nødder, marcipan, kaffe, chokolade, fiske
konserves og ikke mindst cigaretterne om bord på 
færgerne.

Svenskerne rejste den modsatte vej med kød, spi
ritus og forskellige mejeriprodukter. Alene disse 
prisforskelle på varerne betød at Hälsingborg og 
Helsingør var to gode handelsbyer.

Nu var det ved at blive sidst på eftermiddagen, så 
tiden nærmede sig hvor Iltoget kl. 17.00 afgik mod 
København. Efter at have haft en skøn dag i Helsin
gør med mange oplevelser, var det dejligt at sætte 
sig ind i den rødbrune motorvogn. Snart lød træ
fløjtens skingrende lyd som afgangssignal og toget 
forlod med stigende acceleration gode gamle Hel
singør.

Erik Baumann Jensen, født 1938 i Holbæk. Toldelev 
på Helsingør Toldkammer 1955. Efter militærtjeneste 
og 5 år i København vendt tilbage som tolder i 
Helsingør 1965 og har siden været bosat i byen.
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M
.

Hollandske Mølle ved Kongevejen, som den stadig kunne ses, da Erik Baumann Jensen besøgte Helsingør i midten af 
50'erne. 11968 blev også denne - den sidste af Helsingørs mange vindmøller - nedrevet.
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En duft - og glimt fra en svunden tid

Af Grete Koch

Det bliver lidt “Zig-Zaggeri” når man skal prøve at 
ridse minder op fra en svunden tid. For mit ved
kommende står de som glimt, det min mor har for
talt mig om livet i Helsingør, og det jeg selv husker. 
Der var engang - sådan begynder mange historier, 
og således begynder også beretningen her. Altså der 
lå engang et dejligt hus i Strandgade 86 i Helsingør. 
Det var både gammelt og smukt. Det beboedes at 
familien Schierbeck i forrige århundrede og frem til 
1924 hvor min mormor døde af lungebetændelse i 
en alder af 80 år. Jeg var 12 år gammel.

I denne skrivende stund fornemmer jeg duften i 
huset af de skurede gulvplanker i Halfen blandet 
med lidt gaslugt, der var nemlig gaslampetter lige 
når man kom ind. Men ak, huset er forlængst revet 
ned.

Nu først nogle familie-data.
Min mormor Jane Jacobine Marie Schierbeck 

blev født d. 12. december 1844 i Nibe datter af den 
dengang nok så kendte agent I.C. Wibroe, der hav
de en stor købmandsgård og tjente mange penge 
dels på sildefiskeri og senere på kradsuldsfabrikati
on. Han overtog i 1845 Nibes Kradsuldsfabrik med 
tilhørende møller. I ca. 50 år levede familien højt og 
flot på dette erhverv. Når der var særlig “flod” i 
kassen drog Wibroe til hovedstaden til juvelerer 
Hertz på Købmagergade, hvor han købte fine sølv- 
servicer til glæde for ham. selv og familien. Iflg. bo
gen “Nibes Historie” af Harry Christensen, citat: 
Råstofferne til fabrikationen var klude, som en ræk
ke kludesamlere rundt om i Jyllands opkøbte og le
verede til den såkaldte fabrik i Nibe, som lå ved 
Strandgaden mellem St. Grønnegade og Tyvedals
gade. Her blev kludene sprættet op, renset og sorte
ret, et arbejde som i 1871 sysselsatte 80-120 perso
ner. Disse mennesker var ikke fast ansat, de fik løn 
efter akkord og deres antal vekslede med fabrik
kens drift. Der kunne til tider være 200-250 perso
ner beskæftiget med dette forberedende arbejde. På 
møllerne blev kludene igen sorteret før den egentli

ge produktionsproces, opkradsningen til uld, og til- 
sidst pressedes ulden sammen i store baller. Pro
duktet, kradsulden anvendtes i klædefabrikationen. 
Citat slut. Altså mormors far var kradsuldsfabri
kant. Han gjorde det godt og blev som sagt en hol
den mand. Fabrikationen gik så strygende at han i 
1850 byggede en statelig bygning til sin fabrik i St. 
Grønnegade i Nibe. Som årene gik blev han også 
reder, han var byens største idet han ejede fem ski
be, flere af disse skibe gik til England med hans 
kradsuld. To af skibene bar hans datters, min mor
mors navne, nemlig skibene Jane og Jacobine og et 
andet af skibene hed Camilla opkaldt efter hans 
yngste smukke datter, min mor er opkaldt efter hen
de. Camilla Wibroe blev som 18 årig gift med en 
meget ældre forretningsmand Carl Møller, han kun
ne have været hendes far. Få år efter de blev gift dø
de hun af tuberkulose, det var en stor sorg for ham. 
Han var en smuk og statelig mand og derfor stærkt 
eftertragtet. Der var flere der gerne ville udfylde 
den tomme plads i hjemmet. Der var især én der var 
meget energisk, hun var 34 år. Møller var ganske 
uinteresseret, og da hun nærmest friede til ham, 
skal hans svar have været: Jeg vil hellere have to på 
17!

Min morfar Louis Christian von Eyben Schier
beck blev født d. 8. november 1840 i Helsingør 
hvor han boede til sin død 1891, han blev altså kun 
51 år og døde af mavecanser.

Mine morforældre fik fire børn, to døtre og to 
sønner. Den førstefødte var en pige og hun fik nav
nene Louise Wilhelmine Antoinette, hun blev født 
d. 19. juli 1869 og afgik ved døden et sted i 70’erne. 
Den ældste søn Christian blev født d. 3. april 1872 
også i Helsingør og han døde d. 22. oktober 1917 i 
Adelaide, Australien, kun 45 år gammel. Han rejste 
som ung til Island hvor han tog sin lægeembedsek
samen. Han blev gift i Reykjavik Domkirke med 
Berta Hostrup Schultz. De boede en del år deroppe 
hvor han fungerede som distriktslæge. Han var me- 
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get afholdt. Behandlede han de fattige tog han ingen 
honorar. Mellem Island og Australien boede min 
tante og onkel en tid i Strandgade 86 hvor han også 
havde sin konsultation. Den anden søn Hans døde i 
Nibe som barn kun seks år gammel. Og så min mor. 
Hun blev født 31. oktober 1882 i Helsingør.

Min morfar havde en købmandsforretning længe
re nede ad Strandgade. Den hed “Den Gamle For
retning”. Den havde også en afdeling med skibspro
viantering og handlede desuden med vin og spiritus. 
I “Gamle Minder fra Helsingør” af Gerhardt Larsen 
citeres: Så var der Schierbecks Kælder, der kan be
nævnes som en ret rolig Snapseforretning. Det var 
forholdsvis rolige Elementer der holdt til der, og 
man hørte sjældent eller aldrig om spektakler fra 
den Kant. Citat slut. Morfar var også Cand. phil. og 
sandelig italiensk, brasiliansk og portugisisk kon
sul. Han havde en flot uniform, er det blevet mig 
fortalt, men den er gået al støvets gang ved jeg fra 
min fætter nu afdøde Hans Christian Gylstorff, der i 
mange år boede i Nationernes Allé i Marienlyst. 
Han var lidt af en særling, for ikke at sige meget, 
men det var altid en stor oplevelse at besøge ham og 
høre ham fortælle om gamle dage.

Børnene i det Schierbeck’ske hjem blev passet af 
barnepiger, og de var altid franske. Min morfar var 
meget interesseret i fransk kulturliv, især litteratur, 
det vidner de mange dejlige bøger om, som vi nu 
har i familien og glæder os over. Der er især to bar
nepiger som jeg har hørt om, Marguerite og Helène. 
En pudsig historie om sidstnævnte, måske mere 
morsom for os end det var for hende. Mine forældre 
lå på landet i Skotterup og beboede det hvide hus 
“Schierbecks Minde”, det ligger der endnu og ser li
gesådan ud som på de gamle billeder. De havde en 
hestevogn, min morfar elskede at være kusk og kør
te lange ture med familien. På en af disse ture i sko
ven - hvem mødte man? Helène, som havde fri - og 
med kavaler på, og hvem var så kavaleren Det var 
den unge skuespillerelev August Liebmann. Min 
morfar som var en temperamentsfuld herre, med sit 
spanske blod i årene, knaldede med pisken for næ
sen af de unge mennesker.

En anden episode, hvor man igen befinder sig i 
hestevognen, har jeg også fra min mor. Jeg må 
straks sige, at min mor helt fra lille talte ligeså godt 
fransk som dansk, idet hun det meste af dagen var 

sammen med sin franske bonne og faktisk kun kom 
frem til måltiderne. Nå, men vi er med hele familien 
i hestevognen en varm sommerdag. Da de kom til 
en bakke hvor hesten havde svært ved at ase sig op
ad gav min 6-årige mor sig til at rokke frem og til
bage. Min mormor skal have sagt: Men barn dog 
hvad er det dog Du foretager Dig. (Hun formodede 
vel at hun skulle afsides). Den lille Camilla svarede: 
“Je pousse la voiture, je pousse la voiture”. Det 
mente man altså nok skulle hjælpe hesten til at 
komme op ad bakken. Det er da sødt!

Ja, og hvad har min mor mere fortalt mig.
Joh, en episode ved et middagsselskab i hjemmet 

er nok værd at tage med. Man havde inviteret Hol
ger Drachmann, som på det tidspunkt boede på den 
anden side af gaden hos apoteker Rink. Drachmann 
var selvfølgelig hædersgæsten og havde derfor 
mormor til bords og blev også budt først. Denne af
ten serveredes der som forret lækre slikasparges 
smukt anrettet på et dertil indrettet fad. (Hvor mon 
det forresten er henne) Hvad gjorde Drachmann 
Han tog med sin kniv og skar alle aspargeshoveder
ne af og ned på sin tallerken med dem! Hvordan 
min mormor reagerede og stemningen i det hele ta
get var efter denne amputation af aspargesene har 
min mor ikke kunnet fortælle mig om, hun var nok 
for lille til at huske det eller hun har måske slet ikke 
været med ved bordet når der var selskaber.

Mine morforældre var meget strenge i deres op
dragelse af børnene især hvad angik bordskik. Man 
talte kun når man blev spurgt og man skulle spise op 
hvad der blev serveret på ens tallerken. Ikke noget 
med at levne. Det man ikke havde spist den ene dag 
blev næste dag serveret koldt, og man sad ikke med 
ved bordet, man stod ret op og ned med ryggen til 
spisebordet. Ens mad stod på buffet’en. Men min 
mor var snedig. På denne buffet stod to rummelige 
opsatse. Hvad gjorde lille Tulle, det var hendes kæ
lenavn, hun lempede madresteme over i disse op
satse. Da hun var meget populær hos tjenestefolke
ne sladrede de ikke til herskabet om hvad de havde 
fundet af underlige ting i opsatserne.

Det hændte at min mormor tog min mor med ned 
i den Schierbeckske forretning. Min mor syntes det 
var spændende med disse besøg. Der var også en af 
ekspedienterne der altid gav hende et kræmmerhus 
med kandis. I forretningen var der en messing-spyt-
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Gården, Strandgade 86. Gennem porten ses GI. Færgestræde.
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Interiør fra Strand
gade 86,1939, kort 
før nedrivningen.

tebakke og det var fascinerende at se den “i brug”! 
Altså en dag forsøgte hun sig, tog tilløb med et 
langspyt som ikke var særlig velplaceret, dette re
sulterede i et hårdt ryk i armen - og ud! Tænk hvis 
nogen havde set det. Mormor var meget forfænge
lig. Forretningen ligger der endnu og hedder Hels
ingør Vinkompagni.

På den anden side af Strandgade lå som sagt Det 
Gamle Apotek, hvis indehaver også kom i mine 
morforældres hjem. Dette spændende apotek elske
de min mor at komme i, og jeg selv når vi besøgte 
mormor insisterede altid på at komme ind og se alle 
de underlige dyr der hang ned fra loftet, der var 
bl.a. søpindsvin, mystiske krybdyr og der var også 
dyr i sprit. Det var Johan Rink, som jeg lige nåede 
at lære at kende. Han døde i 1925 og efterfulgtes af 
sin søn Gustav Rink, som jeg selvfølgelig husker 
tydelig også fordi jeg som ung kom i huset bl.a. til 
de festlige store baller. Datteren Lisbeth og jeg taler 
også om gamle dage når vi ses.

Tilbage til min mors minder. Johan Rink havde 
en søn, der også hed Johan og som var maler. Han 
var meget betaget af min mor, som ofte måtte sidde 
model for ham. Dette foregik på Marienlyst slot. 

Min mormor var med som anstandsdame, dette in
sisterede hun på til stor irritation for min mor. Men 
når hun blev træt af at sidde og passe på de unge 
mennesker brød hun op og så tog hun og mor hjem. 
Når så mormor var vel anbragt hjemme og faldet i 
søvn så tog mor sin velocipede og spurtede tilbage 
til slottet!

Der findes et dejligt fotografi af mormor, mor og 
hendes hund, som hun står og snakker med. Mor 
var som sagt en smuk og charmerende kvinde og 
havde forståeligt nok mange tilbedere. Hun blev da 
også forlovet med en af dem. Men det viste sig, har 
mor fortalt mig, at han var helt urimelig jaloux og 
tålte ikke engang at mor holdt af sin hund. Der ske
te så det dramatiske og sørgelige, at han en dag skød 
hunden, hvorpå mor straks hævede forlovelsen.

Og så mine egne minder fra huset i Strandgade. 
Jeg husker faktisk meget fra besøgene i Helsingør i 
årene 1918-24. Jeg kommer også i tanker om trap
pen ved siden af porten. Den skulle jeg selvfølgelig 
løbe op og ned ad nogle gange inden vi blev lukket 
ind. Engang havde jeg for meget fart på, faldt ned 
og skrabede det ene knæ. Mor skældte ud - jeg tu
dede - stor ståhej for ingenting.
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Man gik gennem porten og ind i gården. Til ven
stre førte den vedbendbeklædte dobbelttrappe ind 
til hoveddøren. HalTen var flot og en smuk trappe 
med smedejemsgelænder førte op til første sal hvor 
stuerne lå. Jeg kan godt i erindringen møblere nogle 
af stuerne og jeg kan også se en del nipsting for 
mig. Selvom jeg var en lille pige kunne jeg da godt 
se at egetræspanelerne var smukke og at de engel
ske skydevinduer var spændende og fungerede an
derledes. Jeg elskede at komme der. Der var et sted 
på trappen, som når man hoppede lidt, så lød det 
som om en mus sad i klemme, det fik jeg meget ud 
af i min fantasi. På første sal havde mor som ung en 
lille dagligstue der blev kaldt søstuen, herfra havde 
man en pragtfuld udsigt udover havet, helt over til 
Sverige - til udlandet! Der hørte en altan til stuen. 
Så var der spisestuen. I den nederste vindueskarm lå 
et, syntes jeg, vidunderligt russisk trææg til at skille 
ad. Det fik jeg lov til at lege med af mormor, så var 
jeg beskæftiget! Det var fantastisk at det kunne bli
ve til så mange særskilte æg, og de så igen lod sig 
dele, blot husker jeg at jeg blev sur over at det in
derste lille bitte æg ikke kunne deles. Ægget var 
rødt og blanktskinnende uden dekorationer. Jeg har 
gennem noge år prøvet at efterspore det, men des
værre uden held. A propos at efterspore, så har der i 
familien Schierbeck eksisteret en henrivende 
sølvrangle med indbyggede bjælder. Hvor mon den 
er blevet af. Hos min ældste datter hænger et maleri 
af min morfar som ganske lille. Han sidder i en ly
serød kjole med denne rangle. Han er et meget blegt 
barn og dertil fedladen hvorfor han altid i familien 
er gået under navnet “Maddiken”.

Mormor havde flere tjenestefolk. Jeg kan huske 
den tykke Trine der lavede maden og strygejomfru
en som omgav sig med en duft af em og stivelse. 
Men fremfor alt linnedjomfruen, Vilhelmine, med 
alle de spændende nøgler til alle de ligeså interes
sante skabe med masser af dækketøj. Foruden an
svaret for linnedet havde hun også andre gøremål 
såsom reparation dels af dækketøjet, men også af 
mormors gangtøj.

Engang mor og jeg var på besøg hos mormor fik 
jeg en endefuld. Det var et stykke tid siden mor og 
mormor havde set hinanden, derfor havde de meget 
at snakke sammen om. Jeg kedede mig og gik der
for på ekspedition i det store og spændende hus. I 

den stue der hed kabinettet stod en lille plyshjøme- 
sofa med frynser og bag den havde jeg gemt mig, og 
med mig havde jeg det russiske æg som jeg altså 
havde listet mig ind i spisestuen og hentet. Mor og 
mormor må have anet at jeg havde noget for da der 
var så stille overalt. Efter længere tids søgen blev 
jeg fundet! Vrede og ængstelse udløste altså en en
defuld.

Det skete også at mor og jeg besøgte hendes on
kel Emil Wiibroe, han var møller og ejede Christine 
Mølle der lå på Møllebakken overfor kirkegården. 
Den blev bygget i 1902 og brændte i 1928. Det var 
yderst spændende at besøge ham, men mor var altid 
bange for at jeg skulle falde i mølledammen. At mor 
ængstedes for mig og at jeg var godt forkælet er for
ståeligt i betragtning af at deres førstefødte lille pige 
døde som 6-årig. Onkel Emil, som alle kaldte ham, 
havde 11 børn, men med to koner. Jeg husker ham 
tydeligt, han var bleg og tynd med hvidt skæg, så 
jeg syntes han så ud som om han var dyppet i mel.

Christine Mølle på Møllebakken.
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Jeg må ikke glemme besøgene hos redaktør 
Martinus Galschiøt, han boede i Lundegade 17. Det 
hyggelige hus passerer jeg ofte på min vej til bibli
oteket. Hans have gik ned til søen og “anløbsbroen” 
hvor der lå en robåd fortøjet. Knapt var vi kommet 
indenfor døren før jeg plagede om at komme ned og 
sidde i båden, vel også for at fodre ænder. Galschiøt 
var, efter hvad mor har fortalt mig ikke udpræget 
børnevenlig så han beordrede sin husbestyrerinde 
til at tage sig af denne forkælede københavnerunge! 
Nu blandede mor sig. Jeg måtte gerne komme ned 
og sidde i båden, men på én betingelse at husbesty
rerinden blev siddende på bænken på broen og pas
sede på at jeg ikke faldt i vandet. Endelig kunne 
mor og Galschiøt tale sammen i fred og ro. Gal
schiøt blev gift i 1890 med Henriette Cathrine Wii- 
broe som var datter af bryggeren Carl Wiibroe. Hun 
døde i 1907. Det lyder som om min far ikke eksiste
rede. Det gjorde han da, men disse dagudflugter 
kunne han ikke deltage i, da han måtte passe sin 
vinforretning Kjær & Sommerfeldt.

Min mor følte sig stærkt knyttet til mange af sine 
Wibroe-kusiner hvorfor hun af og til inviterede 
dem til hyggelige eftermiddagssammenkomster. 
Det var mest de år mine forældre boede i Snekker
sten og det ligger en ca. 30 år tilbage. Jeg husker 
selvfølgelig flere af dem. Der var tante Jenny, hun 
var én af onkel Emil Wibroes 11 bøm. Hun boede 
flere år i Hälsingborg, hvor hun bestyrede en filial 
af Standard i København. Så var der Harriet Thau- 
low, hun var datter af fabrikant I.S. Wibroe . ja, og 
mange flere.

Jeg er så heldig at bo tæt ved Helsingør så jeg er 
der meget ofte. Jeg føler mig også stærkt knyttet til 
byen. Selvom meget har ændret sig findes der hel
digvis mange gamle huse med smukke gårdinteri- 
eurer man kan glæde sig over. Men ved branden og 
nedrivningen i sin tid af de gamle patricierhuse i 
Strandgade er der arkitektonisk gået store værdier 
tabt. I 1940 anlagde man parkeringspladsen.

Men - minderne har man da’ lov at ha’ - .

Grete Koch, født 1912 i København. Lægesekretær og 
laboratorieassistent på Rigshospitalet i 10 år. Aut. guide, 
engelsk, fransk og italiensk. Oversat romaner, noveller og 
teaterstykker fra italiensk. Ansat 6 år ved Davids Samling. 
Flyttet til Helsingør 1980. "Kvit eller Dobbelt"-vinder i 
DR-TV1991 i emnet "Kafka".
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Mine barneår i Gyldenstræde 1

Af Svend Aage Larsen

Huset i Gyldenstræde
Jeg blev født 1910 i et hus, der bar det romantiske 
navn “Juliely” og var beliggende på Rosenkildevej, 
nær GI. Banegårdsvej. Huset eksisterer stadig og er 
helt nydeligt den dag i dag.

Min barndom og tidlige ungdom kom imidlertid 
til at foregå i et stort hus i Gyldenstræde - oppe på 
tredie sal - hvortil mine forældre flyttede, da jeg var 
et halvt år gammel.

Både huset og Gyldenstræde med sine otte vidt 
forskellige familier, den helt fascinerende udsigt fra 
trediesalen over det travle jernbaneterræn samt Øre
sund med sine store skibe, der enten var på vej ud i 
den store verden eller for hjemadgående mod Kron
borg om styrbord, kom helt naturligt til at præge mit 
senere liv. Her voksede allerede udlængslen i mig, 
den udlængsel der skulle udmønte sig i mødet med 
fjerne destinationer, især Østasien.

De Helsingoranere, der beboede de otte lejeparti
er i huset i Gyldenstræde repræsenterede et bredt 
udsnit af den sociale rangstige. Her var almindelige 
arbejdere, håndværkere, tjenestemænd - ja selv en 
socialdemokratisk folketingsmand.

Huset ejedes af en politimand, der hed Lange
land. Han boede et sted på Kongevejen, hvor lejen 
skulle erlægges den første i måneden. Man flyttede 
sjældent dengang, og da det hovedsageligt var folk 
med fast arbejde, havde Langeland ingen kvaler 
med at få kradset huslejen hjem.

Kælderlejligheden
Huset indeholdt foruden værelser til en enkefru Ol
sen og hendes ugifte datter en lille butik med et be
skedent varelager.Den ærværdige enkefrue og hen
des datter havde ikke kunnet eksistere på handlen i 
kælderbutikken, men heldigvis forefandtes et 
baglokale og lagerrum fyldt med godt Wiibroe øl. 
Dette havde en fantastisk, ja nærmest magnetisk til
trækning på de nærbeskæftigede jernbanefolk og 

vognmænd. Så der var gang i baglokalet dagen 
lang. Det var givet en af de bedste Wiibroe oaser i 
Helsingør, den tid jeg boede i Gyldenstræde dvs. fra 
1910 til 1930. Heldigvis foregik vognmandskørslen 
dengang med hestevogn, og det var vist nok meget 
godt set fra en spirituøs synsvinkel. Mærkeligt nok 
- min far inklusive - kom ingen af jernbanefolkene 
til skade under deres livsfarlige rengøringsarbejde, 
når de vendte tilbage til sporene efter de små op
tankninger i Wiibroetemplet.

Stuen til venstre
I stuen til venstre boede familien Larsen, hvor man
den var socialdemokratisk folketingsmand. Han 
bestred sideløbende jobbet som redaktør af “Helsin
gør Socialdemokrat”. Han var en lille tyk mand af 
Stribolt-typen. Jovial og med basstemme som 
dampfløjten fra en Amerikabåd. Denne basstemme 
blev under redaktørens morgenvask til en slags sang 
af voldsom styrke og dybde, der via det fælles af- 
løbsrør blev transmitteret rundt i det store hus. Re
daktørens toilette foregik nemlig ved køkkenva
sken, hvilket var almindeligt dengang. Selv oppe på 
trediesalen var man aldrig i tvivl, når morgenfanfa
ren lød - det betød, at nu var folketingsmanden på 
benene. Samme lovgiver havde en venlig kone og 
to halvvoksne døtre.

Stuen til højre
I stuen til højre var det familien Perssons hjem. 
Begge forældre talte uforfalsket svensk, medens 
deres tre voksne børn, en datter og to sønner, talte 
dansk. Manden var kedelsmed på værftet, en stille, 
selvudslettende person. Sympatisk og rar. Konen 
derimod kunne være temmelig bidsk, og hun var en 
dame jeg helst gik langt udenom. Begge sønnerne 
var maskinmestre - den ene udvandret til USA, og 
datteren gift med en fisker, vistnok fra Hellebæk- 
kanten.
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1. til venstre
På første salen til venstre holdt ordensmagten til. 
Her boede en vagtmester Westergård, som senere 
skiftede titel til kriminalassistent. Han var jyde, stor 
- tungsindig af udseende og kunne godt virke lidt 
nedladende overfor øvrige husfæller. Han var imid
lertid god nok. En stor sorg, da hans unge smukke 
kone døde af noget så banalt som en blindtarmsbe
tændelse, gjorde, at han pakkede sig ind bag et util
nærmeligt ydre. Som politimand havde han ord for 
at være retfærdig, og han var en god far for sine to 
tilbagelevende sønner og en datter.

1. til højre
En enlig oversygeplejerske - frøken Egense - hav
de lejligheden til højre på førstesalen. Det var en 
dame, man så meget lidt til. Hun passede sit arbejde 
på hospitalet, og jeg erindrer hende som et fint men
neske, der altid havde et kærligt klap på kinden til
overs for mig, når jeg mødte hende på trappen. 
Somme tider gav hun mig en fem øre. Så var dagen 
straks lysere, man var jo nøjsom dengang lige før 
første verdenskrigs begyndelse.

2. til venstre
Husherren på andensalen til venstre, tog man også 
grundigt fejl af, hvis ens kendskab til ham, var rent 
sporadisk. Det magre ansigt bag de sorte brilleglas 
kunne virke skræmmende, og den skarpe, forhørs- 
agtige måde han tiltalte folk på, fandt mange for
nærmende. Men “Fuks”, som hans øgenavn var i 
DSB’s søfartskredse, var god nok bag facaden. Han 
fattede en særlig interesse for mig, så jeg blev i en 
alder af 9-10 år hans personlige sekretær. Min 
hjælp var især påkrævet hos skibsmaskinmester 
Hansen ved juletid, når hans omfangsrige afsendel
se af julekort blev aktuelt. Inden jeg skulle ned på 
andensalen, blev jeg altid synet grundigt af min 
mor. Hun kiggede mig i ørene, redte en flot vand
skilning og godkendte mine rene hænder og rensede 
negle. Julenissekortene udfyldte jeg, medens den 
gamle mester jokkede rundt på gulvet og dikterede. 
Han følte sikkert, at det var på dørken af en af de 
gamle hjulfærger han befandt sig. Når jeg var fær
dig med skriveriet, skulle jeg læse samtlige kort op 
for Hr. Hansen. Derefter læste han dem selv omhyg
geligt og grundigt igennem og ville så komme med 

en sætning, der var analog med det han havde sagt 
sidste jul. Han sagde kort og godt: “Meget vel 
Svend, men din kommasætning er under middel”. 
Hans småbrok influerede ikke på betalingen. Jeg fik 
min sølv-tokrone, en ufattelig formue. Og af trive
lige fru Hansen en pose klejner med op på tredie
salen.

Der var en datter og to sønner i den Hansenske 
familie.Datteren, der var gift og boede i Jylland, 
kendte jeg ikke meget til. Desto mere til de voksne 
sønner, især den ældste. Han havde taget navnefor
andring til Glenstam, var et herligt meneske. En 
livsnyder, en verdensborgerja meget mere. Han var 
maskinmester som faderen, men tog ikke særlig 
tungt på regelmæssigt arbejde. Han var rent ud sagt 
doven, men lynende intelligent. Han forsøgte sig 
med forskellige opfindelser, som dog ikke rigtigt 
blev til noget. “Kong Hans” var navnet han nok 
bedst var kendt under, et navn han erhvervede som 
ypperlig billardspiller. Et flot mandfolk var han, in
gen tvivl om det. Når han var der, høj og veldimen
sioneret, iført sin lange slængkappe, det hvide hals
tørklæde nonchalant og ligegyldigt slynget om hal
sen, den sorte bløde hat på sned, så en vilter krølle 
tittede frem, ja, så var ingen i tvivl. “Kong Hans” 
var en damernes ven. Hans gang og bevægelser var 
indolente, hans sprog behageligt og dannet. Han var 
gift med en engelsk overklassedame, der hurtigt 
fandt baggårdslejligheden i Stengade “No good” og 
dampede hjem til England. Hollænder var den 
næste. Hun løste også hurtigt billet hjem til Rotter
dam. Den sidste var svensk, og hun overlevede 
ham.

Glenstam besøgte mig tit om bord i en af H-H 
færgerne, når jeg havde tjeneste. Det sidste jeg så til 
ham, var en dag, hvor han med sin lille hund kom 
og besøgte mig i færgen “Helsingør”. Han sejlede 
med nogle ture og hyggede sig med lidt Wiibroe 
godtøl i mit kammer. Da jeg kom op i kammeret ved 
ankomst til Helsingør var han væk. Det fandt jeg 
meget besynderligt. Det var ikke Glenstams kotume 
at forsvinde uden at sige farvel og tak. Jeg så eller 
hørte aldrig mere det mindste om Glenstam. Jeg 
mener han forsvandt sporløst.
Hansens yngste søn var oprindelig snedkersvend, 
men blev senere politibetjent og kendt i Helsingør 
som en populær politimand med tilnavnet “Poul 
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Flip”. Navnet havde sin forklaring fra Poul Hansens 
reaktioner overfor stive flipper. Disse udløste nogle 
voldsomme slag med hoedet hos Hansen, ledsaget 
af sære mundbevægelser. Grumsede rygter opstod 
senere om “Poul Flips” fratemisering med værne
magten. De var ondsindede og uden forbindelse 
med virkeligheden. Med en 18-årig søn henrettet i 
Ryvangen som frihedskæmper ville det ovennævnte 
have været en tragedie af de ufattelige.

2. til højre
Bågøe hed familien til højre på andensalen. Et par 
stille ægtefolk uden børn. Manden var skibstømrer 
på værftet og i familie med den kendte marinemaler 
Baagøe.

Denne mand på andensalen forærede mig to træs
kibsskrog - små kunstværker - som marinemaleren 
havde brugt som forstudier til sine billeder. Jeg var 
dum nok mange år efter at overlade en modelbygger 
i Helsingør kunstværkerne.

Gyldenstræde 1.

Familien Larsen på 3
Vi er omsider kommet op på trediesalen, hvor der 
kun var et lejeparti. Resten var værelser og et stort 
tørreloft. Her boede som sagt familien Larsen, der 
bestod af fem personer, som senere blev til seks, da 
familien i 1921 forøgedes med min bror.

Min far var jembanemand og en mand med man
ge facetter og berøringsflader. Trods udlært som 
maskinarbejder var han ingen øm til mekanik, men 
hentede point hjem på helt andre felter.Han var ikke 
udøvende musiker bortset fra et medlemskab af 
jernbanemændenes sangforening. Alligevel slæbte 
han fra biblioteket digre operapartiturer hjem på 
trediesalen til omhyggelig granskning. Jeg tænkte 
tit: “Gud ved, hvad han får ud af det”. Trangen efter 
almenviden hos ham var umættelig. Især var det 
verdenshistorie, populærvidenskabelige værker 
samt sprog der interesserede ham. Ved selvstudier 
lærte han at tale et antageligt tysk, noget han senere 
fik god brug for. En overgang fik en kollega ham in
teresseret i fotografering, der foregik både i naturen 
og i hjemmet. Det varede ved til samme kollega, der 
også var spiritist, fik min far overtalt til også at 
prøve det. Heldigvis blev det bekendtskab af korte
re varighed. Der skete nemlig det, at min far fik min 
mor med til seancerne, og det havde hun ikke nerver 
til. Hun kunne ikke rigtig kapere konfrontationerne 
med afdøde forældre, tanter, kusiner o.s.v.

Heldigvis var nu radiofonien så småt begyndt at 
brede sig, så min far blev helt elektrisk over dette 
nye fænomen og glemte fuldstændig seancerne. 
Han kontaktede en dygtig radioamatør - en Hr. 
Hansen - der boede på kirkepladsen og bestilte spo- 
renstregs en 4-lampers. Det var et festligt syn, dette 
apparat og vistnok temmeligt kostbart. De fire lam
per sad udvendigt på kassen sammen med to sæt 
spoler, knapper og duppeditter. Tilbagekoblings
spolen var bevægelig med et håndtag, og så vidt jeg 
husker til finindstilling af stationerne. Spolen ved 
siden af var udskiftelig og benyttedes ved skift af 
bølgelængder. Udsendelserne var sparsomme her
hjemme - det var jo på begynderstadiet - så jeg hu
sker, at det var den stærke tyske sender Königs
wursterhausen, der var vores favorit. Vores anten
neforhold, der desuden var miserable - lidt kobber
tråd oppe på loftet, leverede ikke de bedste signaler 
til den 4-lampede. Men vi var begejstrede, når bare 
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“Alte Kameraden” drønede i hovedtelefonerne fra 
Königswusterhausen. Hvert familiemedlem havde 
sin private hovedtelefon, højttalere fandtes ikke 
endnu. På gulvet var placeret en fordeler til samtli
ge hovedtelefoner, og man blev ikke populær, hvis 
man skulle et ærinde ud af stuen og i forbifarten 
kom til at ramme den satans fordeler. Så fløj nemlig 
alle hovedtelefonerne på gulvet, brutalt revet af ho
vedet på lytterne. Radioteknikken havde travlt i de 
år, så lamperne forsvandt snart ind i kasserne, og 
gode højttalere dukkede op.

“Tilbage lød trompetens skrald, bort gik det i ga
lop,

Den sidste kugle fløj med knald og pløjede jor
den op”.

Disse dramatiske linier-jeg husker ikke, hvorfra 
de stammer, er hentet fra et andet af min fars speci
aler. Han elskede nemlig også at recitere for os 
børn, og det gjorde han godt. Med indlagte kunst
pauser, sigende mimik og talende armbevægelser. 
Særlig hans udførelse af “Terje Vigen” og især Kip
lings “Den sidste parade” var nogle af hans glans
numre, som ruskede kraftigt op i min spirende fan
tasi.

Min far var københavner, havde gået i Lars- 
lejstrædes Skole og klaret skolegangen pænt. Hans 
far, der var bødker, var en morgen gået hjemmefra 
og viste sig aldrig mere. Han blev sporet til Norge. 
Det var alt. Min fars mor klarede dog denne situa
tion uden at kny for sig selv og sine tre børn ved at 
arbejde 45 år på Augustinus Tobaksfabrik. Først 
mange år efter giftede hun sig med en maskinarbej
der fra B & W.

Efter nogle år som maskinarbejder kom min far 
til DSB og blev pensioneret som togfører efter 45 
års tjeneste. Fra hans tjenestetid husker jeg tydeligt 
en mørk novemberaften 1919, hvor han fik besked 
om at rejse til Vigerslev og hjælpe til ved den for
færdelige togulykke. Han kom hjem sent om natten 
og fortalte, at han ikke kunne holde ud at være på 
ulykkesstedet mere. De indeklemte, hårdtsåredes 
skrig var for meget for ham. Han var psykisk rystet 
længe efter. Engang i 30’me fik han 800 kr. og en 
medalje fra Camegie-fonden for at redde en beruset 
kvinde, der var faldet ned mellem bufferne ved af
gangen fra hovedbanegården. Han kravlede ned og 
holdt kvinden klar af sporene til Nørreport. Sidst en 

mere fornøjelig episode i hans tjenestetid, der dog 
ikke var særlig morsom for ham selv. Sidst i 30’me 
gik DSB på Kystbanen over til tenderlokomotivet 
Litra S. Det var et lokomotiv med meget hurtigt op
træk til forskel fra Litra K. Maskinen, der havde 
været det gængse hurtigtogslok på strækningen. En 
dag stod min far ca. midt i togstammen og havde li
ge fløjtet afgang fra Helsingør. Hen til ham kommer 
en skolefrøken med sin klasse og vil gerne vide, 
hvornår næste Hillerødtog går. Med vanlig 
DSB-elskværdighed finder min far i uniformsjak
ken sin tjenestekøreplan og afleverer det rigtigte 
tidspunkt til den taknemmelige frøken. Så langt, så 
godt, men hvor faen er Larsens tog henne. Det er et 
godt stykke ude på perronen og umuligt at indhente 
konstaterer togets togfører, så den tunge gang til tra
fikkontoret for at meddele, at han var agterudsejlet 
ventede.

Min mor var et ukompliceret gemyt med begge 
ben på jorden. Hun var født i Hellebæk og opvokset 
i Gurre. Hendes far var analfabet, men klarede 
alligevel et langt liv - han blev højt op i firserne - 
med landarbejde og som herskabskusk. Både hen
des mor og søskende kunne selvfølgelig læse og 
skrive. Allerede dengang skulle der åbenbart to løn
ninger til for at klare dagen og vejen nogenlunde. Så 
min mor var en slags fast nattevagt på Øresunds
hospitalet, hvor hun sad vagt ved dødssyge hel- 
singoraneres sidste timer. De to indkomster gjorde 
dog nok sit til at begge mine musikalske forældre 
hurtigt fik skrabet sammen til et klaver. Begge mine 
søstre lærte at spille, men medens den ældste ikke 
fik noget videre ud af det, blev den yngste en habil 
pianist, sikkert kendt af adskillige helsingoranere 
som “Klaver Grete”. Min mors musikalske udfol
delser indskrænkede sig almindeligvis til gamle 
skillingsviser - aldrig under femten vers. Dem sang 
hun med en rigtig god, klangfuld stemme og med 
eget harmonikaakkompagnement.

Fra min mors tid på hospitalet mindes jeg som 
syv-otteårig en samtale mellem min far og mor, der 
havde relation til hendes arbejde der. Ved middags
bordet spurgte min far om der var nogen nye ind
læggelser af notabiliteter fra byen. Hertil svarede 
min mor, at en mindre forretningsdrivende var ble
vet indlagt. Hvad han fejlede spurgte min far. Så 
rykkede min mor tæt til min far og hviskede ham
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noget i øret. Jeg opfangede sætningen som: “Han er 
indlagt for svineri”, og det syntes jeg var højst be
synderligt, da svineri i min mors terminologi var 
beskidt undertøj, sorte tæer, hals og ører og møg un
der neglene.

Sådanne uvæsentlige ting kunne jo enhver Gyl- 
denstrædedreng rende ind i, og det var jo betænke
ligt, hvis det kunne medføre hospitalsindlæggelse. 
Min fars alvorlige miner tydede på, at det var alvor
ligt “svineri”. Mange år efter spurgte jeg min mor, 
hvad hun havde ment med dette hersens “svineri”. 
Hun svarede, det var fnat - en banal lidelse, der var 
ret almindelig dengang.

Familien Larsen havde gennemgående en meget 
god sundhedstilstand i min barndom. Men under 
den spanske syges hærgen måtte de dog ned med 
nakken. Jeg - den eneste raske - holdt som 
otte-årig sygepasser liv i familien og havde nok at 
gøre med at tømme toiletspande nede i gården. Un
der sygdomsperioder som den nævnte var manglen 
på indendørs toiletter meget følelig, og toiletfacili
teterne i Gyldenstræde var ingen undtagelse. I går
den var placeret tre træretirader og et pissoir. Papir 
og tællelys medbragte man selv ved det daglige be
søg. De fleste brugte avispapir, og af papirets politi
ske observans kunne man faktisk se, hvor den soci
aldemokratiske folketingsmand havde forrettet sit 
“ærinde”. Her var det nemlig “Socialen”, der domi
nerede til forskel for retiraden, hvor vagtmesteren 
holdt til. Her havde “Berlingeren” overtaget. Når 
det frøs 15 grader var disse retiradebesøg en klam 
affære, og jeg kan ikke tænke mig, at folketings
manden i disse omgivelser kan have fået politiske 
visioner. Pissoiret der på varme sommerdage lugte
de forfærdeligt, var endestation for meget godt Wii- 
broe-øl, når jernbanefolk og vognmænd fra det lille 
Wiibroe-tempel skulle have blæren lænset. Dette 
pissoir vedblev at være en tom i øjet på beboerne i 
Gyldenstrædehuset, og politimanden på første sal 
kunne nok have fået lagt en dæmper på besøgene, 
men man foretrak at være solidarisk dengang. Ingen 
ville ramme enkefruen i kælderen i hendes næring, 
som det så pænt hedder.

Under min egen opvækst besøgte jeg hospitalet 
to gange. Som et-årig væltede min mor en kop 
skoldhed te over mine lår. I klapvogn kørte hun mig 
fra Gurre - hvor hun var på besøg hos familie - til

Helsingør Hospital. Her skreg jeg konstant i fjorten 
dage, så personalet til sidst lagde puder over mit ho
ved for at få mig til at holde kæft. En dreng af 
Blomsterberg-slægten, der var indlagt på samme 
tid som jeg, sladrede til min mor om den behand
ling jeg fik, og så holdt det op omgående. Svære ar 
på lår og underben efterlod denne kop te. Næste 
gang som fem-årig knægt var jeg nok selv en del 
impliceret i den ulykke, der igen bragte mig til Øre
sundshospitalet. Jeg var med min mor på besøg hos 
onkel ude i Pindemosen, det nuværende Industri
kvarter. Ved siden af min onkels hus lå et mindre 
landbrug tilhørende en bonde, der hed Hjersted. 
Han havde en søn på min alder, så jeg var nede på 
gården og lege med ham. Udenfor laden i fri luft 
stod en hakkelsesmaskine, der selvfølgelig havde 
en mægtig tiltrækning på os to unger, så det endte jo 
med, at den seks-årige Hjersteder startede den el
drevne maskine. Og så - ja så skulle der jo skæres 
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hakkelse. Jeg samlede en stor tot græs, som jeg stak 
ind i det kværnende knivbesatte hjul. Desværre 
bøjede græsset af, så min højre pegefinger stak 
igennem, og af fløj fingeren uden at jeg følte særli
ge smerter. Først da jeg så blodet sprøjte, gik der pa
nik i mig, men heldigvis samlede jeg fingeren op, 
og så hjulede jeg ellers afsted op til min mor. Det 
hvide matrostøj jeg var iført var helt oversprøjtet 
med blod, og da jeg under løbeturen ustandselig 
skreg: “Mor, mor, jeg har tabt fingeren”, fik hun et 
regulært nervechock, da jeg dukkede op. Med hånd
en indpakket i håndklæder kørte min onkel os i hes
tevogn til hospitalet. Da den meget dygtige og men
neskelige kirurg Dr. med. Tryde pakkede håndklæ
derne op og fingeren faldt på gulvet var hans med
følende kommentar til min mor, at den var der vist 
nok ikke meget at gøre ved. Om det var min mors 
bønner om at prøve at sætte den på igen, der gjorde 
indtryk på dr. Tryde vides ikke. Fakta var, at den 
blev anbragt, og glad var jeg, da jeg vågnede af nar
kosen og min mor fortalte mig, at fingeren var på 
plads igen. Selvfølgelig blev den stiv og lettere de
form, men det lærte jeg at leve med. Bonden fik en 
bøde for manglende afskærmning og den unge Her
steder sikkert en passende gang tæsk. Man var lige
som mere rundhåndet dengang med uddeling af 
øretæver.

Drengestreger
Jernbaneterrænet blev ellers efterhånden for mig 
som de andre Gyldenstrædebørn den foretrukne 
tumleplads. Det var en farlig legeplads, men jeg 
syntes ikke, at nogen børn kom til skade uden tog
stammer. Vi drenge kendte efterhånden alle litrabe- 
tegnelseme på lokomotiverne. Vi kunne skelne en 
“K-maskine fra en “C”-maskine, skønt de to ma
skiner var temmelig ens. “D”-maskinen var en de
cideret “slæber”, men kørte også forspændt person
tog. Og “O”-maskinen holdt til blandt lette tog
stammer og moderate hastigheder. De små ranger
lokomotiver, der var dem vi omgikkes mest, havde 
så vidt jeg husker “HG-HO”-betegnelserne. En en
kelt gang forvildede en “P”-maskine sig til Helsin
gør, og så tændtes julelysene i Gyldenstræde- 
drengenes øjne ved synet af dette eksprestogslo
komotivs enorme drivhjul. Sådan et syn levede vi 
længe på.

Efter krigen i 1914 var brudt ud blev brændsel 
hurtigt en mangelvare. Kulvogne med kul til lo- 
komotivremiseme tabte dog altid noget under 
losningen, og så fik vi unger af jernbanefolkene lov 
til at kradse kul op fra sporene. Det var en givtig 
forretning. Man kunne tjene helt op til 35^0 øre for 
en kurvfuld.

Jernbaneterrænet rummede selvfølgelig også fri
stelser for de mere opfindsomme 12-13 års drenge, 
som holdt til her. En dag var jeg sammen med nogle 
af disse drenge ude på baneterrænet. Her holdt en 
tankvogn, hvor en vognmand hentede petroleum til 
blandt andet Lund & Rasmussen og andre af byens 
storkøbmænd. Vognmanden pumpede med en på 
jorden anbragt ret stor håndpumpe petroleum fra 
jernbanetankvognen over i hans lille hestetrukne 
tankvogn. Der blev altid stående en ordentlig sjat 
petroleum i håndpumpen. Det var også tilfældet 
denne dag. En af de mere nævenyttige store drenge 
fandt ud af, at han gerne ville vide, hvor meget der- 
var i pumpen og pumpede en mægtig sø ud på jor
den. Det var der jo egentlig ikke sket noget ved, 
hvis ikke en idiot lidt efter havde smidt en tændt 
tændstik i “søen”. Virkningen var gigantisk. En 
kæmpeflamme slog højt i vejret, og pumpen var 
skjult i ildhavet. Hvad nu når ilden løb op gennem 
slangen til tankvognen. Fanden tog ved os. Det var 
bare om at komme hjem. Min mor gloede under
søgende på mig, da jeg på denne sommereftermid
dag kom susende hjem, og den søforklaring jeg di
skede op med om min pludselige hjemve faldt hel
ler ikke i god jord. Jeg sad så oppe på trediesalen og 
lyttede med tilbageholdt åndedræt på kæmpeeks
plosionen, når tankvognen røg i luften. Den kom 
heldigvis ikke. Brandvæsenet fik slukket, og aviser
ne skrev, at det var selvantændelse. 4-5 af de større 
drenge var rendt ned til havnen og havde gemt sig i 
et skib, men da den forventede katastrofe som sagt 
udeblev,”afmønstrede” de skibet og luskede hjem
over sent på aftenen - måske lidt klogere.

Gyldenstræde var ellers skueplads for store 
Bråvallaslag, når enten “Ankerbakkeme” eller 
“Gartnergaderne” kom og skulle tæve os “Gylden- 
strædere”. Det gik hedt til og må betragtes som rent 
svineheld, at ingen af parterne kom alvorligt til ska
de. Her blev brugt flitsbuer, hvor pilene var forsynet 
med stoppenåle, store kanonslag, som kunne købes 
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frit, blev antændt og afskudt med slangebøsse mod 
fjenden.

Til de mere fredelige våbenarter hørte stenkast og 
tykke rundstokke. De farligste modstandere var ab
solut “Ankerbakkeme”, der havde navn fra Strand
gadekvarteret ved den gamle oplagsplads for gamle 
sejlskibsankre. Disse “Ankerbakker” havde en dag 
fanget en “Anna Queensstræde” dreng ovre på jern
baneterrænet, bundet ham til et træ og tændt et bål 
under ham. Heldigvis skreg drengen, der hed Ed
win, så højt, at nogle jernbanefolk kom til og fik be
friet ham. Vi “Gyldenstrædere” svor på stedet en 
frygtelig hævn over “Ankerbakkeme”. Med dette 
her, overfor “Anna Queensstræde” drengen, var 
grænsen simpelthen overskredet. Da vi imidlertid 
nogle dage senere gennem vores “efterretningsvæ
sen” hørte, at flere af “Ankerbakkeme” var sendt til 
“Flakkebjerg”, mente vi, at det var rigelig straf. 
“Flakkebjerg” var en opdragelsesanstalt for vanar
tede drenge, og et ophold her blev af datidens dren
ge betragtet som deportation til Djævleøen.

Teknikkens fremmarch
En flyvemaskine var da jeg var 8-10 år endnu noget 
man ofrede megen opmærksomhed. Når en marine- 
flyver, der hed Jastrau, og hvis far var læge i Hels
ingør, på sin daglige rutineflyvning slog en svinke 
over sundbyen, fløj samtlige os unger i Gyldenstræ
de ud på gaden og skreg “En flyver, en flyver”. Li
geledes kunne store amerikanske motorcykler af 
mærkerne “Harley Davidson”, “Indian” og “Exelsi- 
or” samle stor opløb af interesserede. Det var især 
en stor “Harley”, som tilhørte en snedkermester på 
Kvistgårdkanten, der grundet den infernalske støj 
den frembragte tiltrak os. Ham snedkermesteren 
havde vist nok fiflet lidt med lydpotte og udstød
ning. Når han susede hjemad, kunne man på stille 
sommeraftener følge lyden af helvedsmaskinen helt 
til Kvistgård. Det var ikke for ingen ting helsingo- 
raneme kaldte snedkermesteren “Den flyvende 
høvlspån”. Ja han var vel en slags forløber for den 
senere “Harry Motor”.

Da det engelske luftskib R 34 efter krigen sejlede 
henover Helsingør, og rygterne i Gyldenstræde for
talte, at det ville lande på Grønnehave, affolkedes 
gaden for alt, hvad der kunne krybe og gå. Alle med 
kursen mod Grønnehave. Det viste sig at være en

Lektor, dr.phil. S.P. Cortsen.

svipser. R 34 sejlede majestætisk nordpå og for
svandt i disen.

De daglige fornødenheder
En af de sikre og populære gæster i Gyldenstræde 

var “Silde-Ludvig”. Han viste sig altid, når der i 
havnen var en båd med sild. Så kom han og ringede 
med en stor klokke og messede en remse om de go
de og billige sild på torvet eller i havnen. “Sil
de-Ludvig” var en farverig person med et saftigt 
sprog, meget humoristisk og sjældent helt fuselfri. 
En rigtig Storm P. skikkelse i frihedsdressur. En 
kæmpeknude i nakken på størrelse med en grape
frugt havde Ludvig allerede i levende live haft me
gen fornøjelse af - sådan rent pekuniært. Han hav
de nemlig solgt knuden, der efter hans død skulle 
bruges til lægevidenskabelige undersøgelser, og
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Jernbaneterrænet ved 
Strandstien omkring 1900.

omsat beløbet i godt øl i et af hans hofværtshuse 
“Hjorten”. På de dage, hvor Ludvig selv havde fat i 
trækvognen og solgte sild, holdt vognen altid uden
for “Hjorten” med resten af de vindtørrede sild 
oversået af spyfluer.

“Hjorten”, der var beliggende på Stengade med 
købmand Brammer som nabo, var et meget søgt 
sted med et bredt klientel, mest arbejdere og fiske
re, men også folk fra det bedre borgerskab. Jeg har 
set kgl. auditør Bardenfleth med trekantet hat og i 
fuld omat arm i arm med lektor Cortzen sejle ud fra 
“Hjorten” godt plørede.

Da krigen endelig holdt op i 1918 hjalp det hur
tigt på tilførslerne af de daglige fornødenheder, 
skønt ingen kunne påstå, at nogen havde lidt nød i 
de fire år. Mine forældre mente derfor, at vi på tre
diesalen havde nok til o vers, så vi kunne åbne vore 
døre for en lille udsultet tysk pige fra Leipzig. Hun 
hed Ilze Hentzel og kom hos os hver sommer. I 
1928 kørte jeg og tre kammerater på cykel fra Hel
singør til Leipzig og besøgte Ilze og hendes familie 
og fik de to dage vores besøg varede en glimrende 

behandling. Udsultningen under krigen havde vist 
nok nedsat hendes immunforsvar for Ilze døde ung.

Hvad der videre hændte
Jeg finder det selvfølgeligt til slut at skrive et par 
ord om min videre færden efter historierne fra min 
barndom. Efter endt folke- og mellemskole i lære 
på Helsingør Værft i maj 1925. Læste til maskin
mester under læretiden - en træls affære. På værftet 
fra 7.00- 16.00, i skole fra 18.30 til 21.30 også lør
dage. Eksamen 1929. Udlært 1930. August 1930 
med ØK’s “Jutlandia”, verdens nr. 2 dieselmotor
skib, til Bangkok. Gennem 30’me med 5 ØK både 
til Bangkok, Kina, Manchuriet, Japan og enkelte 
Pacifik rejser. Maskinchef i ØK’s datterselskab 
“The Siam Steam Navigation Co”. Bangkok kyst
fart.
Af bemærkelsesværdige historier med kød på føl
gende: Japanernes terrorbombardament af Shangai 
11.-14. august 1937, en grusom oplevelse. Mit skib 
“Tongking” bombet 14. august på Yantze floden 
under flugt fra det brændende Shanghai. 2. april 
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1933 brænder mit skib til vrag udfor Penang i 
Malacca strædet. Jeg overgår til “Siam Steam Navi
gation”.

1939 vendte jeg næsen hjemad og besøgte for 
sidste gang en ægte og usædvanlig Helsingør-dreng 
i hans hjem i Yokohama. Han var en mand, der 
gjorde så lidt væsen ud af sig, at et par ord om ham 
- selvom det foregik udenfor Wiibroe-bæltet - må 
være på sin plads her.

120’me drog malersvenden Poul Larsen - der se
nere kom til at hedde Bretov - på valsen. Som rej
sekammerat havde han en anden Helsingør-gut 
malersvenden Sofus Lund Christensen. De skiltes i 
Sydeuropa, hvorfra Sofus vendte næsen mod nord, 
medens Poul endte i Japan. Da jeg første gang be

søgte Poul, var det for at aflevere en gave fra hans 
forældre på Vinkelvejen. Siden kom jeg hos ham 
mange gange, og han var på det tidspunkt chief in
spector på Ford’s Japan filial. Et godt hop af en ma
lersvend. Det var et gammelt ønske hos ham, en 
gang at komme til Japan og her få lov at kopiere 
tempelfreskeme i bl.a. den hellige by Kyoto. De 
første fem år i Japan boede han hos en bondefamilie 
og lærte sig her sproget. Det førte med sig, at han i 
første omgang blev portner hos Ford og senere 
avancerede han som sagt til chief inspector. Han 
opnåede som en af de få vesterlændinge tilladelse 
til at kopiere tempelfreskeme. Resultaterne fyldte 
mange bøger i format som tapetprøvebøger og var 
et enestående etnografisk klenodie. Hans hyggelige 

Statshavnen i Helsingør med DSB-færger - Svend Aage Larsens arbejdsplads gennem 30 år.
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Yokohama-bungalow i Kashiwaba - 109 Nakaku, 
hvor hans japanske tjener puslede om ham, var fyldt 
med kunstgenstande og laksager. Perlen i samlin
gen var et meget smukt lakskab udført i sort og rød 
lak med guldindlægninger. Det var udført efter 
Bretovs personlige smag og tegninger og duperede 
selv japanerne. De store Tokyo- og Yokohamablade 
bragte lange artikler med billeder af kunstværket og 
Poul. Med få undtagelser havde Bretov en komplet 
samling små lakæsker. Disse æsker havde fra de 
ældste tider hængt ved samuraiernes bælter inde
holdende lægende medikamenter. Samlingen var 
ganske enkelt enestående og efterspurgt af samlere. 
Alt i Kashiwaba - 109 Nakaku blev beslaglagt eller 
lad os sige stjålet af japanerne under krigen i Stille
havet.

En splendid middag endte mit sidste besøg hos 
Bretov. Den fandt sted i Frimurerlogen “The Far 
Eastern Lodge”, hvor jeg blev inviteret efter at 
“murerne” havde overstået det hemmelige. Da jeg 
klokken 4 morgen forlod Poul og logebrødrene var 
jeg klar over, at det var fløden af europæerne og 
amerikanerne i Japan jeg havde været sammen med 

og egentlig fundet dem forbavsende ligefremme, 
især efter at sprutten havde gjort sit.

Efter krigen forlod Bretov Japan og slog sig ned i 
Venezuela som støberitekniker - han kunne det bare 
- hvordan fanden han så bar sig ad. Han endte sit 
virke som kustode på Handels- og søfartsmuseet på 
Kronborg, og efterlod sig sin japanske kone, da han 
for få år siden døde.

Efter min hjemkomst til Danmark fik jeg job på 
Storebæltsoverfarten, men blev fyret på grund af 
indskrænket sejllads efter besættelsen. Resten af 
krigen foregik sammen med de øvrige 2000 
værftsarbejdere og funktionærer som statsaner
kendt værnemager på Helsingør Skibsværft. Det 
blev igen Storebælt, da krigen var ovre, og fra 1948 
til 1978 H.H. overfarten.

At jeg ikke gik til grunde af kedsomhed, sult og 
især tørst under mine to perioder ved Storebælts
overfarten, skyldtes at der i Korsør fandtes et værts
hus, hvor man fik en formidabel æggekage og noget 
øl, der var så godt, at stedet helt naturligt var døbt 
“Café Wiibroe”.

Svend Aage Larsen, født 1910 i Helsingør. Maskin
arbejder fra Helsingør Skibsværft. Maskinmester
eksamen 1929. Ansat ØK & Siam Steam Navg. Co., 
Bangkok, 1930-39. DSB, Storebæltsoverfarten 1939-40. 
Helsingør Skibsværft 1940-46. HH-overfarten 1948-78.
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Det lille røde hus og dets store mangefarvede omverden

Af Bente Liltorp

Det lå der stadig i sommeren 1989, huset, hvoraf 
jeg er runden. På afstand lignede det såmænd sig 
selv, lille, net og yndefuldt. Da jeg kom nærmere, 
sås det dog tydeligt, at årene havde sat sine aftryk 
(nej, ingen går i den retning ram forbi). Furerne og 
skrammeme generede det mig egentlig ikke så me
get at se. Det var indtrykket af manglende liv, der 
gjorde mig lidt nedstemt. Der stod intet menneske
navn på døren, ruderne havde ikke været pudsede 
længe, karmene stod tomme, og der var ingen duf
te. - Her tænker jeg specielt på den liflige aroma af 
Mors dejlige middagsmad. Ligeledes manglede 
træskoene uden for døren og vasketøjet, der blafre
de i blæsten. Og hvor var kirsebærtræet, der groede 
op ad muren? - For ikke at tale om havens flotte 
blomsterbede?

Det lille røde hus opfyldte ikke mere sin bestem
melse: At være rammen om et familieliv. Siden mi
ne forældre for år tilbage fraflyttede huset, havde 
det ført et tilfældigt og uværdigt liv. Huset havde 
helt klart alt for længe måttet undvære omsorg og 
daglig kærlig pleje. Ingen kan mere rigtigt bruge 
mit barndomshjem til noget, det er faktisk i vejen. 
En busholdeplads, siges det, at der skal ligge på ste
det. Uf, det ser jeg rigtigt subjektivt på!

Jeg bombarderedes af minder, som jeg stod dér 
ved mit gamle hjem og vidste, at det sikkert var sid
ste gang, vi så hinanden.

Små minder, store minder, gode minder, mindre 
gode-. Kunne et hus af så beskedne dimensioner 
virkelig have rummet alt det?

Minderne fra hjemmet førte andre med sig, dem 
fra haven, nabolaget, ja, utallige oplevelser fra 
barndommens Helsingør tegnede sig pludselig mar
kant i erindringen.

Alt ved mit barndomshjem var småt og fint. 
“Dukkehuset”, har jeg hørt nogen kalde det. Heller 
ikke husets alder kunne imponere.

Det var et byggeri af dette århundredes begyn
delse, og min morfar havde været med til at opføre 

det. Før mine forældre flyttede ind, havde huset 
været beboet af min farmor og farfar. Der knyttede 
sig således også en smule slægtshistorie til stedet. 
Det hvidmalede træværk stod godt til teglets og 
murværkets røde farve, de lyse gardiner og alt det 
grønne i vindueskarmene bidrog til at skabe det 
sødmefyldte helhedsindtryk. Et kunne “dukkehu
set” dog bryste sig lidt af: Det havde hele to etager.

Mor var en øm til at holde hjemmet, den brune 
sæbe var hendes universalmiddel. Far blandede sig 
ikke i husholdningen, men værdsatte i høj grad sin 
kones indsats. Far tjente pengene, Mor passede 
hjemmet, sådan var det, og dermed syntes begge 
parter tilfredse.

Når dagens dont var omme, sænkede hyggen sig 
over de små stuer. I den højryggede stol sad Mor 
med strikketøjet. Den dybe stol var Fars, dér sad 
han med cigaren og “Socialen” (Helsingør Social
demokrat). Selv sad jeg ved spisebordet og tegnede 
eller legede med påklædningsdukker. Tit lyttede vi 
samtidig til noget i radioen.

Særligt populær var “Ældre Dansemusik” med 
Bror Kalles Kapel.

Grammofon havde vi også, og pladesamlingen 
blev jævnligt forøget. Mine favoritplader var først i 
halvtredserne dem med melodierne fra “Oklaho
ma” og “Annie get your gun”. Hyggen var på det 
højeste, når Mor og Far gad spille kort eller Ludo 
med mig, så kom slikskålen også gerne på bordet.

Besøgende fandt ofte vej til vor dør. I det lillebit
te køkken fremtryllede Mor så alverdens lækkerier. 
Far sørgede for lidt i glassene, og så kunne snakken 
gå til ud på de små timer. Ordene og latteren fyldte 
det lille hus, så det stod i fare for at revne. Når 
gæsterne var gået, tog far et forklæde på og hjalp 
med opvasken - en enkelt gang kunne der vel nok 
ses bort fra det strenge kønsrollemønster.

Mit værelse lå oppe under taget. Jo, jeg hørte til 
de priviligerede, der havde eget værelse. Møble
mentet bestod mest af tiloversblevne effekter fra 
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det øvrige hus. Mor påtog sig hver dag at få lidt styr 
på mit enorme roderi. Blev der for meget “brok”, 
trak jeg mig tilbage til det tilstødende pulterkam- 
mer.Uden for mit vindue var der en pyntealtan, et 
pænt lille stykke smedejernsarbejde, på den bygge
de solsortene gerne rede.

Fra vinduet kunne jeg tage bestik af hospitalets 
have med store gamle træer, tømmerpladsen med 
dens travle arbejdsliv, el-værkets kæmpebygning 
samt Trækbanen med hestekøretøjer, enkelte biler 
og Alderdomshjemmets beboere på forsigtig spad
seretur. På bestemte tider befærdedes Trækbanen af 
stimer af cyklister, arbejdere på vej til og fra værf
tet.

Det nette ved huset gik igen ved haven, sirlige 
bede, veltrimmet plæne, der fik ukrudtet aldrig en 
chance. Den slags havde jeg dog lidet sans for i mi
ne tidlige barneår. Men herligt var det, når vi som
mersøndagsmorgener indtog morgenmad i haven. 
Intet hastede, vi kunne rigtigt nyde krydrene med 
tandsmør og rosenbrødene. Fuglene kvidrede, in
sekterne summede, og forbipasserende på Trækba
nen råbte muntert: “Velbekomme”.

Den lille have var mig hurtigt ikke nok. På den 
anden side af hækken lå der større haver, andre ver
dener, jeg måtte udforske. Men godt var det at have 
sin egen have i baghånden, hvis det nu skulle vise 
sig, at det nye land var fjendeland.

Mit næste revir var af en speciel beskaffenhed. 
Det var det gamle Øresundshospital med alle dets 
kroge og afkroge. Det viste sig snart, at ud over det 
uniformerede folkefærd rummede hospitalsområdet 
også flere børn, og vi fandt sammen naturligvis. 
Hvad legede vi dengang? Jo, der var de dydige lege, 
så som skjul, tagfat, boldspil og svingfigurer. Der 
var også de lidt mere vovede aktiviteter, hvis vi 
byggede huler på upassende steder, kravlede på 
plankeværker og klatrede i træer. Så var der de helt 
uacceptable forehavender, der kunne gå ud på at til
stoppe kloakken med koks, smøre overlægens bil 
ind i mudder og slå hatten af ældre damer. I det rig
tige gys excellerede vi unger også: At entre det sto
re tørveskurs tag og mærke, hvordan det var ved at 
give sig under ens fødder, at gå ned i den mørke fyr
kælder, hvor de aggressive vildkatte holdt til, at stå 
på lur ved kapellet og se portørerne komme med en 
afdød. Et utilsigtet gys blev der os børn til del en-

"Det lille røde hus" i midten af I960'erne.

gang oven på en fredelig far-mor-bøm leg. Vi havde 
fået ærter til middag (troede vi), det stod nemlig 
hurtigt klart, at det var guldregn, vi havde fortæret. 
En halv snes poder måtte til udpumpning på skade
stuen. Mon nogen af os nogensinde vil glemme den 
oplevelse?

Af det foregående vil det sikkert ses, at ikke alle 
voksne på Øresundshospitalets område var lige be
gejstrede for varmemesterens datter, og ikke sjæl
dent modtog mine forældre klager over min opfør
sel. Da kunne det knibe med hyggen i det lille røde 
hus, og da havde jeg gerne krøbet i et musehul.

Men nogle venner havde jeg trods alt blandt ho
spitalsfolket. På systuen, der lå få skridt fra vores 
dør, residerede frk. Carlsen og fru Pedersen. Syma
skinerne snurrede lystigt, snakken gik, og godbid
der tilflød “lille prinsesse guldhår”. Dér havde jeg 
mit andet hjem. På operationsgangen vandt jeg også 
indpas. Frk. Vandborg bød gerne på en ostemad, og 
jeg nød den gemytlige stemning omkring kaffebor
det i vagtstuen. Når der skulle opereres, blev jeg 
venligt, men bestemt bedt om at forlade etablisse
mentet. Det passede mig ikke helt, jeg ville så gerne 
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have set, hvad der foregik under operationsstuens 
stærktlysende lamper. Hos lægefamilien Krasnik 
stiftede jeg bekendtskab med det jødiske køkken. 
Mor var stram i masken, når jeg vendte hjem derfra, 
forspist og hvidløgsduftende. Portørerne var altid 
gode for en snak, og sommetider kunne de overtales 
til at give én en tur på båre vognen. I portørstuen 
fandt mine burfugle husly, når mine forældre og jeg 
skulle på ferie.

I julen sænkede der sig en stemning af højtid og 
vemod over det gamle hospital. Personalet havde i 
dagene forud klippet julestads med patienterne, Far 
sørgede for juletræer til alle stuer, og det store køk
ken strengte sig ekstra an - de syge skulle også vide, 
det var jul. Juleaften fulgtes jeg altid med Far ned 
på afdeling A. Dørene ind til sygestuerne stod åbne, 
jeg sendte medlidende blikke ind til folk i sengene, 
det måtte være slemt at skulle opholde sig i en seng 
på selveste juleaften. I den store opholdsstue samle
des de oppegående patienter, disses pårørende og de 
ansatte. Mange havde tårer i øjnene, når vi istemte 
“Det kimer nu til julefest”. Det var ikke et hvilket 
som helst sted, man opholdt sig.

Dér lyttedes med større opmærksomhed til præ

stens ord om håb og frelse. Overlæge Sennels talte 
også, bag hans lidt bryske facade fornemmede man 
et varmt bankende hjerte. Julehøjtidelighedens “lidt 
lettere afdeling” blev der lagt op til ved afsyngelsen 
af “Højt fra træets grønne top” og andre af julens 
sange. Derpå blev der skænket vin og sodavand, fa
de med knas og småkager gik rundt, og til alle 
patienter var der gaver (vist nok doneret af vel
gørende institutioner). Varme, vennesælhed og fred 
listede sig for en stund ind i det store gamle hus, der 
i det daglige nok kunne rumme drama. Besøgstiden 
var denne aften naturligvis flydende. Personalet gav 
sig også ekstra god tid ved de enkelte senge, og øn
sket om en glædelig jul havde dér på hospitalet nok 
mere vægt bag sig end juleønskeme, man strøede 
om sig med ude i det raske og hurtige liv uden for 
murene.

Far og jeg gik hjem til det lille røde hus, hvor alle 
lys var tændt, hvor Mor passede på anden i ovnen, 
og hvor gæsterne snart myldrede ind. Der manglede 
aldrig noget i mit barndomshjem, og i julen blev al
le sejl virkelig sat til, der var vist ikke mange børn, 
der fik så stort et antal gaver som jeg. I aftenens løb 
søgte mit blik et par gange sygestuernes vinduer. 

Øresundshospitalets ho
vedbygning, Fiolgade 15.
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Jeg havde lidt dårlig samvittighed over, at vi kunne 
spise, danse og more os, mens andre ikke kunne 
komme ud af deres seng.

Julemorgen var “vækkeuret” den dejligste horn
musik. Dér på grænsen mellem søvn og vågentil
stand kunne man næsten tro, man var kommet i 
himmelen. Hvert år, uanset vejret, gav byorkestrets 
musikere afkald på deres egen julemorgenhygge for 
at glæde hospitalets patienter. For et sygt menneske 
må disse skønne toner have været balsam.

Det gamle Øresundshospital var en verden for 
sig. Man kan vel ikke bruge udtrykket hygge i for
bindelse med et hospital. Men det gammeldags og 
kringelkrogede gav stedet en vis charme. Vel var 
der klasseforskelle, vel kunne omgangsformerne 
virke en smule militante, alligevel stod man hinan
den nær, der var ingen, man ikke kendte. Man følte 
i høj grad et tilhørsforhold til den gamle institution 
bag de gule mure.

Verden uden for hospitalets porte var sundbyens 
travle centrum. Indkøbs-Helsingør bød også på bro
gede oplevelser. Der var ikke noget med at stresse 
rundt i supermarkedet 5 minutter i lukketid. Næh, 
Mor og jeg gjorde en lille udflugt ud af indkøbstu
ren, og der skulle være tid til både at se og at snak
ke. Mor havde sine helt bestemte steder at handle, 
og butiksindehaveme hilste hende altid ved navn. 
Kaffen købte Mor altid hos Hassing på Stengade. 
Pirrende og exotisk duftede der i den lille butik. 
Colombiabønner skulle Mor gerne have og dertil en 
lille pakke Richs - de færreste drak ren kaffe i efter
krigstiden. Og ethvert barn samlede på Richsbille- 
der, motiverne var Disneyfigurer, der byttedes iv
rigt, og jeg fik adskillige albums fyldt.

Efter besøget hos Hassing skråede Mor og jeg 
sommetider over gaden til Frk. Madsens butik for 
sytilbehør. I det trange butikslokale kunne der lige 
klemmes et par stole ned foran disken, så kunderne 
siddende i ro og mag kunne vælge tråd og knapper. 
Butikken havde næppe set en støveklud siden forri
ge århundrede - priserne hørte også den tid til. Af 
sidstnævnte grund var handelen stor.

Lidt længere henne ad Stengade lå Zedelers lege
tøjsforretning. Det var et paradis for børn, og det 
lykkedes mig af og til at få Mor lokket med inden
for. En lille ting kunne der så bevilges, f.eks. en hin
kesten, en tegneblok eller et ark glansbilleder. Op 

til jul og fødselsdag måtte jeg pænt blive udenfor, 
og da indkøbtes der større stykker legetøj. Jeg min
des en dejlig grædedukke med porcelænshovede, 
en stor æske modellérvoks, et doktorsæt og et flot 
puslespil med prinsesse Margrethe som motiv. 
Løbehjul, stylter og rulleskøjter blev jeg også bega
vet med hen ad vejen. Efter datidens forhold var jeg 
nok noget forkælet.

Hos slagter Blomsterberg midt på Stengade kom 
Mor dagligt. Mor vidste præcist, hvad hun ville ha
ve, kun det allerbedste kød var godt nok. Med Mor 
kunne i øvrigt ingen handlende løbe om hjørner. 
Det hændte, jeg fik snakket mig til en rød rå pølse - 
i dag er tanken mig kvalmende.

Oppe i Stjemegade skulle vi gerne inden om hos 
bager Bengtsson at have sigtebrød og basser. Mor 
ville kun ekspederes af én bestemt dame, denne 
lagde nemlig altid et stykke ekstra wienerbrød i po
sen. Næsten ved siden af lå Hansens tobakshandel. 
Dér købte Mor en gang om ugen Familie-Journa
len, og hver den første fik jeg et tegneseriehæfte. 
Sidst i fyrrene kom Anders And frem, og det var i 
mange år mit favoritblad.
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Skulle jeg ekviperes, foregik det ofte hos Eiberg 
lige over for tobakshandelen. Mor og jeg var ikke 
altid enige om, hvad der klædte mig, og diskussio
nen kunne blive ophedet. Mor gik ind for den meget 
feminine stil, jeg ville have tøj, jeg kunne klatre i 
træer med.

Nogle gange gik vi med uforrettet sag. At fre
kventere en syerske brugtes også meget dengang, vi 
kom hos en på GI. Banegårds vej. Jeg afskyede 
prøvebesøgene, hvor man skulle stå stille og finde 
sig i nåleprik. Uden ende forekom besøgene mig 
engang, da min farfars uldne stortrøje skulle sys om 
til en chick pigefrakke.

Hver dag var Mor og jeg i ismejeriet i Set. Olai- 
gade. Udvalget i mælkeprodukter var ret så begræn
set, ingen kendte dengang yoghurt, kvark eller let
mælk. Det handlede om en kvart kaffefløde og en li
ter sød, og disse forefandtes udelukkende i flasker 
(returflasker). Ismejeriet havde sit navn på grund af 
dets leverancer af isblokke til husholdninger. Køle
skabe eksisterede næsten ikke omkring 1950, man 
havde isskabe, og isblokke, man puttede deri var et 
par dage om at smelte. Dette, at man ikke havde or
dentlige opbevaringsmuligheder for letfordærvelige 
varer, gjorde at indkøbsmønsteret var et helt andet 
end i dag, ordet storkøb var overhovedet ikke op
fundet, der skulle handles hver dag.

Fredag aften gik Far med på indkøb. Da var målet 
Koloniallageret,der lå og gemte sig lidt bag Stjerne
gades facader. Mel og sukker blev omhyggeligt ve
jet af, og spegesildene blev fisket op af en stor tøn
de. Alt foregik på sindig manér, og en god lang 
sludder var en væsentlig bestanddel af en ekspediti
on. Sidste punkt på programmet var, at Far fik en 
cigar og Mor og jeg hver en dameskrå, og vi gik ud 
i den fredagsaftenlivlige by. Hvis Far var i spen- 
dérehumøret, slog vi et slag ned om Groth Hansens 
chokoladebutik, centralt på Stengade. Og med en 
pose skønne fyldte hjemmelavede chokolader be
gav vi os hjem til det lille røde hus.

Lørdag var lig med torvedag. Omegnens bønder 
og gartnere kom ind, ofte pr. hestevogn, med deres 
produkter. Mor og jeg stod tidligt op, jo før man 
mødte op på torvet, des bedre køb gjorde man. Ku
lørerne, duftene og råbene fra de handlende satte én 
i godt humør. Alle varer måtte man føle på, og 
jævnligt kunne der tinges lidt om prisen. En halv 

snes oste skulle der som regel smages på, før Mor 
fandt den rette.

Hos den faste grøntmand vankede der tit en gule
rod til barnet. Høns kaglede, duer kurrede, folk 
sladrede, og nogle fik sig en stille pilsner på en 
bænk. Intetsteds bankede byens puls så stærkt som 
på torvet. Livskraftigt ser torvet ud til fortsat at 
være, det så jeg i sommeren 1989. De levende dyr er 
røget ud, enkelte nye emner er kommet til, men liv
fuldheden og charmen er den gode gamle. Mine 
næsten voksne børn ville hellere på torvet end på 
stranden, et sådant torv kender man ikke i byen, 
hvor vi bor.

Min legeverden voksede efterhånden, selv om 
hospitalsområdet fortsat bød på udfordringer. Tøm
merpladsen var dragende. Den var et oplagt sted for 
de mere avancerede hulebyggerier. Men vi unger 
måtte tage os i agt, dels for den bøse arbejdsfor
mand, dels for lokkeren, som skulle holde til dér. 
Lokkeren fik jeg engang udpeget i Klostergade, i 
min ophidselse over synet, ramlede jeg ind i en lyg
tepæl og fik en bule i panden - han kom nu aldrig ef
ter mig.

Attraktive baggårde fandtes der i Sudergade- 
Fiolgadekvarteret. Vi holdt “klubmøder” i faldefær
dige udhuse, vi konkurrerede i at springe fra det ene 
skurs tag til det andet, vi legede teater og cirkus, og 
vi red på plankeværkerne, mens vi råbte ukvemsord 
efter dem i de andre gårde. Til “Skrappegården” 
holdt vi dog en vis distance, dér havde vi nemlig før 
fået “bankekød”. Af og til stak vi hen til fru Søren
sen på hjørnet og købte for 10 øre “snold” eller en 
flødekaramel til 5 øre.

Engang var vi et par veninder, der ville etablere 
tovbane mellem vore respektive hjem. Vi spændte 
en snor tværs over Rosenkildevej, og det var så tan
ken, at vi dagligt skulle udveksle breve. Tovbanen 
led sit endeligt allerede efter 5 minutter, da en bil 
kørte ind i den.

I en af kvarterets tilgroede haver var vi nogle 
stykker, der lavede sneglereservat. Sommetider, 
hvis det var koldt, tog jeg mine snegle med hjem på 
værelset natten over (Mor opdagede det aldrig). 
Sammesteds anlagde vi en fuglekirkegård - en stor 
død orm fandt også hvile dér. Vi konstruerede kors 
af pinde, og på mursten, stjålet på en byggeplads, 
skrev vi dyrenes (opdigtede) data.
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På ikke-torvedage var torvet en glimrende lege
plads. Det havde formatet til forehavender, der 
krævede større armbevægelser, så som rundbold, 
fodbold og forskellige former for væddeløb. Torvet 
var tillige stedet, hvor vi børn spillede om og bytte
de hønseringe.

Disse kulørte plasticringe var den store dille i 
halvtredsernes begyndelse, det var en af de første 
plasticting, der kom frem. I spillet om hønseringene 
var jeg hyppigt taber, og desillusioneret vendte jeg 
hjem til det lille røde hus, hvor Mors cacao og suk
kermadder dulmede skuffelsen.

Ruinen af Tvedes Spritfabrikker lå som en anden 
røverborg dér, hvor Kvickly nu residerer i Stjerne
gade. Den vellystige uhyggefølelse var optimal, når 
vi poder, helst mange, ved aftenstid betrådte det af
spærrede areal. Der var vitterligt en fare for sam
menstyrtninger, men vi frygtede nu mere at møde 
spøgelser og andre sære væsener. Sommetider men
te vi at se noget “underligt”. Helt reelt så vi rotter - 
og de var enorme. Inden mørket helt havde sænket 
sig, sørgede vi små “helte” altid for behørigt at have 
forladt stedet.

Sommerglæder var der at hente på svømmesta- 
dion i Nordhavnen. Det var simpelthen tilholdsste
det, hvis det ikke lige øsregnede. Vi vandhunde 
konkurrerede i diverse svømmearter, nogle selvop- 
fundne. Da vi blev lidt ældre og modigere dystede 
vi i udspring: Hvem turde tage etteren på hovedet? 
Hvem turde springe baglæns fra treeren? Den, der 
vovede et spring fra femmeren, var genstand for 
den allerstørste beundring. Tieren var ikke for børn, 
det kunne også være det samme, dristigheden hav
de dog sine grænser. Ind imellem vandgangene so
lede vi os, snakkede fortroligt, drømte og konsume
rede utallige gule sodavandsis.

Det var ude på de kanter, jeg fandt min første 
kæreste. Han hed Henrik, var lidt ældre, og havde 
adgang til en robåd. Jeg følte mig som en dronning 
på gondolfart i Venedig, når Henrik roede mig 
rundt i Nordhavnens bassiner. Under vor bådexcur- 
sion udviklede vi planer om togter ud i de store ver
dener, når vi altså blev store nok. Da Mor og Far 
hørte om mine maritime eskapader, blev der ned
lagt forbud. Jo, jeg måtte selvfølgelig godt omgås 
Henrik, bare ikke sejle med ham - men uden fartøj 
var det ligesom glansen gik lidt af Set. Gertrud.

Cyklen var det altdominerende transportmiddel i 
hine tider. Jeg fik min første tohjulede i 7 års alde
ren, og ret hurtigt blev jeg sluppet løs på gader og 
veje. Det var såmænd ikke så risikabelt, for biltra
fikken var ret begrænset, almindelige mennesker 
havde ikke råd til at holde bil. Yndlingsmålet for 
pedalturene var Egebæksvang. Som oftest var vi en 
pigeflok, der drog af sted, og hensigten var at pluk
ke blomster. I cykelkurven redte vi seng til et par 
dukker, til madpakken og til den røde sodavand 
blev der også plads. I skoven holdt vi til ved en 
bænk. Vi konstruerede både af forhåndenværende 
materiale og holdt “regatta”, små broer byggede vi 
også over bækken. Mors mellemadder smagte her
ligt indtaget under bøgekroner, desserten fik vi i 
form af skovjordbær eller hindbær. Violerne til Mor 
glemte vi naturligvis ikke, og det kunne også ske, vi 
havde et fugleskelet eller noget uglegylp med hjem.

Vinterens glæder oplevede jeg og mange andre i 
“Smørhullet” ved Stubbedans vej. Dér lå de lokale 
Alper, og hvilken fart kunne slæder og ski ikke sky
de ned ad de stejle “bjergsider”. I samme område lå 
skøjtebanen, hvor kalveknæ blandede sig med bar
ske ishockeyspillere. Vejrbidt, våd og forkommen
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kunne man nok blive efter en lang dag med vinter
sport. Vejen hjem syntes endeløs, men velværet rak
te ud efter én, når man endelig kunne åbne døren til 
den lune varmemesterbolig. Jeg husker vintre i 
halvtredserne, hvor Sundet var islagt, og vi var en 
hoben unge vovehalse, der sejlede på isflager ved 
Grønnehave Strand.

Fastelavn var vinterens højdepunkt. I tiden derop 
til søgte vi unger på lofter og i kældre efter tøj til 
udklædning. Det blev hyppigt Mors gamle sel
skabskjoler eller Fars aflagte pyjamas. Fastelavns
søndag var der tøndeslagning rundt om i gårdene. 
Hvis der var en kat i tønden, var den af pap, men i 
øvrigt kunne tønden rumme appelsiner og kom
menskringler. Nogle gange kunne der opstå diskus
sion om, hvem kattekongeværdigheden retteligt 
burde tilkomme, og dermed retten til at bære krone. 
Da kunne det mellem drengene udarte til kølle
kamp. Om morgenen fastelavnsmandag trak man 
atter i det gamle kluns, og “bevæbnet” med en ras- 
lebøsse drog man ud i byen. Nu skulle Helsingør ra
sles sønder og sammen, vi gik gerne to og to, for var 
vi for mange sammen, risikeredes lettere en afvis
ning. Butikker og privatboliger blev hjemsøgt på 
stribe. Med skinger røst sang vi “Boller op, boller 
ned”. Hos flere bagere fik vi rent faktisk boller. De 
fleste steder kom der 2 eller 5 øre i bøssen, når vi 
havde afliret vores vise. - Døre, der smækkedes i, 
var undtagelsen. Kl. 11 samledes fastelavnsmand
skabets brogede skare ved Wiibroes Bryggeri ved 
havnen - og så var der sodavand til alle. Derhjemme 
blev bøssens indhold omhyggeligt talt op. Nej, hvor 
man følte sig rig!

Skolens verden stiftede hvert barn bekendtskab 
med det år, det fyldte 7. Det var virkelig en skelsæt
tende ting at skulle begynde i skolen, for datidens 
børn var i reglen ukendte med institutionslivet. De 
allerfleste af os havde en mor, som var derhjemme. 
Der var et par børnehaver i byen, deri gik næsten 
kun enlige mødres børn. En gift kvindes plads var i 
hjemmet. Om skolen havde vi førskolebørn selvføl
gelig hørt en hel masse, og det lød absolut ikke, som 
om der var noget godt i vente.

Skolen i Lundegade blev min første skole. Alle 
havde deres mor med ved debutten. Alverdens 
formaninger havde man fået på vejen derhen. Stem
ningen var noget trykket, enkelte børn vrælede end-

Hospitalets vasken set fra Trækbanen.

da og ville ikke slippe den mødrene hånd for at tage 
plads ved tomandspultene. l.D. hed klassen, 31 
børn skulle befolke den, lige så mange var de i A, B, 
C, klasserne - de store årgange gjorde sig gældende.

Vi lærte ikke at læse og at regne den første dag, 
hvad nogle af os nok havde håbet på. Men de fleste 
af os lærte kunsten efterhånden - ind imellem ved 
hjælp af hårdtslående metoder. Især lærer Jør
gensens lussinger var frygtede. Et bare en lille smu
le kammeratligt lærer-elevforhold var på den tid en 
umulighed, mit indtryk er, at lærerne gennemgåen
de ikke kunne fordrage børn! Udenadslæren havde 
høj prioritet, om stoffet blev forstået var mindre 
væsentligt. Salmevers var det rene nonsens, så var 
“Ole Bole” lettere at kapere. I regnetimeme brugte 
vi kuglerammer, og almindeligt var det, at man 
skulle vise de andre sin formåen, eller mangel der
på, oppe ved den sorte tavle. Pigerne havde hånd
gerning, drengene sløjd. Da jeg sad og svedte over 
min halve skæve og hullede grydelap, ønskede jeg 
inderligt, jeg var en dreng. Gymnastikken var en 
militant affære, utvivlsomt er en del rygskavanker 
blevet grundlagt i den surt emmende gamle gym
nastiksal. Koldt brusebad bagefter var obligatorisk.

Vi var en del, der tiggede vores forældre om at 
skrive seddel: “Bedes fritaget for gymnastik på 
grund af forkølelse”.
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I frikvartererne blev vi elever overvåget af “gård
læreren”. Viltre lege og slagsmål tolereredes ikke. 
De verbale udfoldelser var der derimod ikke lagt låg 
over, og længe før ordet mobning var tilført det dan
ske sprog, var vi nogle, der prøvede mosten. For det 
aktuelle offer var de uhumske toiletter tilflugtsste
det. At betragte den indvendige side af en toiletdør i 
hvert frikvarter var dybt frustrerende. Men sige det 
til læreren var at sladre, og det gjorde kun sagen 
endnu værre. Var vi et par stykker, der havde haft en 
dårlig dag i skolen, skulle der afreageres på hjemve
jen. Det kunne ske ved at ringe på folks døre og 

stikke af, eller den halvt spiste frokostpakke blev 
verfet i rendestenen. Derhjemme ventede Mor med 
varm mad, lyttende øre og opmuntring - i det lille 
røde hus kunne ingen gøre én fortræd.

Berøvet sin ungdom, sin nethed, sin have, sit ek
sistensgrundlag ligger mit gamle hjem dér og venter 
på bulldozeren. Jeg har ikke længere nøgle dertil, 
dets tærskel skal jeg aldrig mere gå over. Alligevel 
har jeg andel i huset. Maskinerne kan gøre det til 
grus, men i mit sind vil det lille røde hus altid have 
sin STORE plads.

Bente Liltorp (tidl. Petersen), født 1943. Arbejdet en 
årrække kom kontorassistent og sekretær. HF-eksamen. 
Lejlighedsdigter. 1 bogudgivelse. Bosat i Hjørring.
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Et ophold i Helsingør 1948-49

Af “ Frøken Mortensen'

Det var i 1933 jeg som spejderpige første gang be
søgte Helsingør. Byens charme betog mig, og jeg 
længtes i de følgende år altid efter at komme dertil 
igen. I voksenalderen tog jeg tit derop på en week
end fra København, de første gange overnattede jeg 
på vandrehjemmet, senerehen hos Sankt Vin- 
centsøstrene i Nygade 8, lige over for den gamle 
kirkegård. Søstrene gik dengang klædt i deres sær
prægede blå dragter, der oprindelig var franske bon
dekonedragter fra 1600-årene, da ordenen blev 
grundlagt. Til dragterne hørte store hvide vingehat- 
te, som når de var blevet vasket, skulle spændes ud 
på særlige træstativer, sådan at det stivede lærred 
kunne få den rette facon igen. Unægtelig be
sværligt. Jeg lærte også af sørgelig erfaring, at når 
man i Sankt Vincents kirke kom til at sidde bag 
søstrene, havde man ikke udsigt til andet end deres 
svirrende hovedtøj. Det er godt, ordensdragten nu 
er moderniseret, selv om den ikke mere er så deko
rativ i Helsingørs gamle gader som tidligere. Man 
lagde dengang mærke til de karakteristisk klædte 
søstre, når de med en kurv på armen gik ud på syge
besøg blandt folk.

I 1948 kunne jeg endelig få mit ønske opfyldt om 
bopæl i Øresundsbyen for en længere periode, til
med kunne jeg få penge for det, idet jeg fik tilbud 
om ansættelse som lærerinde på søstrenes lille - 
meget lille - katolske skole i Nygade. Den chance 
ville jeg ikke lade mig gå forbi. Jeg regnede med at 
kunne blive der et års tid for på den måde at lære 
Sankt Vincentsøstrenes ordenssamfund bedre at 
kende indefra.

Helsingør var dengang så stille som måske aldrig 
før. Landets grænser var jo ikke rigtig åbnede efter 
krigen endnu, mange varer var stadig rationerede, 
på gaderne sås næsten ingen biler og i butikkerne 
kun få handlende. Under krigen havde der på en 
måde været mere liv i byen. Der skete meget, om 
end ikke altid noget godt. En begivenhed havde ry
stet os alle, og det var, at søster Louise og søster 

Margrethe Marie i 1944 arresteredes af gestapo for 
at have skjult eftersøgte personer og hjulpet dem til 
Sverige. For tyskerne var det en noget penibel af
fære at skulle dømme de meget populære søstre, og 
det måtte salomonisk med, at sr. Margrethe Marie, 
som var svejtser, blev udvist til sit fædreland, mens 
sr. Louise, som stammede fra det af tyskerne besatte 
Belgien, blev forvist til Roskilde! Dér havde hun in
gen mulighed for at hjælpe flygtninge til Sverige, 
og hun kunne deltage i sygeplejen på et hospital. Ef
ter krigen kom begge søstre tilbage til Helsingør, 
hvor der nu herskede den mest begivenhedsløse 
fred.

I august 1948 flyttede jeg til byen, da det nye 
skoleår skulle begynde. Jeg installeredes i et værel
se på første sal i en gammel sidebygning med vin
duer ud til to gårde. Mens jeg stod og nød udsigten, 
fik jeg øje på to store skoledrenge, som var i færd 
med at pifte en cykel, det tegnede jo lovende for mit 
fremtidige bekendtskab med dem. Senere på dagen 
ulejligede den 84 årige priorinde sr. Laurence Laïn- 
nec sig op ad den stejle trappe til mig for at byde 
mig velkommen. Mens hun var hos mig, kom hun 
stilfærdigt med en bemærkning om, at ærestavlen 
ved indgangen til de ældste børns klasselokale var 
blevet væk, nok fjernet af et barn, der ikke syntes 
om den franske skik med, at navnene på klassens to 
bedste elever hver måned skulle anbringes på tav
len. Jeg måtte love hende at prøve på at opspore 
tavlen. Det var en meget kedelig sag at skulle be
gynde skolegerningen med, men det viste sig, at jeg 
havde været usandsynlig heldig ved at se de cykel
piftende drenge, for den affære kunne jeg benytte 
mig af. Næste dag, da jeg havde gjort min entre i 
klassen og vi havde hygget os lidt, spurgte jeg altså, 
hvem der havde lukket luften ud af en cykel og ta
get ventilgummien. “Jeg ved, hvem der har gjort 
det”, sagde jeg og lovede, at meldte man sig selv, 
skulle man slippe for straf. Den historie troede 
drengene naturligvis ikke på, de meldte sig ikke. Så 
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udpegede jeg dem selv, og de fik hver en svedetime. 
Derefter gik vi over til næste punkt på programmet, 
den famøse ærestavle. “Hvem har taget den,” spurg
te jeg og forsikrede, at man slap for straf ved selv at 
melde sig. Oppe fra katederet kikkede jeg ud over 
klassen, spændt på, om den skyldige ville melde 
sig, selv om jeg ikke havde sagt noget om, at jeg 
vidste, hvem det var. Til min store forbløffelse fløj 
alle fingre i vejret. Hele klassen havde været fælles 
om at fjerne den forhadte tavle, og de to æreselever 
havde været i spidsen for aktionen. Vi gik i samlet 
flok ud og fiskede tavlen op fra den kælderskakt, 
den var smidt ned i og skjult med en lem. Tavlen 
lignede mest af alt en billedramme, guldramme med 
glas. Jeg selv ville nødig figurere på sådan en tavle 
og jeg lovede rask væk børnene at tale deres sag for 
priorinden. Hun viste sig overordentlig forstående, 
da det gik op for hende, at ærestavlen ikke virkede 
efter hensigten. Vi fik aldrig mere nogen tavle ved 
indgangen til klassen.

Skolen var meget primitivt indrettet. Den havde 
kun tre klasseværelser, det betød, at 1. og 2. klasse 
undervistes sammen, det samme gjorde 3. og 4. 
klasse; og resten af eleverne, altså de største fra 5. 
klasse og opefter, var det, jeg skulle undervise un
der ét, ialt 15 dejlige unger i alderen 12-15 år. Syste
met fungerede langt bedre, end jeg havde ventet. 
Jeg opdagede snart, at denne undervisningsform 
havde visse kvaliteter, man ikke altid fandt på de 
store skoler. Børnene trivedes, de havde hver deres 
specielle personlighed, som kunne komme til udfol
delse, og der var en vis modenhed og gensidig 
hjælpsomhed over holdet. En pige, som ikke havde 
kunnet begå sig i en af de store skoler, blev overflyt
tet til lilleskolen og livede hun og udviklede sig har
monisk. Undervisningen i de elementære fag var 
hverken bedre eller dårligere end andre steder; bør
nene lærte desuden fransk, et sprog jeg tror de al
drig fik brug for senere. Her var også et moderne 
skolekøkken, som sr. Josefa underviste i, et sløjdlo
kale og en stor gymnastiksal med teaterscene. Sko
len blev nedlagt få år senere. Nu til dags ville en så
dan skole være en umulighed, væsentligst fordi der 
nu må kræves en mængde moderne EDB-apparatur, 
video o.s.v. og specialuddannede lærere, men selve 
metoden, at lade flere klassetrin samlæse, forsøger 
man forskellige steder at genoplive på højt niveau.

Alt var meget fattigt i Nygade 8, tingene måtte 
ikke koste noget, fordi der simpelthen ikke var råd 
til det. Blot et eksempel: Børnene skulle skrive med 
pen og blæk, det var jo før kuglepennenes tid, og 
blækket kunne købes relativt billigt i store flasker. 
Endnu billigere var det dog at købe blækpulver og 
selv opløse det i vand. Desværre var der tit grums i 
det, og det hang ikke så godt fast ved stålpennene 
som det færdigkøbte blæk. Jeg beundrede børnene, 
der kunne skrive så pænt, som de gjorde, med dette 
fluidum.

Alt var som sagt fattigt. På mit værelse havde jeg 
en vaskekumme og en vandhane med koldt vand. 
Om vinteren lukkedes der for det klokken 8 aften, 
for at det ikke skulle fryse i rørene. At der kun var 
koldt vand i huset, var ikke påfaldende for menne
sker, som under hele krigen havde måttet undvære 
varmt vand, også selv om de måske havde installa
tioner til det. Man kunne klare sig langt med koldt 
vand, det var ikke noget problem. Selv håret kunne 
vaskes uden anvendelse af varmt vand. Vi var to 
veninder, som hjalp hinanden med denne “hoved”- 
rengøring. Den begyndte med, at en lille klump 
brun sæbe piskedes ud i et vandfad vand, og denne 
skumopløsning fordeltes i håret, som blev upåkla
geligt rent. Til sidst kom det store kolde gys, når 
skummet skulle skylles ud. Min veninde stak hove
det ind under den kolde hane og jeg postede. Håret 
måtte skylles grundigt igennem, ellers osede man 
langt væk af brun sæbe, og det var jo ikke lige lyk
ken.

Ville vi vaskes i varmt vand, måtte vi gå ned til et 
dampvaskeri i byen. Her var der dog kun tøj, som 
dampvaskedes, vi andre kom igennem et mere 
skånsomt program.

Mens jeg boede hos søstrene, spiste jeg sammen 
med deres øvrige pensionærer. Vi var en broget 
flok, som hver dag samledes i spisestuen til de be
skedne måltider. Den ældste beboer var gamle fru 
Dahl, som dengang må have været omkring 93 år. I 
sin ungdom havde hun været ansat ved den kongeli
ge ballet og havde personligt kendt H.C. Andersen. 
Hun fortalte dog ikke noget sensationelt om ham, 
det er jo ingen hemmelighed, at han var en flittig te
atergænger og helst boede i umiddelbar nærhed af 
Det kongelige Teater. Fru Dahl havde i mange år 
boet i Rom, og nu tilbragte hun sit otium i Hel-
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Nygade med den katolske Set. Vincents kirke (opført 1929-30) i baggrunden. På fortovet til højre ses en Set. Vincent-nonne.

singør. Hver morgen gik hun en lang tur, eller 
næsten svævede yndefuldt trods sin høje alder. 
Hendes største interesse gjaldt katte og fugle, ikke 
mennesker. Sådan havde det allerede været i Rom. 
Hun fortalte mig, at hun dér engang på en morgen
tur var kommet forbi et hus, hvor hun fik øje på en 
traurig papegøje, som sad i et bur i et af stueetagens 
åbne vinduer. Hun gik hen og snakkede opmuntren
de med poppedrengen, ikke på italiensk, men på 
dansk, for det var jo hjertesproget, hun benyttede til 
sine kære dyr. Den romerske papegøje skulede ondt 
til hende trods alle de søde ord; men da hun blev 
ved, åbnede den til sidst næbet og skreg arrigt: 
“Hold kæft, kælling!” Fru Dahl blev paf over denne 

kontante opfordring på dansk og adlød. Da hun hav
de sundet sig lidt, gik hun ind til papegøjens ejer og 
fik her oplyst, at den tidligere havde tilhørt en norsk 
sømand. Han må have haft et idyllisk familieliv.

Husene i Nygade 8 havde ikke centralvarme. I 
kakkelovnsferien, efterårsferien i oktober, blev de 
gamle kakkelovne gjort klar til brug, og derefter be
gyndte fyringen, som vi selv sørgede for. En dag 
stod fru Dahl i sin stue og fumlede med sit store 
skrummel af en kakkelovn, og af en eller anden 
grund væltede hele molevitten. Vi hørte et kæmpe
brag og styrtede forfærdede ind til hende. Her stod 
hun rank og uskadt, men kulsort, midt mellem de 
rygende ruiner af kakkelovnen.
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Vinteren blev kold. Jeg hundefrøs på mit værel
se, fordi min daglige brændselsration kun bestod af 
en lille spandfuld tørvebriketter. Når jeg havde fod
ret min forslugne kakkelovn et par timer, var span
den tom, og kulden bredte sig igen i det dårligt iso
lerede rum. En kvik 12 års dreng fra skolen havde 
til opgave hver morgen at fylde alle husets brænd
selsspande i kælderen - de var alle forskellige, for
di rationerne skulle være forskellige - og 
rengøringskonerne havde ikke noget besvær med at 
bringe spandene op til de rigtige værelser. Til min 
glædelige overraskelse begyndte drengen snart at 
fylde koks i min spand og blot dække dem med et 
lag tørvebriketter. Koksene gav meget bedre varme, 
og jeg havde det fra nu af lunt både eftermiddag og 
aften.

En pensionær, jeg tit havde ondt af, var en 
skrøbelig, fintbygget frøken på over 80 år. Hun var 
et relikt fra Brandes-tiden, nu totalt ladt i stikken af 
udviklingen, der lod hende sidde i dybeste ensom
hed i en for hende uforståelig verden. Hver dag 
mødte hun velsoigneret ved morgenbordet, hendes 
makeup var perfekt og skjulte i nogen grad hendes 
krakelerede hud; de visne øjenbryn var tegnet 
smukt op med brun farve, læberne malet diskret ko
ralrøde. Jeg kom undertiden ind til hende for at 
skrive under på hendes leveattester m.m., sådan at 
hun kunne få sin pension udbetalt, og jeg erfarede, 
at hun var en klog gammel dame med et usædvanlig 
skarpt blik for, hvad der foregik i huset. Hun virke
de utrolig forladt, sommetider søgte hun trøst i et 
glas vin for sin næsten ubærlige ensomhed, og hun 
må have haft det rædselsfuldt, når alting ligesom 
skred for hende. Når det blev særlig slemt, vovede 
hun sig udendørs, og støttet til en stok trippede hun 
forsigtigt hen til den nærmeste beverding og sad dér 
og pimpede, velklædt og med elegant hat på hove
det. Beværtningens grove stampublikum respekte
rede hende. Var det mon ud fra en instinktiv for
ståelse for hendes tragedie.

En enkelt gang kom et af mandfolkene med en 
uhøvisk bemærkning, men blev straks bremset af 
en kammersjuk med det bramfri: “Hold bøtte! Kan 
du ikke se, hun er en dame.” En dag fik hun for me
get at drikke og måtte tage en taxa hjem til Nygade. 
Da chaufføren hjalp hende ud af bilen, sagde han 
opmuntrende: “Det går nok altsammen, lille frue”. 

“Ja, ad helvede til”, svarede damen og vaklede ind 
i huset.

En tredie pensionær var en uformelig og meget 
dårligt gående kone på måske 60 år. Hendes mand, 
Knud, sad i fængsel, dømt for nazistisk virksom
hed. Tidligere havde han haft en god stilling som 
postmester eller noget i den retning, men nu var 
statspensionen ved dom frataget ham og dermed 
også hans kone. Hun arbejdede nu på en systue 
uden for Helsingør for at forsørge sig selv og snart 
også manden, da han blev løsladt efter udstået straf. 
Han var en høflig, statelig mand med en manke af 
snehvidt hår, mest af alt mindede han mig om statu
en af Niels W. Gade på podiet. Fængselsstraffen 
havde næsten knust ham, “- og de tog endda min 
pension fra mig, og den havde jeg betalt til hele mit 
liv”, husker jeg, at han engang sagde. Han tog nav
neforandring og boede godt skjult i Sankt Vin- 
centsøstrenes hus. I en pessimistisk stund skrev han 
nedenunder dørskiltets nye navn: “Brudt skjold, 
brudt virke”. Han og konen beboede et lille hum
mer helt oppe under taget. Værelset var overfyldt 
med møbler og nipsgenstande, som ægteparret hav
de reddet fra deres tilværelses skibbrud. Den lille 
stue var misundelsesværdig dejlig, fordi der fra vin
duet var en pragtfuld udsigt hen over alle tagene og 
ud over Øresund til Skåne i retning af Sofiero. Man 
kunne iagttage de mange forbipasserende skibe i en 
belysning, der bestandig skiftede.

Blandt pensionærerne var endvidere en barm
svær fransk dame med mange ringe på fingrene. 
Hun boede i Helsingør, indtil hun blev udsat for et 
taskerøveri, så rejste hun hjem til sit fredelige Paris.

Ligeledes blandt pensionærerne kan nævnes en 
distingveret svensker, som var kommet hertil med 
sine to børn, der blev elever i skolen. Han spillede 
udmærket violin og underholdt sig selv og børnene 
med spillemandsmusik om aftenen efter arbejdet på 
skibsværftet.

I værelset ved siden af spisestuen boede gamle 
frøken Bisgaard, som havde fået amputeret sit ene 
ben; man kunne om aftenen med lidt held eller 
uheld se det ligge henslængt på gulvet med sko og 
strømpe på, efter at hun var gået i seng. Mens jeg 
boede i Nygade, blev hun syg og døde. De sidste 
nætter vågede sr. Louise hos hende, men skulle der
efter om formiddagen passe sit sædvanlige køkken
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arbejde. Jeg husker stadig, at hendes ellers så kønne 
ansigt var rødt og oppustet af komfurvarmen, efter 
at hun havde lavet middagsmaden, og øjnene var 
dødtrætte. Hendes dobbeltarbejde forekom umen
neskelig hårdt, men sådan var vilkåreme. Én prote
sterede, helt og lidenskabeligt, men forgæves, og 
det var lærerinden Else de Neergaard, en robust 
kvinde på noget over 40 år. Hun påtog sig da selv 
nogle af nattevagteme hos den døende, kræfterne 
slog dog ikke til, og igen blev sr. Louise ene om ar
bejdet. Hun var trods alt den, der bedst magtede det.

Hver eftermiddag kunne jeg drikke en kop te i 
pensionærernes spisestue. På en muselmalet porce
lænsassiet var nogle runde Mariekiks anbragt meget 
indbydende, men der var kun optalt to kiks til hver 
gæst. Til trods for, at de var tørre, blev de nydt som 
en lækkerbidsken. En dag, da nazistens kone og jeg 
var alene i stuen, fortalte hun mig Elses historie. El
se var adelig og havde sammen med sin mor op
holdt sig på vistnok et familiegods i Østtyskland, da 
de sovjetiske tropper besatte landet. Som danske 
statsborgere var de to kvinder åbenbart beskyttede 
mod overgreb og blev foreløbig boende, derimod 
blev okkupationen et mareridt for de tyske kvinder. 
Når russerne ville have en pige i sengen, indfangede 
de simpelthen en, og efter brugen leverede de hende 
måske videre til deres kammerater. Sådan gik det 
nat efter nat, “værre end i Sodoma og Gomorra”. 
Den ene ulykkelige pige efter den anden sneg sig op 
til godsbygningen til Else og tryglede hende: “Gem 
mig, gem mig”, og hun skal have gjort for dem, 
hvad hun kunne. Efter nogen tids forløb blev hun og 
moderen udvist af landet. Under rejsen til Danmark 
døde den gamle mor, blev der fortalt mig. Else selv 
kom til Helsingør og fik ansættelse hos søstrene. 
Hun blev en hjertevarm hjælper for småbørnene, 
hun skulle undervise, dygtig var hun også.

Når alle pensionærerne sad omkring spisebordet, 
kunne bølgerne gå højt, mens vi diskuterede. Kon
versationen var dog altid høflig, vi skulle jo alle 
sammen være der, selv om vi var meget forskellige 
af sind, og vi undgik behændigt emner med 
sprængstof. Knud kunne især blive ivrig under sam
talerne, og så kunne han række ud efter vandkaraf
len for at skænke sig et glas afsvalende vand. Karaf
len havde indbygget spilledåse, og så snart man be
gyndte at hælde, klang de sprøde toner fra “Ach du 

lieber Augustin” ud i stuen og virkede mildt ned
dæmpende på gemytterne. Søster Catherine serve
rede for os, bistået af en fornuftig 13 års skolepige. 
Pigen var så optaget af at lytte, når vi ordnede ver
denssituationen, at hun ikke forlod stuen sammen 
med sr. Catherine efter serveringen, men gav sig til 
at lede efter et eller andet imaginært dybt nede i et 
skab for at have et påskud til ikke at gå ud. Søster 
Catherine var dansk, hun hed Reiersen til efternavn 
og stammede fra en bondegård på Amager; den 
havde ligget, hvor lufthavnsbygningen nu lå, fortal
te hun. Hun hævdede også at nedstamme fra en af 
de hollandske slægter, som Mor Sigbrit, Christian 
den Andens rådgiver, havde hentet hertil fra Hol
land, og som havde været 400 år om at blive inte
greret i det danske samfund.

Søster Marie, der underviste i skolens 3.-4. klas
se, var ligeledes dansk, tilmed født i Helsingør. Hun 
var en rolig kvinde, der på en måde hvilede i sig 
selv og var meget behagelig at omgås.

"Frøken Mortensen" har fotograferet sin skoleklasse i 
1949.
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Jo, det var en dejlig tid, jeg tilbragte i Helsingør, 
alligevel besluttede jeg at forlade skolen med ud
gangen af 1949, et arbejde dér kunne umuligt blive 
en livsopgave for mig, og jeg måtte væk, inden jeg 
groede alt for fast. Det blev meget svært at sige far
vel, men omsider fik jeg da revet lig løs fra det hele.

- Så kommer til slut det lidt mærkelige, at da jeg 
i 1952 skrev en ganske lille sketch til en privat op
førelse her i det nordsjællandske, så lod jeg den nok 
foregå “i nærheden af Helsingør”, men den kom 
hverken til at handle om Sankt Vincentsøstrene el
ler om skolebørnene eller pensionærerne, men om 
Wiibroe!

Ret beset handlede den om en mand ved navn 
Wiibroe, lidt i hvert fald, for der var også tale om 
andre personer. Den var skrevet på tysk og havde 
titlen “Den gådefulde olding” (Der rätselhafte 
Greis), og denne oldings sørgelige livshistorie og 
hans ven Wiibroes var det, der berettedes om på den 
måde, at en streng lærer sætning for sætning læste 

højt på tysk, og en elev oversatte til dansk, det gjor
de hun så forrykt, at der kom noget helt forkert ud 
af historien. Selv om sketchen ikke hører til ver
denslitteraturens mesterværker, blev den en succes, 
fordi eleven spilledes fantastisk godt af en ung pi
ge, og desuden fordi tilhørerne var helbefame i tysk 
og præcis vidste, hvordan der burde oversættes; 
derved vakte elevens barokke misforståelser latter. 
Hvis ikke publikumn havde været virkelig tyskkyn
digt, var den lille forestilling faldet til jorden. At for 
eksempel Ölbaum ikke betyder øltræ, men oliven
træ, er det ikke enhver beskåret at vide, ej heller, at 
“rote Pilzen” ikke er “røde pilsnere” men røde 
svampe, o.s.v.

Overskriften “Der rätselhafte Greis” blev ved 
oversættelsen til “Den rædselsfulde gris”, og den 
gode Wiibroe, der grumt blev druknet af en skurk, 
blev til en Wiibroe øl, som blev drukket af skur
ken....

Kort sagt, det hele var blot en omgang lystighed, 
inspireret af et ophold i Helsingør.

”Frøken Mortensen” alias Lilian S.M. Mortensen, født 
1922 i København. Blev i Helsingør 1948-49 tituleret 
Frøken Mortensen eller blot Frøken. Har de sidste 40 år 
opholdt sig i benediktinerklosteret Vor Frue Kloster i 
Høsterkøb. Bærer som nonne navnet Søster Miriam. 
Foto fra ca. 1948.
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Min gade - Sofiegade

Af Svend Olsen

Min Moder Anna Olsen nedkom med mig den 26. 
november 1914, i Sofiegade nr. 2, på 1. sal, som nr. 
3 af grosserer Georg Ejnar Olsen’s børn, lige efter at 
den 1. verdenskrig var brudt ud. Jeg blev døbt 
Svend Ejnar Olsen, d. 17.januar 1915 i Set. Olai.

Vi boede i Sofiegade indtil 1918, hvor vi måtte 
flytte, da et Kul- & Mæglerfirma havde købt ejen
dommen. Så vi måtte ud. Far købte en villa, “Ny
vang” i Møllevænget 6. Det lå højt over byen, med 
en udsigt så skøn til hele byen, med Havnen, Kron
borg, to kirker: Set. Olai og Set. Mariæ samt tre 
møller.

Men fra min tid i Sofiegade kan jeg huske udsig
ten over havnen med de mange skibe. Bl.a. lå der på 
et tidspunkt krigsskibe lige nedenfor os ved Havne
pladsen. Jeg kunne ligge på knæ på en stol, så jeg 
kunne følge livet dernede. Min ni år ældre søster 
Ebba fortæller, at der var oplagsplads for forskellige 
varer, der var kommet ind fra søen. Store stabler af 
tømmer, rødtræ, hvor man sagde, at der var slanger 
i. Måske for at skræmme børnene, der jo her havde 
en herlig tumleplads, for hende og hendes to år yng
re bror Poul og nabolagets børn.

Så snart jeg kunne stavre afsted, rendte jeg op til 
far på kontoret i nr. 6, og da dørhåndtaget sad så 
højt, stod jeg og råbte på tante Anna, fars søster, der 
var kontordame. Da hun døde tidligt fik far en ny 
kontordame, som jeg kaldte “Polle-Polle”. Hun, 
frk. Mildred Poulsen, blev efter et par år gift med 
Jacob Warrer, “water clerk” hos Marstrands skibs
proviantering- og klarering.

Da vi boede i Sofiegade og også efter at vi var 
flyttet til Møllevænget, kørte mor mig ofte i barne
vogn eller klapvogn hen for at besøge vore bedste
forældre i Strandgade. Mors forældre boede i nr. 66, 
1. sal. Bedstefar, J.S. Andersen, var karantæneoffi- 
ciant på karantænestationen ude på Sdr. Mole. Dér 
har mor tit trillet os ud med kaffe, når han havde 
vagt. Han skulle passe at sætte forskellige signaler 
op i masten oppe på taget, men den blev også an

vendt, hvis der kom søfolk ind med tyfus eller lign. 
Så skulle de først anbringes på karantænestationen, 
inden de kom på sygehuset.

Bedstefar havde sejlet på langfart med de store 
sejlskibe, men valgte på de senere år at sejle som 
østersølods - kendt mand om bord - som det kald
tes; uden at have den store lodsuddannelse. Det 
bumpede så sjovt på de toppede brosten på molen.

Vi besøgte også farmor og farfar, blikkenslager- 
og kobbersmedemester William H. Olsen i nr. 64, 
nabohuset. Dér var der butik i stuen og ved siden af 
butikken en lang gang til værkstedet, der lå inde i 
gården. Herfra førte også en lang trappe op til 1. sal, 
hvor beboelsen var. To stuer og køkken, og så var 
der også nogle værelser oppe under kvisten. Der var 
11 børn + 1 tvillingepar, der døde som små, og en 
pige døde som 3-årig. Tre drenge og resten piger.

I begge lejlighederne havde de henne ved vinduet 
en forhøjning med en fin stol og sybord og så et ga
despejl, så man kunne kigge til hinanden, hvad min 
lillesøster Margrete og jeg syntes var vældig sjovt. 
Der var også så meget at se på nede på gaden. Der 
var flere høkere og småværtshuse, hvor arbejderne 
på vej til deres arbejde lige skulle have et par geve- 
sener eller en pægl brændevin.

Det var også vældig spændende at komme ned i 
værkstedet, når de sad og smedede lanterner, kul
spande, tagrender og nedløbsrør til husbyggeri. Til 
faget hørte også skifferdækning af tage. I butikken 
var det sjovt at se de mange varer, der var hængt op 
under loftet. Farfar havde også taget patent på et 
tågehorn, som han fabrikerede til sejlskibene. Med 
et håndsving, man skulle dreje rundt, frembragte 
hornet en lang klagende, men meget gennemtræn
gende lyd. Vi sagde, den lød som en forkølet ko, 
men den har vel ikke været stemt af. Inden de skulle 
afleveres, afprøvede de dem ude i “strandbakker
ne”. Efter farfars død i 1926 kom det sidste eksem
plar sammen med forskellige andre ting op at stå på 
loftet i Sofiegade 6.
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Da vi lukkede Kulforretningen i 1973, skænkede 
vi tågehornet til museet.

Når farfar havde samlet nogle skibslanterner i 
kobber og messing sammen, tog han det fine tøj og 
cylinderhatten på og tog med toget ind til Køben
havn, til nogle af de store Skibsprovianteringshand
lere i Amaliegade.

Der var mange svende på værkstedet, og det var 
kotume at de forskellige håndværksmestre mødtes 
visse dage oppe i “Strien”, Industriforeningen, på 
Stengade for at drøfte faglige sager over et slag 
kort.

Haverne i den ende og side af Strandgade gik 
helt ned til stranden og Ankerbakken, hvor man op- 
lagde de store ankre, som fiskerne fiskede op. Hvis 
der havde ligget mange skibe for vindstille på Rhe
den, og det så pludselig blæste op, måtte de kappe 
ankertovet, for ikke at komme til at sejle ind i hin
anden.

Men da jernbanen blev bygget ned til havnen i 
1891, skete der jo en masse med gader og veje.

Min søster mindede mig om et talerør med en 
prop i, der førte fra stuen og ned til værkstedet. 
Samme system anvendtes også i gamle skibe. Bil
ligste form for telefon.

Min far kom i lære hos Stürups trælasthandel, og 
da han var ved at være udlært, spurgte konsul Kaas, 
indehaveren, konsul Stilling, hans gode ven, om ik
ke han kunne overtage G.E. Olsen, når han var ud
lært. Han skulle dog først aftjene sin værnepligt ved 
Marinen.

Så startede far som bogholder hos Kaas & Søren
sen i 1905, hvor han også blev gift med naboens sø
de datter, frk. Anna Andersen. Da konsul Kaas dø
de skulle hans søn Ove Kaas overtage forretningen, 
og min far bestyrede den så i nogle år, til familien 
bad ham om at overtage den.

Til at begynde med var der kun kontor i den lave 
bygning, der bestod af en forgang, forkontor og sel
ve kontoret, et sjovt aflangt rum med højt hvælvet 
loft, fra hvilket der hang et stort modelskib, en to
mastet skonnert. I forkontoret stod der en stor høj 
skrivepult med skrå skriveflade til begge sider, som 
kunne lukkes op og hvor der var plads til bøger og 
alle mulige blanketter. Midt på i hele pultens læng
de var der et jernstativ, hvor man lagde de store tun
ge hovedbøger og kassebøger, så de var lige for 

hånden, når der kom kunder. Om aftenen blev de 
stillet ind i det brand- og dirkefri pengeskab. I de 
første mange år blev kontoret opvarmet af en stor, 
sort, rund kakkelovn, indtil man fik centralvarme. 
Rundt omkring på væggene hang malerier af gamle 
dampskibe, raderinger og naturligvis fars nærings
brev, hvor der ud over det sædvanlige om tilladelse 
til at handle med brændsel også var anført, at han 
afstod fra retten til at forhandle spiritus. Far var af
holdsmand og stod i N.l.O.G.T.

Senere fik man også et stort kontor i selve den 
gamle bygning og et stort baglokale, der kunne bru
ges til arkiver, tryksager og duplikator, samt toilet. 
Over den morsomme indgangsdør til det “hellige” 
var der en meget fin indramning med en flad over
del, her stod der et modelskib. Konsul Kaas’ datter 
Karen Kaas, der var spillelærerinde, var betinget i 
forretningsovertagelsen, at hun skulle have lov til at 
blive boende til sin død, eller når hun selv måtte øn
ske at fraflytte.

Selve den statelige ejendom, Sofiegade, el. Sop
hie Brahesgade nr. 6 (matr. nr. 81) stammer fra 
1736 (iflg. Nationalmuseets bog fra 1973). Den 
blev opført af consumptionsforpagter Stoltz, men 
fik sin endelige udførelse med facademur i empire
stil af kammerråd og postmester H. Topp i 1810 og 
sidebygningen bagud af samme i 1825. Dette har 
han markeret med sine navnetræk i smedejern, inde 
i gården over køkkendøren. Endvidere er der ind
muret en kanonkugle, der blev fundet i huset efter 
englændernes bombardement i 1801.

Inde i gården var der også en stor kælder med 
hvælvet stenloft. Hvad den har været brugt til vides 
ikke helt bestemt, men da man gravede den ud fandt 
man en masse gamle håndblæste flasker med bred 
bund, og overfladen var ligesom perlemor. De er 
gået til bymuseet.

Som ung mand var far en meget ivrig cykelrytter. 
Han har kørt væddeløb på den gamle cykelbane ved 
GI. Hellebækvej, bl.a. med Thorvald Ellegaard og 
“det store H”, der var cykelhandler og fader til Wil
ly Falck-Hansen, den berømte cykelrytter.

Ved et af løbene styrtede far og blev kørt hjem i 
Strandgade i bevidstløs stand og cyklen smadret. 
Hans brødre måtte stable cyklen sammen og stille 
den nede i gangen, for da far nærmest talte i vildel
se og fablede om cyklen, faldt han først til ro, da
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Sophie Brahes Gade nr. 6 omkring 1920.1 baggrunden Sophie Brahes Gade nr. 2, hvor Svend Olsen blev født i 1914.

han kikkede ned i gangen og så, at cyklen stod der 
“hel og fin”. Det var dengang, han fik tilnavnet “Ly
net”, som fulgte ham i mange år. Han holdt heller 
ikke op med at cykle, førend han i sit 75. år blev 
væltet omkuld af en lastbil, der kørte for tæt på ham 
på havnepladsen, og fik den ene albue helt knust. På 
hospitalet sagde de, at det føltes som “en pose 
bolsjer”. I alle de år, jeg kan huske, kørte far på 
“Hamlet” cykler fra Forsberg-Madsen i Stjemega- 
de.

Vi flyttede til villa Nyvang, Møllevænget nr. 6, 
der var et dejligt stort hus med otte værelser i to eta
ger og en dejlig altan på 1. salen, hvorfra man havde 
udsigt til næsten hele byen, i alle tilfælde de første 
år, da træerne i villahaverne længere nede endnu ik
ke var rendt for meget i vejret. Kronborg, de to kir
ker, rådhuset og tre møller, Hollandske Mølle, Chri

stians Mølle og den nærmeste, Christine Mølle, 
som vi passerede flere gange om dagen, når vi skul
le til skole eller til byen. Der førte en lille sti fra 
Møllevænget ned gennem markerne, der hørte til 
møllen, til Mølledammen og Møllen og en lille 
smøge ud til Møllebakken.

Som små havde vi mange gode legekammerater 
fra de andre villaer. Det var en stille villavej, til at 
begynde med kun med skærver og grus. Ved siden 
af os boede konsul Lund (Lund & Rasmussen) der 
havde to jævnaldrende børn, Ole og Lisbeth og læn
gere henne kaptajn Kiersgaard (fra statsbanefærger
ne) også med to børn.

Somme tider fik vi lov til at komme ned og se det 
store lager hos Lund & Rasmussen, hvor vi kunne 
redde os nogle dejlige trækasser, hvor der var kom
met tørrede frugter, æbler og abrikoser o.a. i, som vi 
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kunne bygge borge, huse eller skibe af. Så kunne 
det ske, at forvalteren gav os nogle af de tørrede 
frugter, vi kunne sidde i vor hule og gnaske i os.

Men det blev jo også skoletid og vi gik i skole 
først på Lisbeth Andersens Skole og derfra over i 
Helsingør Højere Alménskole. Begge helt ude på 
Trækbanen, så det var jo en bid vej at løbe hver dag, 
hvis man var lidt sent på den. Så hang min lille
søster gerne i rygsækken på mig.

Og så var der Mølledammen, hvor jeg legede 
med hjemmelavede skibe, som mor syede sejl til. 
Jeg byggede også engang en kano af et skelet af pin
de og et kasseret dynevår til at trække over og så en 
gang gulvlak. Den kunne da sejle. Men om vinteren 
var Mølledammen fin at løbe på skøjter på, lige ind
til isen var så tyk, at de kunne skære is. Nede i en 
kælder under lagerbygningen på Møllen blev der 
oplagret is. De skar isen i stykker i lange baner, der 
så blev trukket helt hen til kælderen ved hjælp af 
lange bådshager og stænger med pigge på. Det gik 
jo lettest, hvis der var sne. Så blev de ituskåme is
stykker pakket ned i iskælderen med masser af halm 
imellem. Det var inden, man fik stangis. Jeg husker, 
at der oså var sådan en iskælder ved Jacobsens gart
neri, inde i en bakke, hvor de skulle skubbe isstyk- 
keme op ad en slidske. Min lillesøster faldt engang 
i en våge, hvor der havde været skåret is og Poul 
Møller, min skolekammerat og jeg hev hende op og 
vi skyndte os hjem med hende, og få tørt tøj på. Hun 
blev senere gift med Poul.

Men det var kulpladsen jeg kom bort fra. I 1973 
opløste vi firmaet og solgte hele ejendommen med 
grunden til Wiibroe. Jeg kørte de gamle planker, der 
havde siddet mellem jemstativeme til at holde på 
koksene og kullene, hjem til mig selv for at bruge 
dem til mange forskellige ting. Der var et par meget 
svære planker på ca. 7x35 cm. som jeg ville bruge 
til bænke. Der var boret jembolte tværs igennem, så 
de ikke skulle kunne revne eller kaste sig. De har 
nok været ca. 6 meter lange og var godt slidte på 
midten og yderkanterne. Jeg tror, at de har været af 
pommersk fyr. Pludselig stod det hele fuldstændig 
klart for mig, at det havde været de trilleplanker, 
havnearbejderne havde brugt til at trille koksene ind 
på pladsen fra skibene.

Nu kunne jeg erindre, hvordan de kørte frem og 
tilbage med trillebøreme over gaden fra skibet ind

på pladsen, hvor de tippede kullene af, ned i kulgår
den. Og alle de store stilladser af høje bukke, der 
var brede forneden og med svære tværdragere, så de 
ikke stod og vaklede, når trillemanden kørte det me
get tunge læs, vel over 300 kg, hen over dem. Der 
skulle god kondition til og helst ikke for mange ner
ver. Nervepiller kendte man jo ikke til, men man fik 
sig nogle drammer og skibsøller eller andet øl. Der 
var jo flere, der lavede øl udover Wiibroe. Nede i la
sten på skibene brugte kullempeme nogle sjove 
skovle med spidst blad, så man kunne rage kullene 
hen til og op i de store tønder. De var forsynet med 
jembånd og to kraftige beslag til at hejse dem op fra 
lasten ved skibets dampspil ved hjælp af et par kro
ge. Så blev tønden svinget ind til det store stillads 
med en platform ude ved skibssiden, hvor kullene 
lige blev vendt rundt i den ventende bør. Og så af
sted ind over gaden. Trafikken nedenunder var jo 
ikke som idag. Værst at skovle i var koksene, som 
vi fik en masse af fra London Bechton Gasværker-

Gårdparti fra Strandgade 64 (nedrevet 1969).
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ne. Det hjalp først, når vi kom i bund i skibet, så vi 
kunne bruge nogle store skovle til at øse op med. 
Jeg har endnu en af de store skovle fra pladsen til
bage, og bruger den til at skovle sne med.

Lige ved siden af den store platform ude ved ski
bet var der nogle højere bukke med taljer, så man 
kunne hæve et stykke af broen, så jernbanen lige ne
denfor kunne passere. Børene var næsten spidse i 
bunden og havde solide stjerter af asketræ og så 
kørte de på jemhjul, der skulle smøres tit. Det var 
om at holde fast, når manden på den inderste plat
form skulle tippe børen af, så ikke både bør og 
mand røg med ud. De var gerne et sjak på 7-8 mand 
med en formand, der også talte op, hvis der var ak
kord.

Far var altid nede for at kigge efter, at det gik som 
det skulle, eller også hans egen pladsformand. Så 
jeg var tit med ham. Når det blev fyraften skulle der 
renses op, for der blev jo spildt en del på gaden og 
somme tider røg der også en hel bør af trillebroen. 
Så var der altid nogle koner eller børn, der var der 
med en lille sæk, til at samle op til hjælp i de små 
hjem. Det lukkede far gerne øjnene for, fordi han jo 
var vokset op ved den havn, hvor alle kendte hinan
den.

I 1926 byggede vi kranen og så hørte besværlig
hederne op med det trilleri. Det var Thomas B. 
Thrige i Odense, der stod for projekteringen og le
verede den store kran. Kranbroen blev støbt i jern
beton, og jeg kan huske, hvordan de allerede den
gang stod og lavede afbindinger i moniérjem nede 
på pladsen, inden det blev lagt på plads i støbekas
serne. Da Wiibroe efter at have købt pladsen skulle 
vælte broen, skulle der store maskiner til, så solidt 
var det lavet. Kranbroen ud over gaden blev lavet 
hos A. Tvedes Maskinfabrik i Helsingør, hvor far 
kendte dir. Møller.

Da man tog forskallingen ned, blev alle brædder
ne renset for cement og søm, der blev samlet i en 
stor trætønde. Jeg fik en akkord med at stå og rette 
søm ud på en ambolt, så de kunne brugs igen. Det 
var vist nok en øre pr. stk. Men så kunne man jo ba
re tage af dem, når vi senere skulle bygge huler og 
borge ude på Nyvang.

Far var til at begynde med afholdsmand og med
lem af N.I.O.G.T., men meldte sig senere ud, da det 
jo var svært som forretningsmand og med med

lemsskab i et utal af foreninger, ikke at kunne re
præsentere og spændere på større kunder og venner. 
Men han var altid meget nøgtern, drak aldrig for 
meget og til sin frokost gerne skibsøl eller the. Skul
le han endelig til en forretningsfrokost have snaps, 
tog han også helst en skibsøl til. Det fik vi også, da 
jeg selv i 1937 lå inde ved marinen.

Far var i bestyrelsen i både Købmandsforeningen 
af 1905 og Helsingør Handelsstandsforening og 
støttede ellers et utal af foreninger. Marineforenin- 
gen for Helsingør og Omegn var han i 1917 med
stifter af sammen med bl.a. H.H. Henriksen, dir. Pe
tersen, Textilfabrikken, sin bror, min onkel Henry 
W. Olsen, blikkensslagermester i Hornbæk og andre 
helt oppe fra Gilleleje. Far var den sprudlende for
mand i næsten 40 år.

Der var faste fester. Stiftelsesfesten i november 
med damer og spisning og bal bagefter. Far elskede 
at danse og var ikke af gulvet for at svinge de man
ge damer. Til generalforsamlingen i marts gav far, 
dengang Wiibroe begyndte med “Miinchnerøllet”, 
en omgang, som vi fik fra fad, og det blev ved den 
lejlighed døbt “Marinebryg”. Festerne blev gerne 
holdt på “Hotel Øresund” hos Thomsen og senere, 
da han lukkede, i “Promenaden” hos min onkel Kaj 
og faster Helga, fars søster.

Jeg mindes også fra en senere tid, da jeg, efter 
mange år som bestyrer på Humlebæk Teglværk, der 
nedbrændte i 1943 og afsluttede oprydningen af i 
1948, kom til Kaas & Sørensen, de mange sammen
komster og torskegilder i købmandsforeningerne, 
hvor far måtte give snapsen og Wiibroe gav øllet.

Vores første telefon var nr. 39 og fars privatnr. 
575. Hjemme på “Nyvang” var der tre stik, så han 
kunne flytte den med sig. Og hver aften stod den på 
hans natbord, så han kunne blive kaldt op, hvis der 
kom skib ind udenfor arbejdstiden.Jeg kan tydelig 
huske den store, sorte og for mig tunge telefon, som 
jeg fik lov til at bære op og slutte til.

Da Wiibroe lavede sin Messina-vand stod der al
tid en sådan og et glas på hans natbord. Vi havde 
selvfølgelig altid en hel kasse sammen med 1 kasse 
øl stående i kælderen.

Kl. syv om morgenen ringede far op til kontoret 
for at høre, hvad der var, inden han drak sin the med 
en halv krydder til, inden han cyklede til kontoret, 
hvor han altid straks skulle en tur på pladsen og 
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“skælde lidt ud”. Hvis arbejderne ikke havde fået en 
opsang, troede de, at far var syg.

Far var vældig gode venner med alle telefonda- 
meme nede på Stengade og naturligvis også med 
forstanderinden. Vi leverede jo brændsel til dem. 
Han havde altid lidt sjov med “damerne” og hvis 
der var en, der havde fødselsdag, fik han sendt en 
lagkage hen fra konditor Møller. Ja, det var hygge
ligt dengang. Men tilbage til tyverne, hvor udbring
ningen af brændsel foregik med hest og vogn. Stal
den lå lige til venstre, når man kom ind ad porten, 
der var en stor todelt gitterport i smedejern, som 
blev låst hver aften. I stalden var der plads i båsene 
til fire heste og bagved på siden var møgkuglen med 
lem over og bagved den igen var der lokum til fol
kene. Så kom der et langt skur, hvor vi havde kak
kelovnsbrænde og optændingsbrænde og også stil
lede vognene i.

Kusken, der hed Carl Christiansen, var en stor og 
rar mand med stort overskæg. Han passede og ple
jede hestene med afvaskning og striglen, som var 
det hans egne. Da jeg var lille fik jeg somme tider 
lov til at køre med ud og stod så lige bag ham på 
kuskesædet. Så stod koksene i kurve i rækker på 
ladvognen, så de lige var til at tage og bære ned i 
folks kældre. Det var sjovt, når vi kørte i byen på 
den toppede stenbro, selv om hovedgaderne havde 
de store firkantede granitsten. De kantede kurve var 
lavet af flækkede pilebånd, som vi fik vist nok fra 
Polen, og så kan jeg huske, at der kom en mand, en 
svensker, der sad og trådede dem igennem for at 
forstærke dem. Da vi fik biler omkring 1930 og der 
kom silo, gik vi over til jutesække fra østen, som vi 
fik gennem Sækkelejekompagniet. Det var jo noget 
nemmere. Jeg husker også, at afbærerne havde lige
som et skødeskind hængende ned ad ryggen for at 
spare på den.

Efter at vi havde fået kranen i 1926, blev der byg
get en stor silo nede ved Havnegade, med knuse- 
værk og sorteringssold til de forskellige størrelser: 
Nøddekoks, 20/40 og 40/60, alt efter som hvad folk 
ville have.

Hele kulpladsen, som den jo hed, var inddelt ved 
store plankeværker til Westphalske cinders, London 
Becktonkoks, Dampkul, Nøddekul og Smedekul 
samt de store specielle støbericinders til Værftet og 
Helsingør Jernstøberi på hjørnet af Møllebakken. Vi 

havde også gaskul til gasværkerne i Fredensborg og 
Gilleleje vist nok også i nogle år til Helsingørs Gas
værk. Jeg vil mindes det Gasværk til evig tid, når 
det udsendte en kvalmende røgsky ca. hveranden ti
me, og svovlen kunne lugtes helt op i Møllevænget.

Under en strejke i tyverne måtte far selv tage fat i 
skovlen og fylde kurve og køre ud til nogle institu
tioner der ikke kunne undvære at fyre. En dag far - 
der var ret lille - skulle lægge hovedtøj på een af he
stene, satte den sin hov på hans fod, så den blev helt 
blå.

Vi havde også en stor charabanc og en flot sort 
landauer med læderkaleche, som far havde købt ved 
en auktion. Den havde tilhørt de kongelige på Fre
densborg. Man kunne se våbenskjoldet, der var ma
let over, på dørene. Og så alt det flotte sølvplettede 
seletøj. Landaueren havde gummihjul og gik på 
SKF-kuglelejer. Nej, hvor var den flot. Carl havde 
pudset seletøjet med sort blanksværte, så alt var 
skinnende og fint, så var det rigtig skovtur. Vi elske
de, når far tog os på søndagstur ud til nogle venner i 
Johnstrup eller andre steder bare med madpakken. 
Jo, det var stadskørsel for en dreng som mig, at få 
lov til at prøve at køre hestene på udturen. På hjem
turen gik det aldrig, for da vidste de, at de skulle 
hjem til stalden. I charabanc'en havde vi mange 
skovture med familien og fars og mors gode venner. 
F.eks. til Marianelund, Esrom eller Tikøb med ma
den i en skotøjsæske. De tre steder var der kegleba
ner, så herrerne kunne få et spil kegler.

Da far jo var glad for at cykle, var cyklen hans 
eneste transportmiddel til at besøge kunderne i hele 
oplandet. Hoteller, hospitaler, fabrikker og smede
ne. Skibsværftet, nogle klædefabrikker, børnehjem 
og plejehjem. Også vor nærmeste nabo, Wiibroes 
Bryggeri var gode kunder, til deres forskellige 
dampkedler. Far var meget gode venner med dir. 
Parkov, og en af grundene til, at Wiibroe købte vo
res grund og ejendom var, at far engang havde lo
vet, at de skulle have forkøbsret, så selv om far døde 
i 1953 og min mor førte forretningen videre med 
min bror Poul, Carl Johan Bruun og mig som proku
rister, stod dette løfte ved magt.

Det var jo fars ønske, at hans sønner skulle over
tage forretningen, så Poul var i lære hos far, hvor 
også vores senere prokurist Carl Johan Bruun var 
blevet udlært. Jeg kom i lære hos de 4.K’er i Køben-
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Konsul, grosserer Georg Ejnar Olsen (forfatterens far) 
fotograferet 22. juni J948.

havn, hvor fars ven indenfor kul importørerne dir. 
Alb. Jensen sørgede for uddannelse indenfor engros 
og en detail, samt spedition og rederi virksomhed. 
Jeg fortsatte uddannelsen med et år ved kulgruber, 
havneanlæg, briketfabrikation og handel i Tyskland 
og England. Da jeg i maj 1935 skulle til England, 
sørgede far for, at jeg kunne komme med et fragts
kib s/s Gudrun, fra rederiet Torm, hvor far jo var 
velkendt, på grund af alle de London Beckton koks, 
de sejlede over til os. Jeg sejlede ud til skibet med 
færgebåden, og blev modtaget af kaptajn Sørensen. 
Skibet havde en stor dækslast af træ fra Finland, 
men den havde været ude i en storm i Østersøen, så 
hele skibet krængede ca. 15 grader og det blev 
værre, da vi havde rundet Skagen. Det blev en hård 

tur til London, hvor træet skulle udlosses i East In
dia Dock. Jeg havde et par dage til at se London, in
den jeg kørte med bus til Newcastle.

Efter min lære- og volontørtid, fik jeg arbejde 
som bogholder på Humlebæk Teglværk. Jeg videre- 
uddannede mig i keramik, og tog teglværksmester
uddannelse i Sverige. Jeg blev bestyrer af teglvær
ket og drev det indtil december 1943, hvor det ned
brændte totalt. Så gik der et par år med oprydning 
efter branden og venten på byggetilladelse, materi
alefremskaffelse, som viste sig umuligt at få, og til 
slut kom beslutningen om ophævelse af aktieselska
bet. I 1948 ville min far gerne have mig ind i firma
et igen, da der var så meget med tørveproduktion, 
som vi dels selv stod for og dels købte hos forskel
lige tørveentreprenører.

Da vi havde en masse tipvognsskinner og motor
lokomotiver fra teglværket, lavede vi tørv på Ny
gård, hvor vi fik læggeplads og gravede så tørve- 
massen nede i Langemosen, der ejedes af skovvæ
senet. Jeg blev boende i Humlebæk og kørte så 
rundt til moserne med afregning og optælling, ud
tagning af tørveprøver m.m.

Når vore to børn kom ind til farfar, var det bedste 
han vidste, at tage dem ind på Wiibroe, så de kunne 
se, når der blev lavet og tappet sodavand i den lange 
bygning i Sofiegade, hvor de jo lavede Messina- 
vand og Indian-tonic. Jeg husker også, at når min 
daværende kæreste og nuværende kone og jeg gik i 
Promenaden og fik en svingom, at vi drak den 
sprudlende Chabeso på de lange flasker. Dengang 
var der ikke penge til så meget.

I forretningen kom der mange vognmænd og 
købmandschauffører og skulle hente koks, så stod 
der altid en kasse cigarer ude på stativet på pulten, 
også når folk kom for at betale. Når det var damer, 
blev de budt ind i fars kontor, hvor han altid havde 
en stor gul æske chokolader fra Galle & Jessen og 
også lidt finere cigarer i højre side af skrivebords
skuffen. Og i baglokalet stod der altid en kasse Wii
broe pilsnere. Hvis vi var udgået, ringede vi bare 
ind til Wiibroes kontor, så kom Holger, der havde 
købmandsturen, ind med 50 stk. på nakken. Når der 
var losninger var det også kotume, at der blev givet 
en omgang til lempeme.

Far havde flere gange været meget syg og efter 
en nyreomgang drak han altid en masse Maa-
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Wright & Svendsens kulplads (nabo til Kaas & Sørensen), november 1921.

rum-vand, så der stod altid en kasse hjemme. Efter 
en drøj omgang gigtfeber rådede hans gamle læge 
ham til at drikke et glas rødvin til maden hver dag, 
som medicin. Det gjorde han så lige til sin død, men 
kun det ene glas. Han bestilte altid den samme rød
vin “Møllevin”, som han fik en kasse af ad gangen 
nede fra hans gode ven vinhandler Larsen, Helsin
gør Vinkompagni. Jeg kan også huske, at der med 
den sidste ladning London Beckton koks inden jul 
kom en kasse med en “Stiltonost” som en speciel 
gave fra agenten i London. Den skulle helst røres 
op med lidt whisky. Før krigen fik vi de fleste koks 
leveret med J. Lauritzens eller Torms dampskibe.

Vores kontor var noget helt specielt, med rade
ringer og billeder fra svundne tider og en masse 

dejlige søstykker. På væggen over det gamle ameri
kanske skrivebord (som blev låst af hver aften) 
hang der et stort maleri, der forestillede den sidste 
konge- og kejsermodtagelse ved Havnepladsen på 
Helsingør havn. Der var engang en portrætmaler, 
der ville male et billede af far, men han sagde til 
ham, hvad fanden han skulle med det, men hvis han 
kunne male en stor fin gengivelse af det gamle fo
tografi, far havde hængende, så var det noget andet. 
Det syntes kunstmaleren var en interessant opgave. 
Og det var helt fantastisk, som han kunne træffe de 
rigtige farver på de kgl. personer og på uniformer
ne.

Da olien kom, måtte vi jo gå over til at levere det 
i stedet for koksene. Vi havde 3 tankvogne og hav
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de lager i tre store jordtanke fra Dansk Esso. Men 
da der jo også skulle være noget at bestille for kra
nen, gik vi over til at ekspedere specialgrus til Colas 
og Damman, og da vi stadig skulle levere cinders til 
Skibsværftet og Jernstøberiet, var der meget klare
ring.

Far døde 12. juni 1953 og så førtes forretningen 
videre i min moders navn med Carl Johan Bruun, 
min broder Poul og mig selv, som prokurister.

Så kom det tidspunkt, hvor Wiibroe skulle til at 
udvide og der blev truffet aftale med dem om over
tagelse på betingelse af, at vi fik fem år til at afvikle 
i.

Kranen blev stående og Knud Mølskov lossede 
videre ved Marstands overtagelse af ekspeditionen, 
en epoke stod for sin afslutning i Sofiegade.

Jeg tænker ofte på de mange besøg dels selv dels 
med de forskellige foreninger oppe i Wiibroes lille 
tagrestaurant, hvor man kunne smage på det gode 
øl. Jeg tog selv ved påsketid en kasse hjem med 
Påskebryg og også lidt blandet Hamlet og Ophelia 
samt Wiibroe Wienerøl. Og før krigen, når vi var 
ude, kunne vi godt lide deres Imperial Stout blandet 
med Citronvand. Jeg har gudskelov altid haft en 
god ølkælder. Til min 50 års fødselsdag komWii
broes lokale repræsentant ind på kontoret med en 
papæske med 24 dejlige guldøl.

Ak ja, og nu 1989 er der parkeringspladser og et 
hul i jorden, hvor det fordums så stolte bryggeri lå. 
Men heldigvis vil man da bevare det gamle malteri. 
Tænk engang hvor mange læs mask til grisefoder, 
bønderne har hentet der i deres hestevogne.

Svend Ejnar Olsen, født 1914 i Helsingør. Uddannet i 
brændselsfirmaet KKKK i København. Studieophold i 
England, Tyskland og ved Te gimester skol en i Svedala, 
Sverige. Bestyrer af Humlebæk Teglværk 1938-45. 
Derefter prokurist i familiefirmaet Kaas & Sørensen, 
Helsingør.
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En købmandsgård i Helsingør anno 1945

Af Bent Stahlfest-M øller

Hvordan en købmandsforretning fungerede og var 
indrettet i 1945, husker naturligvis den del af bor
gerne der er født før 1940, men generationerne her
efter er mere og mere vænnet til at handle i selvbe
tjeningsbutikker, supermarkeder eller i store ind
købscentre.

For at genopfriske minderne for dem der kan hu
ske “de gamle dage”, og til oplysning for de yngre, 
vil jeg forsøge at beskrive livet i en af Helsingørs 
største købmandsforretninger, således som jeg op
levede det, da jeg i 1945 kom i lære hos købmand 
Ove Brammer, Stengade 14, Helsingør.

Ejendommen
Ejendommen findes stadig på adressen, der er vel
holdt både mod Stengade og i selve gårdmiljøet, og 
er faktisk ikke ændret væsentligt fra 1945. Der er 
godt nok ikke mere købmandsforretning, men man 
finder stadig navnet “Brammers gård” på facaden 
over porten.

Huset er bygget i 1730, og der blev første gang 
indrettet butik i 1858. Fra 1873 har familien Bram
mer ejet ejendommen og drevet købmandsbutikken 
til 1980.

I 1945 var der stadig hestestald i gården, den var 
det meste af 1945 beboet af købmandshesten “Lot
te”, der blev brugt som trækkraft for en specialbyg
get “Vareudbringningshestevogn”, der var i brug, 
indtil der igen kom benzin til den opklodsede vare
bil. I ejendommens 4 længer var der desuden korn
magasiner, lagerrum, karlekamre samt et opholds
rum beregnet for omegnens bønder, når de kom til 
staden for at handle, og i stalden var der reserveret 
plads til bøndernes heste, som stod opstaldet her 
under hele byturen.

Foruden købmandsforretningen var til højre for 
porten en ydmyg beværtning. “Cafe Hjorten”. In
teriøret og indretningen var, som man kunne fore
stille sig, at den havde været model til Osvald Hel
muth’s vise “Henne om hjørnet, nede i kælderen”. 

Cafeen var iøvrigt stamcafe for et bredt sammensat 
publikum, og selvom der var umagelige wienersto
le og sand på gulvet, var der en egen god stemning 
ikke mindst når de mere markante stamgæster, By
retsdommer Bardenfleth og Lektor Cortzen havde 
en af deres ofte meget livlige (og til tider åndfulde) 
diskussioner.

Slægten
Købmand Brammer’s forretning var kendt af alle - 
der havde været en købmand Brammer fra 1873 - 
og butikken var gået i arv fra far til søn i 3 genera
tioner. I 1945 var Ove Brammer’s søn Hugo under 
uddannelse i en stor københavnsk forretning, såle
des at han kunne følge traditionen, og til sin tid føre 
butikken videre.

Købmand Brammer’s bror var boghandler Kaj 
Brammer, der drev en boglade nogle forretninger 
længere henne i Stengade. “Onkel Kaj” hørte med i 
slægtsbilledet, og han kom dagligt og fulgte godt 
med i købmandsbutikkens dagligdag. Han repræ
senterede en mere pertentlig og forsigtig type for
retningsdrivende - desværre var han stærkt handi
cappet af et svagt syn, hvilket ikke ligefrem var det 
mest praktiske for en boghandler.

Købmanden
Ove Brammer var indbegrebet af en god købmand, 
han forstod, længe inden nutidens salgsteorier var 
opfundet, at sælge samt at betjene sine kunder, så 
godt at familier i flere generationer handlede i bu
tikken. Ove Brammer havde et lyst sind, og der var 
liv og glade dage, både i den daglige omgang med 
personalet, men også når han underholdt kunderne 
med et talent, som var en skuespiller værdigt. Han 
kunne charmere alle og solgte ikke så lidt ekstra på 
den bekostning.

Han forstod at skaffe kunder også på lidt større 
plan, og vi havde leverancer til de fleste hoteller, re
stauranter, Kronborg Kaserne, Horserød Lejren, 
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Helsingør hospital, Montebello Kuranstalt m.fl.
Købmandens naturlige charme og selskabs- 

mandsagtige optræden var elsket af kundekredsen 
og meget få - og slet ikke af kvindekøn - kunne 
modstå den livsglade købmand.

Det var en fest at gå på arbejde, og som læreme
ster forstod han med humør at viderebringe de dy
der han havde fået i arv fra far og bedstefar: “Kun
den har altid ret”, “Ærlighed varer længst”, og hvis 
vi ikke passede på at binde sejlgamsstumperne 
sammen, eller frådsede med indpakningspapiret, ja 
så kom det med usvigelig sikkerhed, “Hvad der er 
sparet er tjent” eller “Jeg bliver ruineret afjer og af 
hesten (som spiste for meget)”.

Staben
Vi var to lærlinge og en chauffør, d.v.s. i 1945 var 
han kusk, og kørte hestevognen med “Lotte”. Vor 
chauffør/kusk/altmuligmand hed Olsen, et faktotum 
som havde været i butikken helt tilbage fra købman
dens far’s tid. Han var altid klædt i en khakijakke og 
kasket og kunde godt i sine velpressede øjeblikke, 
godt hjulpet af en grå mustache, minde om en en
gelsk militærperson, skønt han var så pæredansk 
som nogen. Han havde et eget frisprog både overfor 
købmanden og kunderne, og et glimt i øjet og en 
raphed i replikken, så man havde svært ved at undgå 
sammenligningen med Carl Fischer (som om som
meren forgyldte Helsingør-Revyen med sin vise
kunst).

Hver formiddag når ruten for dagens bykørsel 
skulle tilrettelægges, og hver eftermiddag når der 
skulle aflægges regnskab, opførte “skuespillerpar
ret” Brammer og Olsen en festforestilling, som var 
dagens højdepunkt. Selv om alle vittighederne ikke 
var lige nye, kom der altid nye facetter i forestillin
gen.

Vareudvalget
Der var ikke meget på hylderne i 1945, og mange 
varer var rationerede. Det gik dog ret hurtigt med at 
få lidt bedre forsyninger til landet, og hver gang vi 
fik varer hjem, der var sluppet op under krigen, blev 
de revet væk.

En gang lykkedes det købmanden at skaffe et 
parti importvarer fra Italien, trætønder med vindru
er (pakket i korksmuld), sukat, vermouth, pomme-

Gård og sidebygning, Stengade 14.

rantzskal m.v., idag ikke specielt efterspurgte varer, 
men vi havde nær fået væltet butikken - alle ville 
købe det, der havde været savnet så længe.

Butikken var naturligvis indrettet med disk, hvor 
vi stod bagved og ekspederede kunderne. Næsten 
alt blev afvejet fra et helt batteri af sække i bagloka
let, jeg mindes kun at havregryn kom i pakker fra 
fabrikken, alt andet blev leveret i sække. D.v.s. at en 
ekspedition gav mange løbeture til bagbutikken for 
at hente (og veje) sukker, mel, salt, ærter, bønner 
m.v., eller vi skulle i kælderen og tappe kogesprit, 
sirup eller olie, vi havde til alt held ikke petroleum. 
I kælderen var også de store tønder med islandske 
spege- og kryddersild, som duftede herligt, men var 
besværlige at pakke godt ind (aviser og pergament 
var det bedste), for at undgå at lagen løb ud på de 
øvrige varer i købmandskurven.

Mange af de varer som vi i dag uden nærmere ef
tertanke køber fabrikspakkede, blev dengang leve
ret i løs vægt i kasser, f.eks. kiks, vafler, småkager, 
tørret frugt, svedsker, rosiner, abrikoser m.m.

Køleskabe var bogstavelig talt ukendt i privat
husholdninger, så mange indkøb var ikke store og 
man gik ofte til købmanden og købte i småportio
ner, ensbetydende med at vi løb meget og pakkede 
og vejede i en uendelighed.

Ved juletid kom “de gamle koner” med deres ba
geopskrifter og købte ind til julebagningen. En pægl 
sirup, 1 lod hjortetakssalt, et kvint salpeter (eller og
så var det omvendt), hvormange mislykkede kager 
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jeg har på samvittigheden vides ikke, det var ikke 
lige let i farten at huske hvordan man omregnede de 
gamle mål til kilo, gram eller liter.

Kaffe og the (da det efterhånden igen kom til lan
det) var også til afvejning. Kaffen fik vi hjem i hele 
bønner og der duftede dagen lang af nymalet kaffe. 
1/4 pund kaffe var = 1 rationeringsmærke, og det 
var den mest forekommende ekspedition.

Når småindkøbene var overstået (vore dages ind
købsræs var næsten ukendt), var der for det meste 
også tid til en hyggelig snak. Vi kendte familierne 
incl. børn og tjenestefolk på en nærmest familiær 
måde, hvilket også gav os mulighed for en god kun
debetjening, og en dertil “retfærdig” fordeling af de 
mangelvarer, der blev kaldt “bukkevarer”.

Det var dog kun bærbare mindre portioner kun
derne selv hentede i butikken, ofte sammen med at 
der blev afgivet bestilling på større leverancer.

Vareudbringningen
Alle byens købmænd bragte varer ud - gratis natur
ligvis. De mindre købmænd havde en bydreng, de 
større (som Brammer) havde bil og chauffør. I det 
meste af 1945 måtte vi dog undvære bilen og klare 
os med “Lotte” og hestevognen.

Der blev spændt for til en formiddagstur kl. 10 
og til eftermiddagstur kl. 14. Vi bragte varer ud 
over hele byen hver dag, og havde en “landtur” 
hver fredag, en tur som gik langs sydkysten helt til 
Espergærde.

Efter vore dages målestok var det ikke de helt 
store mængder vi bragte ud, men Olsen og hans 
købmandskurv var et kærkomment og højt skattet 
bindeled mellem kunder og butik. Kokkepiger, ko
gekoner og husassistenter var trofaste “Olsenfans”, 
og han forstod en balancegang der tillod både kvik
ke og ramsaltede bemærkninger, og at kramme 
kokkepigen, uden nogen tog anstød.

Det var en oplevelse i sig selv at hjælpe Olsen på 
den store fredagstur, og selvom det altid blev sent 
inden “Lotte” fik os hjem, var det en festlig tur, vi 
kappedes om at få lov til at være med på. Godt nok 
var datidens ølkasser af træ og med 50 flasker en 
tung sag at slæbe op af skrænterne til sommervilla
erne langs strandvejen, men det var slæbet værd at 
være med. Fredagsturens kunder var for en stor del 
“landliggere”, som var tidens betegnelse på de “ri

ge” københavnere, der havde råd til at bo i sommer
hus.

Betalingsformer
Mange kunder betalte Olsen, når han bragte varer
ne, og han slæbte altid rundt på en stor gammeldags 
prangerpung med byttepenge. Men også kredit blev 
givet, mange af de gamle kunder “købte på bog”, en 
lille grøn regnskabsbog hvori alle indkøb blev ind
ført. Bogen blev opgjort hver måned, og måneds
regning udsendt. Vi havde endnu i 1945 enkelte 
kunder fra landet, som havde kredit et år, bl.a. “Ka
ren fra Danstrup”. Med disse kunder var der dog 
også modregning for de høns, æg m.v. der blev le
veret til købmandens husholdning. Disse kunder 
var faste gæster om lørdagen når der var torvedag, 
og repræsenterede de sidste rester af Helsingør som 
oplandsby - selvom det ikke var længe siden bøn
derne bragte slagtekvæg til Helsingør slagteri og 
kom til byens møller.

Rationeringsmærker
Utrolig mange købmandsvarer var rationerede: 
sukker, mel, gryn, salt, kaffe/the, sæbe m.m., og der 
skulle opkræves en masse rationeringsmærker ved 
hver ekspedition eller levering hjem.

Det skabte naturligvis en masse problemer, med 
at få mærkeregnskabet til at stemme, og det kræve
de en masse konduite når fru overlægen havde 
glemt sine mærker hjemme, “men nok skulle huske 
dem næste gang”. Det var også et stort arbejde at 
optælle alle de mange forskellige mærker, putte 
dem i forskellige poser, og sende dem til leve
randørerne. Poserne skulle stemples med vort navn 
således at de kontrollerende myndigheder kunne 
klage, hvis antallet ikke passede. Rygtet ville vide, 
at de blot vejede poserne, og man ligeså godt kunne 
komme avispapir i, men vi satte dog ikke butikkens 
gode renomme på spil - vi trøstede os med, at det 
nok fik en ende, uden vi dog kunne vide at der skul
le være rationeringsmærker til langt ind i 1950’er- 
ne.

Vi måtte selv sørge for fordelingen af de mangel
varer der ikke var rationerede: Spiritus, vin, tobak, 
cigaretter, chokolade m.m. Det krævede ikke så lidt 
af os, at sørge for at der blev noget til alle, særlig de 
gamle kunder følte naturligvis at de havde særret-
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tigheder. Vi forsøgte dog også at gemme lidt til 
landliggerne, som udgjorde en købedygtig del af 
kundekredsen, samt også have lidt til nye kunder 
der flyttede til byen - men let var det ikke, at få de 
begrænsede leverancer til at slå til.

Højtiderne
Jul, nytår og påske var årets travleste tid, specielt 
julen var anstrengende. Vi arbejdede hver aften med 
at pakke juleordrer - alle kunderne skulle have varer 
hjem til julen, i mængder som det var dommedag, 
og ikke julen der stod for døren.

Vi vejede og pakkede kassevis af købmandsva
rer, øl, vin, sodavand osv, til langt ud på aftenen, og 
næste dag måtte vi på skift hjælpe Olsen med at 
køre de tunge kasser ud til kunderne.

Købmanden gav middag på byens restauranter et 

par gange om ugen, og fru Brammer sørgede for af
tenkaffe eller natmad før vi gik hjem.

Vi havde det rart sammen og selvom vi måtte sli
de bravt i det for at nå det hele, var der højt humør 
og tid til at more os over købmandens aldrig svig
tende humor.

Hele historien gentog sig i princippet, men dog 
ikke i samme omfang, til nytår og påske.

Et godt teamwork ville man nok idag kalde det vi 
oplevede - vi følte det nok som part af jobbet, som 
jo var præget af lange arbejdstider, også udenfor 
højtiderne.

Slutning
Stengade i 1945, med kørende trafik i begge retnin
ger (bryggeriernes hestevogne, fragtmandsbiler 
mange cyklister og få privatbiler) er vel svært at fo

Vue over Stengade set fra syd. Ca. I960.
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restille sig idag, når man ser svenskernes indkøbs
hær i hele gadens bredde. I 1945 var Helsingør en 
provinsby med stort P, man gik tur på Stengades 
fortove, så på forretninger, og hilste på hinanden 
ved at løfte hatten eller bukke, det sidste særlig 
overfor byens spidser.

Den stemning og provinsbyidyl er borte, char
men ved at gå til købmanden, at blive ekspederet, at 
få nymalet kaffe og friskfangede spegesild fra tønd
en er oplevelser fra en svunden tid jeg er glad for at 
have oplevet - og som jeg ærlig talt ofte savner.

Bent Stahlfest-M øller, født 1925 i Helsingør.
Udlært kommis hos købmand Brammer, Helsingør 1946. 
Ansat hos C.W. Obel og A/S Beauvais, København 1946- 
51. Fuldmægtig i rederiet A.P. Møller. Personalechef for 
Irma og K.A.B. København, 1969-74. Underdirektør i 
Industrirådet 1974-88. Freelance personalekonsulent fra 
1988.
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Årsberetning 1991

ved museumschef Kenno Pedersen

Den 11. oktober markerer en virkelig milepæl i mu
seernes historie. Det var dagen, hvor et helt nyop
ført centralmagasin kunne tages i brug ved Flynder- 
upgård Museet. For første gang i museernes 80-åri- 
ge historie havde museerne fået mulighed for ikke 
alene at bygge et egentlig magasin, men tillige nyt 
og stort. Umiddelbart synes der ikke at være nogen 
synderlig prestige for de bevilgende kommunalpo
litikere at hente ved et sådant byggeri. Hertil er vel 
en magasinbygning for en ordinær og praktisk nød
vendighed set i relation til eksempelvis en udstil
lingsbygning som er anderledes synbar og indbefat
tet et “museum”, hvor dog opmagasineringen og 
bevarelse af genstandssamlingeme må være det af
gørende, når et kulturhistorisk museum pr. definiti
on arbejder for evigheden. Kort og godt en stor og 
dybfølt tak til Helsingør Byråd og det kulturelle ud
valg for udvist storsind og handling. Handling og 
arbejde er også hvad der venter museumsmedarbej- 
deme i forbindelse med den kolossalt omfattende 
overflytning af genstandssamlingerne til det nye 
magasin, men man er godt forberedt såvel mentalt 
som i praksis. En grundig planlægning inkluderet 
prøvepakninger ligger til grund herfor, ligesom der 
rent faktisk allerede er blevet revideret og pakket en 
hel del genstande på Flynderupgård Museet. Et na
turligt moment i hele overflytningen bliver inddate
ringen af de ofte meget komplekse oplysninger, 
som findes på museernes henved 40.000 registre
ringskort i det særlige EDB-system benævnt Dansk 
Museums Index - DMI i daglig tale. Endelig har der 
været arrangeret internt kursus, hvor konservator 
Jørgen Winther, på grundlag af museernes magasi
nerede genstandssamlinger, har givet teoretisk og 
praktisk undervisning i undersøgelse og behandling 
af inficerede genstande. I den udstrækning der kan 
skaffes økonomiske ressourcer vil samarbejdet med 
Jørgen Winther blive fortsat og intensiveret. Her 
tænkes bl.a. på fortsat konsulentvirksomhed, men 
tillige på en eventuel etablering af et særligt varme- 

rum til behandling af inficerede museumsgenstan
de.

Indsamling og registrering
Bortset fra en særdeles omfattende hjemtagelse af 
genstande fra Espergærde skole, som der langt fra 
har været ressourcer til at registrere endnu, har 
større hjemtagelser ikke fundet sted i 1991. Derfor 
har året været præget af tilfældige, men ofte ganske 
spændende afleveringer af enkeltgenstande. Gode 
“fund” er tilsvarende gjort på museernes magasiner 
og opbevaringssteder. “Fundene” har omfattet såvel 
registrerede som uregistrerede genstande. 
Sidstnævnte er særdeles beklageligt al den stund 
proveniens sædvanligvis mangler helt eller delvis.

Beslutningen om at overflytte og samle gen
standsregistreringen på Flynderupgård Museet er 
blevet gennemført med betydelig fordel såvel ar
bejdsmæssigt som fagligt. Tydeligst er dette vel 
kommet til udtryk under revideringen og nedpak- 
ningen i forbindelse med magasinflytningen.

Med en foreløbig bevilling på ca. 100.000 kr. fra 
kommunens centrale EDB-puljemidler har det 
været muligt for museerne i samarbejde med Bendt 
Gudmander, skole- og fritidsforvaltningen, at fast
lægge en strategi og handlingsplan for en samlet 
udbygning af museumsvæsenets anvendelse af 
EDB såvel ved registrering som anden museal virk
somhed. De enkelte museumsafdelinger vil hurtigst 
muligt blive koblet sammen, ligesom et uddannel
sesprogram er under planlægning.

Erhvervelser
De museale erhvervelser har i det forløbne år været 
yderst begrænsede. Med støtte fra I.A. Strobels 
Fond er det lykkedes at erhverve et fornemt maleri 
med motiv af Helsingør set fra rheden malt af Em
manuel Larsen i 1859. Endvidere er det lykkedes at 
erhverve et maleri udført af Viggo Langer: Park ved 
Aalsgaarde (Hellebæk) Kirke. Helsingørske guld- 
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og sølvarbejder er forholdsvis sjældne, endskønt 
der engang må have eksisteret ikke så lidt heraf i 
den nye sundtoldsstad. Museerne er konstant på ud
kig efter arbejder udført af helsingørske guldsmede. 
I 1991 har der kun været enkelte interessante søl
varbejder på auktion. Desuagtet er museerne blevet 
beriget med to fornemme sølvarbejder doneret af 
Gangstedfonden ved højesteretssagfører Gangsted 
Rasmussen. Det drejer sig om et sølvbæger udført 
af Johan Friedrich Broeberg og en thekande udført 
af Hans Peter Lindberg. Endelig har museerne fra 
Børge Lundh erhvervet et interessant vandrepas fra 
1810.

Undersøgelser og forskning
Arkæologisk har museerne i samarbejde med Na
tionalmuseet forestået nogle mindre prøvegravnin
ger i Helsingør Domkirke, Set. Olai. Domkirken er 
underkastet større renoveringsarbejder i disse år. 
Renoveringen vil bl.a. komme til at omfatte etable
ring af et nyt varmesystem samt nye gulve. Bygher
ren har meget forståeligt ønsket, forinden udarbej
delsen af et endeligt projekt, at få undersøgt de tek
niske forudsætninger og betingelser herunder klart 
nok også de arkæologiske og bygningsmæssige for
hold. På grundlag af eksisterende viden blev tre in
teressante områder udpeget med henblik på prøve
gravningen eller som det i praksis viste sig “støv
sugning”.

Egentlig gravning selv med små redskaber og 
børster hvirvlede så meget fint støv op, at dette gan
ske enkelt måtte opgives, og i stedet blev prøve
hullerne tømt ved sugning med specielle apparater 
udstyret med netværk til at opfange mønter og an
dre mindre genstande. Prøvegravningen gav imid
lertid kun begrænset ny viden, hvorfor en egentlig 
undersøgelse må ske parallelt med renoveringsar
bejdet.

Fundet af skelettet af en formodet strandvasker 
ved Skotterup gav museerne mulighed for en beg
rænset undersøgelse, som skal ses i relation til de 
foregående års arbejde med kirkegårdsregistrering.

Undersøgelsen af lerstampede huse og bygninger 
har været begrænset, men har dog omfattet en en
kelt bygning.

Det er i øvrigt museernes store håb en dag at kun
ne motivere en eller flere personer til på kvalificeret 

vis at gå ind i dette uhyre og i øvrigt aktuelle emne, 
som rummer såvel kultur- som arkitekturhistoriske 
aspekter.

En bygningsopmåling m.h.p. en egentlig byg
ningshistorisk undersøgelse pågår i Strandgade 91.

Et andet stort og særdeles omfattende under
søgelsesprojekt er Tikøb og Helsingør kommunes 
historie i det 20 århundrede. For så vidt har under
søgelser heraf allerede pågået i en halv snes år un
der benævnelsen “de nye tider”, men synes at 
kræve en større grad af specificering af mål og mid
ler. Et redskab ville i så henseende være en overord
net og generel Historisk beskrivelse af kommuner
ne. En sådan er museumschef Kenno Pedersen i 
gang med at udarbejde for perioden 1914-90. Den 
vil skønsmæssigt kunne afsluttes om 5-6 år med en 
sideløbende publicering, som vil omfatte omkring 
1600 sider.

Også som led i arbejdet med de nye tider er der 
påbegyndt undersøgelser af Espergærdeområdet i 
nyere tid. Arbejdet, der er planlagt til at strække sig 
over nogle år, tænkes til sin tid publiceret sammen 
med studier fra andre steder i landet i tidsskriftet 
Arv og Eje.

I 1991 publicerede museerne Anne Majken Sner- 
up Ruds analyse af Helsingør Kommunes Museers 
forsøgsprojekter “Et døgn i Helsingør” og “Din 
Verden - Min Verden”. En undersøgelse, som vi 
håber vil give bidrag til debatten om danske kultur
historiske museers fremtidige virke.

Sport og idræt er et kulturfænomen, som hører til 
“de nye tider”, som i Danmark tog sin begyndelse 
med industrialiseringen omkring midten af forrige 
århundrede, men først for alvor fik kulturel vægt i 
dette århundrede og således også i Helsingør. Mu
seerne har længe været opmærksom på dette for
hold, og for så vidt ønsket gennemført en etnolo- 
gisk/historisk undersøgelse af sports- og idrætslivet 
i kommunen.

I dette øjemed er en undersøgelse af nutidens 
sports- og idrætsliv i kommunen blevet iværksat 
med henblik på at få udarbejdet et kvalificeret 
grundlag for eventuelt at få formuleret og gennem
ført en større og flerårig undersøgelse og indsam
ling. Det er etnografen Kirsten Rønne, der forestår 
forundersøgelsen, som blev præsenteret for lokal
pressen den 14. november.

98



Bevaring
Bevaringsarbejdet har som nævnt indledningsvis 
udelukkende været koncentreret om den interne 
virksomhed i forbindelse med magasinoverflytnin
gen, som fordrer en elementær genstandspleje og 
“desinficering”. Fryseteknik har i forbindelse med 
sidstnævnte været på tale, men må ligesom den om
vendte teknik nemlig opvarmning afvente fornyede 
undersøgelser, hvor resultaterne snart forventes at 
foreligge.

Gennem dagspressen har museerne i bevarings
mæssig sammenhæng været engageret i byggeriet i 
Bjergegade 13 samt gennem “Standpunkt” i Helsin
gør Dagblad vedrørende det formålstjenlige i en re
staurering og fritlæggelse af renæssancebindings
værk i forbindelse med renoveringen af ejendom
men Set. Olaigade 22. Som støtte til restaurerings
arbejdet ved “Strandgade 91 - projekt” har museer
ne modtaget et legat på 5.000 kr. fra Preben Rørvigs 
Fond, som tidligere i samme øjemed har givet et le
gat til Helsingør Museumsforening.

Formidling
15 særudstillinger blev året resultat, som ubestride
ligt må siges at være ganske flot ikke mindst når det 
tages i betragtning, at 1991 var planlagt til at skulle 
være et “magasinår” som endvidere bød på ibrug
tagning af EDB i større omfang.

Antallet af besøgende på museerne er i forhold til 
1990 faldet fra 25.023 til 24.303, hvoraf 18.066 var 
betalende gæster. Tallene for de respektive afdelin
ger har været som følger: Bymuseet 9.470 (11.352), 
Flynderupgård Museet 2.112 (3.738), Marienlyst 
Slot 12.721 (9.933).

Årets første særudstilling præsenteredes den 11. 
januar på Bymuseet. Her udstillede Esther Jegind 
Winkler sin moderne kniplingekunst. Udstillingen 
blev velbesøgt. Trængsel var der ligefrem den søn
dag, hvor Esther Jegind Winkler demonstrerede sit 
kunsthåndværk på museet.

En kunstudstilling åbnedes på Marienlyst Slot 
den 17. januar, hvor den iransk fødte kunstner 
Karvus udstillede over temaet “Geometri og ab
straktion”.

Kniplingeudstillingen på Bymuseet blev den 8. 
februar afløst af en udstilling som Selskabet Bøme- 
og Mødrehjælpen arrangerede i anledning af dets 

50-års jubilæum. Et pænt lille jubilæumsskrift sup
plerede på glimrende vis udstillingen, som både i 
indhold og form var interessant.

På Marienlyst Slot kunne kunsteren Klara Brønd
sted den 1. marts indbyde til fernisering på en char
merende, retrospektiv udstilling, som da også blev 
pænt besøgt, men vel nok burde være set af endnu 
flere.

Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms Helsin- 
gørafdeling kunne den 8. marts invitere til 90-års 
jubilæumsudstilling på Bymuseet. Fremmødet var 
fornemt, og mange pæne ord blev udtalt i anledning 
af jubilæet samt om udstillingen, der såvel i indhold 
som form og formidling var DSU’ernes eget værk.

Tilsvarende stod en gruppe elever fra Krogerup 
Højskole for en fotografisk udstilling på Flynderup
gård Museet. Fotoudstillingens emne og motivver
den var Kvistgård, som på den måde blev fotodoku
menteret på en lidt utraditionel måde. Den 15. marts 
var valgt til præsentationen.

En mindeudstilling over kunstneren Birthe Dietz 
åbnedes på Marienlyst Slot den 29. marts. Udstillin
gen, som var arrangeret af kunstnerens familie, vi
ste et repræsentativt udvalg af Birthe Dietz’s male
riske spændvidde, som vakte berettiget publikums
interesse.

Museernes sommerudstilling på Marienlyst Slot 
åbnedes under festlige former den 27. maj. Ligesom 
sommerudstillingen i 1990 var denne koncentreret 
om en enkelt kunstner, nemlig marinemaleren C.F. 
Sørensen. Udstillingen omfattede henved 120 vær
ker af C.F. Sørensen’s imponerende store produkti
on. Hovedparten af de udstillede malerier var lånt 
fra en række museer og private mennesker. Udstil
lingen var tilrettelagt af museumsassistent, 
stud.mag. Mona Faye, som tillige i nært samarbejde 
med sin mand Jan Faye, havde udarbejdet et omfat
tende katalog og fortegnelse over C.F. Sørensen’s 
arbejder. Publikationen, et fornemt og gedigent 
stykke arbejde, bekostedes af Ny Carlsbergfondet 
og Augustinus Fonden, medens udstillingsplakaten 
sponsoreredes af Unibank, Wiibroes Bryggeri og 
Sundbusserne.

Et fornemt og gedigent stykke kulturhistorisk ar
bejde lå tilsvarende til grund for de udstillinger, 
som museumsinspektør Anne Majken Snerup Rud 
under fællestitlen “Det kulturhistoriske skatkam
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mer”, kunne præsentere på Bymuseet og Flynde- 
rupgård Museet henholdsvis den 14. og 21. juni. 
Anledningen til at lave to særudstillinger netop med 
titlen “Det kulturhistoriske skatkammer” var selv
følgelig den igangværende genstandsrevision og 
forestående magasinoverflytning. Til udstillingen 
blev udgivet et katalog, der trods sit beskedne ud
styr, rummer mange spændende oplysninger i artik
ler forfattet af en kreds af museets medarbejdere.

“Det kulturhistoriske skatkammer” dannede li
geledes udgangspunkt for en forelæsningsrække, 
som Anne Majken Snerup Rud arrangerede i sam
arbejde med Helsingør Folkeuniversitet. Fore
læsningerne fandt sted i Bymuseets lokaler, hvor 
deltagerne trods de lidt primitive forhold lod til at 
befinde sig godt.

Den 20. juni præsenteredes vinderprojekterne for 
udsmykning af det lille trapperum på Bymuseet. 
Sammen med de øvrige gode forslag, som et hold 
elever på malerskolen ved Teknisk Skole i Hillerød 
havde udarbejdet, som led i deres uddannelse, blev 
disse senere på året vist samlet på museet. Vinder- 
projektet vil blive ført ud i livet ved Helsingør Ma- 
lerlaug, der iværksatte projektet, som led i fejringen 
af 100-årsj ubi læet.

Hele sommeren kunne man på Bymuseet opleve 
Børge Lundh’s store internationalt anerkendte bre
vsamling over Helsingørs postale historie i perio
den 1740-1851. Udstillingen suppleredes med to 
indsigtsfulde og berigende foredrag af Børge 
Lundh.

“Museumsoplevelser i Nordsjælland” er titlen på 
en museumsvideo, som på initiativ af Amtsmuse
umsrådet kunne præsenteres for offentligheden den 
29. august. Helsingør Kommunes Museer er re
præsenteret ved superkorte præsentationer af de tre 
afdelinger. Sigtet med videoen har været en synlig- 
gørelse af museerne og de muligheder som disse 
hver for sig og samlet kan tilbyde de besøgende.

Den 15. november kunne Bo Lerdrup Hansen på 
Helsingør Bymuseum præsentere sin videofilm om 
Hans Milan Petersen “en gammel helsingoraner”. 
Udover det formidlingsmæssige aspekt er videofil
men god som dokumentation.

På initiativ og på grundlag af et nyt koncept lagt 
af musikeren Lars Fenger blev sommerkoncerterne 
på Marienlyst slot en succes. Fortsættelsen og vide

reudviklingen er helt og holdent blevet lagt i hæn
derne på Lars Fenger. Samtidig vil museerne uden
for sommermånederne med museumsformidler 
Poul Korse som koordinator, søge at arrangere for
skellige koncerter med kulturhistorisk tilsnit.

En skuffelse rent publikumsmæssigt og dermed 
også lidt af en økonomisk bet blev den udstilling 
som den 12. september åbnedes på Marienlyst Slot 
med arbejder af Fridolin Johansen og Henry Lørup. 
Den svigtende publikumstilstrøming hængte uden 
tvivl sammen med den meget begrænsede presse
omtale, som blev udstillingen til del, hvilket igen 
må tilskrives det forhold, at den mere landsdækken
de presse allerede havde omtalt og anmeldt udstil
lingen, da denne åbnede på Faaborg Museum, og 
som følgelig også havde betydelig succes med ud
stillingen.

Derimod blev efterårsferiens skattejagt på By
museet og Flynderupgård Museet en succes. Cand. 
mag. Merete Sobotta havde tilrettelagt arrangemen
tet og stod i ugens løb til rådighed for publikum, 
såfremt der var yderligere spørgsmål m.v.

Merete Sobotta har ligeledes under sin tidsbeg
rænsede ansættelse ved Helsingør Kommunes Mu
seer udarbejdet et meget fint undervisningsmateria
le, om Helsingør i senmiddelalderen, som museet 
håber at kunne publicere i 1992.

“Blå Sekvens”, som nu for andet år kunne udstil
le på Marienlyst Slot, kunne på ny notere et pænt 
besøg til dens udstilling på slottet. Ferniseringen 
fandt sted lørdag den 2. november.

En pæn og samtidig lidt provokerende udstilling 
arrangeret af LLO i Helsingør, åbnede den 23. okto
ber på Bymuseet under den sigende titel “Bolig
drømmen eller Drømmeboligen”. Denne udstilling 
blev i slutningen af november måned taget ned for 
at blive udstillet andre steder i kommunen.

De seneste år har det været en god og populær 
tradition, at der arrangeredes en juleudstilling på 
museerne. I år valgte museerne imidlertid at lave en 
form for julekalender. Museernes mangeårige regi
strator Annette Aagaard lagde et virkelig stort og 
uegennyttigt arbejde i at skrive 24 spændende og 
indlevende “museumsjulehistorier” om bynissen 
og landnissen, som successivt blev offentliggjort i 
Helsingør Dagblad og Frederiksborg Amts Avis, 
samt oplæstes i lokalradioen. “Samtidig” afslørede 
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en række lokale børn de indpakkede museumsgen
stande som julehistorieme omhandlede, og gradvist 
fyldtes montrerne på museerne med de spændende 
genstande.

Museumsformidling kan være mange ting. Skilt
ning, så besøgende kan finde frem til det pågælden
de museum, må siges at være en væsentlig forud
sætning og aspekt heraf. Med optagelsen af Flyn
derupgård Museet på Turismens Fællesråds forteg
nelse over seværdigheder er Frederiksborg Amt 
med positivt resultat ansøgt om opsætning af muse
umsskilt på Strandvejen ved henholdsvis Mørdru- 
pvej og Klostermose vej. Helsingør Kommune har 
tilsvarende meddelt, at et museumsskilt vil blive 
opsat ved Klostermose vej og Agnetevej.

Organisation og samarbejde
En god og uvurderlig samarbejdspartner har sædva
nen tro været Beskæftigelsessekretariatet eller som 
det nu benævnes “Helsingør Kommunes Erhvervs- 
og Uddannelses Rådgivning”. En stor og dybtfølt 
tak skal selvfølgelig i denne sammenhæng rettes til 
medarbejderne og ledelsen.

Tilsvarende skal der rettes en varm tak til Skole- 
og Fritidsforvaltningen for et altid godt og berigen
de samarbejde, som vel er kommet særlig til udtryk 
under hele “magasinsagen” og opførelsen af maga
sinet. Et nært og godt samarbejde har desuden her
sket med stadsarkitekt J. Basse Larsen, Teknisk 
Forvaltning, samt arkitekt Finn Strabo, som har fo
restået magasinbyggeriet og der udført et virkelig 
godt arbejde i samarbejde med Hornbæk Totalen
treprise. Den 7. maj kunne formanden for Kulturelt 
Udvalg Mama Dahl Nielsen tage det første spade
stik, holde talen ved rejsegildet den 4. juli og ende
lig den 11. oktober forestå den festlige indvielse af 
den færdige magasinbygning.

Kurser og seminarer m.v.
Museumsvæsenets kursuskonto er overordentlig 
beskeden, og har ikke tilladt nogen synderlig kur
susvirksomhed, men dog muligheder for et internt 
“bevaringskursus” med konservator Jørgen Win
ther. Heri deltog medarbejderne Anne Majken 
Snerup Rud, Kirsten Aagaard, Ritta Vognsen Jen
sen, Rigmor Naess, Pernille Hansen, Leif Lillelund 
Møller, Carsten Møller og Morten Kjærø. Der er 

blevet udtrykt stor tilfredshed med undervisnings
forløbet, som foruden et mere teoretisk grundlag 
havde et klart praktisk og anvendeligt sigte. Muse
erne har endvidere ved Anne Majken Snerup Rud, 
Lars Bjørn Madsen og Kenno Pedersen, deltaget i et 
to-delt kursus i gravminderegistrering, som Frede
riksborg Amts Museumsråd havde arrangeret. Lars 
Bjørn Madsen var i øvrigt selv instruktør ved kurset 
den 9. september på Marienlyst Slot/Helsingør Kir
kegård.

Endvidere har museernes medarbejdere i det om
fang det har været foreneligt med arbejdet og øko
nomien deltaget i forskellige møder og konferencer, 
hvoraf blot skal nævnes en bibliotekskonference 
Frederiksborg Amts Biblioteksforening arrangere
de i samarbejde med Frederiksborg Amts Museum
sråd og LAFA under titlen “I historiens lys”. Den 
vellykkede konference fandt sted på LO-skolen den 
1. februar.

Der har desuden været en pæn mødeaktivitet i de 
forskellige faglige puljer, hvor museerne har delta
get aktivt. Museerne er repræsenteret i “dragtpul
jen” ved Kirsten og Annette Aagaard, “byhistorisk 
pulje” ved Anne Majken Snerup Rud, “håndværker- 
og industripuljen” ved Lars Bjørn Madsen, i Sam
menslutningen af Lokalhistoriske Arkiver i Frede
riksborg Amt (LAFA) ved Anne Majken Snerup 
Rud (næstformand) og i Frederiksborg Amts Histo
riske Samfund ved Kenno Pedersen (formand). I 
Amtsmuseumsrådet er museerne repræsenteret ved 
Palle Westergaard (Kulturelt Udvalg) og Kenno Pe
dersen, der er formand for rådet. Med observations
status deltager Anne Majken Snerup Rud og Kenno 
Pedersen i bestyrelsesarbejdet i henholdsvis Horn- 
bækegnens Historiske Arkiv og i Hellebæk-Ålsgår- 
de Egnshistoriske Forening. Poul Korse repræsen
terer museerne i redaktionen af Helsingør Kommu
nes personaleblad “Koggen” samt i kommunens 
samarbejds- og informationsudvalg. Hertil kom
mer, at Kenno Pedersen er museernes repræsentant 
i det nystartede Lokalhistorisk Samråd samt valgt 
til bestyrelsesmedlem i det ligeledes nystiftede Hel
singør Folkeuniversitet.

Bygninger
Udover en almindelig løbende vedligeholdelse af 
de tre museumsbygninger har kræfterne og ressour- 
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cerne i 1991 fortrinsvis været koncentreret om i- 
standsættelsen af det store loft over “Herluf Trolle
salen” i Karmeliterhuset. Arbejdet, som har strakt 
sig over flere år, omfattede i denne omgang opsæt
ning af gipslofter, hvorved drysset fra rock-wool 
isoleringen er blevet standset. Loftet rummer By
museets store arkivalie- og protokolsamlinger.

Vintersaltningen af gader og veje skader i uhyg
gelig grad omgivelserne og i byen navnlig husfaca
derne. Karmeliterhuset er med dets særlig smalle 
fortov særligt hårdt belastet af saltningen, som da 
også har forårsaget, at de nederste munkestensskif
ter smuldrer ret kraftigt. Det har derfor været nød
vendigt at udskifte en hel del af murstenene mod 
Hestemøllestræde. Såfremt økonomien tillader det, 
vil en tilsvarende renovering ske mod Set. Annaga- 
dei 1992.

I uge 50 påbegyndtes et større ombygningsarbej
de på Marienlyst Slot. Ombygningen omfatter den 
del af stueetagen, som i dag omfatter toiletter og de
potrum. De eksisterende toiletter vil blive erstattet 
af nye i bagvedliggende “kælderrum” for derigen
nem at reetablere det oprindelige, store krydshvæl- 
vede rum til brug for særudstillinger. Hertil etable
res garderobefaciliteter.

Opførelsen af den nye magasinbygning har været 
omtalt i flere sammenhænge og skal derfor ikke 
omtales nærmere i denne forbindelse, udover at der 
ved en teknisk fejl ikke er blevet afsat driftsmidler 
på budgettet for 1992 - afledt drift.

Personale
Personalenormeringen er i det forløbne år blevet 
udvidet med 1 fuldtidsstilling gennem omkontering 
på driftsbudgettet og omfatter pr. 1. januar således 
12 årsværk. Den nyoprettede stilling som museum- 
sassistent/kustode ved Marienlyst Slot tiltrådtes af 
Mona Faye, som indtil den 1. juni havde været mu
seumssekretær. Samtidig tiltrådte assistent Ågot 
Bryde Andersen som ny sekretær ved museernes 
administration.

På baggrund af de gode erfaringer, som var gjort 
i forbindelse med oprettelsen af en slags elevstilling 
som museumsassistent, fik museerne mulighed for 
at oprette endnu en elevstilling, som Pernille Han
sen tiltrådte. Grundlaget for begge elevstillinger er 
et individuelt tilrettelagt uddannelsesprogram for 

den 2-årige elevtid, som giver “lærlingene” et grun
digt og højt uddannelsesniveau.

Personalet omfatter følgende: Museumschef 
Kenno Pedersen, museumsinspektør Anne Majken 
Snerup Rud, museumsinspektør Lars Bjørn Mad
sen, museumsformidler Poul Korse, museumsse
kretær Ågot Bryde Andersen, magasinforvalter/ 
museumshåndværker Morten Kjærø, museumsassi
stent Mona Faye, museumsassistent Carsten Møl
ler, museumsassistent Ritta Vognsen Jensen, muse
umsassistent Kirsten Aagaard, museumsassistent 
Tenna Bülow, museumsassistentelev Rigmor 
Naess, museumsassistentelev Pernille Hansen, ku
stode Christina Krönlein, kustode Martin Holm 
Hansen, volontør Annette Aagaard.

De lokalhistoriske Arkiver
vi Anne Majken Snerup Rud
På grund af magasinflytningen var der ikke lagt de 
store planer for arbejdet ved de to lokalhistoriske 
arkiver ved Helsingør Kommunes Museer i 1991. 
Når man ser tilbage på året, der er gået, er der alli
gevel sket fremskridt.

Først og fremmest har arkiverne modtaget om
kring 150 afleveringer, som vi er meget glade for. 
De er kommet fra private, foreninger og institutio
ner. Blandt de større var f.eks. arkivet fra Espergær- 
deskolen og en privat fotosamling på flere hundre
de fotografier. Blandt de mindre, men ikke mindre 
interessante, kan f.eks. nævnes en komplet samling 
af papirer vedr. et bryllup og indretningen af det un
ge hjem i 1950’eme.

To store arbejdsopgaver er ligeledes blevet fuld
ført i 1991, nemlig den endelige registrering og 
pakning af et arkiv fra socialforvaltningen, som vi 
modtog for et par år siden. Det er nu blevet sorteret, 
nummereret, pakket og anbragt i arkivet. Endvidere 
er det ved ihærdig indsats lykkedes at få resten af 
materialet fra “Et døgn i Helsingør” registreret og 
pakket.

Museumsforeningens fotogruppe arbejder, va
nen tro, ihærdigt videre med fotografier fra museets 
samling af uidentificerede fotos.

Lokalemæssigt er der også sket ændringer. På 
Bymuseet blev, som andetsteds nævnt, arkivloftet 
beklædt med gipsplader, således at arkivalierne nu 
har et mere støvfrit klima. Arbejdet betød, at samt
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lige arkivkasser og protokoller skulle flyttes flere 
gange for at håndværkerne kunne komme til. At det 
lykkedes at få det hele på plads i den rigtige orden 
skyldtes den omhu, hvormed en af vore medarbej
dere forestod projektet samt det fine samarbejde 
med håndværkerne.

På Flynderupgård blev det hidtidige arkivlokale 
inddraget til genstandsregistreringen. Så arkivet 
blev pakket sammen og flyttet til et andet lokale. Vi 
håber, at der i 1992 bliver lejlighed til at indrette 
dette rum til et pænt og funktionelt arkivlokale. Det 
ligger i tilknytning til museets publikumsrum, der 
således kan fungere som en slags læsesal for arki
vets brugere.

Vores arbejde med at overgå til edb-registrering 
er gået støt og roligt videre i 1991. Der har, bl.a. 
p.g.a. magasinflytningen, ikke været tid til at foreta
ge den fuldstændige omlægning af registreringssy
stemerne. Derfor befinder vi os stadig midt i den 
vanskelige proces, hvor de gamle systemer skal 
køre videre sideløbende med de nye.

For at vores arkiv- og museumsassistentelev, 
Rigmor Naess, kunne lære hvorledes arkivregistre
ringsprogrammet fungerer, når det er fuldt imple
menteret, var hun på kursus på Farum Lokalhistori
ske Arkiv. Kurset, der vil blive fulgt op af flere, er 
et led i den udvekslingsaftale, som Farum Lokalhi
storiske Arkiv og Helsingør Kommunes Museer har 
indgået. Vi underviser til gengæld Farumeleverne i 
at registrere genstande.

Vi håber i løbet af det næste år at få flere medar
bejdere på kursus i håndteringen af arkivregistre
ringssystemet, således at vi, når magasinflytningen 
er kommet godt i gænge, i en periode kan koncen
trere kræfterne om at få det nye system anvendt i 
fuld udstrækning. De tekniske forudsætninger, ma
skineri og programopdatering kom et langt skridt 
videre i årets sidste måneder. Da Helsingør Kom
munes Museer, som omtalt, fik ekstra edb-udstyr, er 
der nu fem edb-arbejdspladser, hvor der kan arbej
des med arkivsystemet. Det var temmelig tid
krævende at få det nye udstyr til at fungere. Vi 
håber, at vi nu får fornøjelsen af alle anstrengelser
ne.

Helsingør Bymuseum har med tak modtaget: 
Rejsevækkeur fra O. Boye Nielsen. Vragdele fra fly

fra Holger Andreasen. Tøj, bøger og legetøj fra 
Christian Faye. Brevpresse og æske fra Flemming 
Rønne. Mønstertegninger og broderede billeder fra 
Henning Mortensen. Kamingitter, ølkrus, dukke, 
brudekjole fra Karen og Kenno Pedersen. Dukke
stue, dukkesko, dukkemøbler og dukke fra Bente 
Buch. Dukker fra Ingrid Johansen. Dåbskjole fra 
Erik Buch Vestergaard. Kuffert, fotorammer fra In
ga Flemming Rasmussen. Fastnøgler og topnøgler 
til hjulmager fra Georg Mathiasen. Dukker i egns
dragter fra Ellen Christensen. Maleri og buste fra 
Karen og Morten Sylvest. Brudekjole fra Erik Chri
stiansen. Bønnebog og poesibog fra Eigil Giese. 
Oliemaleri og møbler fra boet efter Inge Heiberg- 
Jürgensen. Lygte fra Niels Peter Toft Nielsen. 
Dampfløjte fra Tommy Strømsvik. Natkapper, nav
neklud og syprøver fra Aase Teilmann. Skruenøgle 
fra John Jørgensen. Div. skomagerværktøj fra 
Skjold Mølgaard Larsen. Påskepynt fra Annelise 
Møller. Div. tømmerværktøj fra Poul Mølgaard Lar
sen. Balkort fra Eigil Gram. Lysedug og div. sy
prøver fra Grete Koch. Saltbøsse, fotografier og 
bøger fra B. Tofte-Jørgensen. Lysbilledapparat fra 
Anna Nielsen. Hjømebåndshængsler fra Lars Bjørn 
Madsen. Navneklud fra anonym giver. Dukke og 
dukketøj fra Ann-Lis Brun. Dukkeklapvogn fra 
Kirsten Marie Hansen. Dukke og dukketøj fra Inga 
Vestergaard. Malm, tegning og raderinger fra Hans 
Næhrskov. Forklæder fra Jørgen Johannesen. Vild- 
svinekranium fra Svend Larsen. Sodavandsflasker 
fra Alvar Forsmark. Scrapbog fra John Michelsen. 
Strømper fra Tonni Petersen. Bøjle fra Guri Møller 
Kristensen. Sodabeholder fra Elisabeth Henning- 
sen. Oliemaleri fra Lars Kjærulff Møller. Gave
check fra Jan Lysebraate. Oliemalerier fra boet efter 
Martha Wallhegn. Sprøjte fra Arthur Jensen. Kasse 
med okular fra Cecillie Grønquist. Malet frise fra 
Rune Dahlstrøm. Søkikkert fra Gyrithe Kleidsdorff. 
Bøjle fra Ella Reeves. 3 dukker fra Ditten Bøgh. 
Regnskabsbog fra Økonomisk Forvaltning. Dukke 
og dukketøj fra Karen Hornum. Symønstre og strik
keopskrifter fra Jytte Andersen. Tegninger fra Brian 
Wellbelove. Pergamentrulle m. regimentsfortegnel
ser fra Vibe Møller. Platte, lineal, øloplukker og 
navneskilt fra Ingelise Svendsen. Skolæster fra Mu- 
ria Vaimos. Blyindfattet vindue fra John Jørgensen. 
Dukker og dukketøj fra Ena og Bent Bondesen.
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Tombolatromle fra Inga Kristensen. Brudebuket fra 
Grethe Zangenberg. Uniformer m.m. vedr. DSB fra 
Henning F. Jensen. Skilt fra Teknisk Forvaltning. 
Sølvkande og bøger fra Gangstedfonden. Sølv
bægre, medajler m.m. fra Eli Fischer Nielsen.

Helsingør Bymuseum har med tak modtaget 
arkivalier, fotos m.m. fra:
Annette Aagaard, Mia Døstrup, Grethe Ebbesen, 
Espergærde Gymnasium, Teknisk forvaltning i 
Helsingør kommune, Fredensborg-Humlebæk lo
kalhistoriske arkiv, Chris Gaardø, Græsted lokalhi
storiske arkiv, Bendt Gudmander, Bo Lerdrup Han
sen, Svend Albrechtsen, Helge Bendtsen, Kirsten 
Buch, Susse Bülow, Holger Christiansen, Coloplast 
A/S, DSB i Helsingør, Mads Drosted, Helsingør 
Amatør Sejlklub, Helsingør Hanselsskole, Helsin
gør kommune, Helsingør Teknikum, Helsingør 
Værft, Grete Hersdorf, Hornbækegnens lokalhisto
riske arkiv, HV Turbo A/S, John E. Hallengreen Ja
cobsen, Henning Jensen, Gunnar Jespersen, Viggo 
Johansen, Bjarne Tofte Jørgensen, Gerda Jør
gensen, John K. Jørgensen, Poul Korse, Leila 
Krogh, Kulturhuset Toldkammeret, Ejnar Langkil
de, Bente Larsen, Lokalhistorisk arkiv for Hillerød 
kommune, Lokalhistorisk arkiv for Holbæk kom
mune, Børge Lundh, Kaj Lynnerup, Ove Miehs, 
Jørgen Mogensen, Henning Mortensen, Eli Fischer 
Nielsen, Sven Nielsen, Næstved Museum, Jesper 
Pandorff, Kenno Pedersen, Poul Petersen, Helge J. 
Rønne, Karl Schmidt, Lillian Schubell, Set. Mariæ 
kirke, Peter von Simmersholm, Skive byhistoriske 
arkiv, Skole- og Fritidsforvaltningen i Helsingør, 
Kirsten Sloth, Lillian Soelberg, Ingelise Svendsen, 
Christian Sørensen, Christina Sørensen, John 
Sørensen, Gerda Tougaard, Per Tærsbøl, Vanløse 
bydelshistoriske arkiv, Rigmor Margrethe Zangen
berg.

Flynderupgård Museet har med tak modtaget : 
Div. murerværktøj og arkivalier fra Hans Olsen. 
Div. fiskeredskaber, husgeråd, tøj og arkivalier 
vedr. fisker Valdemar Andersen fra Katrine Ander
sen. Div. genstande, havearkitekttegninger og arki
valier fra Ove Jensen. Div. gamle ølflasker fra Max 
Jørgensen. Div. vejskilte fra Frederiksborg Amts 
Vejvæsen fra Gilleleje Museum ved Søren Frand

sen. Legetøjshest, tornyster, bismervægt fra Bjarne 
Gorm Jensen. Syskrin fra Kirsten Harnum. Påklæd
ningsdukker fra Vibeke Andersen. Div. hjemme- 
skomagerværktøj fra Svend Engelbrechtsen. Urkæ
de og bordløber fra Erik Børgesen. Vandpose, pe
troleumslampe, hestedækken, buggjord, fotos og 
arkivalier fra Poul Hansen. Div. fiskeredskaber, 
husgeråd og arkivalier fra boet efter fisker Johannes 
Nielsen. Øse fra Karen Quist. Kultegning af Gurre 
Sø fra Kirsten Wendelboe. Ølflaske i træbeholder, 
karlekammerskab fra A. Skieller. Badedragt, skørt, 
stråhat fra Annelise Rein. Hovedtøj fra Kresten 
Tommerup. Div. NEFA-lygter og lightere fra Edgar 
Iversen. Mulepose og klemme fra Grethe Frederik
sen. Mørklægningsgardin fra Jørgen Hansen. Op
hæng til slagtning og flag fra Inger Wagner Peder
sen. Håndskåret skilt fra Humlebæk havn fra Jens 
Lorentzen. To almanakker fra Jens Lund. Div. sko
leinventar fra Espergærde skole, bl.a. et klasse
værelse, kontorinventar, dele af arkiv samt under
visningsmaterialer fra Skole- og fritidsforvaltnin
gen i Helsingør kommune.
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