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KNUD AGGER

liv og værk

Kun én gang i sit liv malede den sky og be
skedne Knud Agger et decideret selvportræt 
(fig.2). I vinterhalvåret 1926-27 havde presset 
på ham antaget et sådant omfang, at han måtte 
ty til denne selvprøvelse. Efter bogstaveligt talt 
altid at have tegnet og malet som sit naturlige 
udtryk for liv, men uden nogen sans for at op
arbejde nogen kontakt med offentligheden og 
uden anden anerkendelse end sin egen tillid el
ler tvivl sad han nu, 31 år gammel, med kone 
og to små børn isoleret i den mørkeste kunstne
riske provins. På fjerde år af fattigdom tvunget 
bort fra hovedstadens store forhold til føde
byen Holstebro og afhængighed af forældrenes 
hjælp. Agger vidste, at den vej, han havde 
valgt, kunne blive lang, men efter at han dag
ligt i godt 10 år seriøst havde beskæftiget sig 
med kunstnerisk arbejde, syntes vandene nu 
mere at lukke sig end at åbne sig for ham.

Strengt sanddru, hårdt og ubarmhjerteligt 
gransker og udleverer han sig i al sin ydre al
mindelighed. Gennem farvetonernes harmoni
sering og kompositionens enkelhed samler al 
interesse sig om øjnene. Med en nærmest 
uhyggelig intensitet spejder han i deres blå. 
Derinde fra henter ansigtet sit liv. Stærkt og al
vorligt er blikket vendt mod betragteren, men 
tanken retter han forbi, uafhængigt og urokke
ligt, mod sit eget mål.

Længe havde selvportrættet sin selvfølgelige 
plads hos nogle af Aggers nærmeste venner og 
støtter fra ungdommen, Biss og Hans Gottlieb. 
Sluttelig måtte Biss bede Agger om at tage det 
tilbage. Hun udholdt ikke længere daglig om
gang med disse øjne. “Han lignede en missio

nær”. Agger havde ingen indvendinger. “Det 
var han også på sin måde”. Stille, men ef
tertrykkeligt føjede Agger til, at han følte, at 
han havde noget, han måtte male, som måske 
ingen anden kunne.

Agger taler stærkt gennem sit selvportræt. 
Hans kunst er som en genspejling af ham selv. 
Selvportrættet er derfor af uvurderlig betyd
ning ved tolkningen af hans livsværk. Altid ud
førte han sin kunst af en indre nødvendighed 
for at bringe en oprigtig menneskelig følelse til 
udtryk aldrig for at behage den ene eller den 
anden retning.

Det sene gennembrud
Knud Agger blev født den 26. september 1895 
i Holstebro. Bortset fra et intermezzo, hvor han 
spekulerede på at lade cirkus blive sin levevej, 
som akrobat f.eks., har han aldrig villet andet 
end at male. Den mest direkte stimulans fik han 
af en morbroder, der var amatørmaler. Han gav 
ganske enkelt den kun 12-årige nevø en stump 
lærred, for at han kunne øve sig. “Det var 
spændende”, erindrede den voksne kunstner 
sig senere i et interview, og skyndte sig fra sit 
barndomshjem i Danmarksgade ned af trappen 
til lystanlægget. Der fandt han sit første motiv. 
Livet igennem tog Agger vare på den lille ure
gelmæssige rest lærred. I det så han den første 
bekræftelse på provinsdrengens i andres øjne 
uforståelige beslutning om at blive kunstner. 
Bag på lærredet skrev han med blyant: 3/2 
1908. Den dag begyndte det hele. Fra da var 
han solgt. Da han i 1912 gik ud af skolen med 
realeksamen, var han endnu ikke så uafhængig, 
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at han kunne følge sin altdominerende lyst til at 
male. “Far, som er en praktisk mand, ville ha
ve, at jeg skulle gå på Bygnings-Teknisk Skole, 
han ville, jeg skulle have noget at falde tilbage 
på, hvis maleriet gik helt i skoven ”, fortalte han 
til B.T. i 1930. Han flyttede derfor til Køben
havn med det erklærede mål at blive arkitekt. I 
1916 nåede han op i arkitekturskolens forbere
dende klasse. Længere nåede han ikke. Ved af
slutningen af efterårssemesteret i 1917 dumpe
de han og forlod Akademiet for stedse. Efter 
denne fiasko var han ikke længere modtagelig 
for undervisning. Som maler var og forblev 
han autodidakt. Denne mangel på faglig ud
dannelse af akademisk art blev hans styrke. 
Han søgte altid at holde alle muligheder åbne 
for at kunne stå frit i sit valg af udtryksform alt

Fig. 1. Forlovelsesfoto af Ingeborg Stuhlmann og 
Knud Agger juni 1919.

efter karakteren af den stemning, som i øjeblik
ket beherskede ham. For alle eventualiteters 
skyld klippede han senere en “Erhvervsvejled
ning” af Storm-P. ud af en avis og klistrede den 
op på sit store atelierstaffeli. “Kunst er noget, 
man ikke kan, og kan man det, er det ikke 
kunst”, var de Storm-P’ske visdomsord, som 
han i mange år dagligt havde for øje. “Det har 
været oplevelserne, som har været bestemmen
de for billedernes udseende”, konstaterede han 
i Berlingske Tidende i 1972, året før sin død.

Aggers beslutning om helt at hellige sig bil
ledkunsten faldt sammen med modernismens 
kulmination. Fra begyndelsen havde Aggers 
kunst en indre holdning, som meget af mo
dernismen var foruden. Generelt er de tidlige 
arbejder mørke; de bedste leder tanken hen på 
Julius Paulsen og Vilh. Hammershøj. Mod
ningsårene som kunstner og menneske i Kø
benhavn betød et brud med barndomshjem
mets indremissionske livsholdning. Selv om 
faderen, overlærer P.W. Agger, ikke lagde no
gen bånd på sønnen, var processen naturligvis 
ikke let. Under høje himle, overvældet af stor
heden i det skabte, stillede den unge kunstner 
lejlighedsvis sit staffeli op; individet stilles op 
imod universets ubegribelige uendelighed, 
som havde religionen forladt kirken og dens ri
tualer og nu var overflyttet til naturen. Fascine
rende udtrykte han på denne måde den længsel 
efter klarhed og ro, som ungdommens frigørel
se havde efterladt, og som langt senere skulle 
blive et ledemotiv i hans kunst.

Sidst i maj 1919 mødte Agger den et år yng
re Ingeborg Stuhlmann, datter af en skibskap
tajn fra Helsingør; mørket begyndte så småt at 
opløse sig. Kun tre uger senere forlovede de 
sig. I denne anledning poserede de nyforelske- 
de for en fotograf på en bænk i Vedbæk (fig.l). 
Han lidt reserveret og eftertænksom, stilfærdig 
i sin lykke og beundring af hende; hun udad
vendt og ligefrem, jublende lykkelig med ar
men om hans hals. Med sin totale mangel på
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Fig. 2. Selvportræt 1926-27. 45 x 36 cm. Privateje.



penge havde den ukendte maler ikke regnet 
med muligheden af ægteskab, men trods håb
løse økonomiske udsigter var de fast besluttet 
på at dele livet. Den 7. maj 1921 giftede de sig; 
allerede den 27. august samme år fik de med 
sønnen Stens fødsel familie at tage vare på. For 
alle, der kendte hende, var hun ikke Ingeborg, 
men “Pyt” Agger. Hendes lyse sind, hendes ev
ne til at møde besværlighederne med et “pyt 
med det” havde allerede i barndommen givet 
hende dette kælenavn. Først ved mødet med 
hende blev Agger et helt menneske.

Smukkest af alle og med størst klarsyn har 
maleren Sven Havsteen-Mikkelsen beskrevet 
betydningen af dette møde. Over et halvt 
århundrede senere skrev han i Aggers nekro
log: “... (alle biografiske oplysninger) er uden 
større betydning imod dette, at han traf Inge
borg Stuhlmann. Fra det øjeblik og til han 
udåndede, var det de to. Jeg har aldrig truffet 
en mand og en kvinde, der i den grad hørte 
sammen - vidt forskellige som de var; og sam
men skabte de en verden for deres børn, deres 
slægtninge og deres venner. Vi blev alle præget 
af dem, og få er gået ud af deres hus uden at 
være blevet bedre rustet, end da de gik ind i 
det”. I al sin enkelthed gælder det samme for 
den, der vælger at beskæftige sig med Aggers 
kunst.

I en periode brødes gammelt og nyt. Total 
ukendt og uden nogen form for kontakt til det 
samtidige kunstliv levede Agger med sin sta
digt voksende familie i størstedelen af 1920’rne 
i og omkring fødebyen Holstebro. Her faldt 
han til ro i et helt hverdagsligt liv, inden for 
hvis rammer han - uden nogen form for selv
højtidelighed - fandt det forunderlige. I sin iso
lation udviklede han sig til en uafhængig og 
fordomsfri virkelighedsskildrer; han havde 
hverken nogen mulighed for eller ønske om at 
hæve sig over den usminkede hverdag. Med 
oprigtighed så han det malerisk smukke ved 
det, som i almindelighed gik for at være tri

vielt. Han oplevede ikke tingene så absolut 
kunstnerisk og artistisk og søgte i sine billeder 
at tage det hele med. Det øjensynligt banale 
provinsbymiljø omkring ham med tilfældigt 
anbragte skorstene, el- og telefonmaster blev i 
hans tolkninger til beåndede hverdagspoesier.

Aggers evne til at lokke malerisk skønhed ud 
af det almindelige og upåagtede nåede med 
“Portræt af en skorsten” (fig.3) sin første kul
mination. Motivet havde han fundet i 1926 un
der et ferieophold med familien i hustruens fø
deby, Helsingør. Fra sit logi, “Hanefløjen” på 
de Mezasvej havde han med uskrømtet lige
fremhed i en privatejet akvarel fastholdt udsig
ten mod nord imod byen. Med overbevisnin
gens styrke hæver den hvide skorsten sig uden
for - i close up - mod himlen. Kunstneren kvie
de sig ved at gøre den endelige afklaring i olie 
definitivt færdig. Først i 1928 er motivets ek
sistens umiddelbart og levende bragt over på 
lærredet. Den hvide skorsten med en stoflig ka
rakter og farve som den hvide kalk, den år efter 
år er blevet strøget med. El-ledninger og et el
metræs liflige grønne gren kappes om at udpe
ge den. Meget nært det gyldne snit knejser den 
hærget af vind og vejr med sit røde aftræksrør 
- uheroisk, men med en klassisk søjles selv
hævdelse. Det ‘ubetydelige’ hverdagsmotiv 
har fået en klassisk holdning, på én gang primi
tivt og raffineret i sin farve og billedvirkning.

Synet af Aggers formatmæssigt velvoksne 
skorstensbillede maner straks til en sammen
ligning med Chr. Købkes vidunderlige lille stu
die “Udsigt fra et vindue på Toldbodvej til Ka
stellet” (fig.4). Lige direkte og uproblematisk 
nærmer de sig begge motivet, isolerer og frem
hæver det fortrolige, fri for enhver konvention, 
og formidler det dermed videre forlenet med 
noget fuldstændigt nyt. Begge kompositioner 
er klare og enkle byggende på en elementær 
kontrast: spændingen mellem det nære og det 
fjerne. Fra forgrundens skorsten koncentreres 
blikket hos Købke mod baggrunden, hvor
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Fig.3. Portræt afen skorsten. 1926-28. 103 x 120 cm. Privateje.



- med Vagn Poulsens ord - “som i en luftspej
ling fra et eventyrland Kastellets tage ... og 
yderst ude en anelse af sundet” ses.

Agger kunne sagtens have medtaget en stri
be af sundet, hvis det var det han havde ønsket 
i sin fortolkning. Men fra nærbilledet af hans 
skorsten ledes tilskuerens øje over villaha
vernes trækroner til etagebebyggelsen på Stub
bedamsvej. I tagene dér sættes farven klart og 
fast ind for fulde drøn. På sin måde er også dét 
et eventyrland. Tagene er spækket med skor
stene. Herregud åben dit vindue! For den 
fordomsfri iagttager er livet fuld af skønheds
oplevelser. Skønheden lader sig samle op af 
enhver, akkurat som en sten ved stranden. 
Uden tanke på at ville blænde tager Agger i det 
store format traditionen fra Guldalderen op. 
Med modernismens stærkere farvesprog og 
enklere form og opfyldt af nutidig bevidsthed 
giver han den et nyt ansigt - sin samtids.

Desværre var den voksende kunstneriske 

kvalitet omvendt proportional med såvel aner
kendelsen som det økonomiske udbytte. Agger 
havde siden 1918 hvert år sendt ind til Charlot- 
tenborgs Forårsudstilling, men slap inden 1930 
kun fire gange gennem nåleøjet. Mennesker, 
der i disse år stod familien nær, betænkte sig 
ikke på at beskrive deres tilværelse som lud
fattig. Sent i 1927 strandede han på sit økono
miske tilbagetog helt oppe ved Limfjorden ved 
Humlum i nærheden af Struer. Grosserer G. 
Henriques havde vederlagsfrit overladt den 
pengeløse familie en slags sommerhus ved sin 
proprietærgård Brejnholt. Her blev “Portræt 
ved lampelys” (fig.5) til, det første virkeligt be
tydelige af en perlerække af hustruportrætter, 
der savner deres lige i dette århundredes dan
ske kunst.

I et fødselsdagsbrev mange, mange år senere 
til sønnen Ib gav fru Agger følgende stem
ningsbillede af denne vinter 1927/28 ved 
Brejnholt: “Det var jo på mange måder et 

Fig.4. Chr. Købke: Udsigt fra et vindue på Toldbodvej til Kastellet ca. 1833.15 x 27 cm. 
Statens Museum for Kunst.
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ganske specielt år, der gik forud for din fødsel. 
Jeg havde oplevet det, at bedstefar var død 
sidst i september, og i november flyttede far og 
jeg med Sten og Minna til Brejnholt. Den vin
ter med kulde og dårligt lysende petroleums
lamper, ingen penge, ingen kærlig farfar og 
farmor i nærheden som i Holstebro, det var et 
prøvelsens år. Og savnet af bedstefar. Og der 
var jo ikke dengang noget, der hed telefon end
sige radio eller noget af den slags. Far havde 
af Ib Andersen fået et lille enstrenget in
strument lavet til dels af en kokosnød. Den 
spillede han på om aftenen, når børnene var 
kommet i seng, og lampen brændte svagt i 
stuen. Jeg syntes det lød så inderligt melan
kolsk. Jeg stimulerede mig derimod med at 
synge alle de sange, som vi plejede at synge 
hjemme, da jeg var barn og ung, og det hjalp. 
Og så kom foråret med de første vintergækker. 
De stod ovre i Henriques' have. Jeg plukkede 
de første af dem en dag, jeg havde stået og 
vasket i vaskekælderen i det store forladte hus, 
der kun blev benyttet i sommermånederne. Jeg 
var så lykkelig for at se de første vintergækker 
stå i store klynger, hvor sneen var smeltet af 
solen. Jeg stak dem ind på mit bryst, da jeg 
havde vasketøjet at bære på. Da jeg nogle mi
nutter efter stod i vores hyggelige lille varme 
køkken og tog vintergækkerne frem for at vise 
Knud dem, var de alle som een sprunget ud og 
duftede. “Ja” sagde far, “ nu er der nok ingen 
tvivl om, at der er et lille nyt liv på vej”. Og så 
voksede du altså frem med det smukkeste forår, 
som jeg nogensinde har oplevet. Men hvor 
havde den vinter også været streng. Dog øn
sker jeg ikke at have været fri for den ”.

Foran “Portræt ved lampelys” arbejdede Ag
ger de uvirksomme afteners melankoli bort. 
Den kunstforstandige vil måske indføje, at den 
stramme frontale komposition minder om både 
Hammershøis søde forlovede, Scharffs tålmo
dige søster og endnu bedre om Kræsten Iver
sens alvorlige “Kvinde med sort hat”. Alle na-

Fig.5. Portræt ved lampelys 1928. 89x68 cm. 
Privateje.

turligvis rigtige betragtninger, men egentlig ir
relevante. Oplevelsessituationen formede hans 
udtryk. Det nænsomt modellerede ansigt - over 
den hvide halslinning - lyser af et forunderligt 
indre liv: en sjælens renhed. I stuens tyste ef
tertænksomhed undviger hendes fjerne og me
lankolske blik hans. Grebet på fersk gerning, 
uden at have nogen mulighed for at stimulere 
sig, blusser hendes ansigt varmt. Med den ko
ralrøde nål og kjolens mættede blå giver ægte
manden ekstra vægt til kindernes rødmen og 
øjnenes drømmende blå. Skyggen bag er ikke 
plastisk dannende, men tegner sig med en vis 
uro på døren bag. Men gensidig forståelse og 
kærlighed varmer og forsøder. Armenes blødt 
rundede bevægelse gennem de uvirksomme 
hænder i skødet gentager underansigtets styrke 
og åbenbarer kroppens gavmildhed. Livslyset 
lod sig ikke skrue på tusmørke. Portrætseancen 
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fandt sted i januar/februar 1928. Kort efter 
havde Agger overskud til at fuldføre “Portræt 
af en skorsten”; den 7. oktober samme år kom 
sønnen Ib til verden på Brejnholt.

Agger indsendte “Portræt ved lampelys” til 
Charlottenborgs Forårsudstilling, men måtte se 
det kasseret; ifølge familietradition fordi cen
suren ikke kunne acceptere en portrætfremstil
ling med noget så banalt som en dør som bag
grund. Den sociale nedtur fortsatte; og den 2. 
maj 1929 var Aggers igen tilbage i Holstebro. 
Adressen var Østergade nr. 3 i baggården - det 
rene slum. Kunstneren var så pengeløs, at han 
end ikke figurerede på skattelisten. Umiddel
bart efter indflytningen fik Agger et kort besøg 
af Ib Andersen, den senere så kendte bladteg
ner, som fru Agger nævnte i sit erindringsglimt 
fra Brejnholt. Under ferieopholdet i Helsingør i 
1926 havde Agger lært ham at kende. Grundla
get for et nært venskab mellem den 19-årige Ib 
Andersen og den 31-årige Agger blev da lagt. 
Som Agger i sin tid skulle han - også uden no
gen sinde at få afgang - begynde på arkitektst
udiet. Som kun tredjeårsstuderende var han i 
maj 1929 i Holstebro med henblik på at tegne 
en villa til Ernst Færch, Aggers gamle skole
kammerat.

“Agger og jeg var lange spadsereture i den 
rigtige vestjyske hede... ”, skrev han til sin mor. 
Det har været alvorlige samtaler, de to mænd 
førte. Ib Andersen har altid fået æren for at 
være den, der rykkede Agger ud af isolationen 
og overtalte ham til at flytte nærmere Køben
havn. Allerede den 15. maj fik Agger et mindre 
hjerteanfald. Hustruen gav nervøsitet og fysisk 
overanstrengelse skylden; et meget nært fami
liemedlem tilskrev det ganske enkelt under
ernæring. Fra november var en bolig i Helsing
ør ledig. For at Aggers kunne holde ud så læn
ge, forstrakte venner og familie dem med lån til 
det mest nødvendige. Den 1. november 1929 
flyttede Agger til Helsingør, og dér blev han til 
sin død i 1973.1 januar 1930 var det atter tid til 

at tænke på Charlottenborgudstillingen. Om si
ne og ægtefællens håb i den anledning skrev 
malerhustruen med en forelskelsens despera
tion hjem til svigermoder: "... og nu håber vi 
altså igen i år, at det må blive til en lille frem
gang - at der dog må blive antaget ét helst to 
store billeder, og at Knud må kunne få solgt 
lidt ved en udstilling enten i København eller 
Esbjerg og siden i Holstebro, men nærmere om 
det, når vi ser, hvordan det går - bliver det kas
seret, så bliver der nok ikke andet, end at Knud 
må se at få noget “fast”, som er det “faste”, 
“faste” for alle bekymrede; bare man har pen
ge, penge skal man have, så er livet trygt, så 
har man lov også at have børn, så er man sit 
ansvar bevidst o.s.v., sådan er troen og håbet 
herovre; men løgn er det, for en skønne dag 
piller Vorherre ved pengekassen med sin lille
finger, og så ligger det hele der, trods alle 
forsikringer, og man er måske død og begravet, 
inden man ved et ord af det hele, og imens fin
der den lille fugl et frø, selv på den goldeste 
klippeø, fordi den troede og kunne vente. Der
for lad det bare blive skuffelse også i år med 
vort lille håb, jeg tror nu alligevel på, Knud 
skal nå sit mål, selv om han så må prøve at ta
ge tegnearbejde en tid”.

Men miraklet skete. Det blev ved truslen om 
uvedkommende erhvervsarbejde. Vennen Ib 
Andersens begejstring var begyndt at smitte. 
Han sad nu på Poul Henningsens tegnestue 
midt i funktionalismens optimistiske epoke. 
Fremskridtet føltes som noget håndgribeligt, 
og for en kunstner, der som Agger ganske 
uproblematisk fandt livet omkring sig fuld af 
skønhed, var chancen der pludselig. Det lille 
frø var begyndt at spire. Maleren og P.H.-med
arbejderen Mogens Lorentzen kom til Helsing
ør for ved selvsyn at danne sig et indtryk af den 
ukendtes maleri. Som tingene udviklede sig ef
ter dette besøg, kunne Agger snart glemme et
hvert lille håb om fremgang og antagelsen af 
ét, måske to billeder på Charlottenborg. Uden 
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at den sky Agger løftede en finger, satte 
Lorentzen hjulene i sving. Med en aldeles ene
stående uselviskhed påtog han sig rollen som 
mirakelmager. Resultatet blev Aggers første 
separatudstilling og gennembrud i maj 1930 
hos Binger i København. Manden, der startede 
lavinen, Ib Andersen, var da i Frankrig og uvi
dende om effekten af sit initiativ. C.A. Bodel
sen, hans og Aggers fælles ven, rådede bod 
derpå med følgende brev: “Om mandagen da 
jeg kom til vernisagen fra mit kontor kl. 3, 
fandt jeg Bingers lokaler i glad opstemthed. 
Agger gik om og var skiftevis rød i hovedet af 
glæde og ligbleg af skræk for interviewere og 
pressefotografer. Pyt så sød ud helt forklaret i 

ansigtet, det var til at blive et godt menneske af 
at se på. Der blev solgt 15 billeder på den før
ste dag og nu efter 2% dag 21. Det er helt rart 
at tænke på, at miraklernes tid dog ikke er for
bi endnu”.

“Kunstneren selv er en lille mild mand, der 
færdes mellem sine billeder med inderlig ge
nerthed”, konstaterede Pernille i sit interview, 
der blev bragt i Nationaltidende dagen efter, 
den 21. maj. “En maler med isolationstalent” 
stod der øverst med fede typer. Herunder lod 
avisens redaktion den plagede, men inderst in
de lykkelige mand posere for alle avisens læse
re (fig.6). Til venstre bag skimtes “Portræt af 
en skorsten”, ungdommens ene hovedværk; 
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centralt bag hænger det andet, “Udsigt fra et 
vindue i London”, resultatet af en cykeltur i 
England sommeren 1928. Kammeraten C.A. 
Bodelsen havde været den glade giver. Den se
nere professor i engelsk havde lagt et hårdt 
program for turen, men prioriteret billedkunst 
og kunstnerisk arbejde lavt. Om turens 15-17 
dage beretter Bodelsens dagbog: “Agger blev 
tilbage i London, mens jeg var tre dage i Al
tofts i Yorkshire. Vi mødtes om aftenen den 
tredje dag i Blyth ... ”.

Omsider alene tog Agger revanche. I fred og 
ro på hotelværelset på Russel Square forbered
te han ved hjælp af rigtigt mange og rigtigt 
grundige studier med blyant, tusch og akvarel 
sit til dato mest viljebestemte maleri. I vin
duesudsigten fra hotellet fandt han fuldt fær
digt et herligt stykke billedarkitektur. I skyde
vinduets og brandtrappens præcist kalkulerede 
horisontaler og vertikaler havde han det per
fekte konstruktive skelet til at hegne alle sine 
detaljer ind i. Uforhastet lever han sig ind i mo
tivet og dissekerer det med næsten fotografisk 
nøjagtighed. Alt fra den blå flyver i luften til 
farveladen med de strålende mangefarvede 
punkter får sin givne plads i billedfladen. ‘Her 
var Agger’ virkelig. Alt er sagligt gengivet i 
form, farve og stof. Tilskueren synes at kunne 
gribe om piben i vindueskarmen og med fing
rene kunne føle jerntrappens kolde gelænder.

Den 20. oktober 1930 blev en af krigsårenes 
største kubistiske pionerer, William Scharff, 
interviewet af Otto Gelsted. I samtalen gjorde 
han - set i lyset af kubismens mangler - dansk 
malerkunsts udvikling i 20’rne op. Han citeres 
bl.a. for at sige: “ ... man kan sige, at der var 
en tid, da man arbejdede så stærkt med det 
kubiske, at stellet, skelettet, pressede så stærkt 
på, at det ikke blev tilstrækkeligt fyldt med kød 
og blod".

I “Udsigt fra et vindue i London” har Agger 
således fulgt en hjemlig strømning i tiden og 
har fyldt “kød og blod" på kubisternes skelet; 

billedet er værdifuldt i sig selv som farvet ting, 
men henter nu igen helhjertet sit stof fra virke
ligheden omkring.

Den førende fagkritik så for første gang 
Aggers billeder på Bingerudstillingen. Den 31. 
maj, sidste dag udstillingen holdt åben, skrev 
Sigurd Schultz f.eks. i Nationaltidende: “Ag
gers maleri har den charme, at det er fuldkom
ment naturligt og ufordærvet, og at hans smag 
er så ren ... Det, han har fat i, er malerisk såre 
værdifuldt. I sin art hører det til de værdier, 
som man erfaringsmæssigt ved, holder for ti
dens kritik... og på det grundlag vil man kunne 
vente en udvikling af Knud Agger, om han øver 
selvkritik og viser energi".

Her stod Agger - efter hårde kampe i det 
jyske - i 1930. Næsten 35 år gammel havde han 
endelig vundet gehør for sin kunst. Et langt liv 
var ham endnu beskåret, og han forstod at vise 
energi og øve selvkritik. Det, han havde at gi
ve, voksede sig med arbejdet og livserfaringen 
stærkere og stærkere.

Opgangsårene
“Er der vel noget så velgørende som at le rig
tigt hjerteligt - le, så man glemmer alle bekym
ringer for de uværdige penge, som til tider 
gerne vil gøre det af med både ens gode humør 
og helbred", havde Ingeborg Agger skrevet til 
sin svigermoder januar 1930, den første vinter 
efter flytningen til Helsingør. Skønt mælke
manden og melhandleren var forstående, var 
det sværere at klare sig dér end i Holstebro. 
Gode venner skortede det heller ikke på, men 
de var næsten for bekymrede og sortseende på 
den pengeløse malerfamilies vegne, helt uden 
deres håb.

Kun fire måneder senere - på fjerdedagen ef
ter fernissagen hos Binger - havde vennerne ik
ke længere grund til den store bekymring. 
“Jeg har i de sidste dage været i en lykkelig 
stemning, som jeg ellers ikke kender, jeg er lige 
så glad for den udstilling, som om jeg selv hav
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de malet alle billederne ”, var de smukke ord, 
hvormed C.A. Bodelsen den 22. maj 1930 i sin 
dagbog gjorde dagen op. Om dens forløb hav
de han netop skrevet: “Middag i Allégade med 
Juliane, Pyt og Agger. Stor stemning. Solgt for 
3000 kr. Alle bladene fulde af Agger. “Welche 
Wendung durch Gottes Führung". Ud til Clau
sens. (Agger faldt ud af bilen). Storartet stem
ning ".

Lige så hovedkuls som Agger i hine begi
venhedsrige dage faldt ud af bilen, lige så ho
vedkuls var hans samtidige entré på den kunst
neriske arena. Men han tog ikke skade og be
varede sin robuste sundhed. Gennemslagskraf
ten var og forblev i billederne. For at undgå de 
værste bekymringer fremover med hensyn til 
familien Aggers økonomi, satte C.A. Bodelsen 
og overretssagfører og branddirektør Hans 
Gottlieb system i den opmærksomhed omkring 
vennens kunst, som gennembruddet havde for
anlediget. På sidstnævntes officielle og tro
værdige brevpapir henvendte de sig til event
uelt interesserede om at medvirke til at skabe 
en grundpille i kunstnerens økonomi. Brevene 
er dateret den 20. januar 1931 og hvert vedhæf
tet et to dage gammelt avisudklip fra Politiken. 
Med overskriften “Malere på aktier" gjorde 
P.H. heri rede for en metode, hvormed kunstne
re kunne undslippe “sultedøden” og betale de 
handlende retmæssigt. Modellen var den ord
ning, som Poul Uttenreitter tidligere havde ud
kastet for Vilhelm Lundstrøm: at bringe ham 
på aktier, d.v.s. at finde en halv snes men
nesker, der troede på hans kunst og var villige 
til at betale et fast månedligt beløb mod, når et 
år var omme, at modtage et maleri. En kreds af 
aktionærer lod sig også i tilfældet Agger 
hurtigt opstøve. Månedsprisen var ti kroner; 
man bandt sig for et år ad gangen. Med veks
lende besætning fungerede “Knud Aggers 
Støtteconsortium” perfekt til 1938. Med kun fi
re parthavere i 1939 døde det - med Aggers ful
de støtte og til hans udelte tilfredshed - ud. Han 

var kørt træt. Hvad, han nu malede af mindre 
billeder af aktionærstørrelse, var mere og mere 
kun til arbejdsbrug. Men i de år det varede, gik 
A/S Agger strygende. Han kvitterede for hjælp
somheden og tilliden; aktionærerne havde al 
mulig grund til stolthed over deres protegé.

1 1932 og 1933 var Agger gæst hos Grønnin
gen. I 1933 blev han medlem af Den nye Ud
stilling; fortsatte til Høst-udstillingen i 1934 og 
35; det sidste år hædret af kollegaerne med en 
retrospektiv ophængning af 39 malerier. 11936 
og 37 fulgte han trop i Corner- og Høstsamar
bejdet. To større separatudstillinger blev det 
også til. De officielle salg lod heller ikke vente 
på sig. Der var virkelig intet så velgørende som 
at le! En udladning af denne periodes gode 
humør og galionsfiguren blandt hans mands
portrætter er det store “Onkel Hugo fra 
Vansittart” (fig.7).

Den 22. oktober 1931 var Aggers flyttet fra 
deres første Helsingørbolig, “Vogterhuset” på 
Stubbedamsvej 28, til naboejendommen “Ma
ryhill” de Mezasvej 15. Her blev han; til den 
15. marts 1938 som lejer af førstesalen, heref
ter og til sin død som ejer af det store hus. I den 
første tid boede vennerne Biss og Hans Gott
lieb i stueetagen. En ny udfordring dukkede 
den 30. april 1932 op; forhenværende lærer 
Hugo Louis Nikolaj Gottlieb begyndte at sys
selsætte hans billedskabende fantasi. Efter år i 
udlandet var han vendt hjem og havde slået sig 
ned under samme tag som Agger hos sin yngre 
broder og svigerinde. Som ung student var han 
flippet ud, havde negligeret sine studier og var 
blevet så interesseret i Brandes, at den gode fa
der fandt det rigtigst at sende ham til afkøling i 
det fremmede. Den tog godt 30 år. Han prøve
de næsten alt; havde en lille farm, var både 
fisker og pelsjæger. De sidste ti år havde været 
de bedste og ophav til hans tilnavn. Da virkede 
han som huslærer på den lille ø Vansittart ved 
Tasmanien ud for Australiens sydkyst. Da han 
kom hjem, var han 59, havde ikke en krone på 
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lommen og var totalt blottet for enhver lyst til 
at arbejde. Den gamle ungkarl elskede børn og 
var selv ganske usleben. F.eks. tørrede han al
drig fødder af, når han kom ind. Da Gottliebs 
flyttede fra “Maryhill” i august 1935, fulgte 
han som en selvfølge med. Hans barnløse svi
gerinde fandt sig i alt og passede ham livet ud.

Fig.7. Onkel Hugo fra Vansittart. 1932. 205x98 cm.
Statens Museum for Kunst.

Enkelte linier i den senere korrespondance fra 
“Maryhill” uddyber karakteristikken af model
len og hans forhold til maleren.

I anledning af Aggers 50 års fødselsdag refe
rerede hustruen følgende: “Vi havde Hans, 
Biss og Hugo ... Vi fik hanesteg, de var meget 
lækre. Knud havde selv hugget hovedet af dem, 
og det var meget fælt. Han sagde bagefter, at 
det var den største kærlighedserklæring, han 
endnu havde bragt mig, at jeg havde kunnet få 
ham til at gøre noget så modbydeligt. Jeg hav
de også ondt af ham - men hvad skal man 
gøre? Man kan jo ikke sluge dem levende. Nu 
har onkel Hugo imidlertid bedt mig sende bud 
efter ham, når der skal slagtes - så skal han 
gøre det “så let som noget”. Endnu senere, da 
onkel Hugo var fyldt 88, skrev fru Agger efter 
et besøg til en søn og en svigerdatter: “Onkel 
Hugo var i vældig godt humør, fortalte med si
ne gamle vidunderlige overdrivelser, og som i 
gamle dage, da vi morede os over det, kom der 
endnu mere humør over ham. Da vi gik, sagde 
han til far, meget opstemt: “Nu er det snart De
res fødselsdag Agger, så kommer jeg over til 
Dem”. Det blev far helt “bevæget” over, for
ståri”.

Bevægelse i almindelig forstand var ikke 
netop den følelse, hvormed Agger omfattede et 
væsen, hvis dovenskab var legendarisk, men 
som “så let som noget” halshuggede fjerkræ. 
Gåseøjnene, omkring bevæget, er sat af Agger 
selv efter at have gennemlæst brevet. Agger 
slagtede dog ikke sin model, men slugte ham 
levende med et glimt i øjet. Bevæget i gåse
øjne, med andre ord morsomt bevæget, er stik
ordet til forståelsen af Aggers monumentale 
menneskeskildring af denne barokke figur, der 
med sine forunderlige løgnehistorier om sit liv 
og færden i over tre år blev en eventyrlig del af 
virkeligheden på “Maryhill”.

Lundstrøms “Portræt af Storm-Petersen” 
(fig.8) fra 1922 her givetvis været i Aggers be
vidsthed, da han tog tilløb til at portrættere on
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kel Hugo. Som denne er han gengivet sidden
de, frontalt, i hel figur med de uopdragne fød
der helt fremme i underste rammekant. Uden 
den Storm-P.’ske sværvægtselegance krydser 
han mageligt hænderne over maven og lader 
faretruende tungt sit store korpus hvile i den 
spinkle klubstol. Den solide ende og de tykke 
ben i pludderbukserne flyder helt ud. Med en 
pibe i munden og en i reserve på bordet ved si
den af har Agger midlertidigt pacificeret snak
ketøjet. Onkel Hugos ansigt, hvis øjnes blå de 
mange års sol har svedet bort, og hvis hud den 
har brændt brun, er lagt i de uimponerede fol
der. Han har iført sig eventyrhatten og klædt 
sig varmt på. Han skal nok få sin chance; han 
har al den tid i verden og mere til, end portræt
seancen på “Maryhills” altan krævede. Model
lens væsen accentueres af det høje smalle 
format og lyser ud af farverne. Det maleriske 
stof i det tykke grå tøj er tungt og massivt. 
Urokkelig som et bjergmassiv har det vældige 
mandfolk erobret lærredet. Onkel Hugo var af 
statur ingen stor mand, men Agger har skabt et 
kæmpebillede af en kæmpe med en almen ap
pel til øjet, som var han en kendt og morsom 
ven. Maleriet af den selvpensionerede ukendte 
pelsjæger er menneskedigtning af dyb reso
nans langt mere nærværende end Lundstrøms 
alvorsfulde berømte Storm-P.

Skønt Agger på ingen måde egnede sig til at 
gå i flok, lod han sig nu, da han omsider trådte 
frem, rubricere blandt den kreds af noget yngre 
malere, som pustede ud oven på modernismens 
gennembrud; kunstnere som fandt sammen i 
sammenslutninger som Corner, Høst og Kam
meraterne. I reaktion havde de vendt sig til et 
mere inderligt eller tungt oprindeligt virkelig
hedsstudium; for manges vedkommende med 
rødder i hjemlig landskabsskildrende og/eller 
menneskildrende tradition. Uden flotheder og 
klicheer gik de stilfærdigt til værks. Deres enk
le stræben var at skildre, hvad den radikale dig
ter og jurist Sven Clausen med en løsreven sen-

Fig.8. Vilh. Lundstrøm: Portræt af Storm-Petersen.
1922.180x111 cm. Esbjerg Kunstmuseum.

tens fra Corners første katalog i 1932 havde 
kaldt: “Dagens bramfri under og tingenes 
sanddru pragt”. Det var forøvrigt denne Agger 
var på vej til, da han under Bingerudstillingen 
faldt ud af bilen. Ganske symptomatisk betalte 
samme Clausen samtidigt af på et maleri af 
Agger.

I modsætning til de yngre kom det Agger til 
gode, at han - omend på afstand - havde ople
vet Det moderne Gennembrud. “Et billede 
skal være begge dele, d.v.s. have både virkelig
heds- og abstrakte værdier, var Aggers evige 
omkvæd siden ungdommen “Hvad man især 
vil mindes, er hans usvigelige sans for ægthed, 
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i livet som i kunsten ”. Citaterne er hentet fra en 
brevveksling med afdøde lektor Erik Rehling, 
hvis bekendtskab og samtaler med Agger om 
kunst gik tilbage til 30’emes begyndelse, da 
Agger omsider stod med et helt afklaret udtryk 
for sine evner. Hurtigt i 20’me var han nået til 
erkendelse af, at skulle han - autodidakten - gi
ve sin virkelighedsoplevelse et så dækkende 
udtryk som muligt, måtte der en gmndigere 
søgen inden for det billedmæssige til. Stille og 
roligt havde indtrykkene bundfældet sig. Han 
fik fasthed i sit arbejde og udviklede hurtigt 
som i “Udsigt fra et vindue i London” en frem
ragende evne til i sine omgivelser at se en ver
den af naturlig abstraktion.

Dagligdagen i Helsingør i disse år gav ikke 
umiddelbart noget brud i Aggers kunst. På 
samme selvfølgelige vis som tidligere fik han 
sin appetit på oplevelser tilfredsstillet. Han har 
selv senere fortalt: “Man kalder hverdagen for

Fig.9. Forårssøndag. 1931.155x120 cm. Privateje.

den grå hverdag, men for mig er den ikke grå. 
At male nogle huse, som rent arkitektonisk er 
alt andet end spændende, er en ny oplevelse 
hver gang ... Den smukke arkitektur kan man 
ikke gøre mere interessant, end den engang er. 
At afbilde noget, som i forvejen er fuldkom
ment, tjener intet formål. For mig er det ud- 
tømt ... Her i nærheden ligger en rigtig mu
rermestervilla i rødsten med cementfundamen
ter, grim som jeg ved ikke hvad, men forårs
lyset kan give den nogle virkelige maleriske 
værdier. Og det er denne transformering fra 
grimt til smukt, som optager mig”. Citatet fra 
Berlingske Tidende 9. april 1972 henviser til et 
hyppigt udstillet, ganske stort og gennemarbej
det maleri, “Rødt hus i forårssol”. På Flynder
borgvej var han i 1933 gået tæt på motivet, som 
havde den herligste konditorkunst i stuk sprøj
tet ud over facaden; i følge kritikken var det 
“fortrinligt malet”. Desværre har det været 
umuligt at lokalisere. Men efter samme recept 
- i næsten alle lysets aspekter - tryllede denne 
skattesøger skønhed ud af det anonyme Hel
singør. Med sine malerier appellerede Agger til 
30’mes kunstdebat. Kendisser som Jacob Pa- 
ludan og Fritz Syberg købte ind. Mogens Lo
rentzen, nu ‘ex P.H.-dreng’, havde, mens tid 
var, sikkert placeret hans kunst på kulturradi
kalismens frembrusende tog.

Allerede i 1932 havde manden, som selv le
vede i skorstensskoven, og som selv senere 
skulle tegne grinagtige og skødesløse luftled
ninger på kryds og tværs - P.H. himself - 
overtaget Lorentzens plads ved skrivemaski
nen i panegyrikken af Agger. I Politikens kro
nik den 25. januar 1932 summerede han sine 
indtryk af Aggers væg på Grønningen således 
op: “Alle hans billeder fortjener at fremhæves. 
Maleri, som han driver det, er i bedste for
stand folkelig kunst. Vi lærer om livet af at se 
på billederne. Det er ikke kunst på kunst, men 
kunst på livet - og det gælder livet for Knud 
Agger”. På Aggers væg befandt sig bl.a. “For
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årssøndag” (fig.9). Maleriet er fra 1931, mens 
han endnu havde adresse i “Vogterhuset”. Set 
fra øst pejlede han sig her ind på den store na
bovilla, “Maryhill”, som snart skulle blive 
hans endelige hjem. Ifølge Bygnings- og bolig
registeret i Helsingør er den opført i 1865, men 
i tidens løb har vekslende ejeres behov og øko
nomi tilført den nye, asymmetriske og forskel
ligartede tilbygninger uden nogen øjensynlig 
overordnet plan; alt i alt havde øresundsvillaen 
udviklet sig til et ganske usandsynligt selvgro- 
et arkitektonisk arrangement, som bestemt ik
ke var udtryk for den P.H.’ske drøm om andre 
folks huse. Men da skønhed for en maler, som 
bekendt, er noget der kommer ud af en tube, 
kunne P.H. alligevel i den nævnte kronik skri
ve: “Det er en oplevelse, at se et så tappert og 
ærligt billede som “Forårssøndag” - det fore

stiller bare en stor villa Villaen er naturligvis 
hverken særlig køn eller funktionel, men set 
derfra, hvor Agger havde sin bopæl, stillede 
den på ejendommelig vis en slags geometrisk 
lovmæssighed til rådighed for hans komposi
tion. I det nøgne forårssolskin blev det et stærkt 
og klart, originalt husportræt. “Hver gang vi
ser han os det skønne ved noget, vi troede var 
grimt”, prædikede P.H. i 1937, året for udgi
velsen af hans eneste egentlige kunstbog; “en 
udenomssnak om Knud Agger” i serien Danske 
Kunstnere. I et kulturelt miljø med smagfulde 
og snobbede mennesker så Agger et stænk an
derledes på tilværelsen, sagde ubehageligheder 
og fornærmede de dannede og udvidede og de
mokratiserede derved oplevelsernes horisont. 
Det kunne P.H. bruge. I en kort samtale på 
“Maryhill” som led i forberedelserne til bogen 

Fig.10. Sen eftermiddag ved havet. 1936. 107x162 cm. Statens Museum for Kunst.
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havde det naturligvis ikke undgået P.H.’s op
mærksomhed - han giver selv udtryk for det i 
teksten - at maleren ikke selv var det mindste 
propagandistisk indstillet og formentlig ikke 
interesserede sig et hak for de P.H.’ske be
tragtninger på dette punkt. I Agger fandt Hen- 
ningsen et dybt naturligt menneske, der ud fra 
sine forudsætninger - livet i et ganske alminde
ligt, jævnt og uprætentiøst miljø - gav det i 
samtiden form, som glædede hans øjne. “Deres 
øjne trænger til en behandling hos ham ”, af
sluttede han vanligt provokerende sin tekst.

I en periode, hvor samfundskritikeren med et 
hip til Søndergaard og Lergaard så ungdom
men spå i kaffegrums og dens kunst gå imod 
et rugende hjemstavnsmørke, havde Aggers 
kunst en pædagogisk bivirkning: den satte 
spørgsmål ved tidens herskende sociale og æs
tetiske forestillinger. Det var dette irritament 
ved hans kunst, der for en kort periode lod den 
stille og beskedne malers og den kampglade og 
selvhævdende kulturradikalers veje mødes. 
Med udgivelsen af bogen kulminerede og 
- skulle det vise sig - sluttede den kædereak
tion, som Ib Andersen havde sat igang. Men 
inden da havde Agger på en separatudstilling 
hos Arnbak i maj 1937 cementeret og for
stærket det indtryk, hvormed hans kunst havde 
fremstået på Bingerudstillingen. Størsteparten 
af de udstillede billeder var resultater af en 
j y liandsrejse sommeren før og den efterfølgen
de dybdeboring hjemme i atelieret.

Destinationen havde været Hvide Sande, en 
hel ny med klondykefart opvoksende fiskerby 
ved Holmslands Klit. Forankret i sig selv hav
de han i løbet af 2 måneder malet og tegnet sig 
igennem dette danske stykke wild-west, et 
for kunstnere fulstændigt upløjet område. Det 
var landets “nyeste og mærkeligste, grimmeste 
og mest ophidsende by”, havde det dannede 
Berlingske Tidende skrevet 6. september 1934 
i en artikel, som Agger med garanti ikke havde 
læst.

Da Agger i 1936 prøvede kræfter med Hvide 
Sande, havde den trådt sine første barnesko, 
men endnu var der kun godt otte grundmurede 
huse, der som skyskrabere ragede op over de 
lave skure. Under opholdet havde Agger lejet 
sig ind på førstesalen i bopladsens ældste rig
tige hus, “Metheas hus”, på hjørnet af nuvæ
rende Bredgade og Metheasvej. Huset var 2-3 
år gammelt og rummede i stueetagen ejerens, 
Metheas, manufaktur- og trikotageforretning. 
Med en vidunderlig naturlighed og med et sik
kert blik for den overordnede komposition 
fandt han i udsigten fra altanen ved Metheasvej 
mod syd over Strandgade et skræddersyet mo
tiv (fig.ll). P.H. tog sine noter på udstillingen 
hos Arnbak og gjorde det lidt senere i bogen til 
genstand for en indgående beskrivelse og ana
lyse. I oprigtig taknemmelighed kvitterede Ag
ger med at forære P.H. maleriet. Lyset, hvorun
der det hele lod sig iagttage, havde ifølge male
ren selv ved dets refleksion i to vandflader 
- Vesterhavets og Ringkøbing Fjords - en ren
hed, som i selveste Skagen, hvor han havde 
været på motivjagt seks år tidligere.

På rekognosceringstogter langs Hvide San
des øde strande tilrettelagde han måneders ar
bejde hjemme i atelieret. Det blev til flere be
slutsomme opdateringer af Krøyers feterede 
strandbilleder, mens “Sen eftermiddag ved ha
vet” (fig.10) kan aflæses som en særdeles vel
lykket kommentar til Søndergaard, hvis kunst 
Agger ofte i private samtaler betegnede som 
uartikuleret. En rigtig god Søndergaard er som 
et jordskælv. Overvældet af naturens voldsom
me magter blæser Søndergaard på det formelle, 
mister fodfæstet og ignorerer helt, hvor han 
står. I en bue, som selve klodens runding, går 
himmel og hav ekstatisk sammen i det fjerne. 
En umådelig rå sansning og følelse bærer hans 
maleri.

Hos Agger derimod er strand, hav og him
mel en tredelt frise, bredt udstrakt og hvilende 
i det vandrette. Horisontlinien er skudt næsten
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Fig. 11. Udsigt fra altanen. 1937. 85x116 cm. Privateje.



op til billedets overkant. Den tidlige ungdoms 
høje himle og følelse af lidenhed over for na
turen er et forlængst overstået kapitel. Frækt 
dækker den sandede forgrund 2/3 af billedfel- 
tet. Med fødderne solidt plantet i sandet hylder 
ham i glæde over det nære den flade danske 
strand med en gennemført loyalitet over for 
emnets krav.

“Vi beundrer hos dig - at du “gør” uden at 
demonstrere “jeg vil”. Dit arbejde er så na
turligt som en organisk vækst. Men hvor er dine 
oplevelser dristigt gjort og set - men det er som 
ønsker du at udslette alt “villet”. Tilbage bliver 
atmosfære og duft. Du spreder 10.000 juveler 
ud på en strandbred, og siger: Det er jo bare 
en strandbred”, skrev billedhuggeren Gottfred 
Eickhoff til Agger med speciel adresse til dette 
maleri. I sit favntag med naturen søgte og fandt 
Agger øjeblikket, hvor indtrykkene lod sig for
tætte til en følelse af stilhed og ligevægt. Med 
en nænsom omgang med de maleriske midler 
er hver kvadratcentimeter stofligt gennemar
bejdet. Ars arbejde med det formelle sleb og 
forædlede hans kunstnerinstinkt. Alt er i ro og 
balance. Spændingen mellem naturens umid
delbarhed og den store abstraktion er lydefri.

Med separatudstillingen hos Arnbak i maj 
1937 sluttede et livsafsnit. Så stærkt demon
strerede Agger her sin sympati for de motiver, 
som de fleste andre ville være gået forbi, at 
P.H. i sin efterfølgende bog på det nærmeste 
udnævnte ham til anfører for “billedkunstens 
funktionalister”. I et brev til en beundrer og se
nere ven skrev Agger et halvt års tid efter: 
“Det glæder mig, at De synes, at meget af det 
P.H. siger om mig er rigtigt og, at De er glad 
for “brillerne”. Gid De må blive ved med at 
finde dem tilfredsstillende!”. Øjensynligt uden 
selv at have gjort sig det klart, havde han alle
rede da unddraget sig det P.H.’ske signalement. 
Hans kunst var drejet ind i et nyt leje. Agger 
lod sig ikke sætte i bås; han fortsatte med at 
søge værdierne dér, hvor de åbenbarede sig for 

ham. Hans udvikling skete efter linier, som kun 
livet kunne diktere.

Et forsvar for lykken
Arbejdet op til udstillingen hos Arnbak i maj 
1937 havde været for hårdt; natten efter op
hængningen fik Agger for anden gang et hjer
teanfald. Diagnosen var overanstrengelse, og 
lægen dekreterede fire måneders pause fra ar
bejdet. I et brev senere på året - efter at have 
udstået sin rekreation - redegjorde kunstneren 
selv for begivenhederne efter udstillingen med 
følgende udramatiske, men beklagende ord: 
“... her var så meget netop på dette tidspunkt, 
som tog den smule kræfter og tid, jeg havde, og 
på grund af lidt overanstrengelse har jeg kun 
afstedkommet et eneste billede ”.

Agger havde nu ingen grund til pessimisme 
med hensyn til eftersommerens kunstneriske 
resultat. Det omtalte billede er i omfang blandt 
hans allerstørste og gjort med den simplicitet, 
der kendetegner store løsninger. Det er “Sep
tember” (fig.12), det bedste han til dato havde 
frembragt og et hovedværk i dette århundredes 
danske kunst. Fuld af forventning har han ma
let sin gravide hustru, som sad model til kort 
før fødslen den 8. oktober 1937, da parrets fjer
de og sidste barn, Jens, kom til verden. Afstan
den til de nyligt udførte Hvide Sande-billeder 
er enorm. Tydeligst ses det ved sammenligning 
med “Udsigt fra altanen”, som “September” et 
vinduesbillede. I det ældste er det udsigtens 
rent maleriske værdier, det drejer sig om; det 
lejede værelse, hvorfra udsigten er set, har 
overhovedet ikke malerens interesse. I “Sep
tember” befinder Agger sig til gengæld hjem
me på “Maryhill” i hustruens stue på førstesa
len. Emnet er egentlig ikke mindre dagligdags, 
en kvinde, der helt optaget sidder ved vinduet 
og syer på noget småtøj til det barn, der snart 
skal komme. Udenfor er havens sensommer- 
pragt en forlængelse af hustruens og interiørets 
frodighed. Hun er en legemliggørelse af sep-
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Fig. 12. September. 1937. 215x141 cm. Arhus Kunstmuseum.



tember måneds modne fylde. Med stor kom
positionel virkning indgår dannebrogsvinduet 
som det bærende led i billedets struktur. I en 
næsten pågående frontalitet, helt parallelt med 
billedplanet, rejser det sig som så ofte ellers i 
hans kunst som en betoning af den portrættere
des personlighed. I ly af hendes kors gror hjem
mets overdådige frugtbarhed. Om dets betyd
ning for sig bekendte maleren ærligt, da han til 
deres guldbryllup mange år senere summerede 
sit gudsforhold op. I sin tale til hustruen sagde 
han: “Da jeg mødte Pyt, følte jeg hurtigt, at 
hun havde Vorherre i hånden. Jeg tog hende i 
den anden, og det blev min forbindelse med 
himlen". I modsætning til sin ægtemand havde 
hun bevaret sin barndoms tro. Så langt tilbage, 
som hun kunne huske, havde hun haft tillid til 
Gud. I en senere nedskrevet tale fra en familie
fest har hun med et erindringsglimt fra 1914 
fortalt følgende om sin baggrund i sømands
hjemmet i Helsingør: “Der blev ikke talt meget 
om Gud hjemme, men jeg husker tydeligt en af
ten. Det var en uhyggelig lummerhed 
augustaften, da den første verdenskrig brød ud. 
Alle var opskræmte og fulde af bange anelser. 
Vi var alle gået ned til en ældre, god veninde, 
der boede i samme hus med sine to døtre. Man 
trængte til at være flere sammen. Fra gaden 
lød støj og larm. Noget uafvendeligt og uhyg
geligt var på vej. Da husker jeg far sige med 
sin rolige naturlige patos: “Det er Gud, der 
står ved roret, børn, husk det!".

I pagt med så enkel og så stærk en viden, 
som ikke stillede spørgsmål, levede hun et 
langt liv i fred med sig selv og sine omgivelser 
dybt optaget af hverdagens nære ting. Den 
tvivlende og rodløse ægtemand, der i sin ung
dom havde frigjort sig fra en indremissionsk 
livsholdning, smilede særlig i de yngre år af 
hendes naivitet, men som han blev ældre, og li
vet stillede stadig større krav, fik hendes tro en 
større og mere vital betydning for ham. Men 
foreløbig fortsatte Agger, hvor han slap.

Skønt han tre gange tidligere var blevet fa
der, er det første gang, han behandlede dette 
emne. Men han var nu tvunget til at tage det 
med ro, og i det daglige samvær med hustruens 
varme og forventningsfulde moderskikkelse 
mødte han de oplevelser, som gav hans kunst 
dens videre retning, og godt tre uger efter 
fødslen kunne han meddele en god kunde, ikke 
blot havde han siden maj kun malet “Sep
tember”, men også: “... jeg har en hel del under 
opsejling, og nu er jeg ved at komme igang".

Det, han havde under opsejling, var naturlig
vis at give udtryk for det næste stadium af 
kvindens liv, fuldbyrdelsen af det mirakel en 
fødsel er: moderen, der ammer den lille nye. 
Igen og igen tegner han mor og barn, og helt 
usædvanligt er flere af disse tegninger dateret, 
således at det er muligt at følge den lykke og 
medleven, hvormed faderen gør sine iagttagel
ser. Den 12. december 1937 fastholdes dagens 
sidste måltid i en privatejet tegning; Agger 
havde fundet den billedidé, der dækkede hans 
oplevelse. Kort efter kan tegneredskaberne 
stort set udskiftes med malerværktøjet, og 
igennem januar måned fortsætter dette samliv i 
døgnets sidste timer mellem fader, moder og 
barn. Dette får sit monument i “Aftenmåltidet” 
(fig.13), som “September” et virkeligt værk, 
hvor alt er gengivet i naturlig størrelse og alene 
af den grund så overnaturligt, at Aggers følelse 
af - for første gang - at forstå dette under til 
bunds formidles til beskueren. Mor og barns 
blide samvær fylder rummet. Rent umiddelbart 
er det utroligt, at modellen er den samme, men 
i “September” er hun set på baggrund af sen- 
sommerhimlens uendelighed, i “Aftenmålti
det” i et lille koldt rum midt om vinteren, man
ge timer efter at dagens lys er forsvundet. I den 
situation bliver moderskikkelsen monumental. 
Til venstre bag figurgruppen har Agger anbragt 
sit maleri “Blomstrende æbletræ”, fra 1934, og 
det spæde liv føjes derved ind i naturens sam
menhæng. På væggen bagved til højre hænger 
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en lille hurtigt udført skitse “Mor og barn” fra 
oktober 1928, da kunstnerens tredje barn, Ib, 
var tolv dage gammel. Kun denne ene gang tid
ligere havde oplevelsen udløst et maleri. Man
ge år senere genkaldte fru Agger sig i erindrin
gen tiden omkring denne tredje fødsel. I et brev 
til Ib hedder det: “Far malede jo dengang altid 
sine billeder ude, og han var væk det meste af 
dagen. Når han var hjemme, og det kom han 
først, når det blev for mørkt til at se at male, så 
satte han sig til at snitte på en lampefod af træ, 
så opslugt af det... men født blev du da”. Nu 
var han hundredeprocent hjemme, og det mær
kede hans kunst. Tilstedeværet af det lille “Mor 
og barn” giver et mål for den dybde, hans følel
se nu havde nået over for hjemmet, kvinden og 
barnet.

Med de to værker placerede Agger sig afgø
rende i sin samtid. “September” indbragte ham 
i 1938 Eckersberg-medaljen, og i 1939 havde 
han sin debut på Den frie Udstilling med “Af
tenmåltidet”. Under forudsætning af ikke at 
skulle deltage i generalforsamlinger o.lign. for
blev han dette medlemskab tro lige til sin død. 
Selve motiverne var siden Det moderne Gen
nembrud blevet sjældne. Både Giersing og 
Lundstrøm har dog malet mor og barn. Gier
sing i 1919 og Lundstrøm i 1929. I forhold til 
Aggers er deres rene nature morter, og det be
kræfter endnu engang Aggers udtalelse, at et 
billede “skal være begge dele”, og det for ham 
har andre kvaliteter end de rent æstetiske. I sin 
opfattelse af mennesket er han derimod på linie 
med fynboerne og Sigurd Swane. Intimt som 
hans er Johannes Larsens “Mor og barn” og 
Swanes første hustru med sønnen Lars, men 
Agger har givet også haft Munchs vægtige 
“Alma Mater” i aulaen på Oslo Universitet i 
tankerne forud for “Aftenmåltidet”. Men 
Munchs “ evige frodighed” midt i landskabet er 
en litterær skabning, Aggers er oplevet. Da 
“September” blev præsenteret første gang på 
Corner- og Høstudstillingen i 1937, skrev P.H.

Fig.13. Aftenmåltidet. 1937-39.175x140 cm.
Esbjerg Kunstmuseum

forordet i kataloget. Det startede med følgende 
advarsel:

“Maler!
Hitler ser dig
vender sit aasyn mod dig
og gir dig ufred!”
Denne ufred over det voksende vanvid mod 

syd følte Agger, men han fandt sin fred i hjem
met ved hustruens og børnenes side. Allerede 
den 30. januar 1938 havde han fremtidspla
nerne klar. I et brev fra “Maryhill” skrev han: 
“Jeg regner med at blive herhjemme i år, da 

jeg for øjeblikket mener af ha masser af stof 
her”. En stor opgave for Ny Carlsbergfondet 
udsatte dog dette et år bl.a. med det resultat, at 
“Aftenmåltidet” først fik sin sidste afpudsning 
i begyndelsen af 1939. Men derefter var det ik
ke længere nødvendigt at drage f.eks. helt til 
Hvide Sande for at finde en motivverden, hvori 
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han kunne udtrykke sin kærlighed til den al
mindelige hverdag. Den tvungne pause havde 
gjort ham til hjemmets og familiens maler. 
Mens rædslerne i den store verden tog til, be
gyndte han i sin lille verden at følge livet og 
væksten og udvalgte i glædens og livsbekræf
telsens navn motiver i sine nære omgivelser, 
hvor menneskeligt fællesskab og harmoni var i 
højsædet. Det noget robuste i følelse og kolorit, 
som fører tanken hen på maleren Niels Bjerre, 
afløstes af en mildere lyrik, som om farven og 
dens behandling nu for godt tog stemning af 
oplevelsen af lykken i hjemmet.

I overensstemmelse med denne nye tendens 
til mere og mere at vende verden uden for “Ma
ryhill” ryggen, introducerede han i 1939 en ny 
motivkreds i sin kunst: opstillinger fra atelie
rets verden. Den direkte foranledning havde 
været Kunstmuseets store Matisse/Braque/ Pi- 
casso-udstilling året før. Specielt af Braque 
lærte han, at atelierets udstyr og rekvisitter pe
riodisk var nok til at tilfredsstille hans hang til 
fasthed i billedvirkningen. Med større eller 
mindre mellemrum tog Agger dette maleri op 
resten af sit liv, men altid betegner det et yder
punkt i oeuvret. I de bedste er hans umiskende
lige stoflige intimitet bevaret og hans menne
skelige følelse og varme transponeret over i 
billedmekanismens fortolkning.

Desværre har Agger ikke i ord efterladt sine 
tanker og følelser om den tilspidsede situation i 
Europa. Des mere kærkommen er hustruens 
bevarede bulletiner. Den 15. oktober 1939 be
rettede hun eksempelvis: “Her går dagen også 
stille og godt - men tanken om al den angst og 
gru, som så mange, mange mennesker lever i, 
ligger som noget tungt over ens sind - fra man 
vågner om morgenen (hver ny dag tænker 
man: Åh var det dog blot en ond drøm - kan det 
virkelig være sandt, at det lyder: “Gør mod din 
næste alt det onde, du kan ” - hvor ville alle 
være lykkeligere, om vi levede efter det mod
satte..Første juledag samme år er det igen 

muligt at få et indblik bag murene på “Ma
ryhill”. De følgende ord er stilet til svigerfor
ældrene: “Ja, her er vidunderligt smukt alle
vegne på “Maryhill”; det er som al fredens og 
hjemmets hygge og varme strømmer ud hver 
krog;... hvordan end alting vil mage sig - hvor 
meget vi end skal miste - jeg håber aldrig, jeg 
skal miste evnen til at kunne sige: “Tak for alt 
det, vi har levet af godt og smukt... ”.

Er ordene ikke Aggers egne, beskriver de 
dog en væsentlig side af den ånd, der herskede 
i hjemmet, hvor han levede og arbejdede. Da 
tyskerne kom den 9. april, betog fortvivlelsen 
ham. Dybt deprimeret var han ikke i stand til at 
arbejde i tre måneder. I erkendelsen af, hvor 
flygtig selv den fordringsløse og begivenheds
løse hverdag kan være, var den selvpålagte op
gave, han stillede sig, da han med en anspænd
else af alle evner og kræfter igen tog fat, at føle 
livet og lykken ved alt det, han levede af godt 
og smukt, og genspejle det, så andre også kun
ne føle det. På den måde ville han, som paci
fist, stille sig på fredens og livets side imod dø
den og krigen. Forestillingen om et jordisk pa
radis på trods af vold og tilintetgørelse er 
drømmen, der bærer hans kunst i disse skæbne
svangre år. Han vedblev at holde øjnene åbne 
for alle de små undere, der oprullede sig for 
ham. Bedst muligt søgte han at leve op til Bjerg
prædikens ord. “Vi må”, skrev han i 1944, “så 
godt vi kan, lære af markens liljer og himlens 
fugle”. Lige for sine øjne, i haven, i stuerne og 
i sine kæres ansigter fandt han sit “gudsrige”.

Som en ren paradisets have skildrer Agger 
sin veranda i “På verandaen” fra 1942 (fig.14). 
En stor grøn salighed breder sig over glædes
stunden under glasdækket. Blomstrende stue
planter og afskårne blomster trænger sig tæt 
sammen om Ingeborg og Ib Agger. Interiøret 
synes at forvandle sig til det frodigste frilufts- 
landskab. Mere gallisk frigjort end nogensinde 
klinger farverne sammen som rene toner fra 
drengens blokfløjte. “Ja, her er vidunderligt
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Fig. 14. På verandaen. 1942. 103x78 cm. Skive Kunstmuseum.



Fig. 15. Selvportræt. Julen 1944. 32x26 cm teg
ning. Privateje.

smukt allevegne på “Maryhill”; det er som al 
fredens og hjemmets hygge strømmer ud af 
hver krog”. Fru Aggers netop citerede ord kan 
anvendes som en træffende beskrivelse af dette 
udsøgte maleri.

Hvor svær, den opgave var, han havde pålagt 
sig, røber en mærkelig selvportrættegning 
(fig. 15) med betegnelsen: “Den femte krigsjul! 
1944”. Vennen Sven Havsteen-Mikkelsen har 
fået den overrakt uden nogen form for kom
mentar fra Aggers side. Skeløjet og med høj 
hat kigger han på tilskueren. I spejlbilledet 
synes Agger ikke længere at finde indre dæk
ning for sin humanistiske holdning. I en tid, 
hvor selve den menneskelige eksistens var 
truet, er han - pacifisten - bare en klovn. De 
stærke “missionerende” øjne fra ungdommens 
“Selvportræt” (fig.2) er blevet tvivlende med 

hensyn til formålet. Hans kunst, hans våben for 
freden, synes intet at kunne stille op imod alt 
det frygtelige. Men selv om tyskerne oven i 
købet i krigens sidste måneder beslaglagde 
“Maryhill” og forviste familien til et sommer
hus lidt uden for det daværende Helsingør, 
holdt han stand og trodsede krisebevidstheden.

Tilbage på “Maryhill” efter befrielsen kunne 
han berust af solglæde for første gang siden 
tyskernes okkupation genindsætte sin familie i 
førkrigstidens fortrolige og nære samspil med 
omverdenen på “Maryhills” altan (fig. 16). 
Over den trætte, men helt afslappede Ingeborg 
Agger og de to rygvendte nøgne drenge, Jens 
og feriebarnet Poul, gyder solen sit lys. Agger 
kaldte det privat sit “Freds- ” eller “5. maj bil
lede”. Af den håndfuld malerier af familien på 
husets altan, som han har frembragt, må dette 
bære prisen som det fineste og mest duftige. 
Hans farvekunst er nu så sensibel, at den brin
ger selveste Bonnard i erindring. Med penselen 
har han kærtegnet lærredet. I ét stræk er der 
malet igennem, mens idéen var dugfrisk og i et 
øjeblik, hvor oplevelsen af igen at være et frit 
menneske endnu var spontan og ureflekteret. 
"... tyskerne er vi da fri for, og det er jo næsten 
ikke til affatte, så dejligt er det!”, jublede han 
i et brev kort efter.

De stærkeste mindelser om Bonnard inde
holder “Sommerdag; “Maryhill”, når roserne 
blomstrer” (fig. 17). I forgrunden, lige over ma
leriets underkant, nyder hustruen foran 
hjemmet den dejlige duft fra havens røde roser. 
Sommeren er 1946, da hun rundede de halv
treds. 1 ægtemandens billede er tiden gået i stå. 
For ham er hun stadig alt, hvad livet rummer af 
skønhed, godhed og varme. Af denne for
grunds mættede, men sparsomt tilmålte grøn
ne. røde og sorte bygges maleriet op. Af deres 
møde med den hvide murs subtile gradueringer 
under sommersolen, bliver overfladen en skæl
ven af lys og skygger.

Det blev aldrig Agger forundt helhjertet at
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Fig. 16. På altanen. 1945. 105x118 cm. Privateje.



trænge videre denne vej mod farveoplevelsens 
grænser. I sin baghånd skjulte livet en snarlig 
og grusom overraskelse til familien. Med sin 
rige menneskelighed var det ham derfor ikke 
muligt at fortsætte dette tiårs fornemme forsvar 
for lykken.

Den blinde hustru
Under krigen havde Ingeborg Agger mistet 
synet på det ene øje. I marts 1947 fik hun en 
nethindeløsning på det andet. I al hast sendte 
ægtemanden den 13. et kortfattet brev til Hav- 
steen-Mikkelsen og dennes hustru; de måtte 
have et par ord. Agger uddybede hvorfor: 
“Her er nemlig sket noget af så overvældende 
art, at jeg ...må nøjes med at meddele uden 
kommentarer! - Jeg fulgte Pyt ind på Rigshos
pitalet i går på grund af en nethindeløsning i 
det andet øje! Jeg har kun eet at klamre mig til: 
“Alle ting virker sammen til det godefor dem, 
som elsker Gud”. - Dem hører Pyt til!”.

Årelang spænding og uro fulgte. Allerværst 
så sygdomsbilledet ud i januar 1948. Opgivet 
af Rigshospitalets læger var hun atter engang 
vendt hjem til Helsingør nu med løs nethinde 
og tilbage kun håbet om, at den trods alt ville 
blive siddende; i så tilfælde ville det give 6/60 
syn på øjet. En undersøgelse senere på året i 
marts/april var mere positiv og stillede i udsigt, 
at en operation i Göteborg måske kunne resul
tere i et bedre og mere holdbart syn. Men 
hustruen valgte først det sikre: hurtigst muligt, 
mens hun endnu havde noget syn, at lære 
blindskrift og maskinskrivning.

I sin alderdom fik Agger lejlighed til i et par 
avisinterviews at uddybe, hvad der gennem et 
langt liv havde bevæget ham til at male. 11966 
forklarede han til Aalborg Stiftstidende: “Til
skyndelsen til at male er meget sammensat, 
men det, der sætter det hele igang, er den gan
ske normale, almindelige begejstring over det, 
man ser og oplever”, og videre i Berlingske Ti
dende i 1972: “Jeg har altid malet det, jeg 

umiddelbart har oplevet, malet det, jeg syntes 
var vidunderligt”. På sin reol havde Agger 
René Piots bog “Delacroix’s Paletter”. I den 
understregede han sætninger og afsnit, i hvilke 
han fandt sin kunst bekræftet. På side 18 
markerede han følgende: “At vænne sig til at 
have orden i sine tanker er for mig den eneste 
vej til et lykkeligt resultat”. Men nu var kunst
neren ikke længere klar i hovedet og havde in
gen vidunderlige oplevelser at klamre sig til. 
Nu bragte mødet med virkeligheden helt andre 
stemninger frem i ham. Tvunget af omstændig
hederne overtog Agger i perioder rollen som 
den skrivende i familien og søgte efter bedste 
evne at orientere.

Den 23 august 1948 forlod fru Agger hjem
met for at underkaste sig operation i Göteborg. 
Under hustruens næsten 4 måneder lange fra
vær, skrev han til meget nær familie: “Jeg hav
de trang og lyst til at skrive til Jer og forsøgte 
det også, men jeg er særlig uordentlig i hove
detfor tiden, så der blev ingen ende på nogen 
ting, - så jeg opgav det... ”. Det blev derfor kun 
til få linier. Han fortsatte: “Pyt har nu ligget i 
Göteborg i 10 uger, og jeg har været deroppe 
7-8 gange. Det har hele tiden været problema
tisk, og først nu, efter at derfor 3 uger siden er 
opereret for anden gang, ser det ud til at ville 
give et resultat!... Hvis øjet så ville være så el
skeligt fremdeles at læges pænt, er der håb om 
noget syn og større holdbarhed af dette koste
lige gode ...”. Agger afsendte brevet den 30. 
oktober. Imens gik efteråret over haven, og de 
tanker han ikke længere havde ord for, tvang 
han i “Efterårsbillede” (fig. 19) til at blive ma
leri. Vendt mod havens dobbeltstammede fyr
retræ gennemlevede maleren fra altanen sol
nedgangens og løvfaldets drama. Aldrig tidli
gere havde han udtrykt sin følelse så heftigt 
gennem naturoplevelsen. Farvestemningen 
mellem provinsbyens røde huse og havernes 
grønne vegetation er nu spændt til yderste 
mulighed. Ved voldsomme valør- og farvekon-
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Fig. 17. Sommerdag: “Maryhill”. Når roserne blomstrer. 1946.
122x66 cm. Kunstmuseet Trapholt.



traster dannes et dramatisk malerisk forløb. 
Som glødende gnister fra omgivelsernes mæg
tige farvebål falder bladene. I deres punktvise 
påsætning banker oplevelsens pulsslag. Ved et 
enligt fuglepars nærvær i det store træ får ma
leriet en symbolsk betydningsfuldhed. Langt 
fra hinanden har de slået sig ned. Ganske for
svarsløse sidder de; omkring dem dør naturen, 
og lyset viger. Bag den ene tager lyset flam
mende afsked i det røde tegl. Mod aftenhim
lens blå tegner den anden sig; den er fri af alt 
det luende røde. En psykologisk meget væsent
lig forskel. For hustruen var formørkelsen af 
fysisk karakter, for Agger var den eksistentiel.

Samme år, som Agger var mest “uordentlig 
i hovedet”, fungerede Ib under brevskrivning 
som sekretær for sin på det punkt hjælpeløse 
mor. Til slut måtte hun dog selv overtage pen
nen og gjorde med store klodsede bogstaver 
brevet færdigt. Hendes afslutning har følgende 
ordlyd: “Kort sagt, jeg er mest af alt fuld af 
undren over, at vi er så lykkelige, som vi er. Mi
ne dage er tilsyneladende grå og ensformige 
måske, - men der er Guds fred og lys stærkere 
end før”. “Den store altoverskyggende ople
velse i min sygdom har været at føle Guds 
kærlighed og menneskers godhed imod mig”, 
havde hun lidt tidligere dikteret til sin svigerin
de. Først i februar 1949 var der sikkerhed oven 
på operationerne i Göteborg. Nethinden var 
kommet på plads, og i 10 år bevarede hun 1/10 
syn på øjet. Derpå svandt det sagte; ved ægte
mandens død havde hun været helt blind i man
ge år.

Aggers oplevelse af hendes styrke og tro, 
forvandlede efterhånden hans afmagt og angst 
til ro og fornyede hans livsmod. I “Foran kami
nen” (fig.18) er denne nye vidunderlige ople
velse blevet gennemarbejdet til et overbevisen
de kunstnerisk udtryk. Hun er grundlaget for 
hans eksistens. Den ro, som udgik fra hende, 
og som gav ham den fred, han trængte til, er 
maleriets indhold, forklarede han på opfor

dring til dets første ejer. I et øjeblik af helt af
klaret ro søger hustruen varmen foran den 
smukke hvide porcelænskamin i en krog af 
dagligstuen vinteren 1950-51. Over det halvt 
opadvendte modtagende ansigt, over kinder, 
pande og de lukkede øjenlåg er der et varmt 
skær af rosa. Det stråler af en helt ubeskåret 
nydelse, som ingen begrundelse finder i de fak
tiske lysforhold i den mørke nordvendte dag
ligstue midt om vinteren. Lyset er af åndelig 
art; kvinden bader sit ansigt i det solskin, der er 
inde i hende selv. De indre syners fred hviler 
over hendes ansigt.

I april/maj 1956 blev der i Kunstnerforbun
det i Oslo afholdt en stor retrospektiv udstilling 
for Agger. Han tog derop med sin hustru og 
den mellemste søn, Ib. Der opstod et meget 
hjertelig forhold mellem den danske familie og 
flere norske kunstnere. Ikke mindre end 29

Fig.18. Foran kaminen. 1950-51.133x112 cm.
Esbjerg Kunstmuseum.
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Fig. 19. Efterårsbillede. 1948. 63x84 cm. Privateje.



underskrev følgende adresse:

“Til Knud Agger.
Vi vil gjerne rekke en takk til Dem for den op
plevelse møtet med Deres kunst har gitt oss. 
Det som har grebet oss er ikke bare den frem- 
rakende maler, men også den stærke og varme 
personlighet som står bak.”

En af medunderskriverne, maleren Henrik 
Sørensen, gik et skridt videre og rettede lørdag 
den 12. maj i Dagbladet sin tak til både Inge
borg og Knud Agger. I avisen var gengivet 
“Foran Kaminen”, og under titlen “Den blinde 
hustru” skrev Sørensen: “Tillatmeg, du så be
skjedne mester, disse linjers tak til hende og til 
dig. Især kan jeg ikke glemme det store bildet, 
hvor hun i morgenhvit kjole steller sin lille 
dreng Ib (fig. 13, det er Jens). Hendes skjønne 
ansigt er som et dugget speil skygget af hårets 
lette nynnen om hendes hvite pande.

Hvem lærte dig du stille mester
så kjærtegnømt
at svøbe dine hvite farvers sølv 
så modersømt om barnet 
på hendes fang?
Se hvor hendes - hvor hans
- deres våre hænder
lægger den lille skjortens
hvite rene
om barnets rosenlemmer.

Dette skjønne milde lyset
i hans bilder
er hendes øines syner, -
lyset som hun fornemmer nu bak
sine øines blonde flor:
de uendelige hvite himlers 
horisonter.

Som hun sa, da jeg kysset
hendes hænder:
“Mine øines lys gik til ham

at hjælpe ham at frembringe 
sine deilige bilder, som jeg 
fik at se
før jeg mistede mit syn,
at jeg ringe tjenerinde fikk tjene 
på denne måte hans ædle kunst.
- Og da må jeg vel glædes. ”

Han sier:
Jeg maler næsten bare hende, 
som Mozarts Requiem erfor 
mine ører
så er lyset fra hendes blinde øine, 
hun velsignede.”

Ægtefællerne talte rigtignok med Henrik Sø
rensen flere gange i udstillingsperioden, men 
fru Agger afviste på det bestemteste, at sådan
ne ordvekslinger havde fundet sted. “Det er 
digt”, og fortsatte hun: “uforståeligt uden kend
skab til den helt specielle stemning og atmos
fære, som herskede under vores besøg i Oslo”. 
Under en sammenkomst efter digtets tilblivelse 
kyssede Henrik Sørensen Ingeborg Agger på 
panden og sagde med tanke på sin afdøde 
hustru: “Du må forstå, jeg måtte skrive det; I 
har det, ligesom Gudrun og jeg havde det”. En 
kort overgang var det på tale, at digtet skulle 
offentliggøres i Politiken. Tanken blev ikke 
ført ud i livet, og det var Aggers ikke spor kede 
af. Først godt ti år efter - og kun denne ene 
gang - læste han det utilpas ved situationen og 
med besvær højt for sin hustru. Sørensens ord
valg og sprogbrug var for højtflyvende for det 
mere jordnære danske ægtepar, men digtet er 
ikke desto mindre det første klare udtryk for en 
forståelse af, hvor stor en del hun havde i hans 
kunst.

At tale med fru Agger i hendes alderdom og 
læse hendes mange breve efter nethindeoperat
ionerne var som at opleve en seende. Siddende 
foran de åbne døre ud til haven skrev den helt 
blinde kvinde f.eks. en sommerdag: “Der er så 
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dejligt derude. Svalerne flyver ind under de 
høje træer, og en sød lille fugl, “Guldbug” og
så kaldet den falske nattergal, synger for os. 
Den har vi hvert år på denne tid og til hen på 
efteråret. I dag er det så varmt, at vi vist ikke 
går tur. I stedet for har vi gået rundt i haven 
ind gennem “Skoven ” og stået stille her og der, 
mens Knud fortæller mig, hvad han ser. Og så 
synes jeg, at jeg ser det”. Et andet citat: “Den 
hvide alpeviol har store frodige blade og til
svarende store hvide blomster på høje ranke 
stilke. De ligner svævende sommerfugle, siger 
far”.

Ægtemanden gjorde alt for at gøre sin hu
strus hverdag rigere. Han lånte hende sine øjne, 
men hans malerøjne reagerede helt anderledes. 
I samme brev, hvor alpeviolen bliver nævnt, 
kan hustruen om sin mands arbejdsdag berette: 
"... han (har) været “heldig” i dag. Han lever 
jo for tiden og “fremover” i rummet mellem 
sole og kloder”.

De uendelige himle, “hendes øines syner”, 
som Henrik Sørensen digtede om, var virkelig 
blevet et motiv, hvormed Agger kunne udtryk
ke sin nye følelse og åndelige higen. Allerede i 
1949 ved krisens afslutning havde han malet 
“Skyer over Helsingborg” (fig.20), et forspil til 
alderdommens kunst. Over Helsingborg og 
Kärnans fæstningstårn hvælver himlen sig 
mægtigt. Land og vand er næsten kun kulisser; 
det er i rummet, det foregår, som ønsker kunst
neren at stige uendeligt højt, hæve sig over 
skyerne og søge det overjordiske, som er bag. 
De kritiske år havde vakt noget oprindeligt til 
live i Agger. Han måtte atter male sin ungdoms 
længsel imod højden.

Denne sene “rejse” ud i rummet blev ikke 
uden problemer. Arbejdet skred ikke længere 
frem med samme lethed som tidligere. Det 
havde voldt ham endog store kvaler i 1949 at 
føre det store “Skyer over Helsingborg” frelst 
til ende. Den nærmeste familie hørte dengang 
ofte den halvgamle kunstner beklage, at han ik

ke længere magtede det “tigerspring”, det var, 
at fastholde det evigt skiftende lys. Den næste 
etape på “rejsen” måtte derfor udsættes. Den 
lave horisont og den høje gennemsigtige him
mel hørte fødeegnen til. 1 1946 havde familien 
anskaffet et gammelt fiskerhus på limfjordsøen 
Venø. I den lange sygdomsperiode blev det st
illet til salg. Heldigvis reflekterede ingen her
på, og sommeren 1950 kunne Aggers endelig 
vende tilbage. Med et par undtagelser blev 
denne lille dejlige ø ægteparrets tilholdssted 
hver sommer til og med 1964. Aldeles over
raskende gjorde Agger dér en opdagelse, 
hvormed han snart kunne omgå sit problem, og 
hvor ud af på lidt længere sigt et af de mest 
utrolige alderdomsværker, nogen dansk kunst
ner har efterladt sig, skulle vokse. Opdagelsen 
kan dateres til 1951. En del af denne sommer 
havde ægteparret på Venø besøg af Ib og den
nes forlovede. Den kommende svigerdatter var 
da igang med nogle øvelser på Kunsthånd
værkerskolen. Én bestod i - med en sten i hån-

Fig.20. Skyer over Helsingborg. 1949.147x140 cm.
Ejer ubekendt.
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Fig.21. Sol bag skyer. 1959-61.154x133 cm. Kunst
museet Trapholt.

den - på et kvadreret ark at udfylde stenens for
skellige farvetoner i de enkelte kvadrater. Ag
ger var en meget interesseret tilskuer. Hans 
øjeblikkelige reaktion var, som så mange andre 
mennesker, at begynde at samle på spændende 
og smukke strandsten. Oluf Høst f.eks. havde 
gjort det samme. Den 8. oktober samme år - tre 
år efter, at Aggers eksistens havde været alvor
ligst truet, og han - som en seismograf for sjæ
len - havde malet det dramatiske “Efterårsbil
lede”, skrev fru Agger fra “Maryhill” bl.a. til 
Ibs forlovede: “Haven er så dejlig, som nogen
sinde. Der er så stille derude, og det er ligesom 
alt derude træer, frugter og blomster selv føler 
det og står og visker ganske stille om det ... 
Knud sagde i formiddags, da vi sad sammen på 
bænken langt nede i haven: “Jeg har aldrig 
syntes, at livet er skønnere eller dejligere at le
ve end jeg gør nu”. Det var et langt brev, og 
Agger nøjedes med at tilføje: “Jeg er så for
tumlet i øjeblikket, så fra mig får du denne 

gang kun tusinde tak for kort og kys”. Den 
fornyede livsglæde skyldtes naturligvis også 
den genvundne indre balance oven på kriseåre
ne, men den øjeblikkelige “fortumlethed” ale
ne, at han i atelieret var blevet overrumplet af 
stenenes billedmæssige muligheder. Det blev 
til rene “stenbilleder”: saglige og redelige por
trætter af udvalgte sten eller fragmenter deraf 
- i gråsort, hvidt og okker. At gengive dem be
tød, at han blev tvunget til at være præcis i teg
ning og farve, og at han måtte skabe en stoflig 
tyngde, som altid havde tiltrukket ham. Men de 
åbnede også et andet aspekt for hans kunst. I 
dem fandt han, at de rummede alt, hvad der var 
i naturen; “... man har det hele samlet på en 
lille flade, det er noget så beroligende”, fortal
te han til Arbeiderbladet i Oslo. Dermed kunne 
han eliminere sit problem med de manglende 
kræfter til at fastholde de evigt omskiftelige 
himles lys. Med udvalgte sten i hånden kunne 
han derfor genoptage næste etape af “rejsen ” 
ud i universet. Størsteparten af de store grå 
himle i 50’ernes venølandskaber er således 
portrætter af sten. Hovedværket, “Sol bag 
skyer” fra 1959-61 (fig.21), er et syn malet af 
et menneske, der i længsel efter at afkaste sit 
tyngende legeme stirrer op i de sølvhvidt ly-

Fig.22. Ingeborg og Knud Agger fotograferet på 
Aggers udstilling i Århus Permanente i maj 1966.
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Fig.23. Blindeskriftlæseren. 1960-66. 105x80 cm. Skive Kunstmuseum.



sende skyers tavse bevægelser. Det grå øde, 
hvor solen i sløret glans bryder igennem, er 
hentet fra “den gyldengrå sten ”, den sten af al
le som Agger holdt mest af og af sønnerne fik 
med i graven. Særlig den viste ham vejen til 
skønhedens og fredens rige.

Med fru Aggers ord blev ægteparrets forhold
- efter hendes tab af synsevnen - uddybet og in
derliggjort. Et foto (fig.22) taget på Aggers 
udstilling i Århus Permanente i 1966 bekræfter 
dette udsagn. Bag det gamle ægtepar hænger - 
endnu ikke helt færdigt - “Blindeskriftlæseren” 
(sml. fig.23). Det blik, med hvilket ægteman
den på fotografiet omfatter sin hustru, er det 
samme som det, han fra spejlbilledet i maleriet 
sender hende. I den spartanske forstue i huset 
på Venø er hun målet for al hans opmærksom
hed og ømhed. Under denne udstilling forkla
rede Agger til Århus Stiftstidende: “Trods sin 
blindhed er min kone stadig det menneske, der 
er mest med i alt, hvad jeg foretager mig - som 
hun har været med i hvert eneste billede, jeg 
har lavet”. Denne intime forbindelse mellem 
de to mennesker reducerer kontakten til om
verdenen til det minimale. Vinduet ses kun 
som et spejlbillede bag kunstnerens træk. Det 
rent fysiske område for hans kunst blev ind
snævret, men psykisk betød deres samhørighed 
en mægtig udvidekraft for den. Længselen ef
ter og periodevis oplevelsen af den fred, som 
fyldte hende, blev til hans død det centrale ma
leriske tema. Da en blodprop i hjertet i 1965 
satte en stopper for turene til Venø, havde Ag
ger så mange sten, at der var nok at male i man
ge liv. “Maryhill” behøvede ikke mere at holde 
ham ved jorden.

I mange, mange år havde han med sin hustru
- lysvågent for alt stort og skønt hernede - levet 
et jævnt og virksomt liv. Vidunderlige livsnære 
øjeblikke inden for dets rammer havde han gi
vet fra sig. I hans sidste livsafsnit viste livet 
hans kunst vejen til dybe længsler og glansen 
fra evigheden. Med et portræt af “den gyl

dengrå sten” (fig.25) bevægede han sig i 1970 
længere ud end nogensinde tidligere, og ved 
portrætteringen af en del deraf i et privatejet 
“Stenbillede”, fra kort før han døde, smelter al 
livets sødme og smerte sammen til en evig
hedsbetonet harmoni og stilhed. Dermed nåede 
han ud forbi den yderste milepæl, hvor den 
virkelige fred er en realitet.

Da Agger i det for dansk kunst så hektiske år 
1918 skulle orientere sig, havde han købt Curt 
Glasers Munch-bog og Julius Meier-Graefes 
bog om van Gogh. I 1926 var han sluppet til 
Amsterdam for at se van Gogh, og mange år 
senere på spørgsmålet fra en norsk avis, om no
gen speciel maler havde påvirket ham, svarede 
han: “Edvard Munch oplevede jeg i min ung
dom. Han virkede helt overvældende på mig”.

Af de to kunstnere fik han tidligt bekræftet 
rigtigheden i det at male sit liv. Om sit berømte 
træsnit “Møte i verdensrommet”, som Agger 
naturligvis kendte, har Munch skrevet: “Men
neskeskjebner er som kloder. Som en stjerne 
der stiger frem fra mørket og møter en annen 
stjerne - lyser et øyeblik for atter at forsvinne i 
mørket. Således møtes en mann og en kvinne - 
glir med hverandre, lyser i en kjærlighet, flam
mer - og forsvinner hver til sin kant. Kun få 
møtes i en hel flamme - hvor begge kan forenes 
helt”.

Stenene gav Agger muligheden for en ny fi
guration. I et stort “Stenbillede” (fig.24) fra 
1970, som den blinde Ingeborg Agger altid be
tegnede “De dansende”, projiceres menneske
parret op imod uendeligheden. De to væsener 
smelter sammen og forenes i en himmelsk og 
hellig enhed. Alle forskelligheder i øvrigt uomr 
talt; den gode, ærlige danske maler Knud Ag
ger havde noget, som hverken van Gogh eller 
Munch havde; noget som gør hans kunst så gi
vende at beskæftige sig med. Han havde 
kærligheden.

Søren Elbak
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Fig.24. Stenbillede. 1970. 133x112 cm. Privateje.

Fig.25. Stenbillede. 1970. 112x133 cm. Struer Museum.



biografi

1895 Knud Agger bliver født 26. september i Holstebro

1908 maler sit første oliebillede

1912 tager realeksamen. Flytter til København for efter 
faderens ønske at blive arkitekt

1917 opgiver arkitektstudiet og bliver maler, selvlært

1921 gifter sig 7. maj med Ingeborg Stuhlmann. 27. 
august fødes sønnen Sten

1922 debuterer på Charlottenborgs Forårsudstilling.
22. august fødes datteren Minna

1923 flytter efter en omflakkende tilværelse med familie 
tilbage 1. april til Holstebro

1926 januar og februar i Paris og Amsterdam

1927 juli på vandretur i Norge med C.A. Bodelsen.
Flytter 9. november til Brejnholt ved Struer

1928 juni/juli på cykeltur i England med C.A. Bodelsen.
7. oktober fødes sønnen Ib

1929 flytter 2. maj til Holstebro. I maj overanstrenger 
Agger for første gang sit hjerte. Flytter 1. november til 
Helsingør

1930 Aggers første separatudstilling og gennembrud hos 
Binger i København. Maler om sommeren i Skagen

1931 flytter 22. oktober ind på “Maryhill”, de Mezasvej 
15 i Helsingør

1936 maler om sommeren i Hvide Sande

1937 overanstrenger hjertet i begyndelsen af maj og 
tvinges til at holde pause fra maleriet i fire måneder.

Hustruen er gravid. Sønnen Jens fødes 8. oktober. Pausen 
gør Agger til hjemmets og familiens maler

1938 får Eckersberg-medaljen for “September”

1939 bliver medlem af Den Frie Udstilling

1940 kan ikke male på grund af depression i besættelsens 
første tre måneder

1943 hustruen mister synet på det ene øje

1945 tyskerne beslaglægger 19. januar “Maryhill”. 
Resten af krigen har Agger bopæl i et sommerhus på 
Rørtangvej nær Nyrup Hegn

1946 maler om sommeren på Venø; køber hus derovre. 
Deler med to norske kunstnere og Richard Mortensen 
Edv. Munch-udstillingens pris

1947 hustruen får 12. marts en nethindeløsning på det 
andet øje. Års spænding og uro følger

1949 hustruen har bevaret 1/10 syn på øjet. Det holder 
sig uændret i 10 år. Derefter svinder det sagte. Ved Ag
gers død har hun været helt blind i adskillige år

1950 til og med 1964 opholder Agger sig næsten hver 
sommer på Venø

1951 begynder at samle sten på Venø. Opdager hjemme i 
atelieret bagefter deres billedmæssige muligheder

1965 modtager Kulturministeriets livsvarige hæders
gave. Får i slutningen af marts en blodprop i hjertet

1971 ophængningen på Den Frie af syv “Stenbilleder” 
æres med Thorvaldsen-medaljen

1973 Knud Agger dør 2. februar af blodprop i hjertet
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“3644 alen ad Gammel Strandvej ved Helsingør“1

Af Kenno Pedersen

Af historiens mørke blev i 1777 argumenter for og 
imod et forslag til grænsedragning mellem Tikøb og 
Helsingør trukket frem i dagens lys. Det blev frem
ført, at endnu levende mænd kunne erindre, at der 
mellem Bergmandsdal og Kronborg teglgårde havde 
været en bro med rødmalet rækværk og skilt med på
skriften “Her er Helsingørs Skjel”. Helsingørs elige- 
rede borgere benægtede ikke tilstedeværelsen af det 
pågældende skilt, men hævdede på sin side, at det 
ikke havde kunnet læses de sidste 50 år, og at det må 
have betegnet skellet mellem byen og teglværket, 
idet der var tale om Slibebroen og ikke Skjelle
bækbroen, som lå ved Snekkersten og hvortil byen 
vedligeholdt landevejen. Som ydeligere argument 
blev det fremført, at købstadens rettersted var belig- 

Strandvejen, hvor denne svinger op ad Trykkerdamsbak
ken. Melem de stynede popler ses det lille havneanlæg, 
hvor fiskerne på Trykkerdammen kunne have deres både 
liggende. Fotograferet omkring århundredskiftet.

gende mellem Kronborg Teglgård og Snekkersten. 
Argumenterne i sagen blev nøje vurderet på centralt 
hold, som for en sikkerheds skyld yderligere anmo
dede en landinspektør om endnu engang at prøve at 
bedømme det foreliggende forslag til skel. Under
søgelsen resulterede ikke i noget nyt forslag, hvorfor 
Rentekammeret, hvorunder sagen sorterede, beslut
tede at skellet mellem “Helsingør by og Kronborg 
Distrikts beboere måtte have sit forblivende efter det 
den 9de maj 1777 afpælede og fastsatte skel”2.
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En egentlig opmåling af vejen fandt ikke sted før 
10 år senere, hvor et udvalg af agtværdige borgere i 
Helsingør på foranledning af amtmanden, forestod 
en opmåling af de helsingørske landeveje. “Snek- 
kerstenvejen”s længde fra Svingelporten til byskel
let ved Skjellebækken ved Snekkersten blev ved den 
lejlighed fastsat til nøjagtig 3644 alen.3

Et hjulspor
Siden middelalderen havde “Snekkerstenvejen” væ
ret en del af vejforbindelsen mellem Helsingør og 
København. Landevejen omtales derfor ofte som 
“Københavns Landevej”. Man skal nogle årtier ind i 
1800-årene før navnet Strandvejen begynder at op
træde i officielle papirer.4

De fem mil langs Øresund bestod længe kun i en 
simpel vej i form af et hjulspor undergivet de na
turmæssige forhold og tidens tekniske formåen. Den 
første beskrivelse af hele vejen fra København til 
Helsingør foreligger allerede i 1757, som en del af 
præsten Ludvig Boesens bog om “Den ved Øresund 
beliggende Anselige Stad Helsingøer”. Beskrivel
sen fremhæver blandt andet, hvor smuk og særegen 
de fem mil vej var, men også at der var tale om “en 
hoved-landevej ind og ud af riget til Sverige”. Hertil 
lå der ikke mindre end 24 privilegerede kroer langs 
vejen, hvilket borgede for, at den vejfarende ikke 
behøvede at sulte eller tørste undervejs.

Efter anlæggelsen af den nye Kongevej mellem 
København og Helsingør i slutningen af 1700-årene 
derangeredes Strandvejen fra hovedvej til bivej set 
fra Helsingør. De eligerede borgere kviede sig vold
somt ved fortsat at skulle vedligeholde deres del af 
den gamle Strandvej. Det er på den baggrund, at de 
eligerede borgere den 4. marts 1825 tilskriver Magi
straten således: “I anledning af den meget ærede 
Magistrats skrivelse af 19. f.m., angående Strandve
jen ved Første Teglgård som højvande den 3. f.m. 
næsten har gjort ufremkommelig, må skyldigst være 
formeldt følgende: Byen har for nogle år tilbage i 
lignende tilfælde på samme sted ladet jævne ud 
langs strandkanten, at derved kunne have adgang til 
byen; og da denne vej endnu er fremkommelig, når 
højvande ej forhindre det, ved vi ikke hvorvidt byen 
kan være pligtig til at anvende store bekostninger på 
denne vej for at skaffe en bedre adgang deraf til 
byen, fast den kun kan anses som en bivej der afbe

nyttes af meget få, af hvilke de nærmeste har adgang 
til byen over deres egne jorder, og de der ligge læn
gere borte have adgang til Kongevejen gennem Rør
tang. I det tilfælde som før meldt, når højvande ind
træffer, er vejen ved strandkanten ufremkommelig, 
ellers kan den uden fare afbenyttes endog med læs
set vogn. På foranførte vejstykke kan højvande tilin
tetgøre ethvert anlæg og bliver det vist umuligt at 
skaffe nogen anden kørevej der til byen end langs 
strandkanten, hvilket vi formene? Om vejkyndigt 
syn derover måtte afskære, vist vil blive slutningen 
af denne vejs tilværelse, da naturhindringer forbyder 
et bedre og sikre anlæg.- Dog må vi ikke lade ube
mærket, at der endnu for en tid kunne skaffes vej til 
byen på fast jord, når en del af det løkke som Berg- 
mandsdals ejer har indhegnet sig blev indtaget til 
vej, men for varigheden driste vi os ikke til at inde
stå, og indstille vi derfor denne påstand til den meget 
ærede Magistrats nøje overvejelse og resolution”.

Forbi Snekkersten Kro
Når Snekkersten Kro som den sidste var rundet, lå 
Helsingør by lige for, blot skulle “man forbi 3 tegl
brænderier, som til dels tillige kan anses for lystgår
de”.6 Undervejs måtte Skjellebækbroen passeres, 
derefter Slibebroen som havde fået sit navn efter en 
slibemølle, der lå umiddelbart syd for Bergmands- 
dal. Nord herfor førte en tredje bro over afløbet fra 
Stubbedammene. Og lidt længere fremme svingede 
vejen uden om den bakke, som allerede i begyndel
sen af 1700-årene omtales som “Skansen”, og hvor 
“Skanseøre”-batteri blev anlagt i 1807. Efter Tryk
kerdamsbakken førte en fjerde bro - “Broen ved 
Emaus” - over afløbet fra de to Borrevoldsdamme i 
Blegehaven.

“Emaus” var navnet på et herberg, hvor den vej
farende efter en lang og trættende rejse kunne “bie 
lidt”, hvilket også kunne være nødvendigt, da 
byportene lukkedes ved solnedgang. “Emaus” var 
indrettet i et bindingsværkshus, hvor man må fores
tille sig et udhængsskilt med billedet af Emaussce- 
nen og ordene “Bliv hos os, dagen hælder”. Ved si
den af lod Helsingør by opføre et “køkkenhus”. Det 
var da tolder Morten Jensen ejede stedet, og her hav
de ladet de kongelige bådsmænd indlogere i 1620- 
21, medens de arbejdede på Christian den Fjerdes i 
øvrigt aldrig fuldførte havneanlæg.
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Umiddelbart efter Trykkerdam
men passerede den vejfarende 
fra Helsingør omkring midten 
af forrige århundrerde først det 
gamle kanonbatteri Skanseøre, 
dernæst det tidligere Berg- 
mandsdal Teglværk, også kal
det Første Teglgård, og endelig 
Kronborg Teglgård ved byskel
let, hvor også landstedet Meu- 
lenborg var beliggende.
Helsingør Kommunes Museers 
tegningsarkiv.



“Emaus” lå i “Blegehaven” straks nedenfor for 
“Galgebakken”, hvor tidens forbrydere måtte dingle 
for vind og vejr til almindelig påmindelse for de for
bipasserende om, at her sattes ret og skel. “Broen 
ved Emaus” satte således et symbolsk skel. En del af 
“Galgebakken”, som også omfattede Trykker
damsbakken, rummede i øvrigt det middelalderlige 
borganlæg “Borrevold”, som senere tider med Arild 
Huitfeldt som hjemmelsmand har benævnt “Flyn
derborg”.7 Værtshuset “Emaus” ophører med at ek
sistere med udgangen af 1600-årene. Sidste gang 
“Emaus” omtales er i 1673.8 Formentlig er huset ble
vet revet ned.

Bebyggelsen udenfor Svingelport
Nærliggende vil det være at sætte dette i forbindelse 
med den økonomiske krise, som netop da ramte Hel
singør. I alle tilfælde tales der i 1680’erne om byens 
tilbagegang og om faldende befolkningstal. Årsa
gerne hertil var mangeartede, men en afgørende fak
tor har været udviklingen i sundtrafikken, som var 
mærkbar berørt af tidens langvarige søkrige, der 
virkede hæmmende for søfarten også gennem Øre
sund.

Næppe var Helsingør i det første årti af det nye 
århundrede langsomt begyndt at komme til kræfter, 
før byen atter måtte døje ikke alene med de byrder, 
udbruddet af Den store nordiske Krig (1709-20) 
medførte, men også med pestens rædsler. Da der i 
1711 blev konstateret pest i Helsingør, blev byen af
spærret fra omverdenen, og iøvrigt overladt til sin 
egen skæbne. Byen søgte efter bedste formåen lige
ledes at isolere de pestramte i særlige huse. I den for
bindelse omtales tre karantænehuse i “Lille Jylland” 
udenfor Svingelporten. 1800 mennesker blev pestens 
ofre. Det var lidt over en tredjedel af byens ind
byggere.

Endnu i 1717 stod en betragtelig del af byens huse 
og gårde forfaldne og ubeboede, og byens nærings
liv var så godt som lammet. Men langsomt rettede 
byen sig, og Danmarks lange fredsperiode (1720- 
1801) kom den til gode. Skibsfarten i Sundet var 
påny inde i en betydelig vækstperiode, og i tusindvis 
kastede skibene anker på rheden for at klarere den 
pålagte Øresundstold. Dette skabte selvfølgelig 
travlhed overalt, på skibsbroen, hos færgemændene, 
i handelshusene, i værtshuse og knejper, hos kræm

merne og rundt om i håndværkernes værksteder. 
Byggeriet kom tilsvarende i gang på ny.9

Selvom der på denne tid må have været rigelig 
med plads indenfor bygrænsen, valgte en del byg
herrer en byggeplads umiddelbart udenfor byen. Her 
lå fra gammel tid et bælte af “græs- og kålhaver”.10 
Således også ved landevejen langs med Øresund til 
Snekkersten. Her erhvervede borgmester Henrik 
Mogensen Rosenvinge i 1578 en “øde havejord” til
hørende Hans Willumsen Snedker formedelst “10 
gamle daler og et trøjeklæde til hans moder”. Jordt- 
illiggendet får senere navnet “Kokkens Have” efter 
Hans Aarensen Kok, der døde i 1611, og som var 
“født til Missla ved Bremen”. Haven ejedes omkring 
midten af 1600-årene af den norske postmester i 
Helsingør, og var da udstyret med lysthus og “pil- 
kentafel og klodsbane”.11 Øjensynlig har stedet 
været en slags værtshus. I alle tilfælde er det også 
her den norske postmesters enke, Catarina si. Bonne 
Sennecsen senere tappede øl og brændevin.12 Den 
svenske kong Karl X Gustav med følge kan meget 
vel havde læsket ganen her i 1658, da de fra den høje 
bakke i haven fulgte søslaget mellem den hollandske 
og svenske flåde. Det var rimeligvis også fra den 
samme høj, kong Hans i 1510 med sit rytterfølge var 
tilskuere til lybækkernes beskydning af Helsingør.13

Øst for “Kokkens Have”, der i 1765-66 indrette
des med skydebane for Helsingørs kongelig privile
gerede Skydeselskab, lå Lars Børgesens blegehave, 
som omfattede lavningen mellem den nyanlagte 
Kongevej (1780-90), Rørtangvejen eller “Vangeve
jen” (Skydebane Allé) og Snekkersten vej en.14

Nedenfor bakkehøjen i “Kokkens Have”, gravet 
ind i den gamle kystskrænt, fandt man i 1934 res
terne af en middelalderlig teglovn. Muligvis er det 
denne, som omtales i en retssag over tre “horer”, 
som ved “Morten Jensens teglgård sønden for byen” 
ved middagstid “på morderisk vis” havde overfaldet 
en fattig kvinde fra København, stukket hende med 
kniv og slået hendes ansigt blåt og blodigt. De havde 
desuden frarøvet hende en kåbe, et lagen, linklæder 
og en kurv valnødder. Kåben havde de omgående 
pantsat i det nærliggende værtshus “Emaus” for
medelst 8 skilling, som de straks havde omsat i øl. 
Selve teglgården med strygepladen og tørreladerne 
må have ligget på på forterrænet ned mod lande
vejen. Nærhed til vej og strand lettede tilførslen af
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den nødvendige 1er og transporten af de færdige 
teglsten. Et forhold som nøje måtte iagttages med 
datidens transportmidler. Således også da teglgårde 
blev anlagt længere borte fra byen.15

Forløbet af Den gamle Strandvej
Landevejen til København passerede gennem 2 af de 
6 løkker, som Helsingørs markjorder var blevet ind
delt i. Nærmest byen lå “Borrevolds Løkke uden 
Svingelen” omfattende jorderne beliggende mellem 
“Borups og Rørtangsvej” med 11 lodsejere. “Sønder 
Strand Løkke” hed den anden. Grænsen mellem de 
to løkker gik langs “Borupvejen” ved “vandkilden 
og retterstedet”. “Sønder Strand Løkke” dækkede 
jorderne mellem “Københavns og Borupsvej”. Her 
var 3 lodsejere. Det sydligste jordlod lå ved “Kron
borg Teglgård”, som ejede dette, men uden dog at 
dyrke jorden. De to andre lodsejere havde ikke i 16 år 
tilsået deres jord. Lidt over halvdelen af lodsejerne i 
“Borrevolds Løkke” tilsåede derimod regelmæssigt 

Forløbet af Strandvejen mellem Snekkersten og Helsing
ør har ligget nogenlunde fast siden middelalderen. 
Størst ændring er foretaget ved Trykkerdamsbakken for 
hvis fod Strandvejen løb indtil 1817, hvor den blev skyllet 
bort ved en stormflod. Forlægningen af Nordbanen i 
1890-91 nødvendiggjorde samtidig en omlægning af den 
gamle Strandvej mellem Trykkerdammen og Svingelport.

deres jordlodder. De øvrige lodsejere dyrkede jorden 
mere eller mindre intensivt ved kun at så hvert andet 
til sjette år.16

“Borupvejen” havde sit udspring på “Trykker
damsbakken”. Umiddelbart før det senere “Skan
seøre Batteri” udgik en sidevej mod vest og nord om 
Bergmandsdals jorder langs den sydlige kant af Sto
re Stubbedam og Store Sidseledam videre ud til Bo- 
rupgaard ved Snekkersten. Det første stykke af “Bo- 
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rupvejen” er bevaret i Trykkerdammen. “Rørtang
vej” eller “Gammel Gurrevej” er tilsvarende bevaret 
på det første stykke af Skydebane Allé, herfra dreje
de den videre ind i landet bagom “Kokkens Have”.17

I al væsentlighed har forløbet af den gamle 
“strandvej” ved Helsingør været ret konstant om 
end mindre ændringer selvfølgelig har fundet sted 
tid efter anden. Således ved Trykkerdamsbakken. 
Vejen løb ikke som nu op ad bakkesiden, men ved 
foden af bakken langs stranden frem til byporten 
ved Svingelen. Da en stormflod i 1817 bortrev den 
flade strandbred, og dermed “strandvejen”, neden 
for Trykkerdamsbakken, blev den nye vej ført gen
nem bakken. Ved stormfloden forsvandt også en 
stor del af det gamle “Sjællandsøre”, den lave, san
dede, fremspringende odde, hvorefter Helsingør og 
Øresund i øvrigt har fået navn.

At dele af kystskrænten tid efter anden forsvandt 
i havet var ikke noget ualmindeligt. Behørigt trukket 
tilbage fra vejen og kysten, har de skiftende ejere på 
Bergmandsdal mangen en gang været vidne til, 
hvorledes det frådende Øresund har ædt sig ind i 
kystbrinken og dermed på Strandvejen. Særlig slemt 
stod det til henne ved “Teglgårdshuset”, hvor et 
stort stykke af vejen sank i havet i forbindelse med 
stormen den 8. januar 1839. Af en erklæring om 
vejens istandsættelse hedder det, “at forstranden fra 
Helsingør til København årlig tager af, og mere og 
mere udsætter husene for fare”. Navnlig gælder det 
stranden ud for Snekkersten og Sletten. “Den angre
bne strækning på førstnævnte sted frembyder nu ik
ke mere end 6-8 alen forgrund til bygningerne ved et 
lodret nedfald mod stranden af 4 alen”. Og i fort
sættelsen siges det, “at vejen nu må anses for så far
lig som mulig, thi, uimodsigelig vil, ved indtræden
de tøvejr, brinkene falde ned, indtil en naturlig 
skråning efter de forskellige jordarter har dannet 
sig”.18

“Kronborg Teglgård” - Strandvejen 98
Vel forbi Snekkersten fiskerleje og kroen lå lande
vejen som nævnt åben ind til Helsingør. Husene og 
bygningerne på Kronborg Teglgård dukkede som 
den første bebyggelse frem ved vejen, der her gik 
tæt på kysten. Omvendt oplevedes situaionen selv
følgelig, når turen gik den anden vej. Stedet be- 
nævntes da “Anden Teglgård”. Men det var mere

Kronborg Teglgårds historie kan føres tilbage til Chri
stian den Fjerdes tid. 11700-årene benævnes stedet som 
“Anden Teglgård”. Udsnit afkort fra 1849, se side 43.

indviklet end som så. Formelt lå teglgården på Amt
ets og Helsingørs fælles overdrev, betegnet “Tikøb 
Sogns Overdrev”, men hørte i administrativ hen
seende under amtets jurisdiktion. Reelt var det vel 
dette, som brandtaksationsfolkene fik en belæring 
om, da de i forbindelse med taksationsforretningen i 
1761 indfandt sig på ejendommen, og blev nægtet 
adgang, eller som det kan læses i brandtaksations
protokollen “Anden teglbrændergård, Kronborg 
Tegl Fabrique kaldet, som tilhører Lafont og af ham 
bebos, beliggende ved Københavns Landevej, haver 
bemeldte ejer Lafont ikke villet tillade at tage under 
syn og taksation da vi derom hos ham indfandt os, 
hvorfor samme teglgårds værdi vi heller her kan an
føre”.'9

Og herved blev det også under de efterfølgende 
ejere af Kronborg Teglgård. Ejendommen optræder 
på intet tidspunkt i de helsingørske brandtaksations
protokoller, selvom teglværket formelt efter skel
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sætningen i 1788 lå på købstadens grund. Delingen 
af “Tikøb Sogns Overdrev” mellem Amtet og Hel
singør havde således fastsat skellet “ved bakken 
mellem Snekkersten og Kronborg Teglgård”, hvilket 
stort set var det synspunkt købstadens folk havde 
hævdet.20 Lafont havde som ejer af Kronborg Tegl
værk forfægtet det modsatte synspunkt, idet han 
“frygtede for ved fremtidige indhegninger, gærder, 
besåning m.m. at skulle blive hindret i udøvelsen af 
sin ret til lergravning i overdrevet”.21

Her ved skellet mellem Helsingør og Snekkersten 
havde en Anders Vintapper af Christian den Fjerde i 
1621 fået privilegium på en teglgård, som også kun
ne levere sten til byggearbejderne på Kronborg. 
Christian den Fjerde overlader i 1633 teglgården til 
“os elskelige Willum Mortensen, øverste toldskriver 
i Vor stad Helsingør”. Willum Mortensen fik des
uden frit fiskeri i stranden ud for “den teglgård, han 
haver og bruger”. Vandmølle hørte også til ejendom
men. Den lå ved Skjel lebækken.22

Det må være denne teglgård, som under betegnel
sen “Teglgården liggende % mil vej synden for Hel
singør, på samme byes grund”, hvis ejermand angi
ves at være assessor Christen Simonsen, der omtales 
i Helsingør Markbog fra 1681. Om teglgården hed
der det, at “Betjentene på samme teglgård ved deres 
visse arbejde daglig, og kan årlig forarbejdes om
trent 10 ovne tagsten a 10.000, og 10 ovne mursten a 
7000, når vejrligen er god, mens om foråret eller ef
terhøsten når frost påkommes, eller om sommeren 
storm og regn, foregives stenene at skændes, så da ej 
mere end 8 å 9 ovne skal kunne brændes, og skal 
endda være den ovnsten, hvoriblandt vel looo å 2000 
vrag ved ovnens udlosning skal kunne befindes. Og 
eftersom nu skal være mangel på 1er, så at leret på 
andre steder videre tilforn skal søges, kan ej vides, 
hvad herefter kan blive. Ellers giver nu forpagteren 
deraf..”25

Arbejdet på “Kronborg Teglgård” har næppe ad
skilt sig væsentligt fra andre lignende teglgårde. Det 
opgravede 1er er blevet bragt til pladsen, hvor tegls
trygeren, “formater laterum”, som han kaldes i dati
dens dokumenter, formede stenene. Men først blev 
leret æltet og renset for urenheder, og hvis det var for 
fedt, blev det iblandet sand. Teglstrygeren, der i 
løbet af en arbejdsdag skulle lave over 1000 sten, ar
bejdede ved et træbord. På dette havde han sine våde 

træforme, i hvilke han slog den forarbejdede 1er så 
fast som muligt. Fra teglstrygeren blev formene 
båret til “liggepladsen”, hvor stenene forsigtigt ban
kedes ud. Stenene blev senere stablet i en tørrelade, 
hvor de var beskyttet mod regn, samtidig med at vin
den fik frit spil. Når stenene var blevet tilstrækkeligt 
tørre, blev de bragt ind i teglovnen og stablet på en 
sådan måde, at der dannedes en kanal i forlængelse 
af fyråbningen og ikke tættere, end at varmen let 
kunne trænge op mellem stenene. Teglovnen blev til 
sidst lukket foroven med flade dæksten og 1er. 
Brændingen, der skulle foregå med forsigtighed i 
begyndelsen, da stenene endnu indeholdt væde, 
kunne reguleres ved fyringsåbningerne, men også 
ved at fjerne dæksten, hvorved der kunne komme 
mere ilt og træk i ovnen. Et bøsseskud ind i et fyrhul 
kunne ligeledes hjælpe, hvis ovnen var blevet for 
tæt. Temperaturen i en sådan ovn kunne i løbet af tre 
til fire dage nå op på omkringlOOO grader celsius. 
Brændingen var færdig, når flammerne slog op gen
nem dæklaget.24

Når Næringstaksten for 1704 oplyser, at ejeren af 
Kronborg Teglværk lever af sit teglbrænderi, er dette 
givetvis korrekt, men Anders Mohnsen på teglgår
den har formentlig ligesom efterfølgerne drevet 
landbrug på den tilhørende jord som privilegiet 
bød.25 Det er trolig ejeren af Kronborg Teglgård, der 
omtales i en lille notits i 1798 i Helsingøerbladet. 
Der klagedes i den forbindelse over, at vedkommen
de ejer af et sted henad Snekkersten holder en gal 
orne, “som søger folk og undertiden sætter børns liv 
i fare, gå løs omkring på den alfare vej, uagtet han 
vel næppe kan være uvidende om, hvad skade den er 
i stand til at gøre”. En færgemand var eksempelvis 
kort forinden blevet anfaldet bagfra af ornen, og 
havde han ikke “til lykke haft en bådshage ved hånd
en, som han jagede den i flaben, ville det upåtvivle- 
lig have set sørgeligt ud med ham”.26

En opgørelse fra omkring 1830 viser en ganske 
omfattende landbrugsdrift ved Kronborg Teglgård, 
der stod for 2 skp.privilegeret hartkorn, med et areal 
af 55 tdr. agerland, hvoraf 27% tdr. er købstadjord, 24 
tdr. mose og 5 tdr. skov. Udsæden udgjorde 12 tdr. 
rug, 12 tdr. byg og 3o tdr. havre. Foldudbyttet lå 
sædvanligvis på 8. Høslettet lå tilsvarende på om
kring 80 læs. Udbyttet ved kartoffeldyrkningen op
lyses ikke, men der blev gennemsnitlig lagt 30 tdr. 
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kartofler. Husdyrholdet på Kronborg Teglværk om
fattede 8 heste, 12 køer og 12 får. Iberegnet denne 
opgørelse var det nærliggende Meulenborg, som 
blev drevet under Kronborg Teglværk.27

Kronborg Teglgård fremstod i tiden omkring år 
1800, nærmest som et firlænget bygningskompleks. 
Et forholdsvis smalt stykke havejord lå ud mod lan
devejen. Foran den øst-vest orienterede hovedbyg
ning lå den store lysthave, hvorigennem afløbet fra 
dammene på det nærliggende Meulenborg passere
de. Lysthaven afgrænsedes af landevejen og mod 
syd af den lille markvej som ledte op til Meulen
borg. Denne markvej er stort set identisk med den 
lille offentlige passage, der endnu eksisterer mellem 
Strandvejen nummer 100a og 100b, der forbinder 
sidstnævnte med den nuværende Nørrevej og 
fortsætter i den ligeledes nuværende Kirsebærbak
ken. Et kort fra 1790 viser, at “teglgårdspladsen” 
med strygeplads, tørreplads, tegllader og ovne på 
dette tidspunkt må have ligget nord for selve 
gården.28

Kronborg Teglgård bestod omkring 1830 af fem 
huse opført dels i grundmur dels i mur og bindings
værk. Alle bygninger var “teglhængte og vel vedli
geholdte” og “afgive herskabelig bopæl”. Under 
teglgården hørte desuden 2 huse med jord og 4 uden 
jord, som skulle “forrette 52 arbejdsdage”, men 
iøvrigt boede i lejeboliger. Beboerne arbejdede ved 
teglværket, som havde en kapacitet til på én gang at 
kunne “brænde 80 til 100.000 mursten, 300 tdr. 
kalk,og 12.000 tagsten.29

Fra Snekkersten er Nordbanens linieføring stort 
set parallel med Øresundskysten og dermed Strand
vejen. Da jernbanen anlagdes i 1864 måtte en “dæm
ning” bygges over den dybe istidskløft ved skellet 
mellem Meulenborg og Kronborg Teglgård. Ved 
omlægningen af Nordbanen i 1890-91 kom den nye 
linieføring til at ligge nærmere Strandvejen. Herved 
kom jernbanen til at passere direkte hen over Kron
borg Teglgårds grund, uden dog at berøre selve byg
ningskomplekset, som da omfattede en hovedbyg
ning og to sidebygninger, hvoraf den ene var bygget 
sammen med en bagbygning. Bagved denne lå end
nu en bygning.30

Hovedbygningen ved Kronborg Teglgård har ty
deligvis ikke været orienteret mod landevejen og 
Øresund, men derimod mod haven og kysten mod 

syd. Den oprindelig store foranliggende have har gi
vetvis været med til at give den velproportionerede 
hovedbygning med halvvalmet tag og frontkvist et 
vist format. Troligt har huset fra begyndelsen været 
udstyret med en veranda og muligvis også altan. 
Bygningen er typisk for 1800-årenes bebyggelse på 
denne del af kysten med mindelser om samtidige 
gårde.

Umiddelbart nord for Kronborg Teglgård drejede 
en markvej fra landevejen og ind i landet ad den na
turlige lavning, der findes her, og som fortsætter op 
langs Meulenborg (Bøgebakken), og videre frem til 
Kongevejen, da denne blev anlagt i slutningen af 
1700-årene. Markvejen blev senere ophøjet til egen
tlig vej under betegnelsen Rønnebær Alle, og ført 
under jernbanen gennem en viadukt.31

Endnu i 1880’eme betegnedes stedet som “Kron
borg Teglværk”, men reelt var teglværksdriften op
hørt formentlig allerede omkring midten af 1800- 
årene. Først i 1937 blev Stubbedamsvej forlænget 
henover Kronborg Teglgårds gamle teglovne, ført 
gennem en viadukt og videre henover havejorden 
frem til Strandvejen i en blød bugtning. Med undta
gelse af hovedbygningen var de øvrige bygninger 
forlængst revet ned og erstattet af villaer. Også på 
teglgårdsjorden ned mod Snekkersten byggedes vil
laer. Her lå nærmest Snekkersten på en lille enklave 
af “Helsingør Kjøbstads Overdrev” allerede en be
byggelse, som måtte vige pladsen for opførelsen af 
“Officershjemmet” (Strandvejen 106). Naboejen
dommen blev tilsvarende erstattet af en nyere be
byggelse.32

“Meulenborg”
Indtil 1752 var Meulenborgs grund en del af det 
fælles overdrev for Helsingør by og de nærmestbo- 
ende bønder. Nævnte år fik en Bernhardt Diderich 
Bode kongelig tilladelse til at lade et 140 gange 90 
favne stort jordstykke indhegne mod en beskeden 
indfæstningsafgift. Bode måtte ikke opføre nogen 
bygning på grunden til “Hans Majst. vildtbane til 
hinder og fornærmelse”. Endvidere skulle interes
senterne i Helsingør Vandkompagnis rettigheder 
respekteres og således ikke “hverken nu eller heref
ter enten ved gærder, grøfter, bygninger, ager
dyrkning eller i nogen måde vorder forhindret, når 
de fandt det tjenlig og fornøden at betjene sig af de-

48



res gamle rettigheder til de udi denne jord værende 
kilder, render og vandledninger dets eftersyn, repa
ration og uhindrede brug”. Da Vandkompagniet tilli
ge havde monopol på at forsyne de forbisej lende 
skibe med friskt vand fra dets vandkam ved skibs
broen, måtte Bode heller ikke tappe friskt ferskvand 
på grunden med forsyning af skibene for øje.

Med den rigelig mængde ferskvand som flød fra 
hans ejendom, øjnede Bode en udnyttelse til mølleri. 
Tilladelse til at anlægge og drive en vandmølle “til 
sigtemel, perle- og andre slags gryn, som ikke på 
ordinære møller males samt ulden tøjs stampning” 
opnåede Bode i 1757, men nogen mølle fik han des
uagtet aldrig anlagt. Først i 1788 kan den daværende 
ejer af Meulenborg, prokurator Niels Hansen, med
dele at en vandmølle omsider er blevet anlagt. Og i 
den forbindelse anmoder Niels Hansen om at blive 
taget i ed og få sin nye mølle anbefalet på det bedste 
til byens borgere.

Niels Hansen havde overtaget “Meulenborg” ef
ter en købmand Ditlev Møller, som havde erhvervet 
stedet i 1769. Ejendommen omtales ved dette ejer
skifte som “bebygt” uden nogen nærmere forkla
ring. Formentlig var der tale om den bindings
værksbygning, som blev nedrevet i 1993/94. Først 
omkring 1775 lod Niels Hansen en herskabelig ho
vedbygning opføre i tidens smag og stil - nyklassi
cismen. Ved opførelsen anvendtes teglsten fra den 
teglgård, som kort forinden var blevet anlagt klos op 
ad gården. I 1778 ansøger Niels Hansen om, at der 
måtte blive tilstået hans nye teglgård samme privile
gier, som byens øvrige teglværker havde til at grave 
1er på overdrevet, hvor det nu engang fandtes. An
dragendet blev afslået med den begrundelse, at 
Meulenborgs ejere egenmægtigt og uden adkomst 
allerede havde inddraget temmelig store stykker af 
overdrevet til deres ejendom.

Øverst ses et udsnit af kort opmålt 1929-30, der viser 
Meulenborg og den gamle Kronborg Teglgård.
Nederst ses de samme ejendomme på et målebordsblad 
fra 1915.
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Teglværksdrift og mølleri var oprindelige underlag for det herskabelige landsted, som prokurator Niels Hansen omkring 
1775 lod opføre på “Meulenborg”. Beliggende et stykke oppe ad kysthældet, var der en pragtfuld udsigt over Øresund, som 
kunne begejstre enhver. Landstedet blev i slutningen af 1800-årene udvidet, hvorved den fine nyklassicistiske bygning blev 
omklamret til nærmest ukendelighed.
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I 1812 solgte Ernst Nicolai Saurbrey efter fuld
magt af sin svigerfader, Niels Hansen, Meulenborg 
med tilliggender til silke-og klædekræmmer Lorentz 
Andreas Hinrichsen i København. Ved overdragel
sen oplyses det, at der foruden en vandmølle, en 
teglovn og i tilknytning hertil en lermølle “fandtes et 
hus i enden af haven, hvor udi er en pottemagerovn”.

Meulenborg blev omkring 1830 drevet under 
Kronborg Teglgård, som ejede landstedet. På dette 
tidspunkt stod det for 1 tdr. 5 skjp.privil.hartk., med 
et areal af 18 tdr.agerland og 1 tdr.land skov. Gården 
omfattede et grundmuret stuehus og 2 stråtækte ud
huse i mur og bindingsværk.33

En senere ejer af Meulenborg var den norsk-sven- 
ske generalkonsul Frans Ewerløf, som overtog Meu
lenborg i 1839 som sommerresidens.

I de varme sommermåneder udfoldede der sig stor 
selskabelighed på Meulenborg. Her kom digteren 
Chr. Molbech, som i 1849 i et brev til P.D.A. Atter- 
bom skrev: “Det er næsten kronen for alle landsteder 
og alle udsigter på hele den pragtfulde sjællandske 
kyst fra København til Kronborg. Her tilbragte jeg 
nogle behagelige dage i et interessant selskab. Den 
meget godmodige og meget dannede Frederikke 
Bremer havde levet 3-4 uger på dette skønne sted, 
inden hun i foråret forlod Danmark. Det var mig be
hageligt, ved nogle dages samliv at lære nøjere at 
kende en så interessant og elskværdig kvindelig in
dividualist fra Sveriges digterverden”. 11897 var den 
bekendte skibsreder H.N. Andersen interesseret i at 
købe Meulenborg med tanke på, at admiral Riche
lieu skulle bo på landstedet. Dette blev imidlertid ik
ke til noget. Året efter solgte Ewerløf Meulenborg til 
den unge thekøbmand C.J. Carøe, som ombyggede 
og udvidet landstedet, der blev nedrevet i 1993.34

“Bergmandsdal” - Strandvejen 64?
Meulenborg lå et stykke oppe ad kysthældet, hvorfra 
der var frit udsyn over Øresund, ligesom trafikken 
på Strandvejen kunne iagttages på behørig afstand. 
Et pænt stenkast herfra i retning af Helsingør lå 
“Første Teglgård”, som en købmand Simon Jochum- 
sen Bergmand i 1722 havde fået bevilling til at an
lægge ud til landevejen ved slugten neden for Lille 
og Store Stolpedam (Stubbedammene).

11761 tilhørte “Første teglbrændergård” en Claus 
Poulsen og en Hans Hellesen. Teglgården, hvor der

Bergmandsdal blev anlagt som teglværk af Simon 
Jochumsen Bergmand i 1722. Set fra Helsingør blev det 
“Første Teglgård”. Udsnit afkort på side 43.

beskæftigedes én mester og 2 arbejdere, der i som
merhalvåret assisteredes af en del daglejere, om
fattede bygningsmæssigt på dette tidspunkt følgende 
bygninger. “En bygning ud til vejen af 24 fag heltag 
1 loft højt. En sidebygning 11 fag heltag 1 loft højt. 
Nok en sidebygning 18 fag heltag 1 loft højt, alt af 
mur og bindingsværk. En teglbrændeovn af brand
mur på alle 4 sider, hvorover står 6 fag bindings
værkbygning med sten tagbedækket; omkring be
meldte ovn er tilbygget 36 fag skurhalvtag 1 loft højt, 
som består i bygning af tømmer med tagsten be
hængt. En tegllade af tømmer med tagsten over, be
stående af 18 fag heltag 1 loft højt. Nok en tegllade li
geledes af tømmer bygning med tagsten over, be
stående af 11 fag heltag 1 loft højt; gårdens indheg
ning består af 12 fag plankeværk og 3 fag stakit
værk”.35 Bergmandsdal, som blev den almindeligste 
betegnelse på lokaliteten, karakteriseres ved denne 
lejlighed i øvrigt kun som værende “i mådelig 
stand”.

Hans Hellesen har øjensynlig været den betyden
de investor i Bergmandsdal, selvom bemeldte Claus 
Poulsen nævnes alene ved taksationen i 1771, hvor 
det samtidig bemærkes, at Hans Hellesen har fået 
overdraget hovedbygningen. Ved taksationen i 1782 
er Claus Poulsens navn erstattet af Hanis Steffensen, 
som muligvis blot er forpagteren, ligesom dette kan 
have været tilfældet med Claus Poulsen.36 I alle 
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tilfælde er det alene Hans Hellesen, der i 1782 vare
tager Bergmandsdals ejendomsinteresser i en sag 
om ret og skel. Hans Hellesen påberåbte sig ejen
domsretten til et jordlod, som strakte sig fra Plums 
tømmerplads og til der, hvor Skanseørebatteriet se
nere blev anlagt, idet han hævdede, at Helsingørs 
magistrat og de eligerede borgere havde overdraget 
dette jordstykke til S.J. Bergmand, da denne i 1722 
anlagde Bergmandsdal. På sin side hævdede ejeren 
af “Andet Sukkerhus” Christian Clausen Plum, der 
havde solgt denne strimmel jord, at han have fået 
jordloddet af en senere magistrat, en transaktion 
som Plum kort før handelen i 1782 med Jean Jacob 
Claessen fik godkendt ved kongeligt reskript. I stri
dens hede bemægtigede Hellesen sig et par køer, 
som Claessen havde givet Plum lov til at græsse på 
jorden, og lod dem sælge ved offentlig auktion. Hel
lesen døde i 1783 og tvivlsspørgsmålet nåede heller 
ikke nogen afklaring under sønnen Jens Hellesen. 
Først med de nye ejere, Liebman & Wulff, der købte 
Bergmandsdal på auktion efter Jens Hellesen i 1790, 
synes der at være kommet en overenskomst i stand 
mellem parterne.37 Denne sag viser iøvrigt, at 
“Strandvejen” oprindelig må have sat et slags skel, 
sådan at grundstykket mellem landevejen og hav
stokken har været offentlig ejendom.

Jens Hellesen, som havde overtaget Bergmands
dal med tilhørende 40 tønder land lader ejendom
men Bergmandsdal istandsætte og forbedre umid
delbart efter overtagelsen i 1783. Hovedhuset bliver 
således i 1787 delvis nyopført, ligesom sidebygnin
gerne får tilbygget hver tre fag mur og bindings
værk. Teglværket blev tilsvarende renoveret og ud
videt. Kapaciteten anføres ved den lejlighed til 
60.000 teglsten pr brænding. 1 1890 dør Jens Helle
sen barnløs, hvorefter Bergmandsdal bliver solgt på 
auktion til handelshuset Liebmann og Wulff.

Umiddelbart efter overtagelsen lod købmændene 
Liebmann og Wulff hovedhuset modernisere og ud
vide, så hovedhuset fremstår med 29 fag bindings
værk og nyindrettet med værelser, kamre og køk
ken.39 Allerede i begyndelsen af 1800-årene erstatte
des bindingsværkshuset af en grundmuret bygning 
på 60 alen i længden og 11% alen i bredden, som ind
rettes med forstue, gang og værelser, kamre og køk
ken “overalt med plankegulv og gipsede vægge”.40

Selvom Bergmandsdal allerede omkring 1760 ka

rakteriseredes som en “lystejendom” opretholdtes 
teglværksdriften endnu et godt stykke inde i 1800- 
årene. Om teglværket hedder det il831, at det “dri
ves på samme måde, som de flensborgske. For tiden 
bruges kun en ovn, der kan rumme omtr. 70.000 ste
ne; der brændes tagstene, såvel røde, som grå, mur
stene, gulvfliser (ottekantede) og gesimsstene. Her 
tilberedes også stenkalk”. Men desuagtet lakkede 
Bergmandsdals dage som teglværk mod enden. Teg
lværksbygningerne indskrænkedes gradvist. Men 
endnu i slutningen af 1820’rne, hvor Bergmandsdal 
ejedes af regimentskvartermester Schönberg synes 
teglværket at have været intakt og øjensynlig stadig
væk i funktion. Herefter er forholdene lidt uklare, 
men teglværket må være ophørt, da det som sådan 
ikke bliver opregnet ved syn og taksationen af Berg
mandsdal i 1837, hvor vekselerer Samuel Levin Na- 
thansson står som ejer af ejendommen. Berg
mandsdal fremstår herefter udelukkende som lands
ted. Til gården hørte omkring 1830 47% tønde land, 
hvoraf de 33 var agerland, som i gennemsnit ydede 
8 fold foruden 30 til 40 læs hø til dyreholdet, som 
omfattede 11 heste, 10 køer, 12 får og 10-12 svin. Un
der Bergmandsdal hørte tillige et lejehus indrettet til 
beboelse for 4 familier.41

Det omliggende sædeland på godt og vel 40 tøn
der land blev tilsyneladende i første halvdel af 1800- 
årene taget under mere intensiv anvendelse. I 
1840’rne suppleres den bestående staldbygning på 
18 fag bindingsværk med en “bagbygning 32 alen 
lang og 16% alen bred opført med stampede ler
vægge, en etage høj med vinkeltag, indrettet til gen
nemkørselsport, tærskelo og stald”. Bergmandsdals 
form og indretning tager tydeligvis i stadig højere 
grad sigte på de bomæssige forhold. Have og lyst
hus kom også til. Lysthuset var på 3 fag og opført i 
mur og bindingsværk. Haven udvidedes også grad
vist, såfremt indhegningens omfang kan tages som 
målestok herfor. Indhegningen øges således fra 10 
fag plankeværk med 1 låge til 30 fag med 4 låger. 
Denne indhegning erstattes senere af “36 alen stam
pet lermur samt 1 fag mur og bindingsværk med 
halvtag til lokum”.42 Først efter en støne ombygning 
i 1880’erne, hvor den 60 alen lange hovedbygning 
forhøjes med en etage, fik Bergmandsdal sin nu
værende nyklassicistiske fremtoning, hvor den enk
le, åbne og rene facade krones af en lille frontspids.
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“Bergmandsdal” udparcelleres
- Strandvejen 44-68
Proprietær Hans Peter Neergaard lader i årene om
kring 1850 nogle huse udskille fra Bergmandsdal. 
Aktuelt drejede det sig om “Lars Mortensens hus”43, 
som var opført omkring 1800, oprindelig i 9 fag nu 
12 fag bindingsværk. Huset lå “ved vejen til Helsin
gør” umiddelbart inden Skansøre Batteri. Tilsvaren
de blev et andet hus “ved vejen til Snekkersten” ud
skilt med selvstændigt forsikringsnummer. Huset, 
der var blevet opført i 1830’rne omfattede 9 fags 
bindingsværk “ 1 etage høj med stråtag, indrettet til 
værelser”. Det eksisterer stadig som Strandvejen 
64d.44 Udskillelsen omfattede tillige to nyopførte 
huse. Et på “Bergmandsdals mark” og et ved Strand
vejen nær skellet til Kronborg Teglgårds jorder.45 
Begge huse var opført med stampede lervægge. 
Strandvejshuset var 23% alen i længden og 10% alen
1 bredden i 1 etage med “vinkelrørtag, indrettet til 4 
værelser og 4 kamre, hvori 4 jernovne, med stengulv 
og bræddeloft”. Det andet lerhus var 12% x 8 alen.

I Neergaards tid blev tillige en del af Bergmands
dals jorder solgt fra. Udskillelsen omfattede alene 
jordtilliggendet umiddelbart nord for det gamle 
Skanseøre Batteri. Blandt de nye grundejere var 
vægter Peder Isachsen, som i 1853 erhvervede en af 
de langstrakte parceller mellem Strandvejen og den 
såkaldte Borupvej. Året efter købte postbud Erik 
Gudmandsen og opsynsmand Niels Olsen i fælles
skab en parcel, hvorpå de opførte et grundmuret hus 
med kælder og vinkelrørtag. Huset, hvis grundmål 
var 17 gange 12 alen, indrettedes med 8 værelser og
2 køkkener. I gården stod endvidere et lille halv
tagskur indrettet “til lokum og svinesti”. En muret 
brønd med dæksel og vinde forsynede huset med 
rent, friskt vand.46

Et noget større og mere veludstyret hus havde en 
maskinmester Wagner fået bygget på den store par
cel klos op ad det tidligere kanonbatteri Skanseøre. 
Det grundmurede hus, som var 21% alen langt og 9 
alen dybt, var indrettet med “ forstue, 4 gipsede, pa
nelerede og tapetserede værelser med 4 jernvind- 
ovne og køkken med koge- og bageindretning”. Et 
baghus rummede høstald og materielhus. Desuden 
lokum og tørveskur på henholdsvis 1 og 2 fag 
“brædder og tømmer”.47 Huset blev senere overtaget 
af kontraadmiral og tidligere havnekaptajn på St.

Croix, Edvard van Dockum. Omkring 1890 var eje
ren Baronesse Haxthausen.48

På naboparcellen lå skomager Sv. Bentsen’s 
jævnstore hus. Med ikke mindre end 4 køkkener må 
ejendommen, som omfattede et grundmuret forhus 
og sidehus, tillige have omfattet en form for lejebo
lig. Oprindelig havde et beskedent 9 fags bindings
værkshus ligget på grunden tilhørende en Søren 
Hassing.49 Naboejendommen næst efter ejedes i 
1867 af en Johan Chr. Henriksen, og omfattede for
uden et hus mod vejen en ligeledes grundmuret bag
bygning, som foruden tørvehus, rummede et vaske
hus med indmuret kobberkedel og et pigekammer.50

Grænsen for Bergmandsdaljorderne gik ved Tryk
kerdammen langs den gamle forbindelsesvej til 
Borupgaard ved Snekkersten. Det var på denne par
cel langs Borupvejen, føromtalte Niels Olsen og 
Gudmandsen allerede i 185o’erne havde bygget et 
slags dobbelthus. Bygherre på den sidste af de 5 
“Bergmandsdalparceller” var en Anders Johansen. 
Huset var, som de øvrige på denne del af kysthældet, 
individuelt udformet såvel i den ydre fremtoning 
som indretningen. Ejendommen omfattede “en 
grundmuret bygning, 18% alen lang, 12 alen dyb, 
med vinkeltegltag, kvist og kælder. Heri er indrettet 
2 forstuer, 1 trappegang, 8 gibsede, tapetserede og 
farvede værelser og kamre med 6 jernvindovne, 4 
køkkener med komfurer og 2 spisekamre. Hertil 
kom en grundmuret sidebygning, 14 alen lang, 6% 
alen dyb med vinkeltegltag, heri vaskehus med ind
muret jerngryde og tørveskur. Endelig var der et 
udhus af 5 fag mur og bindingsværk til svinehus og 
lokum, 3 fag plankeværk, 1 låge, 1 opstander med 
jernredskab”.51

På toppen af kystskrænten på den vestre side af 
Borupvejen havde jordbruger Søren Larsen sin gård. 
En ejendom som foruden det grundmurede stuehus 
omfattede en 12 fags længe til lo, lade og stald. Til
bygget var endvidere et hønsehus.52 Klemt inde mel
lem Borupvejen og Nordbanen, som i 1890-91 blev 
gravet ned gennem bakkerne til Helsingør Havn, 
blev ejendommen revet ned. 11903 lod fotograf Carl 
Christensen, opfinderen af det matte fotografi, villa
en “Ørehøj” opføre på grunden, men på den anden 
side af vejen. Den imposante villa udviser tidens yn
dede nybarokke stil i dette tilfælde skabt af arkitekt 
Aage Mathiesen. En privat vej blev ført ned over
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Knejsende på toppen af det stejle kysthæld ved Trykker
dammen fremstår fotograf Carl Christensens villa “Øre- 
høi” imposant i sin nybarokke stil. Villaen er opført i 
1903 efter tegning af arkitekt Aage Mathiesen, som trolig 
også har skabt det særegne haveanlæg. Efter Carl 
Christensens fuglekongeskive fra 1906 i Helsingørs kon
gelige privilegerede Skydeselskab.

grunden og ud i Strandvejen. Nærmeste naboejen
dom var på dette tidspunkt et lille beskedent bin
dingsværkshus på 9 fag og et lille materielhus omgi
vet af en lermur.53

Endnu i begyndelsen af 1930’rne var Berg
mandsdal et landsted, som lå med behørig afstand til 
nærmeste nabo. Ejendommen blev i 1931 overtaget 
af “Udstykningsaktieselskabet Bergmandsdal”, 
hvorefter store dele af jorderne udstykkedes til villa
bebyggelse. Samtidig anlægges på en del af jorderne 
det kommunale grønne “Stubbedamsanlæg” mellem 
Stubbedamsvej og Kongevej. Selve Bergmandsdal 
udstykkedes efter en gennemgribende renovering i 
1979 til 5 ejerlejligheder.54

Kanonbatterierne Skansøre og Smedehage 
Umiddelbart efter den store, blødt svungne kløft i 
skrænten nord for Bergmandsdal, rager et lavt pla

teau ud fra den ellers stejle skrænt ovenfor Strandve
jen. Herfra var et frit udsyn over Øresund såvel mod 
nord som syd. Et ideelt sted at placere et kanonbatte
ri, når den betydningsfulde og økonomisk vigtige 
rhed ved Helsingør skulle forsvares. Kanonbatteriet 
på “Skanseøre” suppleredes samtidig med søbatteri
et “Smedehage” på stranden nedenfor Trykker
damsbakken. “Napoleonskrigene” raser ude i Euro
pa, og som en udløber heraf er Danmark på krigsfod 
med England. Den engelske flåde passerede ikke 
alene i 1801 og igen i 1807 næsten uhindret gennem 
Øresund, men i 1807 kaprede tillige det meste af den 
danske flåde.

Skanseøre Batteri var blot et blandt mange, som i 
de urolige årl807-14 blev anlagt langs de danske 
kyster. Det var det største af kanonbatterierne på 
Øresundkysten. Batteriet havde to bastioner. Arme
ret med 10 stykker 18 pundige kanoner og 3 stk 20 
pundige haubitsere samt “en ovn til glødende kug
ler”. Midt i batteriet stod et materielhus. Mandskab 
og materiel var beskyttet af svære palisader. Adgan
gen til batteriet var gennem en barriereport.55 Med 
fredsslutningen i 1814 havde Skanseøre og de øvri
ge kystbatteriet i det store hele udspillet deres rolle, 
men indgik endnu i nogle år i det danske kystforsvar. 
Resterne af Skanseøre Batteri lå omkring 1840 øde 
og forladt, kun anvendt som stejleplads for de stedli
ge fiskere.

“Trykkerdammen”
Efter Skanseøre Batteri gik vejen op ad. Halvvejs på 
Trykkerdamsbakken stødte en vej til. Det var som 
tidligere nævnt den gamle forbindelsesvej til Bo- 
rupgaard ved Snekkersten. Markant hævede den sig 
op ad kystskrænten, hvor den svingede blødt ind i 
landet. Borupvejen blev skåret over i forbindelse 
med omlægningen af Nordbanen i 1890-91, men 
tjente herefter fortsat som adgangsvej for de få og 
spredte huse, som lå ovenfor vejen, og således også 
til de etageejendomme, som Det sociale Boligsel
skab i Helsingør i 1953 lod bygge øverst oppe på 
bakkeplateauet. Først i 1940 fik den lille stump vej 
navnet Trykkerdammen, om hvis fod ligger et par af 
de ældst bevarede huse, som er fra anden halvdel af 
1800-årene.56

Trykkerdammens landskabelige fremtoning 
skæmmedes i 1761 ikke af nogen bebyggelse. Her lå 
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kun Helsingør Vandkompagnis store vandreservoir 
eller opsamlingsbassin. Først omkring 1840 synes de 
første huse at være blevet bygget på Trykkerdam
men. Og endnu omkring 1890 omfattede bebyggel
sen blot 4-5 huse oven for vejen. Nedenfor vejen lå 
overlæge Johan Martin Hansens særegne havean
læg, skabt midt i Trykkerdammens gamle udtørrede 
vandreservoir beliggende på kysthældet mellem den 
nuværende Strandvej og Søndre Strandvej. Havean
lægget med dets stenhøje, sirtræer og buske var gen
stand for stor beundring blandt helsingoraneme, når 
de var på deres eftermiddagstur langs Strandvejen 
om søndagen. “Dr. Hansens Anlæg” var også tumle
plads for tidens børn, erindres det. Også på den an
den side af vejen havde doktor Hansen en stor have. 
Den lå i tilknytning til boligen lidt højere oppe på 
bakkehældet. Haven havde tilhørt brygger Carl Wii- 

broe, og omfattede tillige “Kildebakken”, der lå på 
hjørnet af Strandvejen og “hulvejen” gennem “Bor- 
revold”. Markvejen ledte i øvrigt frem mod den 
gamle Gurrevej. I forbindelse med anlæggelsen af 
Nordbanen i 1864 blev begge markveje skåret over, 
og mistede derved deres sidste betydning. Men med 
forlægningen af Nordbanen i 1891 blev “hulvejen” 
gennem “Borrevold” på ny aktuel, nu som et stort og 
moderne vejanlæg med det officielle navn Flynder-

“ Napoleonskrigene” var forlængst blevet afsluttet, da en 
kobberstikker forevigede kanonbatteriet Skanseøre, der 
lå højt hævet over Strandvejen og Øresund. Sammen med 
det noget mindre søbatteri Smedehage på den anden side 
af Trykkerdamsbakken skulle Skanseøre i årene efter 
1807 bevogte den økonomisk vigtige Helsingør rhed. Her 
ankrede skibene op, når der skulle betales Øresundstol
den. Kobberstik fra omkring 1830.

55



\ X Ö. tow</

«I* \8’
^vvrta^ci^ *X JlT'^CuvUtø*

0^ci/i<?^lAJxi4-uz cVvc4Z^^J

— .

<v^v\ \J

borgvej.57 Ved hjørnet, hvor den gamle “hulvej” dre
jede fra Strandvejen og ind mod “Borrevold”, lå 
“Kildebakken”. Her havde brygger Carl Wiibroe i 
1857 sit rørtækte lysthus med veranda og et lille ma
terielhus. Selve lysthuset var på 6 fag opført “af 
lærketømmer, hvorpå barken sidder”. Væggene var 
forsynede “med halm og humlestager”. Oven for lå 
købmand og skibsreder I.S. Pontoppidans 8-kantede 
lysthus, som i virkeligheden var en tidlig form for 
sommerhus.58

“Dr. Hansens Anlæg” svandt bort med skaberen, 
og blev udlagt til stejleplads. “Antoniehus” har er
stattet Hansens hus, men ellers er det store haveareal 
stort set bevaret. På toppen af Trykkerdamsbakken, 
hvor Strandvejen på ny begynder at falde mod det 
flade marine forland, byggede skibsreder Nelly 
Brown i 1908 villaen “Wisborg”. På stranden neden
for fik Helsingør Roklub senere domicil.59

Badeanstalter
Søbadning var i 1800-årene blevet en uhyre populær 
foreteelse i 1800-årene, endda i en sådan grad, at 
borgmesteren i Helsingør i sommeren 1835 følte sig 
foranlediget til helt at forbyde badning fra stranden, 
idet dette stred mod “velanstændighed og voldte of- 

Kort over området mellem Skanseøre (Baronesse Haxt
hausen) og det middelalderlige voldsted Borrevold. Den 
gamle Borupvej svinger med udgangspunkt i Strandvejen 
ved grundstykke nummer 9c i en blød bue op over kyst
hældet og videre ind i baglandet. Markvejen - i dag Flyn
derborgvej - som på kortet passerer vest om Borrevold 
forbandt Strandvejen med den gamle Gurrevej eller Rør
tangvej (Fredericiavej). Kort udarbejdet i forbindelse 
med “Jernbane-Forlægningen ved Helsingør” 1890-91.

fentlig forargelse”. Resultatet heraf blev snart et 
sandt mylder af private badebroer og badehuse i til
knytning til en “strandvejsgrund”. De skabte mange 
fordele. Den badende slap ikke alene for den be
sværlige og til tider også temmelig ubehagelige va
detur over den stenede og tangfyldte havbund, men 
de kunne også bade i fuld diskretion.

Imidlertid var dette kun forundt de færreste at an
skaffe sig en privat strandgrund. Nogle øjnede i den
ne forbindelse muligheden for en lukrativ forret
ning, og anlagde såkaldte badeanstalter et stykke 
ude i havstokken. Flere af disse badeanstalter var 
ganske imponerende både hvad angår størrelse og 
faciliteter. De var selvfølgelig behørigt opdelt i her- 
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re- og dameafdeling i ærbar afstand fra hinanden. 
Om efteråret inden stormene satte ind blev hele mo
le vitten taget ned og lagt på land. Dette gjaldt også 
Hansens Badeanstalt nedenfor “Ørehøj” på Tryk- 
kerdammen. Den var anlagt i 1860’erne, og blev se
nere flyttet lidt nærmere byen.

Hansens Badeanstalt var ikke ene om at betjene 
tidens mange søbadende. Helsingoranerne kunne 
indtil omkring 1890 også søge søbadeanstalten ud 
for Schierbecks “varmbadeanstalt”, som var blevet 
etableret allerede omkring 1837 ved siden af det tid
ligere “Første Sukkerhus”.60 De kunne for den sags 
skyld også vælge søbadet ved Marienlyst Badehotel 
eller badeanstalterne i Snekkersten og Espergærde. 
Der var også en offentlig badeanstalt på Grønnehave 
og endelig den militære på Kronborg-pynten.

Da skolebadning og svømning i 1921 indførtes i 
skolernes undervisningsplan, blev badeanstalterne 
selvfølgelig flittigt frekventeret. Men det foretrukne 
badested var på Grønnehave. Det var imidlertid ved 
Trykkerdammen, “Pinsemissionen”, der i en periode 
fandt stor tilslutning blandt helsingoranere, holdt 
voksendåb. Disse blev også på anden måde et tilløb

sstykke, når de nyomvendte i deres hvide klædning 
skulle dyppes under Øresunds vande. Menigheden 
talte i tunger, og råbene lød, “kød er hø, kød er hø, 
kød er hø”. Det fortælles, at en enkelt gang blev en 
dåbskandidat betænkelig ved vandets lave tempera
tur, men blev så kastet ud i bølgerne blå, og salighe
den var dermed reddet.

Trykkerdammen blev efterhånden opgivet som 
badested, idet byens hovedkloak fik sit udløb i Øre
sund ikke langt derfra. Synet på badelivet havde i 
øvrigt også ændret sig betydeligt. Det stred ikke 
længere mod velanstændigheden at bade direkte fra 
stranden og i let påklædning. Den sidste stump 
strand ved Trykkerdammen var da forsvundet i for
bindelse med anlæggelsen af “Vandstrandvejen” i 
slutningen af 30’rne og etableringen af stenglaciet.61

Herved blev også stejlepladsen på det lave kyst
hæld afskåret fra vandet. Etableret engang i anden 
halvdel af 1800-årene er denne stejleplads nærmest 
at regne for en årsunge blandt kystens øvrige stejle
pladser, men i sammenligning med dem både intakt 
og fungerende. Et fiskerleje i gængs forstand kan 
Trykkerdammen næppe siges at have været. Mest af

Badeanstalter var endnu i begyndelsen af dette århundre
de et udpræget fænomen langs Strandvejen. Mellem 
Snekkersten og Helsingør lå således to badeanstalter. 
Begge de gengivne fotografier viser “Hansens Badeans
talt” ved Trykkerdammen. På fotografiet t.v. ses ud for 
badebroen “den Hagenstrømske villa ” samt lidt af “Cafe 
Viadukten”, hvorfra det andet fotografi er taget. Foto ca. 
1910.

57



Yderst beskedent forekommer 
fiskernes havneanlæg ved Tryk
kerdammen på dette fotografi 
fra omkring år 1910. Havnean
lægget forsvandt med anlæg
gelse af “Vandstrandvejen” i 
slutningen af1930 ’rne.
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alt synes Trykkerdammen bedst karakteriseret som 
et fiskeleje - et sted hvorfra man alene fisker, men 
ikke bor. Enkelte fiskere boede dog på Trykkerdam
men fra omkring midten af 1800-årene, men hørte til 
købstaden Helsingør. Fra Trykkerdammen fiskede i 
alle tilfælde så mange fiskere - i 1862 således 13 - at 
man finder det opportunt at anlægge en lille, beske
den bådehavn, hvor en simpel række nedrammede 
pæle udgjorde bolværket mod Øresund. En “fri
havn” kaldtes den lokalt for at understrege forskel
len fra Helsingør Havn, hvor der netop da arbejde
des ihærdigt på at opnå denne status, som det iøvrigt 
kortvarigt lykkedes at opnå.62

Hegnene langs Strandvejen
For den vejfarende ad Trykkerdamsbakken må de 
mange og meget forskelligartede hegn omkring de 
respektive gårde og haver på vej stykket ind mod 
Helsingør have været iøjnefaldende. Uden undtagel
se var alle gårde og haver indhegnet. Sædvanligvis 
var også de store ubebyggede havepladser helt eller 
delvis indhegnet. Landevejen langs kysten syd for 
Helsingør må således mest af alt have fremstået som 
et sammenhængende, “grønt gadestrøg”.

Netop indhegningen langs med Strandvejen gav 
anledning til en mindre disput mellem Späth og 
byens magistrat, som giver et interessant indblik i de 
aktuelle vejforhold. Sagen var den, at Späth der nog
le år forinden havde købt “Kokkens Have” med til
liggende 4 tønder sædeland, havde ladet en del af 
agerjorden langs “byens landevej” udlægge til have, 
og derfor fået opsat et hegn af “lægterækværk”. Ma
gistraten fandt imidlertid, at hegnet var til gene for 
vejtrafikken, og udpegede derfor 16 velagtede 
mænd af byen, som blev spurgt “Om det ikke er dem 
og hele byens indvånere bekendt, at foruden den al
mindelige kørevejen endnu på brinken langs mellem 
kørevejen og Kokke Have Jordene, var en bred og 
almindelig fodvej, som hvorpå såvel gående som ri
dende om sommeren, og kørende om vinteren har 
haft deres passage til og fra byen? Om ikke denne al
mindelige fodvej af hr. Späth ved det af ham opsatte 
rækværk, nu er frataget de til og fra byen passeren
de, så at ingen nu mere der kan passere?” Dette kun
ne de 16 agt værdige borgere kun bekræfte.

Späths indhegning havde i følge magistraten til
lige mærkbare konsekvenser på den anden side af 

vejen. Her havde Christian Clausen Plum netop købt 
grundstykket op mod byens reberbane, “som han til 
en tømmerplads har indrettet med bolværk til stran
den og plankeværk til vejen”. Problemet var, at 
Plum ikke havde ladet det nye plankeværk “af en 
temmelig distance” opsætte i flugt med stakittet, 
som Späth havde fået sat op langs reberbanen. Dette 
harmonerer dårligt med magistratens ønske om at få 
anlagt en mere lige vej, og så bred, at “to vogne ma
gelig kunne køre hinanden forbi og de gående have 
rum at retirere sig, for ikke at blive overkørt, som 
dog en vej især til og fra en købstad absolut bør være 
helst hvor begge sider er indhegnede”. Endelig skul
le vejen være “til ziirlighed for byen”. Når Späth i 
sagsforløbet taler om “den nye vej, som magistraten 
har anlagt” og “den nye landevej, som er anlagt på 
min grund” er der i virkeligheden kun tale om de 
vejarbejder magistraten lader udføre foranlediget af 
lukningen af “fodvejen”. Borgernævnet slår da også 
fast, at “Der er ikun een eneste landevej fra Svingel
port af, forbi disse forommeldte indhegninger, og 
den vej er så gammel, som nogen mindes eller har 
hørt tale om, den er også for nærværende tid på visse 
steder som meldt så smal og indskrænket for de rej
sende og især for de gående..” På en opmålingsteg
ning fra omkring 1787 fremstår landevejen udenfor 
Svingelport som en forholdsvis bred og lige vej.63 Et 
forhold som bystyret forståligt tillagde stor betyd
ning og efter bedste formåen tilstræbte opretholdt 
gennem “byggelinier” og retningslinier for place
ring af hegn langs Strandvejen. “Ved en samling af 
bygningskommissionen d. 6 april d.a.(1842) er det 
vedtaget at gadeflugten bør anvises efter den på 
dette kort med rødt punkterte linie, hvor efter gaden 
da erholder en bredde af 18 alen 15 tommer”. Denne 
vejbredde var ganske enkelt identisk med den fak
tiske afstand mellem “Løjtnant Tegners gård” og 
“Badehuset”, respektivt det nuværende Svingelport 
nummer 8 og 9-11. Dette krav kunne ikke umiddel
bart opfyldes udfor “Widerquist’s Have” med det lil
le “havehus” i vejskellet. Her var afstanden til “Lan
ge Have” over for kun 14 alen og 8 tommer. Sidst
nævnte lå mellem “Badehuset” og det såkaldte “An
det Sukkerhus”.64

Indhegningerne vekslede mellem plankeværk og 
stakit, “rækværk af lægter”65 og “gitterværk”66, men 
alle forsynede med diverse porte og låger. “Flettede
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hegn”67 og “espalier”68 nævnes også. Omkring de al
lerstørste haver og jordstykker var der sædvanligvis 
gjort brug af flethegn og undertiden “enebær stakit” 
eller “enebær stænger”.69

Lysthusene langs Strandvejen
Lysthuse var omkring midten af 1700-årene blevet 
et forholdsvis almindeligt inventarium i borgerhuse
nes haver. Men tilsyneladende også i “sommerha
verne” uden for byen. Et lysthus kan vel bedst be
skrives som et lille pavillonagtigt hus beregnet for 
sommerlige ophold. Regnede det eller blæste det for 
meget kunne kaffen og theen passende nydes i ha
vens lysthus “i det fri”. Da det ovenikøbet på denne 
tid ikke blev betragtet som noget fint eller attrå
værdigt at være solbrændt, foretrak damerne også 
ofte af den grund at søge lysthuset.

Bygherrens behov og økonomiske formåen for
mede lysthuset i tidens stil og smag. Når kongemag
ten byggede, var der sædvanligvis tale om anselige 
bygningsværker, som da Frederik den Anden i til- 

Uden undtagelse var alle gårde og haver langs Strandve
jen mellem Trykkerdammen og Svingelport indhegnede, 
som det ses på denne tegning fra omkring 1880. Et langt, 
sammenhængende stakit hegnede Strandvejen mellem 
Villa Augusta og familien Unna’s hvidkalkede længehus, 
som lå overfor “Strandhaven ” med det store lindetræ.

knytning til sit ombyggede Kronborg, lod et tre eta
ger højt lysthus rejse i den gamle klosterhave ved 
Lappen umiddelbart nord for slottet. “Lundehave”, 
som lysthuset benævntes, står i dag bevaret, som 
den midterste del af Marienlyst Slot. Da toldkæm- 
mererer J.G. Putscher i 1851 købte “Lundehave” var 
det troligt mere som sommerbolig for øje end lyst
hus i mere gængs betydning. Et sådant lod Putscher 
derimod opføre i bindingsværk i havens nordvestre 
hjørne.70

Ydmygt forekommer på den baggrund købmand 
Johan Adam Späth’s lysthus i haven til hans hoved
gård ved landevejen uden for Svingelen. Beskrivel
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sen lyder i 1761 kort og godt, at “der udi bemeldte 
have står et malet lysthus af brædder”.71 Gedigent 
må lysthuset imidlertid have været, da dette står i ha
ven til “Første Sukkerhus” endnu i 1827.72 Knap så 
længe stod “et åbent lysthus” i haven ved nabohuset, 
som i øvrigt også en tid ejedes af Späth. Lysthuset 
omtales således ikke ved bygningstaksationen i 
1782.73 Også i haven til en tredje ejendom som Späth 
ejede, “grænsende op mod den ene side til Casper 
With’s have, og mod den anden side op til Hans 
Buck’s have” stod “et lysthus med brædder be
klædt”. Der var her alene tale om en “haveplads” be
liggende på “landsiden” af Strandvejen og indheg
net med 44 fag plankeværk, 9 fag stakitværk og 30 
fag “gitterværk”.74

Lysthuset bliver i 1811 beskrevet som “espalier 
lysthus”. Det bliver i 1840’me erstattes af et grund
muret lysthus på 6 alen med kælder og vinkeltag. 
Indvendig var lysthuset udstyret med bræddegulv og 
gipsloft.75

En af de store grundejere langs den gamle lande
vej uden for Svingelen var tømmerhandler Christian 
Clausen Plum. Muligvis inspireret af Späth’s tre 
lysthuse, lod Plum i 1770 opføre et otte-kantet lyst
hus opføre i gartner With’s store have, som han 
netop havde overtaget, og i øvrigt ladet ryddet for et 
18 fag stort bindingsværksbygning med en 4 fags 
kvist. Der blev tydeligvis ikke sparet ved opførelsen. 
Lysthuset grundmuredes over en kælder, og det ud
styredes ovenikøbet, som mange af tidens store og 
fornemme huse med “gebrokkent heltag og en front
spids”.76

Lysthusene langs Strandvejen har været meget forskellige 
i størrelse og udformning. Spændende fra små og be
skedne lysthuse, opført i simpelt malet træværk, til store 
grundmurede bygninger med frontspids og gebrokkent 
tag. Lysthuset ved villaen “Petersborg” ved Strandstien 
hørte til den gedigne og imposante type. Fotograferet 
omkring 1920.

61



Det otte-kantede grundmurede lysthus ved ejendommen 
“Petersborg ” var i 2 etager med en lukket afdeling forne
den og en åben foroven. Efter anlæggelsen af “ Vand
strandvejen” i slutningen af 1930’rne kom lysthuset, der 
oprindelig var bygget ved stenglaciet ned mod stranden, 
til at ligge et stykke fra Øresund. Fotograferet omkring 
1955.

Det imposante lysthus blev i 1820’rne, hvor ejen
dommens ejer var en gartner Madsen, ombygget til 
beboelseshus. Havepladsen var herefter uden ly
sthus i en årrække. Først en gang i 1830’rne, hvor 
gartner J.W. Däncker var kommet til, udstyredes ha
ven på ny med lysthus endda to af slagsen.77 Øjen
synlig blev de to lysthuse opgivet allerede efter nog
le år. Muligvis til fordel for den nymodens “veran
da”, som et par af husene netop da fik tilbygget. Det 
oprindeligt 8-kantede lysthus, som nu udgjorde et 
særegent gavlparti til en bindingsværksbygning, fik 
omkring 1860 tilbygget en muret veranda, hvorfra 
der var udsyn over haven mod Strandvejen og Øre

sund. En træveranda “med zinktag” blev samtidig 
bygget til den bageste af bindingsværkslængerne, 
som var kommet til med årene. Herfra var der frit 
udsyn mod Trykkerdammen.78

Skønt veranda’er øjensynlig var blevet overor
dentlig populære, var lysthuse ingenlunde passé. I 
1850’erne lader konsul Unna på sin ejendom opføre 
ikke mindre end to lysthuse “af brædder og tøm
mer” på sin ejendom. Ét i “den vestre have” ved 
hovedhuset og et tilsvarende i den “østre have”, der 
lå overfor på den anden side af Strandvejen.

Hjul-og karetmager J.C. Tegner, der var naboen 
mod nord, følger øjensynlig eksemplet og rådede 
over to lysthuse, hvoraf det ene var en grundmuret 
bygning på 7 gange 7 alen med kælder og vinkeltag, 
indrettet med “et gipset og oliemalet værelse”.79 
Lysthuset stod i skellet op til konsul Unna’s ejen
dom “på den vestre side af Strandvejen”. Trælyst
huset har da muligvis stået på strandgrunden over 
for, eller måske snarere i den store have, der hørte til 
den Tegnerske ejendommen. Mod syd havde famili
en Unna gartner Däncker som nabo. Her stod allere
de to lysthuse i haven, da Däncker i 1840’me bygge
de et lille bindingsværkshus ud mod Strandvejen. 
Huset omtales ikke som lysthus, men det må have 
tjent som sådan. Det lille hus eller “havestue” som 
det betegnedes, var indrettet med “bræddegulv, 
gipsloft, malede vægge med fodpanel, en åben bal
kon med flisegulv og bræddeloft”.80

Et stykke længere henne ad Strandvejen i sydlig 
retning havde skibsbygmester Jacob Wilhelm Løve 
sin ejendom, der omfattede havejord på begge sider 
af vejen. Om lysthuset, der omtales, har stået i den 
ene eller anden af de to haver er uvist. Lysthuset, 
som givetvis har hørt til dem simple type, eksistere
de tilsyneladende kun i ganske få år.81

Endelig lå der i anden halvdel af 1800-årene ad
skillige lysthuse på Trykkerdammen. På “Kildebak
ken” havde brygger Carl Wiibroe et rørtækt lysthus 
med veranda og materielhus. Selve lysthuset var på 
6 fag opført “af lærketømmer, hvorpå barken sid
der”. Væggene var forsynede “med halm og humle
stænger”.82 Ovenfor “Kildebakken” havde købmand 
og skibsreder I.S. Pontoppidan ligeledes et lysthus, 
som efter dets form og indretning nærmest må be
tegnes som en tidlig form for “sommerhus”. Lyst
huset var 8-kantet “af mur og bindingsværk, tildæk-
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Fra lysthusene på “Kildebakken” ved Trykkerdammen 
havde man frit udsyn over Strandvejen mellem Villa Au
gusta og Svingelport. Endnu i begyndelsen af 1980’erne 
lå dette lille, lukkede lysthus med dets smukt svunkne, 
træspånklædte tag ved “Kildebakken ” på Flynderborg- 
vej 5. Lysthuset står i dag nyrestaureret i haven til Sophie 
Brahesgade 6.

ket med brædder og vinkelstråtag. Heri indeholdes 
værelser, et kabinet, et køkken med komfur, et spise
kammer, materielhus samt veranda”. Hertil kom et 
“skur af 3 fag tømmer og brædder, til materialskur 
.... en drivkasse af brædder med vinduer”. Og en 
brøndevinde fattedes heller ikke i haven bag et 7 
fags plankeværk.83

Helsingørs entre
På toppen af Trykkerdamsbakken har den vejfaren
de haft et glimrende overblik over det sidste stykke 
vej til byporten. Entreen til Helsingør har Henrich 
Steffens, der omkring 1780 boede med sine forældre 
i byen, beskrevet på følgende måde:

“Når man kommer fra København, opdager man 
ikke Helsingør førend ganske i nærheden, og man 
ser da husene nedenunder sig, næsten som svøm
mende i havet. Tagene er, tæt sammentrængte, hen- 
trukne i længden, thi to hovedgader, der løbe parallel 
med strandbredden og med hinanden strække sig 
næsten fra den ene ende af den egentlige stad til den 
anden, fra syd til nord”.84

Udsynet er i dag domineret af det ekspanderende 
“Helsingør Rensningsanlæg”, der ligger i forgrund
en foran en ny færgeterminal og DSB’s store ran- 
gerterræn, som allerede i 1891 omformede det gamle 
marine forland til ukendelighed. I baggrunden ses 
“Landets flotteste jembanegård” og husene i Svin
gelport, som i en årrække hed “GI. Strandvej”.

Området udenfor Svingelport var oprindelig en 
del af det helsingørske agerland. Her lokaliseredes 
også størstedelen af den tidlige helsingørske indu
stri. Sådan har tidens mennesker imidlertid næppe 
set det. Men faktisk lå her foruden de omtalte tegl
gårde og blegedamme en stor reberbane langs stran
den, en tid et sejlmageri foruden flere møller. To 
sukkerhuse og en ankersmedie kom til i anden halv
del af 1700-årene. Nærmest landevejen blev en del 
af jorderne gradvis udlagt til haver, som da købmand 
Johan Adam Späth omkring 1760 købte den såkaldte 
“Kokkens Have” med tilliggende 4 tønder sædeland, 
og umiddelbart efter udlagde jorden nærmest lande
vejen til have.

Efterhånden blev det lysthaverne og lystejendom
mene, der dominerede billedet. En del af de gamle 
manufakturer blev omdannet til landsteder, akkurat 
som det også fremgår af føromtalte Ludvig Boesens 
beskrivelse. Netop ved indgangen til den florissante 
handelsperiode i anden halvdel af 1700-årene, blev 
lystgårde og haver særdeles populære blandt de me
re velhavende “entreprenører”, købmænd og em
bedsfolk i Helsingør.

“Andet sukkerhus” - GI. Strandvej
I 1761 var udsigten fra “Kildebakken” ved Tryk
kerdammen, som tidligere nævnt, præget af de man
ge indhegnede lystejendomme. De første egentlige 
beboelseshuse dukkede først frem tæt op mod byen. 
Nedenfor Trykkerdamsbakken lå langs stranden 
købmand Christian Clausen Plums tømmerplads, 
hvorpå der stod “ et 27 fag bræddeskur med heltag”.
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bindingsværk på de andre sider tømmer og b rædder. 
Ud til vejen er en halvtag bygning på 25 fag et loft 
høj af tømmer og brædder. Endnu en ud til vejen en 
bygning på 17 fag et loft høj med heltag over og en 
kvist på af et fag, alt af mur og bindingsværk. Ind
hegningen består af 94 fag plankeværk.”

Ejendommen var i de følgende år under stadig 
forandring. 1 1775 stod en ny tilbygning til forhuset 
færdig. Formentlig er der tale om den grundmurede 
bygning i 2 etager og med gebrokkent tag, som om
kring 1830 rives ned. Endelig var det gamle brædde
skur ud til vejen blevet erstattet af en 47 fag mur-og 
bindingsværksbygning i en etage og med 4 kviste af 
hver 1 fag tilsvarende klar til ibrugtagning. Da de 47 
fag var blevet opført i forlængelse af den bindings
værksbygning, som var blevet rejst få år forinden, 

har den forbipasserende kunnet tælle ikke færre end 
64 fag bindingsværk. Hertil kom en sidebygning i 
gården på 9 fag bindingsværk.87

Hermed nåede bebyggelsen sit største omfang. 
En del af parcellen var imellemtiden blevet solgt fra

Set fra denne måske lidt usædvanlige vinkel, fremstår Vil
la Augusta som et sammensurium af bygninger. Fotogra
fiet er optaget engang i 1880’erne. På denne tid var hele 
ejendomskomplekset indrettet til beboelse. Stalde, vogn
remiser, tørveskure, pakrum og den slags var flyttet over 
vejen og installeret i det nyopførte 4-længede bygnings
kompleks, som prinsesse Augusta og baron Blixen- 
Finecke havde ladet opføre i dette øjemed. 
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til købmand og entreprenør Jean Jacob Claessen.88 
Det drejede sig om den del af den gamle tømmer
plads som lå nærmest byen. En anden del af den sto
re grund var i stedet blevet inddraget til tømmer
plads og behørigt omgærdet med plankeværk.

“Andet Sukkerhus” som ejendommen sædvanlig
vis benævntes, fremstod med de store grundmurede 
bygninger i 2 og 3 etager, helstøbt såvel bygnings
mæssigt som arkitektonisk. I modsætning til de sam
tidige klassicistiske huse inde i købstaden, som hav
de pudsede facader malt i pastelfarver, stod Plums 
ejendom i rød, blank mur med sandstensindfattede 
vinduer og frontspids på hovedhuset.

Bygningskomplekset havde mange forskellige 
funktioner. Hovedhuset var indrettet med diverse 
værelser, køkkener og spisekamre, ligesom den tils
tødende sidebygning på venstre side i gården. Alle 
rum var med bræddegulv og gibsloft. Forhuset op
varmedes ved 8 fajanceovne og 2 jernvindovne. Det 
noget mindre sidehus var kun udstyret med en ovn af 
hver slags. Overfor lå bygningen med sukkerraffina
deriet, hvor det faste inventar bestod af “en indmuret 
kobberpande med en kapacitet på 2000 pd. suppleret 
af 2 tilsvarende noget mindre. Hertil kom en såkaldt 
klarekedel til 8000 pd. I tilknytning til sukkerraffi
naderiet lå en 9 fag bindingsværksbygning i en etage 
indrettet med bødkerværksted og materielrum. Den 
føromtalte lange bindingsværksbygning ud til vejen 
rummede foruden lagerrum også stald og vognskur 
samt soldaterkammer.89

Endnu i 1827 står sukkerraffinaderiet intakt. I alle 
tilfælde medtages dette ved brandtaksationen nævn
te år, hvor ejeren var C.W.Ernst. Da ejendommen lo 
år senere ejes af toldinspektør Sneedorff og på ny ta
ges under vurdering, er “fabriksbygningen” blevet 
indrettet til beboelse i alle tre etager. Eneste remini
sens af fabriksinventaret var da formentlig den ind
murede kobberkedel i kælderen, som blev anvendt i 
forbindelse med et vaskehus. Ejendommen var med 
andre ord blevet “lystejendom”, om end navnet 
“Andet Sukkerhus” endnu en tid var knyttet til ejen
dommen.90

Et markant skel i bygningshistorien indtræder i 
årene 1857-67, hvor prinsesse Augusta af Hessen og 
baron Blixen-Finecke bliver ejere af landstedet. To 
grundmurede bygninger i en etage bliver bygget på 
hver side af den gamle hovedbygning ud mod 

Strandvejen. Tilbygningerne indrettes til beboelse, 
den mod syd er tillige udstyret med en port ind til 
gården. Her blev hovedhuset tilføjet en veranda. Sel
ve gården var blevet omkranset af en 282 alen lang 
mur med 2 porte. Af det gamle hegn resterede 5 fag 
plankeværk. Ejendommen var ikke længere “Andet 
Sukkerhus”, men var blevet til “Villa Augusta”.

Dette understreges yderligere ved den omstæn
dighed, at stalde, vognremise, tørvehus, pakrum og 
den slags var blevet flyttet til et helt nyt 4-længet 
bygningskompleks på den anden side af vejen.91 Alle 
fire længer i det nye gårdkompleks var opført i 
grundmur og med vinkeltag. Størrelsen på de re
spektive bygninger varierede. Men med 30 gange 11 
alen i grundmål var længen ud mod Strandvejen den 
absolut største af bygningerne. Foruden et folke- 
kammer og 3 “gibsede og farvede” værelser i loft
etagen var bygningen indrettet med port, vognremi
se og selekammer. Bagbygningen og de to sidelæn
ger havde tilsvarende praktiske funktioner, men var 
uden beboelsesrum. Gårdkomplekset fremstod 
særegent og meget anderledes i forhold til den om
liggende bebyggelse, der var kendetegnet ved en 
“tilfældig” bebyggelsesplan med åbent gårdrum. 
Anneksejendommen til “Villa Augusta” fremstår 
med helt lukket gårdrum.92

De Claessenske ankersmedier - GI. Strandvej
Da storkøbmand og entreprenør Jean Jacob Claes
sen i 1780’erne etablerede sig ved landevejen syd 
for Helsingør by, var der store ubebyggede arealer, 
der henlå som haver eller “sædeland”. Af en Svend 
Haagensen erhvervede Claessen i følge skøde- og 
panteprotokollen “et stykke ejendomsjord Borre- 
volds jord kaldet, der efter kongelig allernådigst 
konfirmerede anordning er anslået til 3 tønder uds
æd og er beliggende i 2de løkke, hvilken jord er så
ledes situeret, at den tager sin begyndelse ved den 
øverste hjørnestolpe af Sr. Christian Plums tømmer
plads lige for Borrevolds bakke i nord, strækkende 
sig langs med tømmerpladsen til vejen, derfra langs 
med Kokkehavens landevej tilligemed galgebakken, 
som ligeledes strækker sig til Rostgaards jorder i 
nordvest og løber ned til en stor græsrende i vester 
til de fattiges jord, siden med en ny strimmel og 
skelstene i nordvest omkring Borrevolds bakke og 
til først benævnte sted”. Med andre ord omfattede
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I 1780’erne etablerede købmand Jean Jacob Claessen 
sig som entreprenør udenfor Svingelport med planer om 
at anlægge et skibsværft med tilhørende reberbane og an
kersmedier. Den ene ankersmedie lå ved Strandvejen ne
denfor Skydebanen, som ses på Claessens fuglekongeski
ve fra 1777.11818 erhvervede Skydeselskabet det tidlige
re smedehus, som man lod rive ned og flytte ind på Sky
debanen. En del af Skydeselskabets bygninger måtte vige 
pladsen, da den nye Søndre Strandvej blev ført over Sky
debanen i 1890.

købet jorderne omkring det gamle voldsted “Flyn
derborg” afgrænset mod nord ved den nuværende 
villa “Sveablik”, og i syd ved Trykkerdammen.93

Her lod Jean Jacob Clessen snart rejse “En byg
ning til landevejen bestående af 13 fag tømmer og 
brædder, en etage høj med heltag, indrettet til an
kersmedie med behørig inventarie ... Fra samme li
nie er en bygning af 15 fag mur og bindingsværk, en 
etage høj med heltag, indrettet til værelser og sme- 
dieværksted, hvorudi er en jernvindovn og en ditto 
bilæggerovn. Endnu i samme linie er en bygning af 
20 fag tømmer og brædder, en etage høj med heltag. 
Endvidere er en sidebygning af 17 alen i længden af 
grundmur til alle 4 sider, 2 etager høj med Manzard 
heltag, og indrettet til værelser, hvorudi er en jem- 
vindovn og 6 ditto bilæggere.... tilligemed et herved 
stående halvtag skur af tømmer og brædder. Endnu 
er en indhegning til stenkul, bestående af 10 fag 
plankeværk, og en port som tilligemed 2 fag halvtag 
skur af tømmer og brædder”.94

Samme dag som købet af jorden omkring Borre- 
vold registreredes i skøde-og panteprotokollen er
hvervede Claessen et beskedent areal umiddelbart 
syd herfor, mellem landevejen og stranden. Købet 
var imidlertid ikke uden problemer, idet der som tid
ligere omtalt opstod disputs med ejeren af Berg- 
mandsdal om ejendomsretten til netop denne strim
mel jord på 670 alen langs stranden. Sagen afslut
tedes først efter hen ved 10 års tovtrækkeri. Meget 
havde da ændret sig. “Sundets vande havde nemlig 
trods det bulværk, som allerede da var rejst af byen 
for at sikre vejen mod søen, og som Plum var bleven 
forpligtet til at vedligeholde, efterhånden bortskyllet 
og opslugt størstedelen” af jordstykket. Jordarealet 
havde sin lidenhed til trods haft afgørende betyd
ning for Jean Jacob Claessens erhvervsmæssige pla
ner for hele området såvel helt aktuelt ved anlæggel
sen af en ankersmedie, som på længere sigt ved
rørende nogle storslåede havneplaner.96

Det er tydeligvis også i dette øjemed, at Claessen 
i 1785 erhverver endnu to ejendomme. Sælgeren var 
på ny C.C. Plum. I første omgang drejede det sig om 
et stykke jord “som er indelukt, og jeg har brugt til 
tømmerplads og er beliggende mellem den såkalde
de Kokke Hauge og hr. Claessens ankersmedie og 
øvrige bygninger og grund, og som er fra Køben
havns Landevej tilfulde 160 alen og oventil bred 68
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alen og nedentil ved landevejen bred 66 alen”.97 På 
denne parcel lod Claessen opføre “en ny bygning af 
grundmur til alle 4 sider i længden 28 alen og 23 
alen i dybden, en etage høj med heltag, og indretning 
til ankersmedie”. På grunden stod allerede et halv
tagskur af 16 fag tømmer og brædder. Pladsens ind
hegning omfattede 16 fag nyt plankeværk og en 
port.98 Hertil 48 fag noget ældre plankeværk samt en 
port.

Ejendommen overgår efter Claessens død i 1806 
til agent Tegner, som i 1818 afhænder den store sme- 
die og en del af grunden til Helsingørs kongelig pri
vilegerede Skydeselskab, som straks lader den ned
rive og genopbygge på selskabets grund. Grunden, 
hvorpå smedien havde stået blev overtaget af en 
gartner Madsen, der ligesom de efterfølgende ejere 
benyttede ejendommen som haveplads.99

Den anden ejendom som Claessen købte af C.C. 
Plum,100 lå nærmere byen, og var noget mindre. På 
grunden lå “En bygning ud til vejen på 18 fag et loft 
høj med heltag over og en kvist på af 4 fag samt en 

Udsnit af Lønborgs kort over Helsingør by med de 
såkaldte brandtaksatiosnumre påført. Kortudsnittet viser 
Strandvejen mellem Claessens ankersmedie (550a) skråt 
overfor “Andet Sukker hus” (544) og “Første Sukkerhus” 
(542) ved Svingelport. Nummer 543 er nuværende Svin
gelport 9abc. Overfor ligger nummer 8 (548b). Nedrevet 
er derimod nummer 548a bedst kendt som “Unna ’s hus ”. 
Overfor lå Skydebanen (550), der indtil århundredeskif
tet ejedes af Helsingørs kongelige privilegerede Skyde
selskab.

liden kælder under, i denne bygning er et brænde
vins inventarium, alt af mur og bindingsværk. Ved 
disse bygninger en haveplads hvis indhegning består 
af 54 fag plankeværk”.101 Claessen lod “brygge- og 
brændevinsværket” fjerne, og indrettede huset til be
boelse. Familien Unna, der omkring midten af 1800- 
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årene ejede huset, blev uløseligt forbundet hermed 
gennem erindringsliteraturen.

Christian Clausen Plum havde kort inden salget til 
J.J.Claessen udskilt den største part af grunden, på 
hvilken han i årene 1787-88 til sig selv lod opføre 
“En bygning til landevejen med kælder under af 
grundmur til alle 4 sider i længden 34 Vi alen, 2 eta
ger høj med heltag og en frontspids, hvorudi er 12 
stykker en etages jernvindovne. På venstre side i 
gården er en bygning af 7 fag mur og bindingsværk, 
en etage høj med heltag. I gården et 3 fag halv
tagskur af mur og bindingsværk, en etage høj. Går
dens indhegning består af 11 fag plankeværk og 2 
porte”.102

Medens de to claessenske ankersmedier tilsynela
dende har været i drift allerede i 1785 eller umiddel
bart derefter, lod realiseringen af Claessens ambiti
øse skibsværftsprojekt vente på sig. Imedens klage
de smedelauget i Helsingør i 1794 og igen året efter, 
over at Claessens grovsmede gjorde indgreb i laugs- 
mestrenes næring ved at påtage sig at udføre heste
beslag, møllearbejde og skibsarbejde. Sidstnævnte 
var Claessen berettiget til at udføre efter sit privile
gium på et skibsværft, som lauget hævdede endnu 
ikke var anlagt (i 1794-95). Claessen gjorde på sin si
de gældende allerede i 1783 at have anlagt “et kom
plet skibsværft” med tilhørende bådebyggeri og 
rebslageri, idet man da manglede et ordentligt skibs
værft ved Helsingør, hvor skibe kunne repareres og 
kalfatres i stedet for som hidtil at søge København 
og til de svenske havne i nærheden.103

Når Claessen således ikke som planlagt fik anlagt 
noget egentligt skibsværft ved Svingeler ud for 
Plums tidligere tømmerplads, skyldtes dette flere 
forhold. Skibsværftsplanerne blev kædet tæt sam
men med anlæggelse af en ny og større havn syd for 
Helsingør, som hindredes ved en god portion nid
kærhed, misundelse, forsmåethed og intriger.104

Et skibsværft om end af liden størrelse må det dog 
til sidst være lykkedes Claessen at få etableret. Et 
sådant optræder ikke i de samtidige brandtaksations
protokoller, men derimod i bo-opgørelsen efter 
Claessens død i 1806. Værdiansættelsen udgør be
skedne 3372 rdl, så selvom skibsværfts anlæg i 
træskibstiden sædvanligvis ikke har været særlig 
omfattende, må Claessens skibsværft have været be
skedent i relation hertil.105

Frederikke Dorothea Claessen (født van Deurs) 
fik lov at hensidde i uskiftet bo efter ægtemanden, 
men oprettede efter nogle år samfrændeskifte med 
sine 10 børn. Boets nettoformue opgjordes i den for
bindelse til 152.737 rdl. Enken søgte at videreføre 
virksomheden, hvad der som nævnt i boopgørelsen 
“formedelst handelens standsning ved krigen var al
deles hensigtsløs”. Fordums storhed var forbi. Lang
somt hensygnede den claessenske virksomhed, og i 
1816 måtte enkefruen gøre opbrud. De sidste værdier 
i fallitboet blev realiseret under betydelige vanske
ligheder.106

Som nævnt erhvervede agent Tegner omkring 
1811 som nævnt de claessenske ankersmedier. Beg
ge smedier synes at have været intakte flere år efter 
Claessens død. Troligt er det iøvrigt disse, der har gi
vet navn til det nærliggende “Smedehage Batteri”.107 
Endnu ved taksationen i 1818 stod smedeværkstedet 
nedenfor Borrevold intakt med dets to skorstene og 
kraner og videre tilbehør. Ejendommen omfattede 
endvidere en nyere grundmuret bygning. Ved brand-
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taksationen i 1827 omtales smedien ikke. De fleste 
af bygningerne er nedrevet. Tilbage står et material- 
hus på 20 fag mur-og bindingsværk.108 Ejendommen 
var på dette tidspunkt overgået til løjtnant Tegner.109

Anderledes størrelse og form fik ejendommen un
der skibsbygmester J.H. Løve. Ejendommens status 
ændredes således fra “hus” til “gård”. Hovedparten 
af de gamle bygninger lader J.H. Løve nedrive, og 
opfører i stedet “En grundmuret hovedbygning, 34^ 
alen lang, 12 alen dyb, 1 etage med vinkeltag. Deri 
gang, 11 gibsede, panelerede og betrukne værelser 
med 9 jernovne, køkken med koge-og bageindret- 
ning, spise- og pulterkammer”. Yderligere opføres 
en grundmuret bygning på højre side i haven 20 alen 
12 tommer lang 14^ alen dyb, 1 etage med heltag og 
kælder under. Deri forstue, 6 gipsede, panelerede og 
tapetserede værelser, hvori 4 jemvindovne, køkken 
med koge-og bageindretning. En ældre bygning på 
21 fag af tømmer og brædder indrettes som materi
elhus, stald og rullestue. Tilsvarende bevares også 
en ældre grundmuret 10 alen lang bagbygning, som 

Udsnit af kort udarbejdet i forbindelse med forlægnin
gen af Nordbanen, som i årene 1890-91 førtes frem tværs 
over Strandvejen, ligesom en del af bebyggelsen måtte vi
ge pladsen. Nedrevet blev således skibsbygmester Løves 
ejendom, kammerjunker Tegners ejendom, en del af Villa 
Augusta, hele gartner Dänckers gård og Unna "s hus. Den 
nye Søndre Strandvej skar sig tilsvarende gennem Skyde
selskabets ejendom.

er indrettet til beboelse. I gården stod endvidere et 
brændehus, en brønd “med opstander med jemred- 
skab”. En vældig indhegning omgærdede endvidere 
den store have: 23 alen grundmur med port, 24 alen 
plankeværk med port, 75 alen stakit med 7 låger og 
1 port.110
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Skibsfører Løves ejendom som angiveligt skulle være i- 
dentisk med gengivelsen på den farvelagte tegning øverst, 
blev nedrevet i forbindelse med fremføringen af Nordba
nen til havnen i 1890-91. Bemærk i øvrigt det lille 
charmerende lysthus ved hegnet ud til Strandvejen.
På grunden opførtes villa “Sundeved”, der her er gengi
vet efter konsul Fr. Hansens fuglekongeskive fra 1926 i 
HKPSS.

Overfor “Andet sukkerhus” - GI. Strandvej
Mærkværdigvis har Lønborgs meget præcise kort 
over Helsingør 1803 (henvises til side 86, hvor det 
er gengivet) ingen markering af nogen form for be
byggelse på den store haveplads over for “Andet 
Sukkerhus”. Tidens vejfarende har imidlertid kunnet 
konstatere, at der lå en bygning i haven, og har i 
mands minde i øvrigt kunne få bekræftet, at det hav
de været tilfældet ihvertfald siden 1761.111 Taksa
tionskommissionen ved besigtigelsen af ejendom
men nævnte år fastslår da også, at der i gartner Cas
per Withs have, som var indhegnet med 98 fag plan
keværk og 11 fag stakit, lå en bindingsværksbygning 
ud mod vejen på 18 fag i én etage og med én kvist på 
4 fag.112 Naboejendommene som i 1761 respektivt 
ejedes af gartner Freese og tømmerhandler Christian 
Clausen Plum, var helt korrekt uden bebyggelse.113

Casper Withs ejendom er i 1771 blevet overtaget 
af Christian Clausen Plum, og bindingsværkshuset 
erstattet af et 8-kantet lysthus opført i grundmur med 
kælder, frontspids og gebrokkent tag. Lysthuset står 
som sådan frem til 1818-27, hvor det som allerede 
nævnt bliver ombygget til et beboelseshus. Dette 
sker formentlig på foranledning af gartner Madsen, 
der også havde overtaget nabogrunden. Udover om
bygningen af lysthuset opføres et par bindings
værksbygninger hver på 6 fag, som indrettedes til 
“huggehus, vognskur, hestestald, foderlo og karle
kammer”.114

Bygningskomplekset bliver yderligere udvidet i 
de følgende år, og omfattede i 1837, foruden de alle
rede omtalte bygninger, et nyopført 7 fags beboel
seshus “i mur og bindingsværk, tildels lervægge en 
etage høj med heltag hvorpå 3 kviste”. Huset var 
“indrettet med 3 værelser som er gibset, en forstue, 
et køkken og spisekammer. I kælderen en bageovn 
og en indmuret kobberkedel”. En “jordffugtkælder” 
kom til nogle år senere.115 Givetvis fordi alle huse og 
bygninger lå et stykke fra vejen, lod gartner Däncker 
i 1840’rne et slags “havehus” bygge nede ved selve 
Strandvejen. Det var på 4 fag og indrettet til “en ha
vestue” og en “åben balkon med flisegulv og bræd
deloft”.116

Den Unna’ske Gård - GI. Strandvej
I nabohuset ind mod Helsingør boede familien Un
na. “Det var et landligt stuehus foran på Strandvejen,
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en lav, hvidkalket længe på en 10-12 fag, om somme
ren bugnende af vildvin og bengalske roser, der løb 
op om kvistene på tegltaget, som burde ha været af 
strå. Bag huset var der gård og have og tværs overfor 
på den anden side af Strandvejen ned til søen 
“Strandhaven”, midt i hvilken på en ret stor, kunstig 
opkastet høj byens største og skønneste lindetræ 
bredte sin mægtige krone langt ud over højens sider. 
Under dens bladhang så man vidt ud over Sundet til 
Hveen og Sverige”, erindrer den 76-årige redaktør 
Martinus Galschiøt i sin bog om “Helsingør om
kring midten af forrige århundrede”.117

Huset var større end Martinus Galschiøt umid
delbart huskede det, nemlig 20 fag mur og bindings
værk i en etage med kælder og heltag. Hertil en kvist 
på 4 fag. Indvending var huset indrettet med “en 
gang, en forstue, 2 trappegange, 13 gipsede, olie

Datidens fotografer har formentlig ganske uforvarende 
undgået at forevige selve Strandvejen. I alle tilfælde er 
dette fotografi det eneste kendte, hvor man ser selve 
Strandvejen. Det er strækningen ud for familiens Unna’s 
ejendom. Som det ses, var Strandvejen en simpel grus- og 
jordvej uden kantsten, men dog oplyst ved gaslygter. Bro
lægningen nærmest huset ligger under tagdryppet. Det 
fornemmes tydeligt, at Strandvejen blot var 5-6 alen bred.

malede og tapetserede værelser med 11 jemvindov- 
ne, 2 køkkener med komfurer, 3 spisekamre, et fa
debur og et tapetseret pigekammer”. I gården lå to 
halvtags bindingsværksbygninger på henholdsvis 10 
og 3 fag. De anvendtes som skur og “tørvehus”. Det 
mindste af husene var tillige hønsehus. Gården rum
mede desuden en lokumsbygning på 3 fag.118
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Hvad erindringen måske kan fattes i akkuratesse 
og detalje, har den ofte i sin indleven. Således også 
Martinus Galschiøt om livet i det Unna’ske hjem på 
Strandvejen. “Ja, der var noget af en idyl over dette 
hjem, et fredlyst sted, et lykkeligt liv uden mange 
bekymringer, ligesom legemliggjort i den nydelige 
og pyntelige gamle dame (Johanne Marie Rathstedt 
gift med Simon Unna), der havde sin plads på for
højningen ved vinduet, hvor hun gerne sad med sit 
strikketøj og hilste til de mange forbipasserende og 
nikkede et venligt velkommen til den, der stilede 
hen mod hendes gadedør. Jeg ser endnu forstuen for 
mig med sit konsolspejl på bagvæggen, hvori udsig
ten over Sundet spejlede sig, og indenfor til højre 
musikstuen med det altid åbne flygel og indenfor 
den igen dagligstuen med et stort rundt bord i midten 
omgivet af lænestole og fru Unna henne ved vin
duet. Hun var det faste punkt i familiens liv, der el
lers var bevægeligt og virksomt nok”.119

Den Unna’ske ejendom fremstår i Galschiøts ung- 

I “Strandhaven ” over for familien Unna ’s ejendom på 
Strandvejen stod midt på “en ret stor, kunstig opkastet 
høj byens største og skønneste lindetræ”. Mellem det 
hvidkalkede længehus, som om sommeren var dækket af 
vildvin og bengalske roser, og bemeldte “Strandhaven ” 
passerede den næsten uanseelige Strandvej. 
Fotograferet i 1880’erne.

dom i 1860’erne i det store hele uforandret siden op
førelsen 100 år tidligere. Huset havde i 1760’eme 
været indrettet med et komplet “brændevinsinventa
rium”, bestående af en indmuret kobberpande “2 
tønder stor og en do 1 tønde stor og er til den første 
pande en tinhat og 1 do slange i svaletønden”.120
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Den Tegner’ske Gård - Svingelport 8
Ejendommen blev i øvrigt i 1788 delt i to parceller, 
hvor den foretagsomme købmand Jean Jacob Claes- 
sen overtager det bestående hus med omliggende ha
ve, som da var indhegnet med 54 fag plankeværk. 
Claessen lod omgående “brygge og brændevins
værket” fjerne og indrettede lokalerne til beboelse. 
Tømmerhandler Christian Clausen Plum, der var 
sælgeren, men som selv havde beholdt den største 
parcel byggede samtidig et grundmuret hovedhus ud 
til vejen, som var 34^ alen langt og i 2 etager og med 
en frontspids. En bindingsværkslænge på 7 fag og et 
3 fags halvtagskur ligeledes i mur og bindingsværk 
udgjorde gårdens øvrige bebyggelse,121 som udbyg
ges væsentligt allerede omkring år 1800, hvor admi
ralitetskommissær Tuxen overtager denne og nabo
ejendommen. Gårdbebyggelsen udvides således 
med en 10 fags bindingsværkslænge, som indrettes 
til stald, vognremise og lokummer. Sidebygningen 
overfor var indrettet til værelser, køkken og spise

kammer. Et vaskehus bliver indrettet i de to fag bin
dingsværk, som bygges til denne sidebygning mel
lem 1801 og 1811. Tuxen har formentlig kort efter 
overtagelsen af ejendommen desuden fået opført en 
et-etages grundmuret tilbygning “til gaden”, ind
rettet til “port og 2 værelser med bræddegulv og 
gipsloft”.122 Tilbygningen beskrives senere, som væ
rende med én etage til vejen og to til gården. Denne

Den Tegner’ske Gård som den fremstod i 1919. Grund
stenen til det 34 1/2 alen lange og 2 etager høje grund
murede hus med frontspids, blev lagt i slutningen af 
1780’erne af tømmerhandler Plum. Admiralitetskommis
sær Tuxen tilbyggede den lave bygning ved siden af om
kring år 1800.
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ombygning registreres i 1837, hvor hjul-og karetma
ger J.C. Tegner anføres som ejer. Ligeledes registre
res det, at den ene sidebygning er blevet udvidet fra 
10 til 12 fag, og “et værkstedhus” indrettet i en 4 fags 
bindingsværksbygning, der er blevet opført bagest 
i gården. “Værkstedhuset” er i 1847 omdannet til 
“vaskehus, lokum og hønsehus”.123

“Kokkens Have”
“Kokkens Have” er utvivlsomt den lokalitet uden 
for Svingelport, som omtales mest i datidens do
kumenter. Ejendommen var stor og lå centralt, hvor
for den i sagens natur ofte nævnes “som nabo” i for
bindelse med udfærdigelsen af tidens skøde- og pan- 
teprotokoller. Men selvfølgelig også når “Kokkens 
Have” selv skiftede ejer. Herigennem kan man få et 
glimrende indblik i ejendommens bebyggelse og 
brug, således da “tuchmacher” Georg Keil124 i 1758 
afhændede “Kokkens Have” til Johan Adam Späth. 
Herom hedder det:” Kendes jeg underskrevne Georg 
Keil, fabriquer her udi Helsingør og hermed vitter- 
ligtgør .... at have solgt og afhændet... til vinhandler 
Johan Adam Späth og hans arvinger en mig tilhøren
de gård liggende udenfor denne bys Svingel Port, 
såkaldede Kokke Hauge, vendende sig ud til den så 
kaldede Vangevey på den ene side og udtil byens 
jorder på de 2de sider og udtil Casper Withs på den 
4de side, således som samme findes bebygget, be
greben og indhegnet bestående af 5 fag hus, 2 loft 
højt, hel tag. Er indrettet for neden med en forstue, 
derved er en stue med bræddegulv og væggene pa
neleret. Derudi er en jern bilæggerkakkelovn på 
muret fod og ziiret med messingknapper, samt en al
cove, og i væggen 2 små skabe med lås og nøgel. 
Derved er et køkken med en skorsten udi, og ... samt 
3 reoler. Derved er en tilbygt lude, som ... spisekam
mer. Til anden etage er opgang i gården, hvor der er 
indrettet til sal med stengulv med malet loft. Der
udenfor ligger en kakkelovn, hvis rør er forfalden. 
Derover er et loftsrum. Under samme hus er en liden 
kælder, hvortil er nedgang fra gården. Dernæst er i 
gården en bygning paa 6 fag, et loft højt, er indrettet 
til en sommerstue. Dernæst er et brændehus med 
skorsten, og derved en indmuret kedel %de td. stor 
..., dæksel samt små tønder med træ bånd og piber. I 
samme bygning er en gev. kælder, derudi en bi
læggerkakkelovn, og et kar paa 4 Tdr. med træbånd.

Derover er et loftsrum med lofts luge. Nok er en 
bygning paa 8te fag, heltaghus, et loft højt, er ind
rettet til logement for indkvartering med stengulv 
belagt. Derved er en stald til køer og heste, derover 
er et loftsrum. Bagved samme hus er en tilbygt lude 
som er til tørv og brænde hus. Endnu er under i går
den et styke hus på 12 fag, et loft højt, heltag, er ind
rettet forneden til en stue med bræddegulv. Derved 
er et kammer med bræddegulv, dernæst er en loe, 
ovenover er et loftsrum med en loftsluge. Herved er 
et gårdrum, hvorudi er en stensat brønd og pumpe 
med træstang, samt en anlagt keglebane. Ved gården 
er en haveplads, hvori er nogle frugttræer, og i går
den står en del store asketræer. Indlukningen om 
samme have og gård er med risgærde, undtagen 2 
fag og tvende porte imellem Casper Withs Have og 
denne gårds have ... tilkommer Casper Withs ... gær
de at vedligeholde. Til denne gård hører et stk. jord 
på 1 tønde, som er beliggende i 2den løkke og stræk
ker sig med den ene side til gården, den anden side 
til Vangeveyen, den tredje side til fattiges og Sal. 
Andreas Erlandsens enkes jorder, hvorimellem er 
skjelstene, og en opkasted grøft, og med den fjerde 
side til Københanvs Landevej, hvilken gård med 
Have og forommeldte stykke jord, ligesom samme 
mig ved auktionsskøde af 16de april 1755 er over
dragen, skal følge og tilhøre hr. Johan Adam 
Späth..”125

“Kokkens Have” var en stor og centralt beliggende 
grund opkaldt efter Hans Aarensen Kok, der døde i 1611. 
Udsnit afkortet på side 45.
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“Skydebanen” - Sdr. Strandvej
Helsingørs kongelig privilegerede Skydeselskab, 
der blev stiftet i 1766, var i de første mange år lejer 
hos gartner Freese126 i “Kokkens Have”. Ejendom
men, som ikke lå ud til landevejen, men ved en side
vej som karakteriseres som “markvejen” eller “van
gevejen” et lille stykke inde på den store grund, om
fattede da “En have hvorudi står en bygning på 6 fag 
2 loft høj med heltag over denne bygning som på 
den ene side består af brandmur men på de andre si
der af mur og bindingsværk, er i året 1766 af grunden 
ny opbygget. Nok en bygning på 5 fag 2 loft høj med 
heltag over og kælder under, ligeledes af brandmur 
på den ene side og de andre mur og bindingsværk i 
den øverste etage men den underste består overalt af 
brandmur. Endnu er en bygning på 6 fag et loft høj 
med heltag over, af mur og bindingsværk i slet stand. 
Haven er indhegnet med 70 fag plankeværk som er i 
mådelig stand.127

Skydeselskabet var tilsvarende lejere hos de efter
følgende ejere, som i hastig rækkefølge var agent 
Godenius, Johan Henrich Kreuz, lods Lars Jensen, 
Anders Helgsteen og John Diston. Hvem af disse der 
havde ladet en 11 fag bindingsværksbygning opføre 
er uklart, men sidstnævnte lod i øvrigt opføre en 
bygning i “mur og brædder” ved nordgavlen af ho
vedbygningen.128

Skydeselskabet fik fod under eget bord, da selska
bet i 1792 købte ejendommen af en Jacob Echardt, 
som selv havde erhvervet den få år forinden. Netop 
fra denne periode foreligger en fyldig bygningsbe
skrivelse. “Hovedbygningen er 11 fag mur og bin
dingsværk med 1 liden kælder under, 3 etager høj 
med heltag. Gavlen ved den nordre ende, og ditto på 
den østre side af 14 alen og 15 tommers længde er 
bestående af grundmur. Indrettet er den l.etage nor
dre forstue af bræddegulv, derved er på den højre si
de en stue med bræddegulv og gipsloft, hvorudi står 
en stor etagevindovn med tromle og rør på jern fod. 
Derved er et sovekammer med bræddegulv og gips
loft og derved en større stue ligeledes med brædde
gulv og gipsloft, på den venstre side er en stue med 
bræddegulv med en afdeling til et skab, og står i den
ne stue en jernbilæggerovn på træpiller. Den 2. etage 
er indrettet til en forstue hvorudi står et nagelfast 
skab med dør, lås og nøgle, på højre side af denne 
forstue er en sal, på den venstre side er en større sal 

og deri står en 2 etager jernvindovn på muret fod, 
over den gamle bygning er loftsrum, ved den nordre 
ende af denne bygning er opført af tømmer, planker 
og brædder en bygning, som er i længde 35% alen 1 
etage høj, dækket med brædder, indrettet til spise-og 
dansesal og derover loftsrum, ved den søndre ende 
af indbemeldte bygning nr 1 er tilbygt skur af tøm
mer og brædder 1 etage høj indrettet til skydehus 
med 2 døre og 4 lemme. (Bygning nr) 2. Er en side
bygning af 6 fag mur og bindingsværk med kælder 
under, 1 etage høj med heltag indrettet til køkken 
hvorudi er 2 tinrækker, dernæst er et spisekammer, 
herudi er 4 hylder og ved enden et kammer med 
bræddegulv, dernæst over denne gamle bygning er 
loftsrum. (Bygning nr) 3.1 gården er et baghus af 9 
differente fag mur og bindingsværk, 1 etage høj med 
heltag indrettet til en forstue, køkken og spisekam
mer med stengulv hvorved er 3 kamre med brædde
gulv og ved enden en indretning til møddingsted, 
dernæst er over denne gamle bygning loftsrum. 
Fremdeles er herved et brolagt gårdskur, herudi er et 
lokum, et brændeskur og 1 stensat brønd med opstan
der, jernpumpe, redskab og træstang. Imellem går
den og skydebanen er en port til ind-og udkørsel, 
endvidere er østen for enden af gården en anlagt ha
ve, hvorudi er nogle frugttræer. Denne have er afdelt 
fra gården med et fag plankeværk og 1 låge; indtil 
købmand hr. Claessens have er 3 fag plankeværk og 
til markerne 11 fag ditto, som dette steds ejere skal 
lukke og vedligeholde, ved disse indbenævnte byg
ninger er et med stakit indhegnet stykke sædejord af 
1 og Vi tønde udsæd. På bakken er et skur af tømmer 
og brædder 16% alen i længden, 5 alen i dybden, 1 
etage høj med halvtag og derudi borde og bænke. 
Den benævnte sædejord eller skydebanen er indheg
net til markvejen med 20 fag plankeværk, 1 port og 
1 låge til ind-og udgang til markens skel. Lige for 
den nye anlagte vej er en port opført af tvende 
grundmurede piller med stakitporte og låger for
synede med jernbeslag, lås og nøgler, den øvrige 
indhegning herved består ialt af tresindtyve fag sta
kit af fyrretømmer og -lægter”.129

Selvom det var forholdsvis nye bygninger Skyde
selskabet havde erhvervet i 1792, var de tilsynela
dende alligevel alvorligt mærkede af tidens tand, og 
krævede mere end almindelig vedligeholdelse. 
Jævnligt måtte bestyrelsen derfor udskrive ekstra bi-
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“indrettet med en port til indkørsel fra gaden. 
Derved en stue på 7 fag, væggene med brøstpanel og 
blåt papir betrukken... En stue på 3 fag med panele
rede vægge, hvorudi er en alkove og en jernkakkel
ovn på træpiller. Herfra opgangen til kvisten med et 
lidet kammer, et lidet køkken og en forstue til går
den. En stue på 3 fag; væggene med brøstpanel og 
voksdug betrukken. Derved et lidet kammer til går
den hvorudi er en jembilæggerkakkelovn på muret 
fod. Herved et lidet køkken. En stue på 3 fag med 
brøstpanel og væggene med grønt papir betrukken. 
Derudi en jernvindovn på træpiller, herved et køk
ken på 6 fag og en liden forstue. En stue på 3 fag 
med brøstpanel og væggene med rødt papir betruk
ken, derudi en alkove og en jernvindovn på muret 
fod; derved et lidet køkken. I kvisten er 3 små sale 
og en liden forstue. Det øvrige er loftsrum. I gården 
er et skur af brædder... samt en muret brønd med op
stander og jernpumperedskab. Imellem gården og 
hr. Bregaards Sukkerhus er et plankeværk, som til
kommer sukkerhusets ejer at holde vedlige. For en-

Svingelport 9 abc fotograferet engang i begyndelsen af 
dette århundrede. En badeanstalt med blandt andet var
me bade og svovlbade indrettedes i 1926 i den 2 etagers 
høje bygning.

den af dette hus er en have, som strækker sig i læng
den ned mod hr. Plums Sukkerhus og i bredden fra 
stranden ud til landevejen, hvilken have er indhegnet 
med 35 fag stakit og 8 fag plankeværk, som tilkom
mer dette steds ejere at holde vedlige. Igennem den
ne have skal efter det mig af Magistraten den 16. maj 
1765 meddelte skøde nuværende og efterkommende 
ejere af det såkaldet Casper Withs Hus have fri vand
render fra et i dette hus og have værende ... ud til 
stranden, men renderne besørger Casper Withs hus’s 
ejere selv vedligeholdt. Da nu hr. Niels Bregaard har 
erlagt og betalt den accorderede købesum 800 rdl 
dansk curant, så tilstår jeg...”133 Herefter tager udvik
ling fart. Nyt kommer til og gammelt må vige plad
sen, ligesom ejendommen deles op i 4 “matrikler”. 
Den fjerneste del af haven sælges til genboen, admi
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ralitetskommissær Tuxen. Det drejede sig om godt 
og vel halvdelen af haven. Den resterende del opde
les i tre separate gårde, som bliver synet og brand
takseret enkeltvis, omend de stadigvæk har fælles 
ejerskab.

Opførelsen af en grundmuret bygning sættes i- 
gang umiddelbart efter at justitsråd og postmester H. 
Top og premierelieutenant i Søetaten H.G. Snee- 
dorff den 1. marts 1826 havde fået bevilling til an
læggelse og drift af “en badeanstalt af kolde og 
varme søbade samt svovlbade, samt derhos anlægge 
en restauration for badegæsterne og herbergere de 
badegæster, som ønske logie på stedet”.134 Ud mod 
Strandvejen opføres en 20% alen lang og 15 alen dyb 
grundmuret bygning i to etager og med kælder. Heri 
indrettedes badeanstalten med “badekammer med 
fornøden indretning af kobber-og blyrør mv, så og 
forskellige beboelsesværelser”. I gården stod et træ
stillads, hvorpå var anbragt et trækar, som kunne 
rumme 25 tønder vand, samt 2 “opstandere med 
pumperedskaber”.135

“Søbade-Anstalten i Helsingør” blev i 1827, sam
me år hvor den stod færdig, anmeldt i rosende ven
dinger i “Nyere Skilderi af København”. Omtalen 
lyder: “Dette ved skønhed, smag og bekvemmelig
hed udmærkede anlæg, hvorved de herrer entrepre
nører, kapt. Sneedorff og justitsråd, ridder Top har 
anlagt sig en betydelig fortjeneste af Helsingør, er nu 
fuldkommen færdigt og i gang. Badeanstalten er an
lagt i et nyt opbygget to etages hus og er beliggende 
tæt udenfor byens Svingelport, har en have, som går 
lige ned til søen, hvor strømbade er. Såvel fra huset, 
som fra haven findes den dejligste udsigt over 
rheden til Kronborg, Helsingborg, Landskrona og 
Hven. I badehuset er 6 badeværelser, 3 til damer og 
3 til herrer med et badekar i hvert; i disse gives 
varme, lunkne, kolde bade og styrtebade. I kælderen 
er indrettet et værelse til svolvbade. Endvidere haves 
et samlingsværelse for herrer og et for damer. Til 
logerende findes 4 forskellige lejligheder, så at hvo 
som ønsker, for mere bekvemt at kunne bruge bade
ne, at bebo selve badehuset, kan der flytte ind, såvel 
som rejsende, der en passant vil forfriske eller styrke 
sig med bade, da der i badehuset forefindes restaura
tion. Da søen stundom bryder så stærkt på kysten 
ved badehuset, at man ikke med behag kan tage 
søbade, er der foranstaltet nordenfor Kronborg ved 

den såkaldte Grønnehave, en lignende strømbade- 
indretning, så at man ellers på det ene eller andet 
sted kan afbenytte bade i søen”. I badehuset er hen
lagt en protokol, hvori badegæsterne kunne tegne 
deres bemærkninger, ligesom nu folk, der har besøgt 
badene i en stor del af Europa, i Barberiet o.s.v. skrift
lig i denne protokol have bevidnet, at denne badean
stalt i skønhed, orden og bekvemmelighed kan måle 
sig med de berømteste, de have set udenlands, såle
des udmærker den sig fortrinligen såvel i henseende 
til vandets friskhed og styrke, hvori den vel kun har 
få rivaler, som og ved den fortræffelige beliggenhed 
med de berømte udflugter over Øresund. Hvor me
get sådanne naturskønheder, med deres oplivende 
virkning på sindet, bidrage til det styrkende søbads 
velgørende indflydelse, er en bekendt sag”.136

Bindingsværkskonstruktionen gør det forholdsvis 
let at bygge til eller fjerne dele af en bindings
værksbygning. Dette var blandt andet aktuelt i for
bindelse med opførelsen af varmbadeanstalten, som 
fordrede en plads ved vejen. Her lå allerede en bin
dingsværksbygning på 24 fag, som skulle indskræn
kes til 14 fag, som iøvrigt havde været bygningens 
oprindelige størrelse. De 14 fag blev opdelt på 2 
sammenhængende huse på henholdsvis 4 og 10 fag 
ud mod Strandvejen. De få og beskedne ændringer, 
som disse to huse før og siden har undergået gør 
dem til fine reræsentanter for 1700-årenes bebyggel
se uden for Svingelen.

Meget vel kan det have været netop her, familien 
Steffens boede i begyndelsen af 1780’erne. Sønnen 
Henrich Steffens, der blev en af dansk åndslivs store 
skikkelser, erindrer ganske glimrende bostedet og li
vet som det udfoldede sig her. “Min faders nye bolig 
havde en ganske anden karakter. Man gik ud af sta
den, gennem en ussel forstad. En landevej langs med 
havbredden, kun lidet oplivet, løb forbi to anselige 
bygninger. Det var sukkerraffinaderier, der den tid 
var i stærk gang. Mellem begge lå der et hus, der ud
vendigt ikke så meget anseligt ud. En række vinduer 
ved jorden dannede den nederste del af huset og en 
kvistetage hvilede på denne. Huset bestod af bin
dingsværk, men var smukt malet; gennem de renlige 
vinduer så man ind i sirlige og muntre værelser. Ne
den under gik en sal gennem hele huset, smykket 
med lysekroner. Denne forblev sædvanligt lukket 
for os, og blev kun åbnet, klart oplyst og benyttet, 

81



når der samledes sig anselige selskaber..! hans gæs
tfrie hus forsamledes ikke sjældent de anseligste 
indvånere af staden. Kunstnere lod sig høre i salen. 
Men vi børn nød kun disse selskabelige glæder langt 
fra. Det var den tid endnu ikke skik at lade børn tage 
del i selskaber. Fra gården så vi nysgerrige gennem 
vinduerne ind i den oplyste sal, så spillebordene, om 
hvilke det brogede selskab sad fordelt, så enkelte 
personer, mandfolk og fruentimmer, gå i fortroelige 
samtaler frem og tilbage mellem bordene og stolene, 
og i min sjæl dannede sig en underlig fantastisk 
drøm om betydningen af sådanne samtaler.” Samta
len har troligt også været noget centralt under spad
sereturene langs kysten med udgangspunktet i “Mi
ne forældre bolig i en forstad ved landevejen, bes
temmende af sig selv drengenes spadseregange og 
ledede deres skridt langs strandbredden, forbi to 
teglovne, til en fiskerby, berømt for sine torsk, der 
var yndede i hele landet, især i København, ja vel 
endogså længere bort, til en anden by Krogerup”.137

“Badehuset” er tilsvarende en særegen repræsen
tant for 1830’mes erhvervsbygninger, der netop kan 
fremstå som skrabet byggeri uden mange dekorative 
elementer. Netop dette fornemmes ved “badehuset”, 
hvis facade er åben og enkel, alene udsmykket med 
en frise midt på facaden. Indvendig er badebygnin
gen blevet ombygget og nyindrettet flere gange. Det 
er således i forbindelse med udnyttelse af loftetagen 
til beboelse, huset får kvist. Badebygningen derimod 
udvides og ombygges. På gårdsiden opføres en 
grundmuret tilbygning 13 gange 2^ alen i en etage 
med heltag. Af taksationen i 1867 fremgår det, at til
bygningen var en del af badeanstalten i forhuset og 
således udstyret med de dertil nødvendige installa
tioner og apparater såsom trykpumpe og “styrte- og 
svovlbadeapparat”.

“Et vaskekøkken” med en indmuret kobberkedel 
og trykpumpe “samt under lofterne rør til de forskel
lige badestuer” optog det meste af pladsen i kælde
ren i 1857. Her var oprindelig tillige indrettet “et 
gibset værelse til svovlbade”. I etagen ovenover lå 
dengang 6 gipsede “badeværelser” og et køkken 
med en indmuret kobberkedel og en 11 tønder stor 
vandbeholder i fyrretræ. Herfra blev de respektive 
“badekamre” forsynede med vand. Ved taksationen i 
1867, hvor skibsklarerer P.Schierbeck var ejeren, 
omfattede 1. og 2. etage “12 gibsede, oliemalede og 

tapetserede værelser med jernvindovne” og et køk
ken med komfur og spisekammer.138

Badeanstalten står intakt i 1890, hvorimod dens 
afdeling for søbad må ophører i forbindelse med for
lægningen af Nordbanen, hvis nye linieføring passe
rede henover søbadeanstaltens plads i havstokken. 
Varmbadeanstalten ophører omkring århundredskif
tet, hvorefter “badehuset” indrettes til beboelseshus.

“Første sukkerhus - Svingelport 7
Lidet prangende som “badehuset” nu engang frem
står, har det ligget lidt i skyggen af det imposante na
bohus. Sådan oplevede den forbipasserende det ikke 
i 1761. Dengang var de to ejendomme meget ens i 
størrelse og udseende, nemlig 14 fag bindingsværk i 
en etage. Ejeren var den samme nemlig købmand Jo
han Adam Späth.139 Om ejendommen nærmest byen 
hedder det i 1761, at den “strækker sig mod den ene 
ende til søen, og mod den anden til vejen, og består 
af en bygning på 16 fag heltag 1 loft højt med en kvist 
af 3 fag og kælder under, mur og bindingsværk, ved 
siden på bemeldte bygning er opbygget 2 brædde- 
huse med glasvinduer på taget og siderne, som er 
indrettet til et orangerie; herved er en haveplads som 
med 17 fag plankeværk og 27 fag malet stakitværk 
samt 15 fag gitterværk, er indhegnet og afdelt, udi 
bemeldte have står et malet lysthus af brædder”.140

Selvom det 16 fags bindingsværkshus “er for få år 
siden af ny opbygget” lader Johan Adam Späth det 
nedrive, og opfører i stedet i 1765 en grundmuret 
bygning på “9 fag 3 etager høj” med “gebrokkent 
tag”. Mansard bliver efterhånden den gænse beteg
nelse for denne særlige tagkonstruktion. Beliggende 
ud til vejen blev der sædvanen tro gjort en del ud af 
facaden. Bygningen er en fornem repræsentant for 
tidens arkitektoniske rokoko-stil. Det er uvist, hvem 
der har tegnet Späths ejendom, men nogen ueffen 
arkitekt eller bygmester har det i alle tilfælde ikke 
været. Det er en fornem og statelig, velkomponeret 
og stilren hovedbygning, med den enkle facadeop
bygning om den refendfugede midtrisalit, der øverst 
krones af af en frontspids.

På bagsiden af huset, som var “af brandmur på al
le 4 sider”, tilbyggedes en 4 fags bindingsværkslude 
i en etage. I gården lod Späth samtidig opføre flere 
bygninger i bindingsværk. Langs vestsiden således 2 
sidebygninger på henholdsvis 4 og 12 fag, hvortil

82



kom tilbyggede luder respektivt på 3 og 6 fag. 
Sidstnævnte lude var af tømmer og brædder. Side
huset nærmest hovedbygningen var ligesom dette i 3 
etager. Den anden sidebygning var “et loft høj”. 
Mod “strandpladsen” i syd byggedes tilsvarende 2 
baghuse, hvor det ene var på 4 fag i 2 etager “med 
heltag over”. 22 fag mur og bindingsværk omfattede 
det andet baghus, som foruden en liden kælder tilli
ge var udstyret med en 3 fags kvist og gebrokkent 
tag.141

Johan Adam Späth var som 28-årig kommet til 
Helsingør fra Zerbst i Tyskland. Utvivlsomt som så 
mange andre tiltrukket af de rige muligheder som 
sundtoldsbyen Helsingør åbenlyst kunne byde på. 
Han startede som gæstgiver og vinhandler, men slog 
sig snart på handelen med skibene på byens rhed. 
Med klart blik for betydningen af et fagligt sammen
hold blandt byens købmænd stiftede han sammen 7 
andre ligesindede i 1744 “Helsingør Kræmmer- 
laug”, og var dets oldermand i årene 1754-62.

På den tid stod man på tærskelen til “den floris
sante handelsperiode”, og i tusindvis ankrede alver
dens handelsskibe op på Helsingørs rhed for at kla
rere den pålagte Øresundstold. Adskillige vestindi- 

Købmand Johan Adam Späth fik i begyndelsen af 
1760 'erne bevilling til anlæggelse af et sukkerraffinade
ri, hvortil han lod denne imposante hovedbygning opføre 
ud mod Strandvejen, i dag Svingelport 7 (se Lars Bjørn 
Madsens artikel). Den høje bygning, der ses længere hen
ne ad Strandvejen, rummede i 1800-årene en mondæn 
badeanstalt. Foto ca. 1920.

enfarere passerede ligeledes med jævne mellemrum 
gennem Sundet med lasten fyldt med blandt andet 
rørsukker. Det var en lukrativ forretning at være suk
kerfabrikant i tidens Danmark. Johan Adam Späth 
øjnede da også mulighederne. Han ansøgte, og fik 
29. december 1761 kongeligt privilegium på at an
lægge og drive et sukkerraffinaderi i Helsingør. At 
det virkelig var et privilegium at fremstille sukker 
turde fremgå alene af det antal bevillinger, der ialt 
blev givet, 15 i København, 6 i provinsen, heraf 2 i 
Helsingør. Når Helsingør således blev favoriseret 
med hele to privilegier hænger det givetvis sammen 
med byens position og særegne stilling som sund
toldsby og dens betydelige søhandel.
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“Et komplet sukkerraffinaderi” indrettede Späth i 
den lave sidebygning til venstre i gården, bestående 
“i henseende til faste dele af en indmuret kobberpan
de af 900 pd størrelse, 1 do af 3000 pd do og 1 do på 
1500 pd do samt 1 stor bilæggerovn”.142

Det var imidlertid næppe alene ved afkastet af sit 
sukkerraffinaderi, Späth blev en holden mand. Raf
finaderiet omtales som nedlagt allerede omkring 
1770. Det må da have været en midlertidig foreteel
se. Sukkerraffinaderiet står i alle tilfælde intakt ved 
en brandtaksation i 1771, og i 1774 overtages det 
sammen med ejendommen af en købmand og heref
ter også “sukkerraffinadør” Niels Bregaard, som dri
ver det i en menneskealder.

I forbindelse med ovennævnte indberetning oply
ses det endvidere, at sukkerraffinaderiet i året 1798 
beskæftigede 8 mand fast. Akkurat samme antal som 
var i arbejde ved “Andet Sukkerhus”. De to sukker
raffinaderier kunne hver, når det gik godt, forarbejde 
omkring 6-800 fade råsukker om året. Hvert fad 
rummede godt og vel 800 pund, så de helsingørske 
værkers råvareforbrug har ligget på mellem 480.000 
og 640.000 pund råsukker om året. Ved en opgørelse 
i 1798 angives produktionsværdien ved Bregaards 
sukkerraffinaderi til 23.088 rdl. “Andet Sukkerhus” 
havde produceret for næsten det dobbelte. Niels 
Bregaard forklarer det måske pauvre resultat med, at 
han nævnte år kun havde forarbejdet 200 fade råsuk
ker, men gjorde samtidig opmærksom på i indberet
ningen, at han meget let kunne forøge produktionen 
“dersom han kunne konkurrere med de københavn
ske raffinaderier”. Vanskeligheden lå i, at de helsing
ørske skulle hente råsukkeret i København, men i li
ge så høj grad, at de københavnske raffinaderier 
havde en udskibningspræmie på l/% både for tops
ukker og kandissukker, medens han kun havde 5% i 
præmie for topsukker og slet intet for kandissukker. 
Bregaards klage blev hørt, og de helsingørske suk
kerraffinaderier fik tildelt samme rettigheder som de 
københavnske. Hertil fik de helsingørske toldfrihed 
for indførsel af stenkul, papir m.v. som skulle anven
des i fabrikationen, som herefter skulle omfatte et 
minimum. Af de bevarede papirer ses det, at kun 
Bregaard gjorde brug af de nye begunstigelser.

Krigen med England blev skæbnesvanger for den 
danske oversøiske handel, og dermed også for im
porten af rørsukker. Farten på De dansk-vestindiske 

Øer ophørte helt, og dermed blev de danske sukker
raffinaderier afskåret fra at få rørsukkeret herfra. 
Man måtte i stedet importere dyrt råsukker fra andre 
steder. Man kan da også konstatere et fald i den dan
ske sukkerproduktion. Ved “Første Sukkerhus” frem
stilledes således i 1803 kun 95.200 pund sukker og 
57.100 pund sirup. Yderligere kritisk blev situatio
nen for sukkerraffinaderierne i forbindelse med de 
handelspolitiske foranstaltninger under kontinental
spærringen i 1807. Bemærkelsesværdigt forekom
mer det, at netop i årene mellem 1801 og 1811 ind
drages halvdelen af bagbygningen “til brug for raffi
naderiet”. Ligeledes indretter Bregaard en “butik til 
udsalg af sukker” i et lille sidehus til højre i gården.

Da de danske sukkerraffinaderier atter kunne for
synes med rørsukker fra De dansk-vestindiske Øer, 
havde en farlig konkurrent, nemlig roesukkeret, 
imidlertid vundet indpas. Efter en kort, men hektisk 
kamp måtte de sukkerraffinaderier, som forarbejde
de rørsukker, give op ét efter ét. Således også de hel
singørske.143

Endnu i 1818 hvor J.J. Berg og kompagni havde 
overtaget ejendommen efter Niels Bregaard, stod 
sukkerraffinaderiet intakt, men nedlægges forment
lig kort tid efter. I alle tilfælde er fabriksbygningen i 
1827, hvor ejendommen bliver betegnet som “Frede
rik Ernst Wilhelm Knudsens Gaard”, blevet “ind
rettet til lejebolig for 3 familier, hvortil fornødne 
køkkener og spisekamre”. Logiboliger er ligeledes 
blevet indrettet i det 44 alen lange og grundmurede 
baghus, som øjensynlig har erstattet den ældre bag
bygning i 22 fag mur og bindingsværk, som lå her. 
Baghuset bliver i 1856 ombygget og indrettet til 
“saltraffinaderi” bestående af blandt andet en pande 
af glødejernsplader, 12 alen lang og 8 alen bred, der
over en tørreindretning af plane kar og 2 store kar 
med jernbånd og kobberrør”. Hertil har bygningen 
selvfølgelig rummet saltmagasinerne.144

Det er købmand C.S. Bredstrup, der har overtaget 
ejendommen, og i 1856 etableret sig med “Helsing
ør Saltværk”, hvis vartegn blev en 35 alen høj “damp
skorsten”, som samtidig signalerede “de nye tider” i 
Helsingør. Saltværket blev startet i beskedent om
fang med kun tre ansatte, som klarede forarbejdnin
gen af omkring 6ooo tønder råt, urenset salt om året. 
Til en privat industriundersøgelse i 1884 oplyser Chr. 
Hadeln, der nogle år forinden havde overtaget salt
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værket, at årsproduktionen lå på omkring 500 tons 
om året. Saltværket var i drift indtil omkring århund
redskiftet, hvorefter kolonial-og engrosfirmaet Lund 
& Rasmussen fik domicil her.145

Omkring 1861 havde Bredstrup tillige fået anlagt 
et eddikebryggeri i ejendommen. Eddikebryggeriet 
indrettedes i det lille 6 fags, delvis grundmurede si
dehus med halvtag, som lå til højre i gården, og 
formentlig er blevet opført engang i 1820’rne.

Svingelport
Siden middelalderen har Helsingør i lighed med de 
øvrige købstæder i landet været omkranset af hegn, 
gærder og grøfter for at sikre sig mod uvelkomne 
gæster. Endnu et aspekt føjedes til med indførelsen 
af konsumtionen i 1660, hvor en række forskellige 
varer som førtes ind eller ud af købstaden, blev på
lagt en afgift. Portkonsumtionen, der var datidens 
moms, ophævedes i 1851.

Fire byporte gav adgang til Helsingør. En af disse 
var Svingelport. Første gang navnet “Svingel” op
træder i de skriftlige kilder, er i 1562. Navnets oprin
delse er uvist. Præsten Ludvig Boesen forklarer i sin 
Helsingør-beskrivelse i 1757, at “Den første og 
fornemmeste land-port, hvorigennem den største 
passage sker til København, er Svingelen, som næv
nes i historien især udi Frederik 3. historie, da krigen 
var. Den kaldes så af den Svingel eller Spanske 
Rytter, som oplukkes for de indpasserende, hvilke 
Svingler bruges gerne i Danmark”. Ordbøgerne 
forklarer, at en svingel er en betegnelsen for en be
vægelig vejspærring, der som en svingbom drejes, 
eller mere betegnende, svinges ud til siden.

Troligt har disse svingler været forløbere for de 
egentlige byporte. Betegnelsen “port” ses første 
gang tilføjet “svingel” i 1685. På dette tidspunkt var 
Svingelport tilsyneladende en muret byport, sådan 
som det ses på bykortet i Resens Atlas Danicus fra 
1677, og må efter al sandsynlighed ses som en del af 
den bymur, som Christian den Fjerde påbød rejst 
omkring Helsingør omkring 1620. Svingelporten 
fremstår i 1685 i temmelig mistrøstlig stand, og fal
der helt sammen et par år senere for da at blive er
stattet af en simpel bom. Først i slutningen 1720’me 
får byen påny en anselig byport i form af en trefløjet 
bemalet træport.

Byporten var på dette tidspunkt placeret ud for det 

nuværende Stengade 8. I 1805 bliver porten flyttet 
frem til vagt-og konsumtionshuset, der var blevet 
opført på den trekantede plads foran den gamle 
byport. Svingelporten blev i den forbindelse delt i en 
hovedport på Stengade og en mindre på Strand
vejen.146

Få meter længere henne ad Strandvejen i retning 
af Svingelport lå militærets lille vagthus, som Hel
singør by overtog ved et mageskifte i forbindelse 
med etableringen af det nye vagt- og konsum
tionshus i 1805 i Svingelport. Det gamle vagthus lod 
byen nedrive til fordel for opførelsen af et lille ka
rantænehus med bolig for karantænebetjenten. 
Umiddelbart bag vagtbygningen lå en kvægfold, 
som med en “snurre” spænede adgangen til Strand
gade. Over for karantænehuset lå på den anden side 
af Strandvejen Lars Feldts store gård, der foruden le
jeboliger og værtshuset “Pelikanen”, som formentlig 
havde afløst “Emmaus”, var indrettet med bryggeri 
og brændevinsbrænderi i bygningen ud mod Strand
vejen, idag Svingelport nummer 9. Lejeboligerne lå 
ud mod pladsen foran Svingelport, hvor den nye 
vagt-og konsumtionsbygning stod færdig i 1805. 
Bygningen 24 alen lang og 12^ alen bred i en etage 
med halvvalmet tag. Murene stod pudset og med 
malet hovedgesims. Mest markant, var bygningens 
facade med sine fremspringende kraftig rusticerede 
siderisalitter, der skulle give udtryk for den mang
lende, for vagthuse så almindelige overdækning af 
indgangspartiet, hvor konsumtionsbetjenten kunne 
stå i ly for regn og blæst. Bygningen var ellers gan
ske simpel i sin udformning og havde ikke fordret 
stenhuggere eller billedskærere. Det var alene mu
rer, tømrer, snedker, smed, maler, glarmester, blik
kenslager og endelig brolægger, der havde forstået 
hele arbejdet.

På begge sider af den nye vagt-og konsumtions
bygning dannede to rækker af 1-2 etages bindings
værkshuse en sammenhængende bebyggelse, som 
ledte frem til den gamle byport og konsumtionsbod. 
Typisk beboedes husene af lodser og færgemænd. 
Efter 1805 kommer hovedparten af de pågældende 
huse i øvrigt til at ligge inden for byporten. Den 
gamle konsumtionsbod, der lå på hjørnet af Sten
gade (9) og det nuværende Klostergade, var en 
prægtig bygning med stor kvist både til gaden og 
gården. Bygningen blev nedrevet i 1959.147
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Helsingøers første Sukker-Huus

af Lars Bjørn Madsen

En fremmed kommer til byen
I maj måned det Herrens år 1730 ankom en fremmed 
til Helsingør. Han var tysker, hed Johan Adam 
Späth, og var født 15. marts 1702 i den østtyske by 
Zerbst nær Dessau i det frugtbare landbrugsområde 
Anhalt. Späth har åbenbart ønsket at prøve lykken i 
Danmark, og det skulle naturligvis være i hovedsta
den, hvortil han ankom i maj 1729. Her har han 
måske ikke fundet sig til rette, siden han hurtigt drog 
videre til Helsingør.

Den verdenskendte sundtoldsby længere mod 
nord havde da også alle mulighederne for en driftig 
forretningsmand som Späth, der nu kaldte sig det 
mere danske Spæth. At stave hans navn korrekt be
kymrede iøvrigt ikke tidens skrivere i Magistrat og 
stat væsentligt, da vi finder det stavet såvel med som 
uden h i enden og t og h i omvendt rækkefølge når 
h'et endelig kom med.

Hvor han boede den første tid ved vi ikke, men i 
1737 købte han af borgeren Jacob Henriksen ejen
dommen Strandgade 78, der i 1890 blev nedrevet til 
fordel for opførelsen af en ny toldkammerbygning i 
Helsingør1. Spæth må allerede på det tidspunkt have 
tjent gode penge, thi han ofrede en ikke ringe sum på 
en total renovering af bygningerne og fik i 1746 pri
vilegium på herberg og værtshus »for Reisende i 
fornødent Antal«. Helsingør havde dengang kun 3 
privilegerede værtshuse, og de to konkurrenter lå i 
Stengade, så det har utvivlsomt været en god forret
ning for Spæth at kunne betjene de rejsende, som der 
jo var mange af i sundtoldsbyen. At han, foruden de 
almindelige værelser til gaden, tillige kunne tilbyde 
sine finere rejsende særligt gode værelser i sin nye 
bygning ved stranden til en pris af 4 mark for een 
dag og een nat, har næppe gjort forretningen mindre 
givtig2. Spæth ernærede sig imidlertid også som 
købmand og vinhandler, og som sådan forstod han 
blandt meget andet at friste søfolkene med sine selv
fabrikerede likører og akvaviter. Også kvæghandel 
forsøgte Spæth sig udi. I hvert fald finder vi en op

lysning om, at han sammen med købmand Jens 
Knoph i 1750 indforskriver stude fra Skåne med 
henblik på transport af disse til givtige markeder.

Spæth blev hurtigt en af Helsingørs førende for- 
retningsmænd, og var således blandt de 8 købmænd, 
der i 1744 dannede byens kræmmerlav; den nu
værende Handelsstandsforening, og 4 år efter blev 
han optaget i købmandslavet hvor han snart blev ol
dermand. I 1749 blev han medlem af bestyrelsen i 
Helsingør Vandkompagni, hvor han beklædte poster 
som kasserer, hovedinspektør og »med-Directeur« 
før han omkring 1774 forlod kompagniet3. Spæth 
var også medlem af Helsingørs Kongelig Privillege- 
rede Skydeselskab i hvilket han i 1771 havde den 
ære at blive skydeselskabets sjette fuglekonge, og 
hans smukke skydeskive er stadig i selskabets vare
tægt. I 1745 havde Spæth købt toldkammererer Jo
han Wolfgang Eberhardts gård Stengade 42, den se
nere »Øresunds Toldkammers Friskole«4, og her kan 
han måske have boet privat.

Spæth bliver industrimand
Som mange andre af Helsingørs store mænd, havde 
Spæth også et godt øje for de muligheder, der lå i 
byens markjorder. I begyndelsen af 1750'erne kørte 
han derfor ud gennem byens velbevogtede Svingel
port for at udse sig en passende grund, helst så nær 
byen som muligt. Vi ved ikke præcis, hvornår og 
hvordan Spæth erhverver sit første stykke jord heru
de og herpå anlægger en have, men i 1754 bygger 
han sig et hus »ved Veyen til Kiøbenhafn paa den 
høyre Siide ved min Hauge og til den venstre Siide 
ved Reebslagerbahnen«5.

Huset lå altså på vandsiden af Københavnsvejen, 
som senere skal omtales, mellem fiskernes og fær- 
gemændenes både- og stejleplads (ved B (B=brand- 
taksationsnummer) 349) ved Strandgade og byens 
gamle reberbane (B 543). På grunden stod tidligere 
et lille hus, der havde været benyttet som bolig for 
rebslageren. Den nærmeste bygning var militærets 
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vagthus, som tjente den i Helsingør allestedsnær
værende garnison, og ved siden af dette fandtes den 
ene af byens 3 kvægfolde tilhørende en udvalgt ska
re af byens jordejere. Dette areal overgik efter 1804, 
hvor den militære vagt blev forlagt til et nyt vagthus 
ved Svingelport, til karantænevæsenet.

Hvordan Spæth har erhvervet denne grund vides 
som nævnt ikke med sikkerhed, men det skulle ikke 
undre om denne entreprenante og kontroversielle 
forretningsmand har fået den overdraget af byen 
mod andre ydelser. Han var nemlig ikke, som vi se
nere skal læse, bange for at tage initiativ til anlægs
arbejder, som rettelig burde være byens anliggende6.

Det 14 alen lange og 12 alen brede hus, som han 
byggede i 1754, var grundmuret og indrettet til 2 
lejeboliger. Spæth blev åbenbart foreløbig boende 
inde i byen. Den ene bolig bestod af 2 stuer; den 
første med brystningspaneler i »Andsigt Farve«, alt
så svagt lyserød, hvorover var spændt »nyemondig« 
(nymodens) voksdug. Dengang og op til begyndel
sen af forrige århundrede var det helt normalt at 
forsyne væggene med paneler opbygget af profileret 
ramtræ og fyldinger (ligesom husets døre) i bryst
ningshøjde og over disse at udspænde læned eller 
voksdug, for såvidt på samme måde som et maleri. 
Det gav en jævn vægflade og samtidig en god isole
ring mod den kolde væg. Hvad man egentlig har 
ment med at voksdugen er »nymodens«, er ikke til at 
vide. Voksdug, som var behandlet lærred, havde 
længe været almindelig vægbeklædning, men der 
kan måske have været tænkt på en særlig type voks
dug. I mindre betydningsfulde rum nøjedes man 
dengang med fodpaneler på en pudset og kalket eller 
malet væg. I den førnævnte stue fandtes en alkove 
og en helt ny jernbilæggerovn, som har stået i for
bindelse med køkkenets ildsted. Den anden stue var 
også paneleret, men her i perlefarve, og ligeledes be
klædt med nymodens voksdug. I køkkenet, der var 
malet med rød oliefarve, var en tinrække (tallerken
række) og en retterbænk (anretterbænk eller køk
kenbord)7. Den anden lejebolig beskrives ikke nøje
re, hvorfor den nok har været nogenlunde magen til. 
Til huset hørte, foruden den førnævnte have, en 40 
alen lang og 14 alen bred have mellem huset og 
stranden, hvor Spæth havde opbygget et bolværk.

Ud mod vejen lod Spæth sætte et fint malet stakit 
og anbragte tillige en stakitport tværs over vejen »af 

godt nyt Træe og med Mahling forfiinet til Con
servation for Træet«. Porten og stakitværket har 
sandsynligvis været Spæths bud på noget finere end 
de simple hegn og led med 2 stolper, der krævedes 
på markjorderne her udenfor Svingelen. I hvert fald 
meddeler Spæth i et brev til Magistraten, at dette er 
til »Sierlighed for Byen« og beder om, at han selv 
må beholde de 2 mark, som jordejerne ellers via de
res lavs oldermand skal give den fælles kasse til ved
ligeholdelse af hegn, diger og led. Så vil han og hans 
efterkommere til gengæld sørge for den fremtidige 
vedligeholdelse8. Det synes som om, Spæth ikke har 
ønsket at have noget med jordejerlavet at gøre, da 
han også sikrer sig, at det bliver byen og ikke lavet, 
der får pengene til den fortsatte vedligeholdelse, 
hvis han eller hans arvinger skulle falde fra i utide.

Også længere væk fra Svingelporten havde Spæth 
kigget sig for. I 1752 købte han af byens franske 
konsul, justitsråd Johan Georg Hansen et stykke jord 
i den yderste del af byens »2den Løkke« ved Sidsle- 
dammene nord for Bergmandsdal9, antagelig til hø
slet og græsning.

I 1758 købte han tillige den såkaldte »Kokkens 
Have« med tilliggende 4 tdr. land ageijord. Kokkens 
Have var en del af den »øde Have Jord«, som borg
mester Henrik Mogensen Rosenvinge i 1578 havde 
købt af Hans Willumsen Snedker for »10 gamle Da
ler og et Trøjeklæde til Hanses Moder«10. Navnet 
havde området fået efter en senere ejer Hans Aa- 
rensen Kok, der døde 1611. Kokkens Have, der i 
midten af 1600-årene var en lysthave, muligvis med 
værtshus, lå mellem den såkaldte Vangevej11, byens 
markjorder og gartner Casper Withs grund ved 
Københavnsvejen. Det er i dag området omkring Er
hvervsskolen ved Sdr. Strandvej og Skydebane Allé. 
Det var en af byens handlende, Georg Keil, der i de
cember 1758 solgte sin ejendom til Spæth. Keil hav
de nemlig andre planer, idet han året efter løste bor
gerskab som »Fabriqeur« for at give sig til at frem
stille ems (glatvævet tøj) og andre uldne stoffer og 
senere »Haar Gulv Deckener«; åbenbart et andet 
sted i byen12.

På grunden stod nogle bygninger, der efter arki
valierne at dømme ikke just var moderniseret for 
nylig. Hovedhuset var en toetages bindingsværks
bygning på 5 fag, og her synes indretningen at pege 
på renæssancetidens bolig med panelerede vægge
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fra gulv til loft i stueetagen, hvori var indbyggede 
skabe og en alkove. Bilæggerovnen af opmurede 
kakler, utvivlsomt tidens grøn- eller sortglaserede, 
varmede stuen op og blev fyret fra køkkenets åbne 
ildsted på den anden side af væggen. Det fine rum 
eller salen på anden etage var belagt med flisegulv 
og havde malet træloft med synlige bjælker. Adgan
gen til denne etage skete fra en udvendig trappe i 
gården. En 6 fag lang enetages bygning i gården var 
»Sommerstue« og en anden lidt større bygning be
nyttedes til indkvartering af soldater13.

Udsnit afkort over Helsingør fra omkring 1698, hvor vi 
ser området uden for Svingelporten, medens der kun er 
sparsomt bebygget. Bygningerne i Kokkens Have er 
utvivlsomt de samme, som Späth overtager i 1758. Mel
lem Kokkens Have og Københavnsvejen ser vi området 
med de 3 fiskedamme, som Casper With køber i 1741. En 
del af dette område er 4 tdr. agerjord hørende til Kokkens 
Have. Afløbet til Øresund er også vist. Det lille hus ved 
denne rende må høre til reberbanen, somSpæth er
hverver i 1765. Numrene på kortet er brandtaxations- 
numre, som også benyttes i teksten.
Tegning af Laurits Pedersen i Helsingør Bymuseum. 

Uden for Svingelporten
Herude på byens markjorder, som var en del af 
byens 2. løkke eller den anden af bymarkens 5 van
ge, også kaldet Borgevolds Indelukke, så der på det 
tidspunkt unægtelig noget anderledes ud end i dag, 
hvor baneterrænet, vejanlæg og senere bebyggelse 
har forvandlet området til ukendelighed. Svingel
porten, byens bevogtede hovedindgang, stod på det 
tidspunkt placeret mellem Stengade 8 og 9, og i den 
trekantede Svingelplads umiddelbart udenfor porten 
delte Stengade sig i to smalle jordveje: Den før

nævnte Vangevej, der gik over bakkerne ind i landet, 
og Københavnsvejen (senere kaldet Strandvejen el
ler Søndre Strandvej), der førte langs vandet til 
København. Den nuværende Kongevej blev først 
færdig i 1789. Mellem disse to veje og på bakkerne
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tede sig til at forblive ved Svingelport. Omkring 
1759 havde han opført en 16 fag lang og 1 etage høj 
teglhængt bindingsværksbygning med en 3 fag bred 
kvist. Bygningen lå placeret med sine gavle hen
holdsvis til Strandvejen og Øresund og dermed sam
me sted, eller umiddelbart ved siden af hans i 1754 
opførte grundmurede bygning. Denne nævnes ikke i 
1761, men kan dog næppe være nedrevet. Selv om 
kilderne ikke røber den ny bygnings indretning og 
brug, er det mest sandsynligt, at den var bestemt til 
industri. Ved siden af bygningen lod Spæth opføre 2 
orangeribygninger i glas, og noget tyder også på, at 
han, måske først omkring 1765, anlægger en kegle
bane i forbindelse med et »Keigelbahne Skuur« 
sydligst på grunden.

I 1761 får vi det endelige svar på formålet med 
Spæths nybyggeri. Han vil anlægge Helsingørs før
ste sukkerraffinaderi. Dengang blev sukker fremstil
let af sukkerrøret, som er en tropisk plante, og denne 
råvare var Danmark som det eneste nordeuropæiske 
land i besiddelse af i sine kolonier i Caribien. 11733 
havde Danmark tillige købt øen St. Croix af Frank
rig, og denne ø blev snart produktionsbasen for 
rørsukker. For at tilgodese alle parter indenfor kon
geriget, blev det bestemt, at første fase i sukker
produktionen, nemlig frembringelsen af råsukkeret, 
skulle foregå i kolonierne, medens raffineringen af 
råsukkeret -kolonialsukkeret- til det færdige produkt 
skulle foregå i Danmark, Norge og hertugdøm
merne. Siden 1620 havde vi haft sukkerraffinaderier 
i Danmark, men først fra midten af det 18. århundre
de kom der for alvor gang i sukkerproduktionen her
hjemme ved anlæg af flere raffinaderier i Køben
havn. I 1755 var der ved kongelig forordning givet 
frihed til, at enhver i princippet kunne få privilegium 
til at oprette sukkerraffinaderier, også uden for 
København. Hidtil havde det Vestindisk-Guinesiske 
Kompagni i København haft eneret på aftageisen af 
råsukkeret fra St. Croix, »de raae Sukkere«, som 
man kaldte det dengang, men da plantageejerne på 
øen i stigende grad fandt dette monopol økonomisk 
belastende, besluttede enevælden at droppe kom
pagniet og give sukkerproduktionen fri, ligesom og
så sejladsen på de dansk vestindiske øer blev frigi
vet. Derved opnåede man en friere handel med 
råsukkeret, og dermed ved en øget import faldende 
sukkerpriser. Råsukkeret måtte naturligvis kun im

porteres til Danmark, Norge og hertugdømmerne og 
stadig kun raffineres her. Den nye forordning resul
terede nærmest i et run på det velærværdige konge
lige General Landøkonomi og Kommercekollegium 
for at få tildelt koncessioner.

De, der forsøgte sig i provinsen, måtte imidlertid 
gøre sig klart, at der var den væsentlige begræsning 
i deres frihed, at de i modsætning til de københavn
ske raffinaderier ikke måtte afsætte deres sukkerva
rer på Sjælland og Lolland-Falster. Tanken hermed 
var naturligvis at gøre hovedstaden til landets kom
mercielle og industrielle midtpunkt, og det blev 
yderligere understreget ved en forordning i 1764, 
hvorefter præmier for eksport af raffineret sukker 
kun tildeltes de københavnske raffinaderier18. Spæth 
var ikke den første i Helsingør, der havde fået færten 
af den givtige sukkerproduktion. Det var derimod 
Spæths nabo mod syd, købmanden og tømmerhand
leren Christian Clausen Plum.

Plum, der havde fået borgerskab som købmand i 
1749, var ligeså dynamisk som Spæth, men synes at 
have investeret sine penge med større omtanke. Han 
hørte i hvert fald sammen med Neuhausen, Dahl og 
Godenius til byens mest formuende købmænd.

Plum ansøgte i foråret 1761 det høje Kommerce
kollegium i København om privilegium på an
læggelsen af et sukkerraffinaderi. Hans begrundelse 
var ganske klar, idet han havde erfaret, at flere 
købmænd i de skånske byer gennem flere år havde 
købt store mængder raffineret sukker fra de sukker
stærke byer Amsterdam og Hamborg og ladet det 
oplægge ved Helsingørs toldbod, indtil de ved 
førstkommende lejlighed kunne få det indført til 
Sverige. Denne handel ville blive uinteressant, hvis 
Helsingør, og dermed Danmark, kunne overtage 
sukkerleverancen, mente Plum og understregede 
yderligere, at hvis han fik privilegium på anlæggel
sen af et sukkerraffinaderi i Helsingør, så ville »Stæ- 
dets Kiøbmænd, der debitere aarlig en anseelig 
Qvantitet Sukker til Byen og Fremmede, som passe
re Sundet, derved merkelig kunde soulageres [lettes] 
formedelst det store Tab de ofte haver ved de be
høvende Sukkeres Transport fra Kiøbenhavn«19 
Plums gode argumenter kunne imidlertid ikke, trods 
Kommercekollegiets åbenbare interesse for op
lysningerne, overbevise dette om nødvendigheden 
af et sukkerraffinaderi i Helsingør.
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Bedre held havde Spæth, da han i oktober 1761 
forsøgte sig med det samme. Hans argumenter var 
ikke ulig Plums, men i 4 punkter var de nok frem
stillet mere klart og overbevisende:
1) At kolonialsukkeret kunne sælges i raffineret 

stand til de fremmede til »Handelens Opkomst«.
2) At Helsingør af alle byer i »Hands Mayestæts 

Riger og Lande« var den bedst egnede til anlæg 
af fabrikker og dermed også til sukkerraffinade
rier.

3) Hvis Helsingør havde et sukkerraffinaderi, da vil
le såvel Sverige som de mange fremmede skibe, 
der jo var specielle Helsingør-kunder, købe suk
keret her til samme »moderate Priiser« som i Kø
benhavn.

4) Et sukkerraffinaderi i Helsingør ville lette daglig
dagen for Helsingørs borgere, »naar de in loco 
[på stedet] kunde kiøbe deres Sukker for de 
københavnske Priiser« og dermed spare fragten. 
Der er ingen tvivl om, at Plum med sin angivelse

af de skånske købmænds indkøbsmetoder havde ba
net vejen for Kommercekollegiets ændrede opfat
telse. Kollegiet håbede helt klart at vinde Skåne og 
Halland som afsætningsmarked for det danske suk
ker. At Amsterdam og Hamborg var konkurrenterne 
og ikke de svenske raffinaderier, skyldtes, at de 
nærmeste svenske raffinaderier lå i Göteborg og 
Stockholm med følgelige vanskelige transportfor
hold gennem de svenske skove. Kollegiet havde 
iøvrigt store planer for de danske raffinaderiers eks
port. Ikke kun Sydsverige men også Østersøområ
dets markeder skulle nemlig vindes. København 
skulle gøres til handelscentrum for raffineret sukker, 
selv om det betød hård konkurrence, ikke kun fra 
Amsterdam og Hamborg, men også fra England og 
Frankrig, der alle havde en blomstrende raffinaderi
virksomhed. Der var således god grund til at tage 
Spæths ansøgning alvorlig, da sundtoldsstaden trods 
alt var et vigtigt udgangspunkt.

Da det kongelige sukkerraffinaderi i København 
først var blevet adspurgt og intet havde at erindre 
imod Spæths ansøgning, især ikke da der efterhån
den var rigeligt med konkurrerende sukkerraffinade
rier i hovedstaden, kunne kollegiet give Spæth den 
glædelige meddelelse om tildelingen af privilegium 
som sukkerraffinadør i Helsingør20. Han får dette 
ved brev af 29. december 17612’.

Plum erfarer naturligvis straks dette og ansøger 
endnu engang Kommercekollegiet om privilegium. 
Han meddeler, at han allerede har opført en grund
muret bygning til formålet og snarest må have finan- 
cieret byggeriet. Plum får da også endelig sit vel
fortjente privilegium den 11. februar 1762 og har nu 
Spæth på nakken. I to breve til Kommercekollegiet 
søger Spæth forgæves at overbevise dette om det 
ødelæggende for hans virksomhed ved endnu et raf
finaderi i byen og foreslår, »at ingen fleere Privilegi
er paa Sukker Raffinaderiers Oprettelse i Helsingøer 
end det ham er forundt, maatte i de første 3 å 4 Aar 
bevilges«. Dette var helt i tråd med de københavn
ske raffinadører, der også kæmpede imod oprettel
sen af flere raffinaderier, men som først i 1768 fik 
regeringen til at gå med til et stop for nye raffinade
rier i en periode af 15 år.

Spæth udvider
Den 20. december 1763 galede den røde hane over 
Spæths nybyggede sukkerraffinaderi. Vi kender ikke 
omfanget af skaderne, men genopbygningen beløb 
sig til 150 rigsdaler. Spæths lovpligtige brandforsik
ring kunne dog godtgøre ham beløbet, efter at 3 af 
Magistraten udmeldte håndværksmestre havde sagt 
god for arbejdet i februar 176522.

Spæths genopførte bygning er utvivlsomt blevet 
forbedret ved samme lejlighed. Kravet til et kon
kurrencedygtigt sukkerraffinaderi skulle jo opfyl
des; især, da hans allernærmeste konkurrent Plum 
allerede kunne fremvise et imponerende byggeri i 
form af en privatbolig, hvis mage ikke var set (den 
senere Villa Augusta, B 544)23.

Det er nok den væsentlige årsag til, at Spæth hav
de udset sig nabogrunden (B 543), hvor byens gamle 
reberbane fandtes. Ganske vist havde han forbedret 
denne og benyttede muligvis også nogle af bygnin
gerne. Imidlertid måtte han nødvendigvis eje grun
den for at kunne udnytte den til fulde. For at få fat i 
denne ejendom, erhvervede han derfor den anden re
berbane ved Ny Kirkegaards Port (Nygade og Kon
gensgade) ved at købe bestyreren af denne, Aage 
Engelsen, ud. Derefter nedrev han de gamle bygnin
ger, planerede grunden og opførte en helt ny reber
bane for egen regning. I 1765 kunne han således gå 
til Magistraten og tilbyde byen en »ordentlig Ree- 
berbahne« mod, at han fik overdraget grunden, 

95



hvorpå den gamle lå. Magistraten fandt da også den 
ny reberbane »langt beqvemmere og længere end 
den Reberbahne som har været uden for Svingel 
Porten, hvorved og bliver minder Risico for de der i 
Nærheden værende 2de Sukker Raffinaderier og an
dre afgrændsende Huuse«24, og da man erkendte, at 
Spæth havde »haft anseeligen Bekostning« på arbej
det, valgte man at tilskøde ham det ønskede grunds
tykke. Spæth opførte et hus på 10 fag og 1 etage 
højt; muligvis en ombygning af det gamle rebslage
ri. Spæth kalder i senere arkivalier denne ejendom 
for »Destileer Huuset«, hvilket skyldes, at han, 
muligvis i forbindelse med sukkerproduktionen, har 
beskæftiget sig med brændevinsbrænderi. I hvert 
fald gjorde daværende konsumtionsforpagter Johan
nes Reusch i 1762 Magistraten opmærksom på, at 
han af Spæth var »berettiget til Consumtionen af 
hvis Sirop, Sukker Vand, Skum eller Mallast og Op- 
stikning som maatte vorde forbrugt til Brændeviins 
Brænderi«25.

Da han omkring 1770 udvider huset til 24 fag, 
indretter han boliger i det, antagelig til brug for raf
finaderiets ansatte, der jo normalt bor, hvor de arbej
der. Det udvidede hus, stadig een etage højt, kom til 
at rumme 4 boliger, hvis vi regner antallet af køkke
ner, måske endog 5, da også kvisten var beboet. Det 
har været ganske nydelige boliger, huset har rum
met; alle med brystningspaneler og lærreds- eller 
voksdugsbetrukne vægge i stuerne, flere endog 
beklædt med blåt, rødt eller grønt papir26. Man kun
ne ligefrem fristes til at tro, at hver bolig har haft sin 
vægfarve.

Spæths nye strandvejsvilla
Spæth havde besluttet sig for ikke alene at udvide 
raffinaderiet, eller værket, som det hed, men også at 
lade opføre en bolig, der passede sig for byens store 
forretningsmand. Den 16. februar 1765 kunne Ma
gistraten give Spæth den nødvendige tilladelse til 
nybyggeriet1

»I Henseende den grundmuurede Bygning Sr. 
Spæth agter at opsætte ved sit Sukker Raffinaderie 
Huus imod Landeveyen uden for Svingel Porten, 
der efter den foreviiste Teigning vil blive en Ziir for 
Byen, consenteres [samtykkes] og overdrages sam
me Sr. Spæth efter hans høj grevelige Excellense Sr. 
Stiftsbefalingsmand von Knuths forhen givne 

mundtlige Naadige Tilladelse, 6 â 8 Allen [Alen] li
gesom Bygningens Breede kan blive, og ey viidere, 
fra den vestlige Siide af hans Sukker Raffinaderie 
Huus og Nord efter imod Svingel Vagten af den dér 
liggende publique Plads og Grund, dog at Dybden 
imod den østlige Siide ey bør være eller foreslaaes 
videre end Grunden i sig selv, som denne nye Byg
ning bliver sadt paa, da Sr. Spæth for disse 6 å 8 
Alen Jord erlægger 2 Rdl. til Byen imod Kiæmne- 
rens Qvittering, som og betales aarlig 1 Mark Jord
skyld og ellers efter giorde Løfter og Aftale paaseer 
at ingen af hans Bygningsmaterialier, Stillager eller 
andet deslige i mindste Maade bliver hinderlig for 
Færgefolket, at faa deres Fiske Redskaber og Bund
garn henbragt og rygtede paa deres derved an- 
grænsende og stædse i Fæste havende Plads«27.

Kender vi efterhånden Spæth ret, har han med slet 
skjult stolthed forevist bygningstegningen på Hel
singør Rådstue og fortalt, at han endnu engang har 
ønsket at bidrage til byens forskønnelse; og så kan 
vi iøvrigt godt og grundigt ærgre os over, at tegnin
gen efter endt brug på byggepladsen ikke er bevaret 
for eftertiden. Men så heldige er vi yderst sjældent, 
når det gælder private bygninger, selv om de er nok 
så store og fornemme.

Han valgte at nedrive 4 fag af den gamle bygning 
ud mod Strandvejen for at give plads til sin nye bo
lig, der jo gerne skulle vende modsat med sin facade 
mod vejen. Muligvis har han også i den forbindelse 
nedrevet den i 1754 opførte bygning. Arkitektonisk 
set har Spæth haft en ganske spændende udfordring, 
idet bygningen jo i modsætning til byens gadehuse 
var helt fritliggende. Vi tør formode, at Spæth har 
haft en kvalificeret arkitekt eller murermester til op
gaven, men dennes navn er selvsagt forsvundet med 
tegningen.

På den tid var rokokoens arkitektur med sine 
former, udstukket af arkitekten Nicolai Eigtved, 
nået til Helsingør. Allerede i 1742 havde Øresunds 
Toldkammer vist vejen til rokokoen med sine flade 
rammepilastre, noget som i den rendyrkede Eigt
ved'ske form snart viser sig i adskillige af byens an
dre fornemme huse, nærmest som fyldingspanelere
de vægge i gadebilledet, eksempelvis Strandgade 84 
(Kocks Gaard; o. 1760, nu nedrevet), Strandgade 88 
(Elias Petersens Gaard; o. 1760, nu nedrevet), 
Strandgade 85-87 (Konsul Fenwicks Gaard; o. 
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1760) og endelig de 10 år yngre huse, Stengade 77 
(Trentwedels Gaard; 1770) og Stengade 79 (Frantz 
von der Ostens Palæ; 1769-70), som er klare re
præsentanter for rokokoen. I 1759-60 havde over
krigskommissær Stephan Hansen opført sit palæ i 
Strandgade (nuv. nr. 95), og denne bygning re
præsenterede rokokoens mest forenklede form
sprog, hvor endog rammeinddelingen var udeladt. 
Her har vi et palæ, der leder tanken hen på den 
gryende klassicisme.

Det samme kan man bestemt ikke sige om Spæths 
bygning; den holder sig snarere på barokkens sikre 
grund, omend med kraftige favntag i rokokoen. Hel
lere kunne man sammenligne med det førnævnte 
Ostens palæ, ikke kun på grund af det magtfulde 
mansardtag belagt med sortglaserede tagsten, men 
også fordi Ostens palæ, som sidste hus i rækken, har 
mere end een flade at vise frem. Her ophører lighe
den også.

Spæths hus har naturligvis skullet beundres såvel 
fra byen som fra Strandvejen. Både gavl og facade 
var derfor karakteriseret ved refend- eller kvader- 
fugede fremhævede midtpartier kronet af trekant- 
frontoner eller frontispicer, der klart fortalte om byg
ningens brug. Mod vejen præsenterede Spæth sin 
privatbolig med frontispicen følgende tidens arki
tektur i flugt med murkronen, medens han mod byen 
viste sin position som byens store industrimand ved 
at gavlens smalle midtparti fortsættes opad i en gavl
kvist med hejsebom. Huset var også et pakhus! 
Huset karakteriseres tillige ved, at kun disse midt
partier er udsmykket, medens sidepartierne står glat- 
pudsede uden den mindste dekoration, endsige vin
duesrammer, som dog findes på Hansens palæ. 
Midtrisalittens glatpudsede knækkede vinduesind
fatninger i de to øverste etager leder tanken hen på 
den førnævnte Eigtved'ske rokoko, som man finder 
i flere af Frederiksstadens huse i København, ek
sempelvis i Amaliegade 16-18 og Bredgade 60, og 
det samme gælder for såvidt de øreprydede blæn
dinger under disse to etagers midterste vinduer. I 
gavlens smalle midtrisalit er en blænding i nederste 
etage prydet med samme slags indfatning som de 
ovenfor omtalte, hvilket giver en bemærkelsesvær
dig afvigelse fra bygningsmønsteret. Tilsvarende er 
endnu en blænding herunder prydet, og her har efter 
alt at dømme oprindelig været nedgang til kælderen.

Tredelingen af huset er tydelig med 3 fag vinduer 
i midtpartiet og tilsvarende i siderne, hvilket sam
men med mangelen på en kordongesims og ikke 
mindst gavlens midtparti understreger den lodrette 
deling af bygningen. Stueetagens vinduer er de 
største; firedelte med 2 små og 2 store rammer, og 
antagelig fra begyndelsen med store ruder, altså 6 i 
hvert fag. Det var stadig dyrt at fremstille store ru
der, men i det bedre byggeri var disse de foretrukne; 
i hvert fald ud mod facaden. De to øvre etager havde 
til gengæld mindre 2-rammede vinduer med 6 ruder 
i hver ramme.

I dag er facaden ændret væsentligt, men det ven
der vi senere tilbage til. Generelt må man sige, at 
bygningen trods sin umiddelbare detailrigdom har 
været såre enkel. Det var jo en industribygning, selv 
om den også benyttedes til privatbolig, og arkitek
turen er et tydeligt resultat af denne kombination af 
bolig og erhverv.

Man kan ikke undlade at betragte Spæths nye hus, 
der har stået færdigt i slutningen af 1765, i forbindel
se med Chr. Clausen Plums ligeså pragt- og magt
fulde hus, “Andet Sukkerhus” lidt længere henne ad 
Københavnsvejen. Disse to bygningers sortglasere
de mansardtage, de ved frontispice fremhævede 
midtpartier, og frem for alt den frie beliggenhed, gav 
dem væsentlige lighedspunkter, trods deres forskel
lighed. Medens Spæths lyse, pudsede hus markere
des ved sin refendfugning, var Plums derimod holdt 
i mørke røde sten, og medens Spæth havde valgt tre- 
kantfrontonen, havde Plum valgt den mere gammel
dags rundbuede form.

Hvorom alting er, havde begge sukkerraffina- 
dører skænket deres by en særdeles præsentabel ind
kørsel fra syd. Ja, der var på det nærmeste lagt op 
til senere tiders strandvejsbegreb af rigmandsvillaer 
og sommerresidenser, og det er jo ganske tankevæk
kende, når der i realiteten var tale om noget ganske 
andet: Et industrikvarter med rygende skorstene!

Spæth må sælge
Spæth har, som tidligere antydet, haft en sjælden ev
ne til at skaffe sig uvenner. Dårligt var hans nye bo
lig blevet færdig førend han kom i klammeri med en 
militærmand ved navn Johan Eckert. Med den vagt
havende underofficer ved svingelportens vagthus og 
hans mandskab som begejstrede tilskuere, knuste 
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Eckert i raseri et ukendt antal vinduesruder i Spæths 
nye hus. Om Spæths indkvarteringsproblemer hav
de fået en ny dimension, eller om det blot var suk
kerraffinaderiets nære naboskab til militæret, mel
der historien intet om28. Spæth gik i hvert fald straks 
til Magistraten, der klagede til den øverstkomande- 
rende oberst von der Maase og anbefalede hård 
præventiv straf til såvel Eckert som den vagthaven
de underofficer.

Spæths virksomhed gik som ventet ikke bedre, 
end at han måtte låne en del penge til den fortsatte 
drift, og utvivlsomt har hans nybyggeri medvirket 
stort hertil. I 1769 skyldte han således et af Køben
havns største og mest velrenommerede handelshuse 
»Joost v. Hemmert & Sønner« ved etatsråd Peter 
van Hemmert (1734-1810) 16.800 rigsdaler, og 
dette beløb så han sig ude af stand til at tilbagebeta
le. Handelshuset måtte derfor i 1774 erklære Spæth 
konkurs og på baggrund af rettens afgørelse begære
de man raffinaderiet solgt ved auktion. Den 9. maj 
blev ejendommen derfor vurderet af murermester 
Johan Møller og tømrermester Henrich Kratsch med 
sukkermesteren Peder Purup som rundviser. Vurde
ringen lød på 10.000 rigsdaler, men højeste bud blev 
efter »adskillige igientagne Opraab« kun 5.500 rd. 
Budet blev gjort af panthaveren på vegne af suk
kermester Niels Andersen Bregaard, der dermed 
blev den ny ejer af »Første Sukker-Huus«29. Hvor 
Spæth nu flytter hen ved vi ikke, men det er nærlig
gende at antage, at han vælger en bolig i nabohuset 
nr. 543, som han stadig ejer. I juni 1778 må Spæth 
imidlertid også sælge dette hus til Bregaard og vi må 
tro, at han herefter flytter ned til sin søn, købmand 
og herbergerer Johan Andreas Spæth i Strandgade 
74.

Spæth, der havde gjort det så godt, og trods de 
mange kontroverser høstet så stor anerkendelse i 
byen, døde den 4. november 1778. Han fik en 
værdig begravelse i Set. Mariæ Kirke, hvor hans ki
ste med den ovale hvælvede tinplade og tysk ind
skrift atter så dagens lys i slutningen af forrige 
århundrede ved arkitekt Storcks hårdhændede res
taurering af kirken30.

Sukkerraffinadeur Bregaard
Niels Andersen Bregaard, der sidenhen fjernede sit 
mellemnavn, kom vist oprindelig fra København og 

havde som mester ved flere raffinaderier erhvervet 
sig en betydelig erfaring og faglig viden. 1 1759 var 
han blevet mester ved sukkerraffinaderiet i Vimmel- 
skaftet. Her nød han stor anerkendelse som dygtig 
fagmand og forretningsmand, men ønskede efter
hånden at få sit eget raffinaderi. Denne mulighed 
øjnede han i Roskilde, hvor kommerceråd Jørgen 
Holst den 22. april 1763 havde fået privillegium på 
oprettelsen af et sukkerraffinaderi31. Holst ønskede 
straks at gøre brug af den i privilegiet givne tilladel
se til optagelse af interessenter »dersom han ikke 
med egne Kræfter finder sig formuende nok«. Med 
fine anbefalinger fra sin gamle arbejdsplads i kuf
ferten, drog Bregaard derfor samme år til Roskilde 
og investerede 300 rigsdaler i dette nye provinsraffi
naderi og var dermed som aktionær og interessent 
nået et skridt nærmere målet. I Roskilde Sukkerraf
finaderi32 fortsatte Bregaard sit virke som mester. På 
et tidspunkt var der tale om, at Holst ville lade inter
essenterne købe virksomheden, men afgørelsen trak 
ud og i mellemtiden døde Holst. Bregaard havde i 
1771 fået en opfordring fra en kollega i København 
om at søge et ledigt privilegium på oprettelsen af et 
sukkerraffinaderi, så han ville være den oplagte kan
didat til at overtage Roskilde Sukkerraffinaderi, 
hvilket han dog imidlertid valgte ikke at gøre. I ste
det drog Bregaard i sommeren 1774 til stor fortry
delse for hans medinteressenter til Helsingør for at 
købe Spæths veletablerede sukkerraffinaderi, der 
omkring 1770 havde produceret sukkervarer for en 
værdi af 20.000 rigsdaler mod Roskildes 15.00033. 
Efter en periode med god produktion måtte Roskil
de Sukkerraffinaderi lukke omkring 1790.

Denne triste skæbne skulle ingenlunde ramme 
Spæths gamle raffinaderi; tværtimod.

En tur rundt i Bregaards ejendom
Lad os først følge vurderingsmændene ved deres 
besøg i bygningerne den 9. maj 1774, så vi kan få et 
indtryk af, hvorledes Helsingørs første sukkerraffi
naderi har set ud34. Vi har allerede tidligere med 
kunsthistorikerens øjne betragtet den 30 alen lange 
og 13 alen 21 tommer brede hovedbygning i sit ydre 
og vælger derfor straks at gå hen til det flotte ind
gangsparti ved bygningens sydende for med kult
urhistorikerens øjne at se nærmere på bygningens 
indretning og livet i denne.
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To murede kvaderpudsede portpiller med udhug- 
ne vaser opstillet på stengesimseme markerer på 
værdigste vis hovedindgangen til Bregaards privat
bolig og raffinaderi. (Indgangen kan ses på billedet 
side 116) Vi vælger lågen mellem disse og hoved
bygningen frem for de store tunge halvporte, der jo 
er forbeholdt de tungtlæssede hestevogne, og går ind 
på den brolagte gårdsplads. Her står »springvands
opstanderen« eller springposten med messinghane 
og under denne et stort trækar eller »kam« (kumme) 
holdt sammen af 3 jernbånd. Vandet føres hertil gen
nem en underjordisk rende fra den offentlige og 
byen tilhørende springpost på den anden side af St
randvejen. Denne ordning har iøvrigt været ganske 
utilfredsstillende for Bregaard, der derfor i 1777 an
moder Helsingør Vandkompagni om at få tilladelse 
til at flytte denne offentlige post ind på raffinaderiets 
grund. Tilladelsen gives ham mod, at den forbliver 
offentlig og han dermed »indretter det saaledes, at 
den almindelige Mand og Naboer deromkring kand 
faae det behøvende Vand, som De behøver til Deres 
Brug, uden at enten Breegaard eller De derved in- 
commoderes og uden at De haver nødig derom at 
udspørge Breegaard«35.

Gården til sukkerraffinaderiet har været fuld af liv 
og nogle få bevarede regnskaber sætter os i stand til 
at rekonstruere et typisk dagligdags sceneri: 4 ar- 
bejdsfolk langer raffinade op til manden på loftet og 
en anden trækker såkaldte baster med sukker op ved 
hjælp af hejsebommen i kvisten. Tønder med fær
digvarer står klar til levering og andre tønder inde
holder arbejdernes daglig-øl, frisk okseblod til suk
kerproduktionen og måske rug til husholdningen. En 
vogn er på vej ud med færdige sukkervarer, som skal 
bringes til havnebroen. Her skal samtidig hentes en 
tønde rug, der er betalt accise af36. Fra gårdspladsen 
kan vi se over stakittet til den af lugekonen og have
manden velplejede lysthave med frugttræer, et malet 
tyrkisk lysthus af træ og midt i haven en fontæne, 
hvorfra 5 stråler af Vandcompagniets produkt sprin
ger. Nærmest Sundet, bag en lang mansardtagdæk
ket tværbagbygning har man indrettet et lille græs
ningsareal til kreaturer, som er indhegnet på begge 
sider med plankeværk og åbent ud mod vandet, hvor 
et bolværk holder havets grådige bølger stangen.

Vi begiver os nu ind i hovedbygningen (1), hvor 
vi først skal ned i kælderen, som er delt i 3 rum,

Forsøg på rekonstruktion af grundplan over bygnings
komplekset i perioden 1774-1804. Numrene henviser til 
beskrivelsen i teksten.

hvoraf det ene er et køkken med ildsted. En nedgang 
til denne kælder findes i hver ende af bygningen.

Indgangen til hovedbygningen findes ikke, som 
man umiddelbart ville tro, fra gaden, men fra side
bygningen (2 og 3), hvortil en svungen sandstens
trappe fører.

Vi træder ind i hovedbygningens forstue i første 
etage, der har rummet Spæths og nu Bregaards pri
vatbolig. I hvert fald er alle rummene i denne etage 
ganske fine, og bygningens facade fortæller da også, 
at det netop er denne etage, der er hovedetagen med 
sine høje 4-rammede dannebrogsvinduer. Der er 
bræddegulve overalt og væggene er forsynet med 
brystningspaneler hvorover der er opspændt papir
beklædte lærreder efter tidens skik. I forstuen er 
lærrederne beklædt med dekoreret tapet, en ny og 
billigere udsmykning i forhold til barokkens voks-
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“Plan over een Deel af Situationen udenfor Helsingøers 
Svingel Port opmaalt i andledning af den nye andlæggen
de Lande Wey ”. Dette kort er tegnet i 1787 for at vise, 
hvorledes den ny anlagte Kongevej kunne afsluttes og for
bindes med Stengade på smuk og værdig vis. Projektet 
blev aldrig til noget. Til gengæld viser kortet os, hvordan 
der så ud omkring Bregaards sukkerraffinaderi på den 
tid. Korttegneren har desværre ikke fundet det ulejlighe
den værd at tegne bygningerne færdige, medens Plums 
raffinaderi og hans ny opbyggede 64 fag lange bindings
værksbygning længere mod syd er tegnet fuldt ud. Begge 
sukkerraffinaderierne betegnes tydeligt som »Sukker- 
Huus«. Mod bygrænsen er Bregaards nærmeste naboer 
fiskernes både- og stejleplads, en indhegnet kvægfold og 
endelig den militære vagtbygning, der siden (1804) skulle 
afløses afen kombineret vagt og konsumtionsbygning på 
den trekantede plads ved Svingelport; normalt kaldet ac
ciseboden (Stengade 6, nedrevet 1965). I spidsen af den 
trekantede Svingelplads (nuværende Simon Spies Plads) 
står selve Svingelporten mellem Stengade 8b og 9a. 
Rigsarkivet.

dug og malede lærreder. Forstuen har desuden et 
indbygget skab med 2 døre og opvarmes af en 3 eta

ger høj jernvindovn på messingpiller og med kob
berrør til skorstenen. Det er således fra en ganske 
præsentabel forstue, vi kan gå til venstre ind i stuen, 
som må være et ganske stort rum, da vurderings- 
mændene i denne etage kun mangler at omtale »en 
liden Stue« ved siden af. Vi ved ikke præcis, hvor 
stuen har ligget, men med en senere grundplan af 
bygningen som vejledning, må vi forestille os, at 
etagen har været tredelt med stuen liggende i 
midtpartiet med lys fra 5 vinduer mod vejen37. Stuen 
er opvarmet af en 2 etages jernvindovn på jernpiller 
og med kobberrør og tromle. Tromlen er en jernkas
se, man anbringer midt på røret for bedre at kunne 
udnytte røgens varme inden den ledes ud i skorste
nen. En lignende vindovn er anbragt i etagens tredie 
rum, den lille stue. Det kunne være spændende at få 
noget at vide om rummenes møbler og andet løsøre, 
men her tier vore vurderingsmænd, da det jo kun 
drejer sig om bygningen og dens nagelfaste inventar. 
Vi må derfor nøjes med at forestille os nogle ganske 
fine møbler opstillet langs væggene, thi på den tid er 
møbler midt i rummet mere eller mindre bandlyst. 
Symmetri og enkelthed i møblementet er tidens 
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krav. Utvivlsomt er den lille stue den, familien be
nytter i dagligdagen; den er let at varme op og her 
hygger man sig med alskens sysler, og det var ofte 
her man spiste. Man må jo huske, at begrebet varme 
var noget helt andet dengang. Man klædte sig efter 
årstiden, også indendøre og de ubenyttede rum var 
ikke opvarmet om vinteren.

Vi går nu atter ud i den 4 fag lange og 3 etager 
høje bindingsværkssidebygning (2), som i princip
pet er en del af hovedbygningen. Lokalerne i denne 
bygnings stueetage, der har bræddegulve og gipslof
ter, er som i hovedbygningen udstyret med malede 
brystningspaneler og papirbeklædte lærreder over 
disse. Jernvindovnene er dog lidt mere beskedne. Vi 
må i denne del af huset forestille os soveværelset be
liggende med herskabets malede topseng, natstolen, 
en lille servante og et klæde- og linnedskab med 
skuffer forneden, hvor familiens kostbareste kleno
dier måske er gemt. På førstesalen findes også et 
ganske fint køkken, der har flisegulv i den ene halv
del og bræddegulv i den anden. Væggene er beklædt 
med malet panel og trykt læned, hvilket må være 
lidt upraktisk. Den tids køkkener er normalt såre en
kelt udstyret og har oftest kalkede vægge. Det er jo 
ikke sukkerraffinadøren selv, men kokkepigen og 
måske fruen, der opholder sig her. I dette køkken, 
der nok har været "hovedkøkkenet" finder vi 2 køk
kenborde, nogle skabe og en vaskebænk, 5 tin-reoler 
(tallerkenrækker) og et indbygget skab med 4 glas
døre til boligens resterende tin-service, måske det 
lidt bedre. Ildstedet nævnes ikke, men da komfurer 
først så småt kommer frem omkring 1830, må vi tro, 
at det store åbne ildsted har været markant i køkke
net, antagelig i den ende, der har flisegulv. Vi får 
heller ikke nærmere oplysninger om køkkenuds
tyret, men i dette finere hjem kan vi forestille os de 
mange velholdte gryder og pander ved ildstedet og 
det blankskurede messing- og kobberhusgeråd, som 
står opstillet på de malede hylder i køkkenet.

I sidebygningens anden etage kommer man fra 
den lille forstue ind i en sal med malede paneler og 
papirbeklædte lærreder. Herfra er indgangen til den 
store sal i hovedbygningens anden etage. Den er 
udstyret som rummene i underetagen. Salen kan 
være husets fine rum, der har været benyttet til større 
middage og til repræsentative formål. Om vinteren 
har salen nok stået kold og ubenyttet hen, og vi må 

forestille os møblerne langs væggene dækket med 
betræk det meste af tiden. Det har i så fald været en 
udmærket disposition at anbringe salen lidt afsides 
fra de daglige rum. Man kan også komme op til sa
len fra en lille bindingsværksudbygning (la). Resten 
af hovedbygningens anden etage er indrettet til suk- 
kerpakloft, hvortil adgangen er gennem lugen i gav
len mod Strandgade. Loftet kunne varmes op af en 
jernbilæggerovn på muret fod.

Medens der i sidebygningens tredie etage findes 
endnu en sal, er denne etage i hovedbygningen ude
lukkende benyttet til sukkerpaklofter, som kan op
varmes af 2 jernbilæggerovne på murede fødder. Da 
bilæggerovne fyres fra et ildsted eller en vindovn på 
den anden side af væggen har sådanne forholdsvis 
brandsikre anordninger været ganske velegnede på 
paklofterne. Vi får imidlertid ingen oplysninger om 
nogen ildsteder, som kan have været tilsluttet bi
læggerne, hvilket må være en forglemmelse fra tak
satorernes side.

I hovedbygningens mansardetage finder vi yderli
gere 2 paklofter, hvor der er så lavt til bjælkerne, at 
det må have været et rent helvede for sukkerdrenge
ne at arbejde her. Det kan man forvisse sig om den 
dag i dag.

Som en forøgelse af sidehusets bredde er der mod 
gården opført en 4 fag lang og 2 etager høj bindings- 
værkslude (3) (tilbygning med halvtag) med en 2 
fags kvist. I første etage findes et »logement«, en bo
lig; utvivlsomt for en sukkerarbejderfamilie. På an
den etage er to rum, der betegnes som sale, hvilket 
nok må tages med forbehold. Bygningen har kælder 
med flisegulv og et afdelt kammer.

En tur rundt i sukkerraffinaderiet
Vi går atter ud i gården og hen til den 12 fag lange og 
1 etage høje bindingsværksbygning (4), som ligger i 
forlængelse af sidebygningen med køkkenet. Den 
har et teglhængt heltag og er forsynet med en 3 fag 
bred kvist. Det er selve sukkerraffinaderiet, vi nu 
skal ind i, og vi besøger rummene i den rækkefølge 
de benyttes ved sukkerfabrikationen, idet vi samti
dig skal se, hvorledes dette arbejde foregår38.

Modtagelsen
Vi er derfor nødt til først at gå hen til det 22 fag lange 
1-etages bindingsværksbaghus med mansardtag (8),
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Kobberstik fra det franske bogværk 
»Description des arts et des me
tiers« fra 1764. Stikkene, af hvilke 
der her og på de følgende sider 
bringes et udvalg, beskriver et stort 
raffinaderi med 5 kogepander. Selv 
om Bregaards raffinaderi er bety
deligt mindre og kælderlokalerne 
langt mere trange, så er disse stik 
en værdifuld skildring afen daglig
dag, vi ellers kun ville kende fra 
den sparsomme inventariebeskri- 
velse i Bregaards skøde på ejen
dommen.

Fig. 1) Modtagelsen af råsukkeret. 
I forgrunden tømmes tønderne for 
deres indhold, som skovles op i 
sukkerbakkerne eller lagerrumme
ne i baggrunden.

som ligger parallelt med stranden. Det er nemlig her 
i bygningens kælder, der strækker sig over de 14 
fag, råsukkeret først skal behandles. Råsukkeret, der 
er brunt og klæbrigt af den vedhængende sirup, er 
kommet med skib den lange vej fra St. Croix via 
København til Helsingørs lille havn i tønder med 
træbånd, og er transporteret fra havnebroen hertil. I 
første omgang opmagasineres tønderne på et af lof
terne i hovedbygningen og efterhånden som de skal 
bruges, langes de ned i gården og bæres eller trilles 
hen til baghuset. Her tømmer nogle arbejdsfolk tøn
derne for råsukker; som regel ved at skille dem ad 
for at kunne skrabe de enkelte tøndestave rene for 
sukker. Det giver rigeligt arbejde til raffinaderiets 
fastansatte bødker, idet tønderne skal repareres, 
samles med nye bunde og genbruges, specielt til 
påfyldning af sirup.

Råsukkeret skovles nu op i en af kælderens 4 suk
kerbakker (lagerskillerum, hvis størrelse kan varie
res med brædder) alt efter kvalitet. Ved siden af 
dette lokale findes et stort i kældergulvet nedfældet 
kalkekar af træ med 6 jernbånd. Den ulæskede kalk, 
der skal bruges til rensningen af sukkeret, fås fra 

kalkekulen, der er nedgravet for enden af bygnin
gen. Ved siden af kalkekarret står et lignende kar til 
det vand, som skal bruges til kalken, og som tappes 
fra den i kælderen værende »Opstander med Mes
sing Hane og Spring Vand«. Her står også 2 trækar 
med jernbånd, som benyttes til afvaskning af de for
skellige redskaber og lerforme. Ved siden af er et 
rum med en skorsten, antagelig ildstedet, hvor van
det til kalkekarret kan varmes op.

Kogehuset
Råsukkeret bliver nu båret i trækar til kogehuset, 
som findes i kælderen på den tilstødende bygning 
(4), vi kom fra og som er selve sukkerraffinaderiet. 
Formålet med raffineringen er ganske enkelt ved 
gentagne kogninger ät fjerne siruppen fra råsukke
ret, idet denne sirup ikke kan krystallisere sig. Raf
fineringsprocessen begynder i værkets to store ko
gepander af kobber, den ene til 3.000 og den anden 
til 2.500 pund sukker. Panderne, der har en stor fæl
les skorsten, er indmuret, antagelig op til væggen 
ind mod det rum i kælderen, hvor de to tørrekamre 
findes. Man kan for såvidt sammenligne panderne
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med gruekedler, hvorunder selve ildstedet med ind
fyring findes. Muren omkring panderne er beklædt 
med bly; måske for at lette rengøringen, og omkring 
panderne er der rigelig plads til, at den eventuelt ved 
kogningen overflydende sukkermasse kan øses op 
igen. Brændslet er stenkul, som er oplagret i en lille 
bygning mod Strandgade, hvorfra arbejderne skov
ler kullene op og kører dem ind i kogehuset. Foru
den de to kogepander findes her en stor klarekedel 
og 2 kobberkulpander hver til 3.000 pund sukker.

Råsukkeret skal først renses, og det sker ved, at 
det opløses i kalkvand i den store bræddebeklædte 
klarekedel af kobber, der kan rumme 9.000 pund 
renset sukker. Kalken får urenhederne til at udskille 
sig ved kogningen, og for at disse urenheder kan op
samles, klares sukkeret ved tilsætning af okseblod. 
Tønderne med okseblod bliver normalt opbevaret 
udenfor bygningen for at undgå lugtgenerne, og man 
må antage, at det leveres af byens slagtere. I 1804 
betalte raffinaderiet 1 mark for 1 dragt (betegnelse 
for den byrde, der kan bæres ad gangen) okseblod, 
og der leveredes 10-14 dragter om måneden. Efter 
klaringen skal den kogende masse afskummes, og

Fig 2) Kogehuset.
Til højre ses de indmurede kogepander med indfyrings
åbningerne forneden. Til venstre ses det store kalkekar 
(6) og et mindre (7). Herved står tønden med okseblod (8) 
og på gulvet ligger en stor bunke stenkul (9).

hertil nævner Bregaards inventarium blandt udstyret 
i kogehuset 3 skummefade med 18 jernbånd og 4 
store og små skummeskeer. Efter filtrering gennem 
flere lag uldent klæde eller vadmel, der lægges i en 
flettet kurv ovenpå klarekedelen, er sukkeret klar til 
indkogning næste dag, hvilket sker i en af de før
nævnte kogepander. Når der skal koges, møder såvel 
svende som drenge kl. 2 om morgenen; så er ar
bejdsdagen lang, da der i god tid skal fyres op under 
panderne. Når sukkermassen om eftermiddagen er 
kogt til den er tyktflydende, men af en passende 
konsistens, hvorved den kan trækkes i tråde, skal 
den afkøles i de to store kobberkulpander ved lang
som omrøring.
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Fig 3) Fyldestuen.
Sukkermassen hældes i kegleformene 
(5) efter at være båret herind (1 og 2). 
Sukkermassen omrøres jævnligt for ik
ke at krystallisere til kandis (9).

Fig. 4) (modstående side)
Opsamling af sirup.
Formenes huller åbnes og de stilles i 
små krukker for at siruppen kan op
samles heri. Til venstre fylder en arbej
der den vandblandede hvide lerjord i 
formene.

Fyldestuen
Nu bringes den afkølede krystalliserende sukker
masse i små fyldekar til fyldestuen eller -huset, i en 
anden del af kælderen, hvor fyldehus-manden har 
gjort sine forme klar, vel smurt med 1er eller gibs. In
den da har formbakke-manden sørget for at formene 
er rengjorte og har ligget i vand i de dertil indrettede 
formbakker eller pottekar. Et passende antal af de ca. 
2.000 lerforme i forskellige størrelser, som Bre- 
gaards raffinaderi råder over, er stillet op på stengul
vet som urtepotter på rad og række, men da disse ler
forme foroven er vide og forneden spidse; altså keg
leformede, og skal stå med spidsen nedad, så har de 
været støttet, eksempelvis af keglestubformede ler
potter. I formenes spids er boret et hul, som i første 
omgang er tilstoppet indtil sukkeret er krystalliseret 
tilstrækkeligt. Da bliver hullet åbnet med en jern
pren og formene flyttes til en anden gulvflade, hvor 
der er opstillet ligeså mange små sirupskrukker, der 
ligeledes er lavet af 1er. Disse krukker kan stå af sig 
selv, også selv om formene nu sættes med spidsen 
ned i dem. Her opsamles siruppen efterhånden, som 
den drypper af fra sukkermassen i kegleformene. 
Det varer i regelen 8-10 dage, hvorefter sukkerarbej
deren anbringer en vandblandet grød af lerjord på 
toppen af formen. På sin vej ned gennem sukkermas
sen medtager vandet nemlig de sidste rester af sirup
pen. Denne behandling bliver gentaget nogle gange 
alt efter, hvilken beskaffenhed sukkeret skal have, 

før det efter omtrent 5 uger endelig stødes ud af 
formen, så vi får de færdige sukkertoppe.

Pakning og tørring
Toppene, eller topsukkeret, skal nu bæres hen til 
tørring i et af de to tørrekamre (tørre- eller kandis
stuen). Disse ligger i den ene ende af sukkerraffina- 
derikælderen (4) og får varmen fra 2 helstøbte jem- 
bilæggerovne med jerndøre, og vi må som det mest 
naturlige antage, at disse fyres fra kogepandernes 
ildsteder, der derfor er anbragt på den anden side af 
væggen. I tørrekamrene er anbragt »en Deel Hyller« 
og herpå stilles de mange sukkertoppe til tørring. Til 
at begynde med ved svag varme for at toppene ikke 
skal revne, og senere ved stærkere varme indtil 
tørringen efter en uge er afsluttet.

Efter tørringen går turen til pakkeriet, hvor toppe
ne forsigtigt svøbes i papir, hvis farve indikerer suk
kerkvaliteten og ombindes med snor. Et tysk vare
leksikon forkynder, at raffinadesukkeret kan kendes 
på, at papiret enten er helt blåt eller blåt forneden og 
hvidt foroven.

Man kunne nemlig lave flere forskellige slags 
sukker, eller »Sukkere« i datidens flertalsbetegnel
se, alt efter hvor mange gange man gentog raffine
ringsprocessen. Efter den første kogning fik man 
raffinade. Siruppen fra denne, der var opsamlet i de 
førnævnte sirupskrukker, hældtes atter op i koge
panden og processen blev gentaget til man fik melis-
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sukker. Efter endnu en indkogning af siruppen fra 
denne, fik man Lumpen-sukker (efter det engelske 
ord lump, som betyder klump), som var i meget ure
gelmæssige stykker. Siruppen fra lumpensukkeret 
kunne yderligere indkoges, hvorved man fik pudder
sukker, enten brun eller hvid (raffineret puddersuk
ker). Herefter kunne siruppen ikke yderligere indko
ges, men solgtes som sirup, eventuelt inddampet og 
herefter brændt til en passende brun farve.

De ovennævnte produkter er karakteriseret ved, 
at krystalliseringen ikke er blevet fuldendt på grund 
af den kraftige indkogning, og fordi man sørgede for 
at omrøre den krystalliserende sukkermasse i for
mene. Når man ville fabrikere det ligeså populære 
kandis, skulle man i stedet hælde den rensede suk
kermasse på en af de 47 kandispotter af kobber, som 
fandtes i raffinaderiets tørrestue. Disse var gennem- 
trukket med tråde. Her stod sukkermassen uomrørt 
6-8 dage i tørrestuen, som havde en konstant lun 
temperatur, hvorved krystalliseringen fuldendtes i 
smukke, store krystaller, som dannedes på'trådene. 
Alt efter renheden fik man brun, gul eller lys kandis, 
som efter afvaskning i kalkvand og tørring var klar 
til salg.

Det færdige sukker blev opmagasineret enten på 
hovedbygningens lofter, som var betegnet med 
numre, eller i baghusets stueetage. Sukkertoppene 
var eksempelvis for melis-sukkerets vedkommende 
stablet i »Magazinet No. 16«, hvor også raffinaden 

lå, medens den brune kandis stod i tønder eller fusta
ger i en af kandis-stuerne. Tønder med sirup stod i 
»Sukker Rummet No. 14, hvor også det rå Set. Croix 
sukker fandtes i store mængder39.

Dagligdagen på raffinaderiet
Af sukkerraffinaderiernes arbejds- og ordensregle
menter får vi et ganske godt indtryk af dagligdagen i 
raffinaderiet og frem for alt indtryk af en hård disci
plin, der ikke kun gjaldt på arbejdspladsen, men så 
sandelig også i fritiden. Arbejderne boede jo på raf
finaderiet og blev bespist her, så man må nærmest 
sammenligne deres forhold med de værnepligtige 
soldater på nutidens kasserner40. Boligerne var for
delt over raffinaderiets bygninger. Således var der en 
bolig oppe i det 3 fag brede kvistrum over sukkerraf
finaderiet og en anden i bagtværbygningen med 
mansardtaget; ingen af dem med køkken. De reste
rende boliger er allerede omtalt.

Hver gang sukkerarbejderne syndede mod regle
mentet, som de var blevet gjort bekendt med straks 
ved ansættelsen, måtte de betale en bøde, hvis stør
relse afhang af forseelsen. Det var dog ikke således, 
at de penge, der kom ind, kompenserede for raffina
deriets lønudgifter. Hvert år ved St. Hans blev bøde
kassen nemlig tømt og pengene delt lige mellem raf
finaderiets svende og drenge som en slags gratiale. 
Vi har desværre ikke bevaret reglementet for raffina
deriet i Helsingør, men i Bregaards dødsbo finder vi
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Fig 5) De færdige sukkertoppe stødes ud af formene, pak
kes ind og oplagres efter tørring.

et sådant for Roskilde Sukkerraffinaderi, som han 
måske netop har benyttet i Helsingør:

»1) Samtlige Rafinaderiets Folk saavel Svenne som 
Drenge skal i alle Tilfælde staae under Sukker 
Mesterens Ordre og Commando, og saavel in
den som uden Værket være hannem hørig og 
lydig, med Hurtighed efterkomme hvad hand 
befaler, og i øvrigt bruge aid tilbørlig Respect og 
Ærbødighed imod ham, da de ellers maae vente 
anseelig derfor at blive anseet og Muleteret 
[straffet med bøde] efter Omstændighederne.

2) Saavel Svenne som Drenge skal efter Sukker 
Mesterens Ordre, og som Omstændighederne 
udfordrer, naar der skal kaages, opstaae Kl. 2 om 
Morgenen, og naar der ikke kaages, da Kl. 5 alle 
Morgener.

3) Dend yngste Dreng skal strax, saasnart Vægge
ren afløver, opstaae og tænde Lys. For hver 
Gang hand forsove Væggeren bøde hand 1 
Mark, og for hver Gang hand forsømmer hans 
Fyrtøy og ikke forsyner det med Staal og Steen 
med videre Tilbehør bøde 8 Skilling.

4) Paa det enhver kand være beqvem til sit Arbeide, 

maae hverken Svende eller Drenge lade sig finde 
i Værket under Arbeidstiden med Tøfler, eller 
needtragt Skoe under 8 Skilling Mulct første 
Gang.

5) Ingen Svend eller Dreng maae under Arbejdsti
den Ryge Tobak enten i Værket eller paa Lof
terne, under 4 Skilling Mulct for hver Pibe.

6) Hvoe som i Arbeids Forretninger sætter sig op 
mod sin Formand og ikke giør, som hand bliver 
befalet, hand bøde første Gang 2 Mark.

7) Hvoe som kaster andre Sirupper fra Lofterne i 
Panderne end som hand bliver befalet, hand bø
de for hver Potte 1 Mark, og hvoe som kaster 
flere eller mindre Potter paa Panderne end som 
hand bliver befalet, hand bøde for hver Potte 8 
Skilling første Gang.

8) Hvoe som paa Lofterne eller i Fylhuuset [stedet, 
hvor sukkermassen fyldes i lerforme] af uforsig 
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tighed kaster, eller smitter noget i Stykker, hand 
bøde 8 Skilling for hver Basta og Lumpe- 
Former, og for hver af de smaae 4 Skilling Styk
ket. Men skeer det af frie Forsæt, da betaler i 
Mulct efter Sukker Mesterens Sigelse.

9)Dend ældste Fylhuus Mand, naar hand ikke 
forsyner sine Former med Huppler og Smør dem 
vel med Gibs, eller Leer og de derefter i Fyl- 
huuset, eller paa Lofterne fosser, eller foraarsa- 
ger nogen Skade, hand bøde 8 Skilling for Styk
ket første Gang; anden Gang 1 Mark og saa 
fremdeeles.

10) Dend som gaae noget Stæd fra sit Brændende 
Lys, fra et Arbeide i det andet, og ikke tager sit 
Lys med sig, hand bøde 8 Skilling. Men lader 
hand det staae i Tørre- eller Candis Stoven 
[Stuen], da bøde hand 4 Mark første Gang.

11) Dend der hænger noget i Stovene ved Kakkelov
nene, eller lægger noget derpaa, eller sætter nog
le Materialier og Redskaber derved, som kunde 
foraarsage nogen skade, hand bøde 4 å 6 Mark; 
men skeer nogen Skade formedelst saadan 
uforsigtighed, da skal hand tiltales og straffes ef
ter Forordningen af 18de Dec. 1751 ved Lovlig 
Omgang.

12) Dend som mærker den andens Forklæde, hand 
bøde 1 Mark for Stykket. Dend som binder en 
andens Forklæde for sig uden Eyerens Forevii- 
dende og Tilladelse bøde 4 Skilling for hver 
Gang. Dend som tager dend andens Lysestager 
uden forlov bøde 4 Skilling.

13) Dend som Rurer fautte Broder bøde 2 Skilling 
første Gang; 2den Gang 4 Skilling. Dend som ik
ke forsyner Leerbakken Morgen og Aften, som 
ham bliver befalet, med fersk Vand, bøde 8 Skil
ling for hver Bakke. Dend som ikke forsyner 
Form-Bakken med Vand og lade Formene staae 
oven Vandet, hand bøde 8 Skilling for hver Sta
bel. Dend som lader noget ligge Natten over i 
Form Bakken, eller i Potte Karret, og ikke alle 
Aftener ordentlig Vasker det op, det maaae være 
Starmin, Skum, Sække, Pan-Remmer, Forklæ
der, Børster eller andre Redskaber, som tilhører 
Rafinaderiet, og ikke ordentlig bringer det paa 
det Stæd eller hænger det op, hvor det kand 
tørres, hand bøde 4 Skilling for Stykket.

14) Dend som tager noget af Pand-Redskaberne 

bort, det maae være hvad det være vil, og ikke 
ordentlig sætter eller hænger det paa sit behørige 
Stæd, hand bøde 4 Skilling første Gang.

15) Dend som kaster Forklæder eller andre Sager i 
Vinkler og Kroge, hvor det ligger og kand for- 
raadne, hand bøde 4 Skilling for Stykket.

16) Dend som giør noget Foserie i Værket, eller paa 
Lofterne, og ikke strax tager det reent op, bøde 4 
Skilling. Dend som stekker eller feie noget Skarn 
sammen paa Lofterne, eller i Værket, og ikke 
strax tager det bort, men lade det ligge Natten 
over, hand bøde 4 Skilling.

17) Dend som oplukker Vinduerne paa Lofterne, el
ler i Værket, og af uforsigtighed ikke forsyner 
dem med Krogene, eller ikke lukker dem til for
inden han gaar derfra bøde 4 Skilling; men tager 
Vinduerne Skade, da betaler han desuden Ska
den.

18) Dend som oplukker Trekgarts Døren, eller der 
ved Ophisningen, eller Afstrygningen og gaar 
derfra uden at tillukke strax Døren, bøde 8 Skil
ling. Dend som ved Trekgarten, eller andre Stæ- 
der needkaster Noget og ikke forsigtig raaber un
der ud 3 Gange bøde 2 Mark, men giør hand ikke 
det, og nogen kommer til Skade, da bliver hand 
efter Lov og Dom straffet.

19) Dend som ved Op- og Need-Langning Lukker 
Lemmer, eller lukker op, og ikke ordentlig luk
ker dem til, naar saadan Arbeide er forbie, hand 
bøde 4 Mark.

20) Dend som bruger Kop Messer, Opnemmere, 
Dreveller eller andre Redskaber, og naar det er 
brugt hand da ikke giør det Reent, og bringer det 
ordentlig hver paa sit anviiste Sted, bøde 4 Skil
ling for Stykket.

21) Naar Form Baks [=bakke] Manden ikke ordent
lig udfisker Bakken, og deraf de Brokkene Styk
ker, hver Gang Bakken er udvasken, opsamle, 
og lægger Stykkerne ved de synder brudne 
Former, bøde hand 8 Skilling.

22) Alle Eftermiddagene, naar Kaagningen er forbie, 
skal Fylhuus Manden giøre sine overblevne 
Forme i Stand, og ikke lade dem ligge slengt hist 
og her under Fødderne i Værket, men bringe 
dem til et anviist Sted. For hver Gang hand sig 
herimod forseer, bøde hand 8 Skilling.

23) Dend som findes sovendes paa Lofterne eller i
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De gamle lavloftede 
sukkerpaklofter i hoved
bygningens mansardeta
ge er stadig bevaret.
Foto: Carsten Møller, 
28. nov. 1994.

Værket under Arbejdstiden, hand bøde første 
Gang 1 Mark, og skeer det oftere, da bøde han 
efter Sukker Mesterens sigende og efter Om
stændighederne.

24) Dend ældste Svend skal have Tilsyn med de an
dre Svende, saavelsom Drenge paa Kammeret 
med Lys og Ild, samt 01, og ikke lide eller tilstæ- 
de nogen Uorden. Naar Fyraben [Fyraften] er, 
som bør være Kl. 7 om Aftenen, uden Nødven
digheden udkræver det imellem længere, og no
gen haver at forrætte i Byen, saa skal en Svend 
være hiemme præcis Kl. 10 om Aftenen, og en 
Dreng Kl. 9 slet. Dend som ikke paa denne be
stemte Tid findes tilstæde paa Kammeret bøde 
første Gang nemlig en Svend 2 Mark og en 
Dreng 1 Mark. Kommer han efter saadan Tiid 
ind, og ikke i all Stilhed føyer sig til Sengs, men 
giør de andre Uroe i deres Søvn, og lade Lyset 
brænde, hand bøde desuden første Gang 4 Mark, 
iøvrigt i Henseende til Uforsigtighed med Lys 
og Ild forholdes efter dend under 11. Post om- 
melte allernaadigst Forordning.

25) Den ældste Svend skal og agte paa de andre, at 
ingen slags Korten Spill bliver brugt paa Kam
meret, men strax give det tilkiende for Sukker 
Mesteren; da dend som foraarsager noget Slags 

Spil, hand straffes og bøde første Gang 4 Mark 
og siden dobbelt.

26) Dend som forseer sig imod nogle af disse Poster 
og en anden er medvidende der udi samt dylier 
[skjuler] det med hver andre, og det bliver be- 
kiendt, at hand saaledes haver dyllet og fortiet 
dend andens Feil og Forseelse, da skal dend dyi
lende bøde dobbelt saa meget, som dend 
forseendes Bøde er, og saaleedes af enhver 
prompte erlægges.

27) For de første indkommen Straf-Penge og Bøder, 
skal kiøbes en Kobber Spare Bøsse med 2de dif
ferente Laase og Nøgler til, hvoraf Sukkermeste
ren skal have dend eene Nøgle udi Forvaring og 
dend ældste Svend dend anden. Samme Bøsse 
skal engang hver Aar nemlig ved Ste. Hans Dag 
aabnes, da de derudi befindende Straf Penge og 
Bøder udtages og af Sukkermesteren uddeeles til 
Værkets samtlige Folk saaledes, at den ældste ey 
nyder meere end dend yngste, enten det er Sven
de eller Drenge, men enhver nyde lige Part og 
Deel«41.

Med angivelsen af disse forskellige bødesatser 
kunne det være interessant at vide, hvor meget løn
nen var for sukkerarbejderne dengang, men her fin
des kun spredte oplysninger fra Københavnske raffi
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naderier. Til gengæld ved vi, at et pund hvidt sukker 
kostede 22 skilling, et pund groft rugbrød omkring 
1A skilling, en pot brændevin 14 skilling og et pund 
flæsk omkring 6 skilling. 11777 finder vi et overslag 
over en sukker-svends løn på 100 rigsdaler om året 
inclusive kostpenge. Mesteren fik 320 rigsdaler, me
dens arbejdskarlen måtte nøjes med 70 rigsdaler 
årligt42. For året 1804 har vi til gengæld oplysninger 
om den halvårlige løn (Hertil skal lægges kostpenge, 
der for arbejderne var 24 rdlr halvårligt) for en del af 
de ansatte på Bregaards sukkerraffinaderi43:

Sukkermester J. F. Haase: 250 Rdlr.
Fuldmægtig Nicolay Børgesen: 100 Rdlr.
Mestersvend Hans Chr. Pedersen: 32 Rdlr.
Bødker Søren Dissel: 20 Rdlr.
(Sukkersvend?) Niels Jansson: 17 Rdlr.
(Sukkersvend?) Ashel Erenst: 16 Rdlr.
Sukkersvend Andreas Pagander: 15 Rdlr.
Johan Chr. Grønning: 25 Rdlr.
Arbejdsdreng Hans Hansen (kun kostpenge)
Stuepige Kersten Bager: 6 Rdlr.
Kokkepige Kerstine Larssen: 6 Rdlr.
1 rigsdaler var 96 skilling eller 6 mark.

Bregaards Udsalgs-Boutique
I forbindelse med raffinaderibygningen er opført en 
4 fag lang og to etager høj bindingsværksbygning 
(7), hvis gavl vender ud mod Strandgadesiden, altså 
modsat gården. På tegningen side 99 kan vi se byg
ningen titte frem mellem hovedbygningen og bag
huset. Her finder vi sukkerraffinaderiets »Udsalgs- 
Boutique« til hvilket formål bygningen utvivlsomt 
er opført. Eksport til udlandet og afsætning til byens 
egne storkøbmænd og skibsklarerere var jo ikke alt. 
Almindelige borgere, ikke kun fra Helsingør og om
egn, men også fra Helsingborg, kunne komme og 
handle i Bregaards butik. Det var helt normalt, at 
salgsboderne først lå i raffinaderiernes gårde; siden
hen flyttes mange af dem ud i byen. Vi har dog ikke 
oplysninger, der tyder på, at netop de to helsingørske 
raffinaderier havde udsalg i byen trods deres ube
kvemme beliggenhed udenfor byporten. Vi ved at 
Bregaard, i hvert fald siden 1788, havde sin velfun
gerende »Udsalgs Boutique« i forbindelse med raffi
naderiet.

Salgs- eller butikslokalet i førnævnte bygning har 

ligget i stueetagen, hvor vi finder bræddebeklædte 
vægge forsynet med hylder og reoler, bl.a. en »Pa- 
piir Reol«. På en væg hang - i hvert fald i 1804 - en 
tavle, hvorpå der var anført de personer, som »skyl
de for bekomne Vare«. Lokalet opvarmedes ved en 
jernvindovn på muret fod. På anden sal har der nok 
været et mindre lager for udsalgsvarerne, da der og
så her omtales »een Deel Hyller«.

Når vi i dag tænker på en sådan butik, ser vi for os 
et indbydende pyntet butiksvindue, der frister os til 
at gå indendøre og købe varerne. Den slags kendte 
man imidlertid ikke til dengang. Butikker eller han
delsboder var i realiteten varelagre, der ikke fristede 
til impulskøb. Man skal nok snarere sammenligne 
butikken med den velbevarede skibsklarererbutik i 
Strandgade 91, hvis interiør stammer fra tiden om
kring 1823. Først når man træder ind i lokalet og ser 
disken, og bag denne hylderne og reolerne med va
rer, har man fornemmelsen af en butik, og sådan kan 
der have set ud hos Bregaard.

En varefortegnelse fra 1804 fortæller os, hvad 
man kunne købe i Bregaards sukkerbutik: Melis, lys 
kandis, gul kandis og brun kandis, hvidt og brunt 
puddersukker og sirup. Sukkertoppene har ligget sir
ligt stablet på hylderne pænt indpakket og ombundet 
med sejlgarn. I tønderne har kandis'en været opbe
varet. Desuden kunne man her købe både the og kaf
fe, eksempelvis »Ordinair Westindisk Caffe«, hvor
af der i butikslokalet stod en tønde og en sæk. En ler
skål med kaffe nævnes også, og den har måske stået 
på disken for at vise kunderne denne eksotiske vare 
i færdigmalet tilstand. 14 bøger papir og nogle ruller 
bindegarn fortæller, at kunderne ikke altid havde de
res egen emballage med. På den føromtalte tavle 
over skyldnere får man et godt indtryk af, hvem der 
kom i butikken og hvad de købte i 1804:

Gunner Bagge, Helsingborg for sukker.
Madame Weise [naboen i nr. 543] for A pund me

lis og A pund kandis.
Betjent Hans Bech for 1 pund kaffe, A pund melis 

og 1 pund kandis.
Ole Bendsen, Snekkersten for % pund kaffebøn

ner, 1 pund melis, A pund kandis og 1/8 pund the.
Peter Christensen for 2 pund melis, A pund kandis 

og A pund raffinade.
Wilhelm Hansen, Snekkersten for % pund kaffe

bønner44.
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Det florissante sukkerhus
Niels Bregaard forstod sig virkelig på sukker
produktion. Medens værket som tidligere nævnt 
producerede for 20.000 rdlr. i 1770 (det samme som 
Plum) var produktionsværdien vokset til 41.426 rdlr. 
i 1798, hvilket ganske vist var en naturlig vækststig
ning i forhold til landets øvrige raffinaderier, men 
man skal samtidig se det i forhold til, at 2 provinsraf
finaderier i mellemtiden var lukket (Roskilde og 
Frederikshavn) og at Plums raffinaderi i 1798 kun 
producerede for 23.085 rdlr45. En af årsagerne til den 
voksende forskel mellem Plums og Bregaards raffi
naderi var eksporten til udlandet. Længe havde Dan
mark haft et problem i forholdet til de mange vel
etablerede udenlandske sukkerraffinaderier, hvor 
man endog i England havde indført eksportpræmier 
for at forbedre konkurrenceevnen. Disse eksport
præmier indførte man også i Danmark fra 1764, men 
det gjaldt kun de københavnske raffinaderier, der for 
hver 500 pund topsukker, de eksporterede, fik 5 
rigsdaler i præmie. Siden måtte de forpligte sig til at 
eksportere for 1.000 rigsdaler raffineret sukker af 
hver kogepande. Først i 1780 fik provinsraffinaderi
erne og dermed Helsingør del i denne præmieudde
ling, omend præmierne her var mindre. Stadig havde 
de Københavnske raffinaderier derfor væsentlige 
fordele, og det irriterede ikke mindst Bregaard, hvil
ket fremgår af et brev han skrev i juni 1783 til Magi
straten i Helsingør på foranledning af Kommerce- 
kollegiets undersøgelse af, hvormeget de forskellige 
raffinaderier producerede. Her meddeler Bregaard, 
at han utvivlsomt vil kunne producere mere årligt, 
end han gør, men det kræver, at han får mulighed for 
at sælge sit raffinerede sukker til samme priser som 
de Københavnske raffinaderiers. Det kan han nem
lig ikke gøre nu, hvor alene omkostningerne til rå
sukkerets transport fra København, hvortil alt råsuk
keret fra de dansk-vestindiske øer kom, betød en 
prisforskel. Først i 1786 bestemte man, at sukker fra 
St. Croix måtte føres direkte til de provinsbyer, hvor 
der fandtes raffinaderier. Væsentligt var det også, 
skrev han, at de Københavnske raffinaderier »for 
Candis saavel som Top Sukkere nyde udi Udskib
nings-Præmie T/ Pro. Cent, hvorimod jeg alene ny
der 5 Pro. Cent for Top-Sukkere, men aldeeles intet 
for Candis, hvilket giør en mærkelig Difference i 
Priserne, der standser Afsætningen betydelig«46.

Aret efter indså kommercekollegiet endelig denne 
urimelige forskelsbehanding og gav provinsraffina
derierne samme udførselspræmie som i København, 
nemlig 1/ rigsdaler pr. 500 pund sukker, som de 
årligt udskibede udover de første 3.000 pund af hver 
pande, som de var forpligtede til at producere og ud
skibe. Forpligtelsen gjaldt dog kun, hvis en pande 
havde været i brug mindst 6 måneder om året. For
pligtelsen understregedes af trussel om straf på 20 
rigsdaler for hver 100 pund som udskibes mindre 
end de pligtige 3.000 pund. Foruden præmien kunne 
raffinaderiet se frem til at nyde den samme toldfri
hed på materialer til raffinaderiets drift, nemlig sten
kul, papir og mopper (hollandske mursten, antagelig 
ildfaste, til de murede ovne).

Efter at det ærede Kollegium havde tilskrevet Ma
gistraten dette, blev Bregaard og Plum kaldt op på 
rådhuset og spurgt, om de ville og kunne være med. 
Bregaard kunne forholdsvis nemt opfylde betingel
serne for at få del i præmierne med sine 2 kogepan
der på hver 3.000 pund, medens Plum derimod så sig 
ude af stand til dette: »Men jeg som Raffinadeur her
steds er ikke, ey heller kand vente, at blive saa lyk
kelig ved denne Høykongelige Naade at nyde For- 
skiel; Thi de fra Vestindien hidbragte Raaesukkere 
ere vi i smaae Kiøbstædeme forbuudne at kiøbe og 
tage i Kiøbenhavn, hvis Indbyggere har een Tilladel
se som fattes os her; saa er og mine trende Kaage 
Pander velsmaae [den største var 2000 pund], til at 
forbinde mig til saa stoert et Qvantum aarligt at ud
skibe«47. I 1785 var Bregaards raffinaderi rent fak
tisk det eneste i provinsen, der kunne opfylde eks
portkravene for præmieudbetalingen. End ikke de få 
norske raffinaderier kunne være med. Selv om Bre
gaard ikke kunne hamle op med de københavnske 
købmænd og sukkerraffinadører som Frederik de 
Coninck, Ernst Schimmelmann (kendt for sin til
knytning til Hellebæk) og mange andre, der tillige 
kunne handle med råsukkeret, så klarede han sig 
fortsat godt. 11785 kunne en veltilfreds Bregaard la
de sin kusk køre ham til den nyopførte toldbod ved 
havnebroen, hvor han mod kvittering kunne hente 
præmien af 21.422 pund raffineret sukker, som han 
havde produceret og udskibet ud over minimums
kravet. Da var han en mand på 68 år, hvilket var en 
betragtelig alder ifølge hans eget udsagn: »...ieg har 
allerede opnaaet en Alder, hvor ieg i Betragtning af 
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den almindelige menneskelige Tiids-Rum ey kand 
formode at leve i mange Aar...« Det var hans be
grundelse for at følge sit privilegiums rettigheder og 
oprette et interessentskab med ham selv som direk
tør. Det blev dog kun ved tanken.

En borgerlig begravelse
1 1802 døde Bregaard i den høje alder af 85 år. Han 
blev begravet fra Olai Kirke og stedtes til hvile på 
Ny Kirkegaards »1ste Plads« den 5. oktober. Hans 
kone Hylleborg Johanne blev siddende i uskiftet bo 
og fortsatte raffinaderiets drift godt bistået af sine 
nærmeste ansatte; den 62-årige sukkermester Jo
hann Burmann, som var hendes svoger og den unge 
fuldmægtig på 22 år, Nicolai Børgesen, som var søn 
af hendes søster Nicolina Meyer i Svendborg. For 
året 1803 har vi en opgørelse over raffinaderiets suk
kerproduktion, nemlig 95.200 pund sukker og 
57.100 pund sirup til en værdi af henholdsvis 28.200 
rdl. og 4.980 rdl. Noget mindre end i 1798, men gan
ske tilfredsstillende i forhold til andre raffinaderier48.

Den 18. marts 1804 døde imidlertid Hylleborg Jo
hanne, 67 år gammel. Hendes søstersøn førte om
hyggeligt boets fortsatte regnskab og her finder vi 
blandt mange andre poster udgifterne for begravel
sen specificeret49. Det giver os mulighed for at følge 
denne sørgelige begivenhed på nærmere hold:

Såsnart dødsfaldet er indtruffet, har man fra raffi
naderiet sendt en stafet til København, antagelig for 
at give forretningsforbindelser og venner den sørge
lige besked; samme besked blev tillige sendt med 
posten til afdødes familie på Fyn. Skrædder Schou 
fik udbetalt 2 rigsdaler og 10 skilling, velsagtens for 
at gøre sørgetøjet parat med sort flor og slør. En kiste 
til den nette sum af 28 rigsdaler blev lavet af en af 
byens snedkermestre og kleinsmedemester Daniel 
Lundsten leverede skruerne til kisten formedelst 2 
rigsdaler og 3 mark. Ydermere måtte der betales 1 
rigsdaler til snedkerens folk, som bragte kisten. De 
praktiske problemer blev overladt bedemanden 
Niels Fæderhoff, som beregnede sig 58 rigsdaler og 
4 mark for sin ulejlighed med at ordne arrangemen
tet i hjemmet og kirken. Kisten er formodentlig an
bragt i den store stue. Liget var forinden af ligkonen 
blevet vasket og iført ligtøj samt lagt pænt i den åbne 
kiste således, at folk kunne komme og tage afsked 
med den døde, inden låget blev skruet på. I regnska

bet anføres en udgift på 8 rigsdaler til 4 kuske og tje
nere på begravelsesdagen, og da der dengang endnu 
ikke eksisterede nogen ligvogn, må disse penge 
være gået til forskellig kørsel for sørgehusets med
lemmer, ligesom tjenerne selvfølgelig skulle servere 
for gæsterne. For bedemandens vogn betaltes 1 
rigsdaler og 8 mark.

Begravelseshøjtideligheden fandt sted i byens 
sognekirke St. Olai, og her har bedemanden utvivl
somt diskret overvåget arrangementet med kritiske 
øjne. Kisten har været opstillet i koret, der muligvis 
har været udsmykket. Kranse og blomster, som vi 
kender det i dag, var ikke så almindelige dengang, 
men ved undersøgelser af kirkens gravkrypter har 
denne artikels forfatter fundet flere kister udsmykket 
med kunstige blomster af silke og andet stof. Lig
konen sørgede for tæppe, vel et sort ligklæde med 
sølvfrynser til at lægge over kisten, samt skamler til 
at stille kisten på. Disse kostede ifølge regnskabet 1 
rigsdaler i leje samt 1 mark og 8 skilling til pigen, 
der bragte dem derhen. Et par store lyseholdere ved 
kisten har kirken vel leveret - mod betaling naturlig
vis, selv om denne post ikke nævnes. Vi får ejheller 
oplysning om nogen ligprædiken - præsterne var ik
ke forpligtet til at holde en sådan - ejheller om der 
har været spillet på orgelet og ringet med klokkerne, 
thi disse tjenester kostede skam også. Således var 
taksten for ringning med alle kirkens 5 klokker den
gang 2 rigsdaler. Af kirkens begravelsesprotokol får 
vi til gengæld at vide, at »en heel Skole«, som var al
le latinskolens drenge, har været udkommanderet til 
at synge, formodentlig både i kirken, på vej til kirke
gården og ved graven. Det var en århundredgammel 
skik fra katolsk tid, og den fattige skole tjente derved 
nogle kærkomne penge, i dette tilfælde 4 rigsdaler.

Begravelsen fandt ikke sted på St. Olai Kirkes 
»Urtegaard«, den gamle kirkegård rundt om kirken, 
men derimod på »Nye Kirkegaard«, som er vor 
nuværende kirkegård ved Møllebakken. Det var 
endnu ikke helt almindeligt, thi denne nye kirke
gård, der iøvrigt ikke var så ny endda, den var anlagt 
1580, var nemlig oprindelig de fattiges gravplads. 
Hørte man til det bedre borgerskab, skulle man der
for begraves standsmæssigt i selve kirken eller på 
urtegården rundt om denne. Niels Bregaard var som 
tidligere nævnt stedt til hvile på ny kirkegård i 1802, 
året hvor kirkegården blev delt mellem sognekirken 
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den, men havde atter opgivet dette på grund af »saa 
mange Vanskeligheder fra Communalbestyrelsens 
Side«. Så hellere købe en bolig for egen regning, 
mente han58. I 1856 lykkedes det dog endelig for 
kirken at få en ny præstegård, nemlig ved købet af 
skibsbygmester Barfoeds gård i Kongensgade; dér, 
hvor »Borgen« senere er blevet opført. Købesum
men var 8.600 rigsdaler.

Men tilbage til Knudsen. Den korte sidebygning 
bag hovedbygningen, såvel som raffinaderibygnin
gen og den gamle butik blev alle tømt for inventar 
og indrettet til værelser. Raffinaderibygningen be
tegnes ligefrem som indrettet til lejebolig for 3 fami
lier, hvortil »fornødne Kiøkkener og Spiisekamre«. 
Den bageste raffinaderibygning, den med man
sardtaget, blev omdannet til grundmur, 44 alen lang 
og stadig kun en etage høj; også her blev indrettet 
værelser med køkkener til 3 familier.

J.C.S. Bredstrups Saltværk og Eddikebryggeri
Ernst Knudsen havde sin udlejningsejendom indtil 
1856, hvor den blev overtaget af den da 35-årige 
grosserer Jens Carl Sandøe Bredstrup. Han var kom
met med sin familie til Helsingør fra Aarøsund i 
Sønderjylland og ønskede nu at prøve lykken i den 
snart forhenværende sundtoldsby, nemlig som »salt- 
raffinadeur«, hvortil han fik borgerskab i februar 
1859. Salt var et vigtigt produkt dengang, hvor så 
mange fødevarer nedsaltedes for at sikre holdbarhe
den, men saltværker eller -raffinaderier var ikke 
destomindre noget forholdsvis nyt herhjemme. Salt
udvinding havde ganske vist været kendt i århundre
der, især ved udnyttelse af tang; det såkaldte tang
salt. I det hele taget var havvandet en naturlig saltkil
de og specielt på Læsø tilvirkede man salt af søvand, 
som man lod oversvømme et meget stort fladt områ
de. For Helsingørs vedkommende finder vi i kil
derne en Christian Menge, som i 1619 får borger
skab som »Saltsiuder«, altså saltsyder, og det er den 
eneste oplysning vi indtil videre har om dette er
hverv i Helsingør59.

Et decideret saltraffinaderi så imidlertid først da
gens lys, da grosserer Rønnekamp i 1830 anlagde et 
sådant i København, og det producerede i 1846 
6.000 tønder salt. Senere blev Kastrup Saltværk og 
Saltværket Lyneborg anlagt. De blev siden overtaget 
af det i 1876 stiftede aktieselskab »Københavns 

Saltværker«, der imidlertid ikke fik nogen lang leve
tid. Forskellige patenter til forbedring af saltraffine
ringen blev udviklet i disse år og det er da meget 
tænkeligt, at Bredstrup har stiftet bekendtskab med 
nogle af disse teknikker inden han besluttede sig for 
denne branche60.

Bredstrup flyttede med sin kone Anna Cathrine 
og deres 3 børn ind i hovedbygningens stueetage, 
der dermed atter blev bolig for fabriksejeren; denne
gang altså ikke en sukker- men en saltraffinadør! 
Bredstrup måtte derfor opsige de 3 familiers lejemål 
i den 44 alen lange grundmurede bagbygning, da salt
raffinaderiet skulle indrettes i denne. De øvrige byg
ninger såvel som hovedbygningens førstesal for
blev derimod udlejet. Raffinaderiet i bagbygningen 
bestod af en 12 alen lang og 8 alen bred indmuret 
salt-glødejernspande og derover en tørreindretning 
af plane kar og to store kar med j embånd og kobber
rør. En del af bygningen indrettedes til lager for råt 
og raffineret salt. Midt for bagbygningen ud mod 
vandet opførte han en 35 alen høj dampskorsten, 
som længe var byens industrielle vartegn. Udenfor 
bygningen stod tre saltbeholdere af fyr med tilhøren
de rørledninger af henholdsvis bly og kobber61. Salt
produktionen foregik ved, at man raffinerede råsalt, 
antagelig for Bredstrups vedkommende importeret 
fra Nordtyskland. Råsaltet blev opløst i havvand i 
store kar, i hvis bund var anbragt filtre eller lignende 
til en fuldstændig rensning af saltlagen. Lagen blev 
nu pumpet op til en højere liggende beholder, hvor
fra den ved sit eget tryk gennem rørledninger førtes 
til den indmurede saltpande, der opvarmedes ved 
den underliggende koksovn, næsten som tilfældet i 
sin tid var for sukkerkogepandeme. Det nu i panden 
fremstillede raffinerede salt havde normalt 3 finhe
der, alt efter hvilken temperatur man gav panden, 
nemlig: Groft salt til nedsaltning af flæsk og andre 
fødevarer, køkkensalt og endelig smørsalt. De to 
første sorter var færdige til forhandling efter omtrent 
en måneds tørring i den førnævnte tørreindretning 
over saltpanden. Smørsaltet lagredes i ca. 6 uger og 
gennemgik derefter en yderligere tørring. Nu blev 
det finmalet, renset og sigtet og kunne bringes på 
markedet som mejerisalt i forskellige finheder eller 
som bordsalt.

Bredstrups saltværk startede i det beskedne med 3 
ansatte og en årlig produktion af omkring 6.000 tøn
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der råt urenset salt, altså det samme som Rønne
kamp. I efteråret 186162 udvidede Bredstrup sin virk
somhed til også at omfatte et eddikebryggeri, som 
han indrettede i en ældre sidebygning ud mod haven 
(mod 543). Den 16. oktober kunne han indrykke 
en lille annonce i Helsingør Avis: »Jeg tillader mig 
herved at bekiendtgiøre for mine ærede Handelsven
ner, at jeg har anlagt et Eddikebryggeri og nu stedse 
er forsynet med Eddike i gode Varer til forskjellige 
Priser. Helsingør Saltværk i October 1861«. En 
annonce for 1863 forkynder, at han bl.a. solgte 
»Vin-Eddike Nr. 1« til 10 skilling pr. pot og Eddi
kesprit til 8 skilling. Bredstrup var en rigtig 
købmand snarere end fabrikant, og han begyndte 
snart at handle med meget andet. Kul var det mest 
nærliggende for Bredstrup at handle med, da disse 
var nødvendige i saltproduktionen. I skarp kon
kurrence med købmand Edvard von Mehren stod 
han således for salget af engelsk kul fra skibene i 
havnen, og herfra kunne han eksempelvis i juni 1863 
tilbyde sine kunder Newcastle West-Hartley Damp
kul og Smedekul til billige priser og i 1865 det bed
ste St. Davis kul, som kunderne kunne hente fra 
skonnerten »Ida«.

En af de ansatte i Bredstrups virksomhed hed 
Joost v. Aller. Han var en af den nederlandske kon
sul Peter van Allers 6 sønner, og om ham fortæller 
M. Galschiøt i sin bog om Helsingør: »....og Joost, 
der var etableret som Lysestøber i den nuværende 
Guldbrandsens Gaard i Bjergegade, opgav Ly
sestøberiet i 1857 og fik derefter en ret ublid Livs
skæbne. Han forsøgte at skaffe sig en Eksistens som 
Skibskommissionær i Liverpool, men da det ikke 
lykkedes, vendte han tilbage til Helsingør og gik en- 
del Aar og arbejdede i Bredstrups Saltværk og Eddi
kebryggeri i det gamle »første Sukkerhus« ved 
Strandvejen. Da Kræfterne svigtede, fik han Plads 
som Kommis i Theodor Obels Tobaksudsalg paa 
Stengade, hvor han blev en baade af Chef og Kunder 
afholdt Medhjælper, dog mere vistnok paa Grund af 
sin Godmodighed, sine pudsige Svar og Historier og 
sit originale Væsen end paa Grund af sin Dygtig
hed«63.

I sommeren 1863 besluttede Bredstrup, efter at 
have fået borgerskab som købmand, at indrette en 
decideret købmandsbutik i forbindelse med virk
somheden. Byportene og den forhadte konsumtion

kjøbmands-Handel,
At jeg i Forening med min hidtil ført® 

Forretning fra Dato har aabnet en velassorteret 
Colonial-Handel og stedse er forsynet med alt 
rtdei! henhørende i priisbillige og gode Varer, 
saavel til Forbrug som til videre Forhandling? 
tillader jeg mig herved at bekjendtgjøre.

Helsingørs Saltværk, den 29de August 1863.
9. <7e 8« Bredstrnp«

var allerede i 1851 blevet en saga blot, så i mod
sætning til Bregaards gamle sukkerbutik i gården, 
var det nu såre nærliggende at indrette en butik i ho
vedbygningens facade ud til vejen. Kælderlokalet i 
bygningens sydlige trediedel ansås for velegnet, og 
han lod derfor tømrermester J. Steen lave en kæl
dernedgang med fløjdøre samt erstatte de to gamle 
kældervinduer til venstre for denne med flerrudede 
butiksvinduer, således at butikkens eksistens var ty-

Regning skrevet af J.C.S. Bredstrup i juli 1863 til 
købmand Marstrand i Strandgade. Den lyder på 4 rigs
daler og 3 mark for levering af VA tønde salt. Helsingør 
Kommunes Museer.
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delig for enhver forbipasserende. I hele facadens 
længde over kældervinduerne lod han desuden male 
følgende tekst: »Lager af Steenkul. Saltværk & Ed
dikebryggeri. J.C.S. Bredstrup«.

Fra den tid finder vi det første billede af bygnin
gerne, nemlig et maleri eller måske snarere en akva
rel, som vi desværre kun kender som gengivet i 
Laurits Pedersens værk, Helsingør i Sundtoldstiden. 
Billedet viser den prægtige hovedbygning i sine vel
magts dage. Den nye butiksindretning bryder gan
ske vist facadens symmetri, men ellers står den end
nu så godt som urørt siden opførelsen. Strandvejen 
med sin knoldede pikstensbelægning og åbne rende
stene er typisk for tiden, men klart bedre end den
gang da Spæth havde sine kontroverser med Magi
straten. Spæths gamle portpiller er bevaret, og de 4 
kønne lindetræer på række langs plankeværket er 
måske efterkommere af hans træbeplantning. Ba
gest ser vi et glimt af byens badeanstalt, Strandvejen 
no. 543 (nuværende Svingelport 9-11). Stakitværket 

Den ældste gengivelse vi kender af sukkerhuset er dette 
maleri, som desværre kun findes gengivet i Laurits Peder
sens værk Helsingør i Sundtoldstiden. Det må være malet 
omkring 1865 efter at Bredstrup har fået indsat 2 butiks
vinduer og en kældernedgang i facadens sydlige ende. En 
nærmere beskrivelse af billedet findes i teksten på denne 
side.

i forgrunden indhegner karantænevæsenets grund 
på hjørnet af Strandvejen og Strandgade. Ved gavlen 
af Bredstrups hus fører en smal passage langs bag
bygningerne ned til vandet; det er dér, hvor manden 
står. I baggrunden ses den rygende skorsten som 
symbolet på en driftig virksomhed. Og driftig var 
Bredstrup virkelig. I 1872 beskæftigede eddike
bryggeriet og saltværket 9 arbejdere64, og det har 
muligvis været mere end rigeligt for Bregaard; i
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hvert fald valgte han i september 1873 at frasige sig 
borgerskabsrettigheden som købmand for nu at 
overdrage sin kolonialhandel til en købmand F.F. 
Berg.

Den 6. januar 1880 døde Jens Bredstrup kun 58 år 
gammel. Hans enke Anna Catharina blev siddende i 
uskiftet bo og valgte i første omgang at fortsætte 
virksomheden. Den 1. december overdrog hun - 
måske med opsigelse af F.F. Berg - butikken til søn
nen Georg Anton, der nu var 30 år gammel, medens 
saltværket ved årsskiftet blev bortforpagtet til 
købmand K. Christian E. von Hadeln: »Fra 1ste Ja
nuar 1881 har jeg forpagtet det af Enkefru Bredstrup 
hidtil drevne Saltværk, og jeg haaber jeg ved at 
præstere gode reelle Varer, at samme Tillid som er 
vist Enkefru Bredstrup maa blive mig til Del. Hel
singørs Saltværk. Chr. v. Hadeln«65.

Året efter gik Hadeln i gang med at modernisere 
saltværket, hvorved endnu en bygning i det i forve
jen store kompleks blev opført. Det var en 33 alen 
lang og 14 alen bred grundmuret bygning med tegl
tag, der stødte op mod nordsiden af den gamle salt- 
raffinaderibygning og strakte sig ud mod vandet.

I bygningen, der stod færdig i 1883, blev opmuret 
6 cinders- eller koksovne til saltproduktionen. Året 
efter har vi oplysninger, der fortæller, at Hadelns 
saltværk årligt producerede salt til en værdi af 
30.000 kroner. Værket beskæftigede 6 mand, der 
krævede en lønudgift på ialt 4.380 kroner, altså en 
gennemsnitlig arbejdsløn på 730 kroner om året, 
hvilket svarede ganske godt til landsgennemsnittet 
dengang66.

Dette fotografi taget afC.W. Roikjer omkring 1865 viser 
Bredstrups saltværk fra bagsiden. Bortset fra hovedbyg
ningen er alt andet væk i dag; selv vandet i forgrunden! 
Bygningen med mansardtaget bag den høje skorsten ses 
også på billedet side 116 yderst til venstre. Her var salt
raffinaderiet var indrettet. Bygningen, der stammede fra 
Spæths tid omend stærkt ombygget af justitsråd Knudsen, 
blev nedrevet, da jernbaneterrænet blev anlagt i 
1890'erne. Huset til venstre med den brede kvist er vice- 
konsul Unnas sommerbolig, der lå lidt længere ude ad 
Strandvejen. Mellem dette og raffinaderiet anes taget af 
søbadeanstalten.



Chr. v. Hadeln drev ikke saltværket i mange år. 
Omkring 1885 blev forpagtningen overladt det 
københavnske aktieselskab »Christiansholms Fabri
ker«. Dette velrenommerede firma var stiftet i 1880 
med det formål at »drive Fabrikation af Salt, Cin
ders, Koks og Tjære, samt Handel med disse Varer, 
Kul og ildfaste Materialer« Firmaet fik domicil på 
Christiansholm ved Amager; historisk set et godt 
sted for saltfabrikation, idet man allerede i 1736 
havde oprettet et statsligt saltværk på Christi
ansholm, der dog kun fungerede i en kort periode. 
Først i 1877, hvor den nordlige del af øen solgtes til 
et firma »Christiansholms Fabriker«, blev fabrika
tionen af Salt genoptaget. Det var dette firma, det 
nye aktieselskab af samme navn overtog i 1880. 
Firmaet blev hurtigt stort og man afsluttede snart en 
række overenskomster med andre saltværker rundt 
om i landet, bl.a. med I.P. Suhr & Søns værk i 
Korsør, saltværket i Nykøbing Falster, C.W. Loehrs 
Fabriker i Fredericia og endelig Hadelns saltværk i 
Helsingør, om overtagelse af de pågældende vær-

Endelig finder vi tegningsmateriale fra en virksomhed i 
ejendommen, nemlig fra Chr. v. Hadelns udvidelse af salt
værket i 1882-83. De 6 cinders- og koksovne er opmuret i 
bygningens sydside, medens resten af bygningen bruges 
til saltpanderne. Helsingør Kommunes Bygningsinspek
torat.

kers produktion, således at man kunne sikre sig no
get, der lignede monopol på saltproduktionen her
hjemme67. At Christiansholms Fabriker ikke fik no
gen lang levetid i Helsingør, skyldes omstændighe
der, der bestemt ikke kunne tilskrives Nordens snart 
førende virksomhed indenfor sit område.

Nye ejere
Den 30. marts 1889 vedtog Rigsdagen loven om 
»Udvidelser og Forandringer ved den Nordsjælland
ske Jernbane«, som gik ud på, at der skulle opføres 
en ny stationsbygning ved havnen i stedet for den 
gamle ved Kongevejen, at jernbanestrækningen fra 
Snekkersten skulle forlægges syd om byen langs ky
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sten til havnen med omfattende udgravningsarbejder 
til følge, og at der skulle laves nye havnespor og ik
ke mindst etableringen af et jernbanefærgeleje. Et 
projekt til en sum af 1.800.500 kroner68.

En så radikal ændring af infrastrukturen betød 
selvsagt en masse for Helsingørs handel. Samtidig 
krævede anlæget af banen og stationsbygningen 
væsentlige ekspropriationer af ejendommene langs 
sydkysten mellem havnen og Trykkerdammen. De 
ærede medlemmer af Besigtigelses- og Expropria
tionskommissionen mødte derfor en junidag i året 
1889 op på enkefru Bredstrups ejendom for at for
handle med såvel hende som lejeren af bygningerne. 
Sagen blev afgjort ved udbetaling af 20.000 kr til 
ejeren for tab af »Grund, Bygninger, Dampskorsten, 
Forringelse af Ejendommen og Ulemper af enhver 
Art«. Lejeren, der for Christiansholms Fabrikker var 
repræsenteret ved forretningsføreren, direktør C. V. 
Slomann, kunne forevise en uopsigelig lejekontrakt 
gældende til 1. april 1896, men her afgjordes sagen 
ved at virksomheden fik en godtgørelse på 2.500 kr 
mod at fraflytte lejemålet allerede i oktober 188969. 
Hadelns gamle ovnbygning skulle være fjernet in
den april 1890. Endvidere måtte den gamle fa
briksbygning, den 44 alen lange grundmurede byg
ning med mansardtag, senere nedrives, da også dette 
areal overgik til jernbanen, og det var selvsagt 

dødsstødet og afslutningen på industri i det gamle 
sukkerraffinaderi.

Ejendommen blev spærret inde af jernbanen, der 
samtidig krævede en forlægning af den århundred
gamle Strandvej, som nu blev en stille blind vej. 
Gammel Strandvej No. 10 blev det hedengangne 
saltværks ny adresse. Enkefru Bredstrup forblev i 
ejendommen indtil sin død i 1901, hvorefter den

Kort fra 1918, der viser den væsentlige ændring, forlæg
ningen af jernbanen betød for området. Strandvejen er 
blevet skåret over, og genfindes først længere mod syd (ne
derst til venstre på kortet). Det fordums store byg
ningskompleks er skrumpet ind til selve hovedbygningen 
og en staldbygning. Det gamle karantænehus, der ligger 
på kommunal grund, er nu overgået til Bane- og Telegraf
væsenet, og de ejede det indtil nedrivningen i 1954, da 
jernbanevej blev ført igennem til Kongevejen. Et stort va
rehus op til jernbanen er blevet opført delvis inde på suk
kerraffinaderiets gamle grund og en bred indkørsel til 
dette er blevet etableret fra Strandgade. Det var længe in
den Jernbanevej blev anlagt. Plums fordums stolte suk
kerraffinaderi, den senere så berømte Villa Augusta, led 
en betydelig værre skæbne, idet bygningerne kom til at 
ligge midt i jernbaneterrænet og derved for størsteparten 
måtte nedrives. Til højre for remisen ser vi den sørgelige 
rest af bygningsværket, der benyttes til opholdsrum for lo
komotivpersonalet. Sidenhen forsvandt også denne rest.
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Billedhugger J. Larsen- 
Boholt leverede i 1908 
dette forslag til ombyg
ning af ejendommen. 
Tegningen taler sit ty
delige sprog, og vi kan 
være glade for, at pro
jektet ikke blev realise
ret. 10 år efter blev 
ejendommen fredet og 
dermed sikret for frem
tidige indgreb af denne 
art.

blev overtaget af hendes 4 børn med en fjerdedel til 
hver, men de synes ikke at have boet der.

Ejheller synes det som om de har haft råd til at be
holde ejendommen. I hvert fald blev den overtaget 
af blikkenslagermester William Harald Olsen i 
1905, og noget tyder på, at han med købet har villet 
hjælpe arvingerne. William Olsen, der boede i 
Strandgade 64, hvor han også havde sin virksomhed, 
var nemlig i familie med Georg Bredstrup, idet den
ne var gift med William Olsens halvsøster Augusta 
Pfenzig.

Umiddelbart forekommer det mærkeligt, at det ik
ke er William Olsen selv, der som husets ejer i fe
bruar 1908 ansøger Kommunen om storstilede om
bygningsarbejder. Det er derimod billedhuggeren J. 
Larsen-Boholt, der i sin ansøgning henviser til en 
nylig forfærdiget købekontrakt. Ikke kun vil denne 
ubekendte billedhugger nedrive de sørgelige rester 

af bagbygningerne, hvor sukkerraffinaderiet i sin tid 
havde ligget; han vil også tilføje hovedbygningen en 
etage og leverer selv tegninger dertil. Er han en en
treprenant rådgiver for Olsen, eller har han fået en 
købekontrakt, der er betinget af kommunens tilladel
se til ombygning af huset til udlejningsejendom? Vi 
må tro at sidstnævnte er forklaringen, da Olsen ikke 
var typen, der spekulerede i udlejning. Han havde 
arvet den velrenommerede blikkenslagervirksom
hed efter sin far og koncentrerede sig om denne og 
sin fritid. Han havde iøvrigt lavet det smukke ski
fertag på Helsingør Station.

Larsen-Boholdts respekt for bygningens oprinde
lige arkitektur har ikke været stor; for ham har det 
udelukkende drejet sig om at etablere givtige lejebo
liger, og det krævede maksimal udnyttelse af hoved
bygningen, nu da bagbygningerne skulle væk. Alle 
facadernes vinduer skulle være lige høje og man
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saraetagen skulle udnyttes og derfor forsynes med 
brede kviste; to på hver side af frontispicen. Endelig 
skulle en hovedindgang etableres fra vejen i form af 
en pompøs hoveddør i tidens, for de bedre etage
ejendommes vedkommende, gedigne stil og kronet 
af en knægtbåren gesims. Endnu var loven om byg
ningsfredning et ukendt begreb - den kom først i 
1918 - men bygningskommissionen kunne trods alt 
ikke acceptere en så voldsom ændring af bygningen, 
og godkendte derfor kun nedrivningen af bagbyg
ningerne. Larsen-Boholt måtte acceptere dette og 
søgte i stedet om bygningsændringer »inden for 
dens nuværende Rammer«, men stadig skulle der 
nødvendigvis være beboelse i mansardetagen med 
kviste til følge. Forslaget blev modtaget hos byg
ningskommissionen, men man fastholdt afslaget på 
kvistene, da en udnyttelse af mansardetagen kræve
de en betydelig større loftshøjde, hvorved også taget 
skulle ændres og det kunne man ikke gå med til. I 
marts 1908 fik Larsen-Boholdt tilladelse til at dele 
ejendommen i 2 parceller (matr. 555 a og b), således 
at den ubebyggede del af grunden, dér, hvor haven 
til sukkerraffinaderiet i sin tid havde ligget, kunne 
sælges fra eller udnyttes på anden vis. Muligheden 
for en udstykning af ejendommen har åbenbart ikke 
været nok for Larsen-Boholt, og vi må tro, at han 
derfor har henholdt sig til den betingede købekon
trakt70.

I august 1910 slap William Olsen af med ejen
dommen. Han solgte den til Carl Thomas Petersen, 
der ejede Birkedal savværk på toppen af Hestens 
Bakke ved Kongevejen. Han havde helt andre pla
ner, nemlig at indrette en større fabriksvirksomhed 
på stedet, hvilket krævede nyopførelse af et kedel
hus ved den sydlige gavl af hovedbygningen og del
vis inde på den nye matrikel 555 b. Det krævede en 
sammenlægning af de to matrikler, og det ville der 
ikke være noget i vejen for. Hovedbygningen skulle 
ombygges til ukendelighed, hvad angik det indre og 
hermed skulle det være definitivt slut med beboelse 
i denne. I kælderen skulle der opsættes en dampma
skine, som skulle levere kraft til alle bygningens ma
skiner, og hér skulle tillige opstilles et par træulds
maskiner. Stueetagen skulle ryddes for brystnings
paneler, døre, skillevægge og andre minder fra tiden 
som privatbolig og istedet blive maskinsnedkeri 
med tilhørende mindre træbearbejdningsmaskiner 

og båndsave. På første sal skulle der være børsten
binderi og stolefabrik med tilhørende maskiner, på 
anden sal skulle der være håndsnedkeri med til
hørende høvlebænke og endelig skulle øverste etage 
anvendes til lager. Opvarmningen af lokalerne skul
le ske ved spildedampen fra kælderens dampmaski
ne, der krævede opførelse af en ny skorsten. Tilla
delsen blev givet, men Petersen fandt i mellemtiden 
ud af, at det ville være bedre at opføre en selvstæn
dig bygning til fabrikationen af træuld. Maskinerne 
skulle stå i den ene ende, og i den anden skulle lage
ret af det færdige træuld være. Byggearbejdet gik 
igang. Bagbygningerne blev nedrevet, og i hoved
bygningen blev alle skillerum, brygstningspaneler 
og døre fjernet for at tilvejebringe ialt 1.100 kvadra
talen gulvflade i 4 etager. Også en ny dampskorsten 
og en stor dampkedel blev opført og etableret inden 
C.T. Petersen pludselig døde i efteråret 1910. I ja
nuar 1911 blev ejendommen averteret til salg i de lo
kale aviser, hvor annoncerne71 forkyndte, at ejen
dommen i »dens nuværende ufærdige Stand kan 
købes til langt under virkelig Værdi«. Besynderligt 
nok meldte der sig ingen seriøse købere, og sav
værksejerens enke Anna Nicoline Petersen, der sad i 
uskiftet bo, måtte derfor lade ejendommen sælge 
ved tvangsauktion i løbet af foråret. Det gav ikke 
meget bedre resultat, idet buddene var for lave. Fre
dag den 2. juni forsøgte man sig igen ved 2. auktion, 
hvor boets kurator, sagfører Jørgensen på vegne af 
førsteprioritetshaveren, blikkenslagermester Wil
liam Olsen m.fl. blev højstbydende. Den 12. oktober 
1911 blev ejendommens videre skæbne endelig af
gjort, idet handelsfirmaet Lund & Rasmussen fik fo
gedudlægsskøde, eller det man i dag kalder auk
tionsskøde, på ejendommen.

Lund & Rasmussen
De nye ejere var allerede da anerkendte handlende i 
Helsingør. Vilhelm Lund havde i 1890 afsluttet sin 
læretid hos købmand Christoffer Nielsen i Frede
rikssund, der primært handlede med korn- og foder
stoffer. Hans vej til Helsingør gik via Kronborg, 
hvor han aftjente sin værnepligt, og herfra - efter 
nogle få måneder som ekspedient i København - til 
Chr. E. Mortensens købmandsforretning på Axel- 
torvet i februar 1893. Her blev han dog kun et års tid, 
da en mere vellønnet og selvstændig stilling som be
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styrer af en købmandsforretning i Skibby bød sig; 
iøvrigt takket være købmand Mortensen. Først i 
1899 vendte Lund tilbage til Helsingør. Hos Mor
tensen havde Lund arbejdet sammen med Georg 
Rasmussen, der nu arbejdede hos vinfirmaet Joh. Fr. 
Schalburg i København, og de var kommet vældig 
godt ud af det med hinanden. Chr. Mortensen fore
slog da en dag, at Lund sammen med Rasmussen 
skulle søge at skaffe de fornødne penge til at overta
ge ejendom og forretning af ham, da han ønskede at 
åbne kaffeforretninger i Helsingør og Helsingborg, 
og både Lund og Rasmussen var snart med på idéen. 
Den 1. juni 1899 kunne de to tidligere ekspedienter 
hos Chr. Mortensen anmelde firmaet »Lund & 
Rasmussen, Chr. Mortensens Eftfl.«

Dengang fandtes der ingen en-gros-forretninger i 
kolonialbranchen i Helsingør, hvilket Lund & 
Rasmussen besluttede sig for at udnytte, hvorfor 
man så småt begyndte at sælge varer en gros. Herom 
fortæller Vilhelm Lund:

»Navnlig fik vi en ret god Omsætning i Petrole
um, som vi fik fra et Oliekompagni i Hamborg; det 
var før D.D.P.A. indførte Tanksystemet. Da det skul
de indføres, forhandlede dette Selskab med os; man 
tilbød os, hvis vi vilde holde op med denne Import, 
at overdrage os D.D.P.A/s Oplag og Distribution, 
naar deres Agentur i en nær Fremtid blev ledig, samt 
indtil dette skete, en aarlig Godtgørelse. Dette Til
bud gik vi ind paa, da vi kunde se, at Tanksystemets 
Fordele vilde overflødiggøre Importen i Tønder. 
Vanskeligheden ved samtidig at sælge baade en 
Gros og en Detail gjorde, at vi ofte drøftede at sælge 
Ejendommen og Detailforretningen og begynde en 
ren en Gros Forretning. Skønt Salget stadig steg, 
modnedes denne Plan lidt efter lidt, ogsaa paa Grund 
af Pladsmangel. Der var 2 Købere; den ene var 
A.S.H. Jeppesen, den senere Formand for de sam
virkende Købmandsforeninger. Han lærte Handelen 
først i Skibby og senere i Helsingør hos Mortensen 
og fulgte med som Kommis, da Lund & Rasmussen 
overtog Forretningen. Han skulde have haft den, 
men den anden Liebhaver, Ludvigsen, vilde give 
5000 Kroner mere, og det syntes vi ikke, at vi havde 
Raad til at sige nej til. Ludvigsen overtog derfor 
Huset paa Torvet og Forretningen den 1. Oktober 
1905. Jeppesen begyndte omtrent samtidig Forret
ning et andet Steds i Byen«72.

Chr. E. Mortensens købmandsforretning på Axel torv, som 
Vilhelm Lund og Georg Rasmussen overtog 1899.

Ludvigsen kunne imidlertid ikke magte opgaven 
og gik konkurs, hvorefter Lund & Rasmussen atter 
overtog ejendommen som ufyldestgjort panthaver 
og købte varelageret af skifteretten og solgte begge 
dele til Jeppesen, der dermed alligevel fik sit ønske 
opfyldt og drev forretningen med succes i godt 30 år. 
Lund og Rasmussen havde lejet sig ind i et hus i 
Strandgade, hvor der ikke var megen plads. Lund 
erindrer en stald til to heste, 2 ekspeditionslokaler, 2 
små kontorlokaler, en kælder og nogle skure i går
den foruden en lang keglebane, der nok er veget for 
et stort pakhus, som de opførte i gården.

Pladsforholdene var dog ikke tilfredsstillende i 
det lange løb, hvorfor firmaet begyndte at se sig om 
efter andre lokaler, og valget faldt da på det ufuld
endte om- og nybyggeri i det gamle saltværk, der vil
le egne sig fortrinligt til den ekspanderende handels
virksomhed. »Rasmussen og jeg fik efterhaanden ar
bejdet Forretningen godt ind«, fortæller Vilhelm 
Lund og fortsætter: »Det skyldtes ikke mindst 
Rasmussens gode Evner som Sælger, foruden den 
Energi vi stadig lagde i Arbejdet; der var ikke noget, 
der hed 8 Timers Arbejdsdag for os. I Begyndelsen 
importerede vi de fleste af vore udenlandske Varer 
fra Hamborg, da vore københavnske Konkurrenter 
ikke tillod Agenterne for de udenlandske Huse at 
handle med os, ligesom de københavnske Mæglere 
ikke turde gøre Forretning med os, ja, en Dag fik 
Lund & Rasmussen endog Brev fra en Forbindelse i 
Hamborg, som meddelte, at han havde faaet en Op-
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fordring fra København til at undlade at gøre Forret
ning med os. Han tog dog intet Hensyn til denne Op
fordring. Saa kom Krigen 1914, som for Handelens 
Vedkommende indledtes med et mægtigt Run paa 
alle disponible Lagre. Saa kunde Mæglerne godt rin
ge os op og spørge, om vi kunde undvære Dit eller 
Dat, og efter den Tid mærkede vi ikke mere til denne 
Boycot. Krigen vendte op og ned paa mange For
hold. Manglen paa mange Varer, særlig Petroleum, 
gjorde, at vore Heste blev arbejdsløse, og Manglen 
på udenlandsk Brændsel skaffede dem Arbejde igen 
med at køre Brænde fra Skoven for Kommunen. Se
nere fik vi af Ernæringsraadet Tilladelse til at ind
rette en Grynmølle paa et ledigt Pakhusloft, og den 
gik udmærket, saa længe den ekstraordinære Ef
terspørgsel efter Byggryn varede. Manglen paa Sti
velse af alle Slags gjorde, at Regeringen meget gerne 
saa Oprettelse af Kartoffelmelsfabriker, og sammen 
med Hofjægermester, Godsejer Hagemann, Søbæk- 
gaarden, senere Bergsiøholm ved Ystad, Konsul P. 
Svendsen, Vinhandler Mathiesen, Proprietær Johan
sen, Kvistgaard, Sagfører Rendal m.fl. dannede 
Lund & Rasmussen derfor Aktieselskabet Kvist
gaard Kartoffelmelsfabrik. Det blev en stor Skuffel
se, forfulgt af Uheld som Fabrikken var fra Starten. 
Den Ingeniør, som projekterede Fabrikken og fo
restod Opførelsen, døde om Sommeren inden Fa
brikken var færdig, og den Fagmand, vi havde enga
geret som Direktør, blev angrebet af den ondartede 
Influenza, som grasserede paa det Tidspunkt og dø
de ligeledes, kort før Fabrikken skulle kunne begyn
de Driften. Det var umuligt at få ham erstattet. En 
Svensker, som angav at være kendt med Kartoffel
melsfabrikationen, havde ikke Spor Kendskab til en 
maskindreven Kartoffelmelsfabrik. Han havde væ
ret paa en Herregaard, hvor man paa gammeldags 
primitiv Maade havde fremstillet Kartoffelmel nær
mest som en Slags Husflid. Georg Rasmussen og 
Proprietær Johansen anskaffede sig Haandbøger om 
Emnet i Haab om at kunne lære Fabrikationen. Det 
viste sig selvfølgelig umuligt; man maatte opgive 
Ævred. Staten, som udover Banken, var den eneste 
Kreditor, blev tilfredsstillet med 50%, som Bestyrel
sen laante i Landmandsbanken og senere betalte ef
ter at have likvideret Aktieselskabet.«

Erhvervelsen af savværksejer Carl Thomas Pe
tersens ufuldendte byggeri i 1911 krævede selvsagt
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Lund & Rasmussens brevhoved fra 1915, måske lidt før, 
viser firmaets domicil i al sin pragt, sådan som tidens 
brevpapir netop skulle. Motivet er næsten det samme som 
museumsinspektør Hugo Matthiessens optagelser side 
124, blot vil den opmærksomme læser bemærke at træ
erne ligesom firmaet har vokset sig betydeligt større, da 
museumsinspektøren ankommer til byen.

et større arbejde før bygningerne kunne tages i brug. 
En ny skorsten opførtes gennem alle etager tillige
med en elektrisk vareelevator, og den gamle stald
bygning med gavl mod Strandvejen blev indrettet til
5 heste og påført et teglhængt vinkeltag. Det var 
imidlertid kun indledningen til en større knopskyd
ning på den gamle ejendom, som ikke blev hæmmet 
af hovedhusets fredning i klasse B i 1918, hvor lo
ven om bygningsfredning trådte i kraft. I 1915 op
føres et 51 alen langt åbent vareskur med bølgeblikt
ag og i 1919 forlænges dette, hvilket betyder en 
sammenlægning af de to matrikler 555a og b, som 
var udskilt i 1908. I 1923 anbragte man et halvtag 
mellem hovedhuset og vareskuret for at sikre tørvejr 
ved af- og pålæsning af varer. I 1924 skiftede Lund
6 Rasmussen adresse, idet byrådet vedtog at ændre 
vejnavnet GI. Strandvej mellem Stengade og Jernba
nen til Svingelport73. Det betød samtidig en regule
ring af vej numrene, således at Lund & Rasmussens 
adresse nu blev Svingelport 7.

11927 udvidede man den af savværksejeren påbe
gyndte sydlige tilbygning til hovedbygningen med 1 
etage, og allerede i 1932 blev den yderligere udvidet 
til sit nuværende omfang og udseende. Det var den
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Modstående side:
I årene 1913-22 optog den navnkundige fotograf og muse
umsinspektør ved Nationalmuseet Hugo Matthiessen en 
lang række billeder i de danske købstæder, de såkaldte 
Købstadsfotograferinger, som han selv havde taget initi
ativet til. 11919 var han nået til Helsingør og her optog 
han blandt andet disse to knivskarpe fotografier af det 
gamle sukkerhus. Øverst ser vi næsten samme motiv som 
på den ældste gengivelse side 116, hvor Strandvejen nu er 
belagt med firkantede glatte brosten i stedet for den 
ujævne stenpikning. En nærmere sammenligning afslører 
også de uheldige indgreb i bygningens arkitektur, nemlig 
placeringen af hovedindgangen i facaden og forhøjelsen 
af vinduerne i de to øverste etager. Lund og Rasmussen 
har overtaget ejendommen og firmanavnet står skrevet på 
portoverliggeren ved nordgavlen. På fotografiet nederst 
ser vi sydenden af huset med den tilbygning, som blev 
påbegyndt som kedelhus af savværksejer Carl T. Petersen 
i 1910. Det roder lidt i gården, hvilket nok skyldes, at 
Lund & Rasmussen er ved at opføre et zinkdækket halvtag 
ved sydgavlen.

unge arkitekt Poul Søgaard-Petersen, der forestod 
denne væsentlige ændring af hovedbygningens ud
seende, der da også krævede en tilladelse fra Det 
Særlige Bygningssyn, hvorunder behandling af 
byggesager vedrørende fredede bygninger hørte.

Allerede kort efter Lund & Rasmussens overta
gelse af ejendommen, var hovedbygningens ydre 
blevet ændret væsentligt ved etablering af en hoved
indgang midt i bygningen; det, som billedhugger 
Larsen-Boholt forgæves havde forsøgt74. For at gøre 
indgrebet så pænt som muligt, havde man ændret 
ved refendfugningen i det berørte område, således at 
underetagen nu fremhævedes ved 4 kvaderfugede 
pilastre, som gav -og stadig giver - et helt forkert 
indtryk af hjørnekvadre på midtrisaliten og dermed 
en klar forvrængning af den oprindelige arkitektur. 
Meningen var nu god nok, og man ville utvivlsomt 
undgå at ødelægge den smukke bygnings arkitektur, 
selv om resultatet desværre blev det stik modsatte. 
Det har nok også været i bedste mening, at man hav
de øget vindueshøjden nedadtil i de to øverste eta
ger, hvilket gik ud over de for bygningen så karakte
ristiske glatpudsede knækkede vinduesindfatninger, 
der nu kom til at hænge som besynderlige festoner 

over vinduerne. Ved dette indgreb kom blændin
gerne under de midterste vinduer samtidig til at 
hænge sammen med sålbænken, hvorved den arki
tektoniske virkning blev totalt ødelagt. Kun 2 gamle 
vinduer øverst i gavlen, eet på hver side af den smal
le refendfugede midtrisalit, fortæller i dag, hvordan 
de oprindelige 6-rudede vinduer har set ud.

Arkitekt Søgaard-Petersens tilbygning fik til gen
gæld en særdeles beskeden fremtoning i endnu et 
forsøg på respekt for den gamle hovedbygning, og 
det blev specielt understreget ved vinuesordenen, 
som var en klar fortsættelse af hovedbygningens. De 
glatpudsede mure krones af et fladt paptag, som 
yderligere markerer bygningens beskedenhed, men 
som til gengæld har fået den til at høre bedre hjem
me i baggården. Med den nye tilbygning blev der 
mulighed for at indrette flere kontorer i hovedbyg
ningens stueetage og i stedet flytte lageret derfra ud 
i tilbygningen. Søgaard-Petersen fik tillige fjernet 
trappen fra hovedindgangen til 1. sal og flyttede i 
stedet denne hen til gårdsiden ved vareelevatoren, 
hvor den også kom til at betjene kælderen.

I 1934 forestod arkitekten endnu en ombygning; 
dennegang en ændring af den gamle bagbygning til

Forandringen af bygningens arkitektur ved indsættelsen 
af hoveddøren i facaden mod vejen understreges tydeligt 
ved denne moderne computertegning lavet i forbindelse 
med salg af ejendommen i december 1994. Tegneren har 
forsynet bygningens midtparti med 4 kvaderfugede piller, 
som slet ikke eksisterer, men et blik på partiet omkring ho
veddøren har naturligt nok givet ham denne fejlagtige op
fattelse.
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bedre kontorer bl.a. ved at udvide denne og lave den 
nuværende gennembrydning af hovedbygningens 
oprindelige bagmur. Men det var ikke nok; allerede 
året efter blev tilbygningen forhøjet med een etage 
og kronet af et fladt paptag.

De mange byggesager taler deres tydelige sprog: 
Lund & Rasmussen var et solidt foretagende. 11930 
var firmaet formelt overgået til et aktieselskab, 
»Lund & Rasmussen A/S«. Ejendommen tilhørte 
dog stadig det gamle firma, der også beholdt agen
turet for Det Danske Petroleums Aktieselskab.

I 1939 købte familien Lund Georg Rasmussens 
aktiepost. Vilhelm Lund blev formand for bestyrel
sen og hans søn Hans Lund blev ny direktør sammen 
med Georg Rasmussen. Efter krigen steg firmaets 
omsætning betydeligt, idet man nu fik nye kunder i 
hele provinsen og Storkøbenhavn, mærkeligt nok 
uden større konkurrence. 1 1950 døde Vilhelm Lund 
og aktieselskabet fik lov til at købe hans halvpart af 
ejendommen.

Lund & Rasmussens domicil fotograferet engang i 
1930'erne efter at arkitekt Poul Søgaard-Petersen har af
sluttet sit nybyggeri ved hovedbygningens sydgavl. Arki
tekten har lagt vægt på, at vinduesrytmen fortsættes i til
bygningen og har i overensstemmelse med Det Særlige 
Bygningssyns ønsker gjort byggeriet så diskret som 
muligt. De nye tider markerer sig ved opstillingen af 
Standard-benzinstationen på hjørnet af Svingelport og 
Strandgade.

Det gamle sukkerhus lå på et udsat sted. DSB hav
de allerede taget sin store part af grunden og nu var 
det blevet bilismens tur. Bystyret havde lige siden 
1930'rne ønsket at forbinde Kongevejen med Jern
banevej for at kunne lede den stadig stigende trafik 
uden om bykernen, men det krævede et ganske be
kosteligt anlægsarbejde i form af en vej dæmning, 
der skulle skære sig gennem Svingelport og dermed
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Vejkort fra henholdsvis 1953 og 1955 visende situationen 
før og efter Kongevejens forbindelse med Jernbanevej. 
Bemærk Strandstien, som er en stump af den gamle 
Strandvej på den anden side af jernbaneterrænet. Den er 
i dag fjernet for at give plads til rensningsanlægget.

ødelægge den sidste stump af den gamle Strandvej. 
Ønsket blev derfor først opfyldt i 1954. Resultatet 
var kulturhistorisk set ret så beskæmmende for om
rådet, idet byens gamle smukke karantænehus, der 
var overtaget af DSB efter Kystbanens anlæggelse, 
måtte rives ned, uden endog at blive opmålt eller på 
anden måde foreviget. Lund & Rasmussens ejen
dom overlevede, men måtte lide den triste skæbne at 

komme til at ligge klos op ad vejdæmningen, hvortil 
også denne ende af Svingelport var ført op, således 
at huset i dag ligger nede i et hul. Tænk om salig 
Spæth kunne se dette. Han ville hurtigt skaffe sig 
endnu flere uvenner, når han prøvede at grave sit hus 
fri!

For såvel trafikanter som for Lund & Rasmussen 
har vejgennemføringen imidlertid været en behage
lig nyskabelse. Den stigende omsætning for Lund & 
Rasmussen gav snart behov for endnu mere plads i 
Svingelport, men da bebyggelsesprocenten på det 
nærmeste var overskredet, valgte man at købe et 
stykke jord af Kommunen ved Rønnebær Allé for 
dér at bygge helt nyt og bedre.

Kommunal ejendom
I slutningen af 1959 flyttede Lund & Rasmussen til 
de nye og støne lokaler på Rønnebær Allé, hvorefter 
man i juli 1960 kunne tilbyde Helsingør Kommune 
den gamle ejendom i Svingelport for 240.000 kro
ner, et tilbud, der kom ret belejligt for Kommunen, 
da denne manglede plads til det lovpligtige civilfor
svarsmateriel. Samtidig fik man muligheden for at 
flytte levnedsmiddelkontrollen hertil fra det gamle 
slagteri på anden side af gaden i forbindelse med ud
førelsen af et kloakrensningsanlæg. Byrådet kunne 
derfor varmt anbefale købet, hvilket blev vedtaget i 
oktober samme år, og i december gik man i gang 
med en fornøden istandsættelse af ejendommen.

Civilforsvaret havde rådighed over ejendommen 
indtil efteråret 1994, hvor man flyttede til nye loka
ler på Klostermosevej. Flere af de gamle tilbygnin
ger var forinden blevet revet ned, så kun hovedbyg
ningen og Søgaard-Petersens tilbygning fra 1932-34 
stod tilbage. Herefter blev den noget forfaldne ejen
dom sat til salg for højeste bud over 1.700.000 kr. 
kontant. Da ejendommen stadig var fredet, havde 
Kommunen sammen med Skov- og Naturstyrelsen 
sikret, at køber var forpligtet til at restaurere huset 
under nøje hensyntagen til dets oprindelige arkitek
tur. Dette helt rimelige krav har imidlertid været 
medvirkende til, at bygningen endnu ikke var solgt, 
da arbejdet med den her foreliggende afhandling var 
afsluttet i februar 1995.

Næste kapitel i Helsingørs første sukkerhus’ 230 
år lange historie kan således endnu ikke skrives.



Noter
1 Lars Bjørn Madsen: Helsingør Toldkammer, Told- og Skattehi

storisk Selskab 1991, s. 21,64. Landsarkivet for Sjælland m.m. 
(LA): Helsingør Byfoged: Skøde og Panteprotokoller, bd. 2, 
fol. 475.

2 Samme, s. 21.
3 Helsingør Bymuseum: Helsingør Vandcompagnies Protokol 

1740 -1894. (LPA 131, HM-protokol nr. 1070)
4 LA: Helsingør Byfoged: Skøde- og Panteprotokol, bd. 3, fol. 

245.
5 LA: Helsingør Byfoged: Skøde- og Panteprotokol, bd. 3, fol. 

743: Panteobligation af 15. juni 1755.
6 En grundig gennemgang af alle Spæths ejendomshandeler i re

gisteret for Skøde- og Panteprotokommerne viser umiddelbart, 
at han kun erhverver 2 ejendomme på byens markjorder, nem
lig to i 2. løkke syd for byen: J.G. Hansens jord og Kokkens 
Have med 4 tønder land ageijord. Sidstnævnte (550) kunne 
umiddelbart indeholde arealet for sukkerraffinaderiet (542), 
men en nøjere gennemgang af skøderne for 3 ejere af Kokkens 
Have (Keil 1755, Spæth 1758 og Freese 1760) fortæller sam
stemmende, at Københavnsvejen var ejendommens sydøstlige 
grænse og ikke stranden. Arealet mellem Københavnsvejen og 
stranden på dette stykke ejes muligvis oprindelig af byen og en 
del af dette erhverves åbenbart af Spæth, selv om dette kun 
fremgår af nogle panteobligationer (Skøde- og panteprotokol- 
len; ikke i registret for samme) samt raadstueprotokollen.

Efter Kongevejens forbindelse med Jernbanevej kom det 
gamle sukkerhus på det nærmeste til at ligge i et hul om
givet af trafik. Det er svært at forestille sig fortidens idyl 
på dette sted. Omtrent, hvor bussen kører, lå den gamle 
karantænebygning. Foto omkring 1975.

7 LA: Skøde og panteprotokol bd. 3, fol. 743: Panteobl. af 15.6. 
1755 til den tyske kirke på 500 rdl. Nævnes også i samme, fol. 
627. Omtales tillige i rådstueprotokollen 1745-71 under 8. 
august 1754.

K LA: Helsingør Raadstue; Raadstueprotokol 1745-71. Møde 
den 8. august 1754.

9 LA: Helsingør Byfoged: Skøde- og Panteprotokoller, bd. 3, fol. 
521.

10 Laurits Pedersen: Helsingør i Sundtoldstiden, bd. 1, s. 99.
" Vangevejen er ikke omtalt hos Laurits Pedersen (Helsingør i 

Sundtoldstiden bd. 1), men den må være identisk med den af 
ham nævnte Gammel Gurrevej, hvis forløb i dag genfindes i 
Skydebane Allé og en del af Fredericiavej.

12 Lassen: Bidrag til Helsingørs Historie i: Indbydelsesskrift til de 
offentlige Examina i Helsingørs høiere Realskole (Lassen), 
1870, s. 23. LA: Helsingør Byfoged: Skøde og Panteprotokol
ler, bd. 4, fol 63 og bd. 3, fol. 677. Keil har købt Kokkens Have 
i 1755 af Jens Pedersen Møllers Enke. Borgerskabsprotokoller: 
Georg Keil borgerskab som Fabriqeur 27. sept. 1759.
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Ejendommens udvikling fra Bregaards køb af sukkerraf
finaderiet i 1774 til i dag. Med det foreliggende kildema
teriale, har det ikke været muligt at lave en nogenlunde 
pålidelig grundplan af ejendommen på Spæths tid. Vi ved 
blot, at hans første sukkerraffinaderi har vendt gavlen 
mod vejen, og at den østlige del nok stadig eksisterer i 
1774. Tegnet af forf. på grundlag af brandtaksationer og 
samtidige kort.
Kortet nederst t.v. viser området i dag. Helsingør Kom
mune, Teknisk Forvaltning.
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13 LA: Helsingør Byfoged: Skøde- og Panteprotokoller, bd. 4 fol. 
61.

14 LA: Helsingør Raadstue; Magistraten. B 5, Adskillige Breve 
1758-1774. Brev fra Magistraten til de eligerede borgere af 23. 
november 1759.

15 Flere oplysninger om området findes i: Kenno Pedersen: 3644 
alen ad Gammel Strandvej ved Helsingør, i Helsingør Kom
munes Museer, årbog 1994, og Lars Bjørn Madsen: Svingel
port. Historien om Helsingørs gamle hovedindgang, 1993.

16 LA: Helsingør Raadstue; Magistraten. B 5, Adskillige Breve 
1758-1774. Brev fra de eligerede borgere af 10. nov. 1759 og 
brev af 27. oktober 1759 fra Spæth til stiftamtmanden.

17 LA: Helsingør Raadstue; Magistraten: stiftamtmandsbreve; 
div. Korrespondance: Notificationsliste af 21. dec. 1754. Sam
me: Rådstueprotokol nr. 26, 1745-71, fol 400: Møde 12. fe
bruar 1762. Samme: Kopibog for udgaaende Breve 1765-1769 
(152), brev af 25. oktober 1765.

1S P.P. Sveistrup og Richard Willerslev: Den danske Sukkerhan
dels og Sukkerproduktions Historie. København 1945.

19 Rigsarkivet (RA): Kommercekollegiet, dansk-norske Sekreta
riat: Journaler; joum. nr. 291.

20 RA: Kommercekollegiet; dansk-norske Sekretariat: Journaler; 
joum nr. 929 og 976.

21 RA: Kommercekollegiet, dansk-norske Sekretariat: Konces
sioner og Privilegier. Protokol 1755-63. VA. XXII, s. 63, reg. 
nr. 20-24. S. 271, no. 99: Privilegium for Johan Adam Spæth, 
der i det følgende gengives ordret:
Giøre alle vitterligt, at som for Os allerunderdanigst haver an
draget Johan Adam Spæt, Borger og Handelsmand udi Hel- 
singøer hvorledes hand sammestæds haver begyndt at lade op- 
reise en Bygning, som hand til et Sukker-Rafinaderie er sindet 
at indrette, og altsaa allerunderdanigst derpaa anholder om Vo
res allemaadigste Bevilling og Tilladelse; Da have vi paa saa
dan hans allerunderdanigste giorte Ansøgning og efter de be
vægende Aarsager Vores Deputerede udi Vores Gen: Lds: Oeco- 
nomie og Commerce Collegio Os allerunderdanigst have fore
stillet for godt befundet hannem følgende Privilegium at forun
de:

1) Skal det være benævnte Johan Adam Spæt allemaadigst tilladt 
udi Vores Stad Helsingøer et Sukker-Raffinaderie at oprette 
samt til dessens Fortsættelse, dersom hand ikke med egne 
Kræfter dertil finder sig formuende nok, een eller flere Inte
ressenter at antage.

2) Bevilge Vi og ville allemaadigst at den Mester saavelsom de 
Arbeyds-Folk som hand enten nu eller herefter til Sukker-Raf
finaderiets Drift kunde behøve at tage i Tieneste, skal for bor
gerlig og Byens Paalæg og Besværing samt personlige Skatter 
være befriede; Dog ifald nogen af dem skulle bruge anden bor
gerlig Næring, da kand de for saavidt deraf bør svares ikke fri
etages.

3) Skal det være hannem tilladt de Sukkere og Sirupper, som ved 
forbemeldte Sukker-Raffinaderie kaages og rafineres at sælge 
og forhandle til alle og enhver, Dog maae intet deraf i følge Vo
res allemaadigste Placat af 19de October 1754 til Vores Resi
dence Stad Kiøbenhavn eller til Provinceme, hvor Sukker Raf
finaderier med særdeles Monopoliis allereede ere bevilgede og

Antagelig ved arkitekt Søgaard-Petersens ombygning i 
1934-35 blev denne udhuggede granitsten indsat i det af
trappede murhjørne mod gården. En herlig detaille i det 
funktionalistiske tilbyggeri, der sandsynligvis er en bi
slagssten fra middelalderen. Foto: Carsten Møller, 28. 
11. 1994.

anlagde, indføres ey heller mindre Partier derfra udsælges af 
gangen end 20 Skaalpund Dansk Vægt, men vel saa store, som 
forlanges.

4) Alle Slags Materialier og Papiirer som Sukker-Raffinaderiet 
nødvendig behøver og ikke allerede ere forbudne fra fremmede 
Stæder at indføres, eller her ikke forsvarligen kand forfærdi
ges, bevilge Vi allemaadigst at maae for Told, Consumption og 
Accise være befriet, Dog skal derpaa hvergang giøres endelig 
og speciel Angivelse, at fomt. Vahre ikke til noget andet end til 
Værkets Brug og Nytte, allene skal vorde anvendt.

5) Hvorimod hand under dette Privilegii Tab og anden vedbørlig 
Straf skal tilforpligtet være ikke andre Sukker end de allene, 
som fra Vores Danske Colonier i Vestindien hidkommer, at 
kaage og raffinere. Hvoreffter alle og enhver vedkommende 
sig allerunderdanigst haver at rette, ey giørendes herimod ef
tersom forskrevet staaer nogen Hinder eller Forfang under Vor
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Hyldest og Naade.
Givet paa vort Slott Christiansborg udi Vores Kongl. Residente 
Stad Kiøbenhavn d. 29 December 1761. Under vor Kongl. 
Haand og Seigl.
Frederik R.
Bernstorf, Thott, Alefeldt, Moltke, Bernstorf, Wizendorf.
Det skal bemærkes, at under no. 100 findes Plums privilegium, 
samt at konfirmation på Spæths privilegium findes dateret 19. 
maj 1766 (Protokol 1764-69 under No. 39, s. 82. Denne er 
nøjagtig enslydende med hans første privilegium.

22 LA: Helsingør Raadstue; Magistraten. Kopibog for udgaaende 
Breve 1765-69 (152): Brev af 13. februar 1765 fra murmester 
J.B. Møller, tømrermester J.N. Weile og kleinsmed Niels Lut
her til Magistraten.

23 Vi kender ikke opførelsesåret for Chr. Clausen Plums bygning, 
den senere Villa Augusta, på trods af, at en af Magistraten gi
ven resolution forkynder, at Spæth har fået tilladelse til at op
føre sin bygning (Se note 27). I et tidligere omtalt brev fra ham 
dateret 28. januar 1762 nævner han som et af argumenterne for 
at få privilegium som sukkerraffinadør, at han »haver opført en 
anseelig og til saadan Indretning meget beqvem grundmuuret 
Bygning«. Det kan dog ikke udelukkes, at der er tale om en an
den bygning på stedet.

24 LA: Helsingør Byfoged; Skøde- og Panteprotokoller, bd. 4, fol. 
370 ff.

25 LA: Helsingør Raadstue. 128. Magistraten: Adskillige Breve 
1758-1774.

26 LA: Helsingør Byfoged; Skøde- og Panteprotokoller, bd. 5, fol. 
154: Skøde af 11. juni 1778, hvor Spæth sælger til Bregaard.

27 LA: Helsingør Raadstue, Magistraten: Resolutionsprotokol 
1726-1776.

28 LA: Magistraten; Helsingør Raadstue. Kopibog (152) for ud
gaaende Breve 1765-1769. Brev af 21/9 1766 fra Magistraten 
til oberst von der Maase.

29 LA: Helsingør Byfoged: Skifte i boet efter Niels Bregaard og 
hustru Hylleborg Johanne Meyer 1806. E 144: Diverse papirer.

30 Danmarks Kirker, Frederiksborg Amt, s. 489.
31 Kopi af privilegium af 22. april 1763 i LA: Helsingør Byfoged: 

Skifte i boet efter Niels Bregaard og hustru Hylleborg Johanne 
Meyer 1806. E 144.

32 Om Roskilde Sukkerraffinaderi: John Bennetzen: Sukkerhuset 
i Roskilde; i Bygningsarkæologiske Studier 1992, s. 71 ff. Her 
nævnes dog intet om Bregaard. Den anden interessent i raffina
deriet var antagelig Joh. Jacob Aarestrup.

33 P.P. Sveistrup og Richard Willerslev: Den danske Sukkerhan
dels og Sukkerproduktions Historie; Kbhv. 1945, s. 88.
RA: Kommercekollegiet 1773-97. Nr. 898: Diverse sager ved
kommende Sukkerraffinaderierne i Danmark (1757-77) 1783- 
o. 1801: Et brev af 13. juni 1783 fra sukkerraffinadør Johan Ja
cob Aarestrup i Roskilde fortæller, at raffinaderiet forarbejder 
400-450 fade vestindisk råsukker årligt, hvilket er noget nær 
det dobbelte af Bregaards produktion samme år.

34 LA: Helsingør Byfoged: Skifte i boet efter Niels Bregaard og 
hustru Hylleborg Johanne Meyer 1806. E 144, samt Skøde- og 
Panteprotokol, bd. 5 fol. 45.

35 Helsingør Bymuseum: Helsingør Vandcompagnies Protokol

1740 -1894. (LPA 131, HM-protokol nr. 1070)
36 Denne tænkte situation af livet i gården er baseret på Bregaards 

bevarede regnskaber, der ganske vist kun er bevaret fra marts
juli 1804. Se note 49.

37 Helsingør Kommune, Bygningsinspektoratets arkiv: Opmåling 
fra februar 1908, joum. nr. 10/1908.

38 Da der ikke findes tegninger eller andet mere fyldestgørende 
arkivmateriale udover inventariet i Bregaards skøde, må den 
følgende gennemgang tages med et vist forbehold, idet der kun 
kan blive tale om gætværk. Inventariet er imidlertid ganske fyl
digt, ligesom vi både har bevaret arbejdsreglementet og en del 
regnskaber fra raffinaderiets drift, og sammenholder man disse 
oplysninger med samtidige beskrivelser af sukkerraffinering, 
vil den her forsøgte rekonstruktionen af raffinaderiets drift an
tagelig være rimelig korrekt.
De væsentligste publicerede kilder har været det store franske 
værk, »Description des arts et des metiers«, bd. 3 fra 1764, 
hvori M. Duchamel du Monceau har skrevet et stort afsnit om 
»Art de Raffiner le Sucre« (Et eksemplar findes i Danmarks 
Tekniske Museums bibliotek). Desuden er fundet væsentlige 
oplysninger i følgende værker: Johann Carl Leuchs: Allgemei
nes Waaren-Lex icon oder vollständige Varenkunde, Nürnberg 
1826; N.H. Beerfreund: Om forskjellige Opfindelser ved 
Produktionen af raffinerede Sukkere, København 1840; Lars 
Berth: Betragtninger over det raae Sukkers Raffinering og 
sammes muelige Forbedring, København 1781. Desuden fin
des to udmærkede artikler om sukkerraffinaderier i: Bygnings 
Arkæologiske Studier 1992, s. 53 ff, hvor specielt Ebbe Hæ
dersdals artikel: To sukkerhuse i Kongens København, inde
holder en glimrende beskrivelse af sukkerraffineringen.

39 LA: Helsingør Byfoged: Skifte i boet efter Niels Bregaard og 
hustru Hylleborg Johanne Meyer 1806. E 144: Registrerings 
og Vurderings Forretning over de i afgangne Sukker Raffinad
eur Breegaards og afdøde Hustrues Sterfboe forefundne raffi
nerede og u-raffinerede Sukkere og Siropper.

40 Folketællingen 1787 er den ældste vi har, og her kan vi se, 
hvem der boede i ejendommen 542: Foruden Niels Bregaard 
og hans 19 år yngre kone Hylleborg Johanne Meyer møder vi 
følgende: Johanne Lorentzen, Cathrine Steens, Maria Meyer 
og Søren Bregaard. De hørte alle til familien og sidstnævnte 
var fuldmægtig ved raffinaderiet. Arbejdsdreng Jeppe Classen, 
Sukkersvendene Andreas Pagander og Christian Warring, Suk
kerdrengene Peder Nielsen og Ole Pedersen, Kusken Johannes 
Hansen og stuepigen Maria Petersen samt kopigen Karen 
Christensdatter boede alle i ejendommens forskellige kamre og 
værelser, ofte flere sammen.

41 LA: Helsingør Byfoged: Skifte i boet efter Niels Bregaard og 
hustru Hylleborg Johanne Meyer 1806. E 144: »Orden ved Ro
eskilde Sukker Raffinaderie« underskrevet af direktionen for 
raffinaderiet (Holst, Friis og Kornerup) den 18. april 1764. Det 
har ikke umiddelbart været muligt at finde forklaring på alle 
ordene i teksten; således er begrebet »dend som rurer fautte 
broder...« ubekendt. En del af de i teksten nævnte specialred
skaber har det heller ikke været muligt at finde forklaring på, 
da de af forf. anvendte kilder til sukkerraffinaderiets drift er ty
ske og franske, jfr. note 38.
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Blænding med glatpudset knækket indfatning i nordgav
lens refendfugede midtrisalit. Ifølge billedet side 116 
synes den at have været et skifte højere. En nærmere 
undersøgelse af murværket kan måske engang afsløre 
den dybere mening. Foto: Carsten Møller, 28. 11. 1994.

42 RA: Kommercekollegiet: Sager ang. Sukkerraffinaderierne 
1783-97: Sukkerraffinadør Lars Berths Promemoria af 6. fe
bruar 1777.

43 LA: Helsingør Byfoged: Skifte i boet efter Niels Bregaard og 
hustru Hylleborg Johanne Meyer 1806. E 144: »Specification 
over de Lønninger for 1/2 Aar fra 1. November 1803 til nu fo- 
restaaende 1. Maj 1804 som skal udbetales af det Breegaarske 
Boe til sammes Sukkermester, Fuldmægtig, Svende, Drenge 
og Piger«.

44 Tavlen er medregnet i en revisionsforretning over Bregaards bo 
fra 1804. Se note 43.

45 Ra: Kommercekollegiet 1773-97. Nr. 898: Diverse sager ved
kommende Sukkerraffinaderierne i Danmark (1757-77) 1783- 
o. 1801: Tabel over Sukkerdriften i Aaret 1798. Også benyttet 

i: P.P. Sveistrup og Richard Willerslev: Den danske Sukker
handels og Sukkerproduktions Historie; Kbhv. 1945, s. 88 f.

46 Ra: Kommercekollegiet 1773-97. Nr. 898: Diverse sager ved
kommende Sukkerraffinaderierne i Danmark (1757-77) 1783- 
o. 1801. Pro Memoria fra Bregaard til Magistraten i Helsingør 
af 12. juni 1783.

47 Ra: Kommercekollegiet 1773-97. Nr. 898: Diverse sager ved
kommende Sukkerraffinaderierne i Danmark (1757-77) 1783- 
o. 1801: Brev fra Bregaard af 10. april 1784 til Magistraten og 
brev fra Plum af 8. juni 1784 til samme.

48 En liste over raffinaderiets debitorer fra den tid gengives ne
denstående efter en hovedbog i Bregaards dødsbo:
Graae i København; Johan Møller i Helsingør; Bemée på Fre
densborg; Skipper Thomas Rasmussen i Ærøeskøbing; Bagge 
på Fredensborg; Købmand William Fenwick i Helsingør (er for 
lang tid siden rejst til Sverige); Ernst i Helsingør; Bager Gros
mann på Skotterup; Parykmager Eckardt i Helsingør (har for
længst forladt byen); Gülich i Helsingborg; M. Hertz i Frede
riksberg; Fisker Anders Nielsen i Helsingør; Færgemand Jöran 
Jacobsen i Helsingør; Cantor i Helsingør Nathan Levin; An
dreas Jacobsen på Fredensborg; J. Schönning i Helsingør (»er 
død og hans Enke, som siden blev gift med Consul Lübber, har 
forladt Byen i Armod«); Salomon Curieil i Helsingør; Mada
me Möinichen i Helsingør (»for længst bortreist«); Frantz 
Wilh. Bausch i København; Færgemand Erich Gudmandsen i 
Helsingborg; Christian Bohr i Helsingør; Hans West i Helsin
gør; Drager Hans Christian i Helsingør (»er for længe siden 
Død«); Alexander Williamsen i Udewalla; Erich Lundberg i 
Marstrand; Baron O. Bennet; Frue Petronelle Mildahn i 
Landscrone; Fisker Niels Olsen på Snekkersten; Phillip Cohn i 
Helsingør; Madame Windahl i Esbønderup; Auditeur Estrup i 
Helsingør; Madame Burqvart i Helsingør; Johan Frid. Folkiem 
i Landscrone; Niels Fischerström i Carlscrone; Ole Madsen i 
Helsingør; Niels Pährson i Halmstad; Pastor Warberg i Rødby; 
Smedemester Nicolai Holm på Hammermøllen.
Listen over debitorer omfatter mange flere, og det fremgår bå
de af ovenstående og resten af listen, at kundekredsen omfatte
de et stort geografisk område. Interessant er det også at mange 
debitorer er døde eller bortrejst, hvilket er angivet i boop
gørelsens liste. Det må vise, at mange har haft lang kredit hos 
Bregaard. Det fremgår ligeledes tydeligt, at kunderne har været 
lige fra færgemænd og fiskere til de store købmænd i Helsingør 
og Helsingborg og enkelte fra København. Blandt købmæn
dene og andre kendte borgere kan eksempelvis yderligere næv
nes købmand Wright, købmand Thalbitzer, købmand Adam 
Gradmann, Andreas Wilde, direktør ved Øresunds Toldkam
mer, Chr. Fr. von Numsen og købmand Charles Lund. Beløbe
ne de skyldte var ikke uanseelige. Således skyldte »rekordhol
derne« Daniel Møller i Engelholm 581 rigsdaler og Jeppe 
Clausen i Helsingør 489 rigsdaler. Listen, der omfatter 300 
numre har kun få debitorer, som tegner sig for mindre end 5-10 
rigsdaler. Ialt stod debitorerne for 6037 rigsdaler og 2 
mark.(LA: Helsingør Byfoged: Skifte i boet efter Niels Bre
gaard og hustru Hylleborg Johanne Meyer 1806. E 144: Revi
sions Forretning i Sukker Raffinadeur Bregaards og Hustrues 
Boe.)
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Hovedbygningens udvikling er her skildret ved samtidige 
grundplaner af stueetagen. Det bevarede kildemateriale 
giver ikke tilstrækkeligt grundlag for at lave et tegnet re
konstruktionsforsøg af den oprindelige grundplan. Hertil 
kræves en bygningsarkæologisk undersøgelse.
1) Den ældst bevarede grundplan er fra 1908, hvor J. 
Larsen Boholt er ejer. Her er de oprindelige bagbygnin
ger endnu ikke nedrevet og hovedindgangen findes stadig 
i denne. Der er ingen tvivl om, at bygningens resterende 
oprindelige panelværk m.m. forvinder i denne periode. 
Uden viden om dette er det umuligt at afgøre, hvorvidt 
den på tegningen viste ruminddeling, eller en dele af den, 
er oprindelig.
2) Med savværksejer Carl T. Petersen ryddes stueetagen, 
og et kedelhus bygges op mod sydgavlen. Efter Lund & 
Rasmussen overtagelse indrettes her kontorer, som det 
ses af tegningen fra 1919.
3-4) Gennem årene sker der mange ændringer. Skillerum 
etableres, flyttes igen og bygges op påny. Baghuset udvi
des etapevis i årene 1932-35 og en ny sydlig tilbygning 
opføres i 1932. Tegning nr. 3 er fra 1932 og nr. 4, hvor 
Civilforsvaret har overtaget bygningen, er fra 1979.
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49 LA: Helsingør Byfoged: Skifte i boet efter Niels Bregaard og 
hustru Hylleborg Johanne Meyer 1806. E 144: Da det ikke er 
almindeligt at finde regnskab over en borgerlig begravelse fra
den tid, skal de enkelte poster gengives her:
1 Røget Flæske Skinke vog 17 pund: 3 Rdl
Gradmans Folk Dragerpenge for 1 Tønde daglig 011 
og % Tønde Godtøl 12 Sk.
Betalt til Bedemand Niels Fæderhoff 58 Rdl.
Til 4re Kudske og Tienere ved sal. Madam Bregaards 
Begravelse. Betalt Drikkepenge 8 Rdl.
Ligkonen for Skamler og Teppe 1 Rdl.
Til Pigen som bragte samme 1 Mk.
Graverkarlen for Lig Børen at bringe herud 2 Rdl.
Lig Compagniet for at bære sal. Madam Bregaard 
til sit Hvilested 40 Rdl.
Snedkerens Folk som bragte Lig Kisten 1 Rdl.
Mesteren for Kisten efter Regning 28 Rdl.
Smeden Lundsteen for Skruer til samme efter
Regning 2 Rdl.
For Bedemandens Vogn betalt 1 Rdl.
Desuden kan man af St. Olais begravelsesbog se, at der er be
talt 4 rdl. 2 mark for sang af latinskolens elever (1 hel skole) og 
en sten opsat på graven.

50 Dr. phil Henning Henningsen har venligst bidraget med de væ
sentligste oplysninger om datidens begravelsesformer.

51 LA: Helsingør Byfoged; skøde- og panteprotokol bd. 8 fol. 16- 
17 og 21.

52 LA: Helsingør Raadstue, Magistraten: B2; Breve fra Kom
mercekollegiet 1798-1814.

53 P.P. Sveistrup og Richard Willerslev: Den danske Sukkerhan
dels og Sukkerproduktions Historie; Kbhv. 1945, s. 127 ff. O. 
J. Rawert: Kongeriget Danmarks industrielle Forhold fra de 
ældste Tider indtil Begyndelsen af 1848; Kjøbenhavn 1850, s. 
444 ff.

54 Oplysningerne om det bergske sukkerraffinaderi er sparsom
me. De forskellige personer, der har været involveret i ejerska
bet og mere eller mindre i driften, er udelukkende fundet i re
gisteret for skøde- og panteprotokollerne. Således kan henvises 
til bind 8, fol. 61, 424 og 456; bind 9, fol. 149, 150; bind 12, 
fol. 216,194, 431 og 689 for yderligere oplysninger.

55 Af folketællingerne kan man se, at der, ihvertfald siden 1787, 
har boet familier, der ikke kun talte raffinaderiets ansatte. Såle
des boede her i 1787 foruden sukkermester Christian Hen
ningsen også en militærmand og en proviantskriver. Be
mærkelsesværdigt er det, at Bregaards konkurrent Chr. Clau
sen Plum, der da var 66 år, også boede her. Han har vel valgt at 
trække sig lidt tilbage og overlade den daglige drift til sin 29- 
årige søn Claus Plum, der til gengæld fik lov til at bo i sukker
raffinaderiets pragtfulde hovedbygning, som senere blev kaldt 
»Villa Augusta«. (Se også Kenno Pedersen: 3644 alen ad 
Gammel Strandvej ved Helsingør i: Helsingør Kommunes 
Museer: Aarbog 1994). Senere og indtil 1798, hvor premierløj
tnant Niels Ferdinand Rohden overtager lejligheden, bor suk
kermester Pettersen her. I 1801 bor her en sukkersvend Hans 
Chrestensen sammen med Rohden og en anden familie, ialt 3 
familier mod 4 i 1787.

56 Om badeanstalten, se: Kenno Pedersen: 3644 alen ad Gammel 
Strandvej ved Helsingør i: Helsingør Kommunes Museer: Aar
bog 1994.

57 Folketællingen 1845.
58 Olai Kirkes breve 1724-1860. Brev fra 1852 vedr. forretning 

om St. Olai sognekald i Helsingør, samt brev af 2. februar 1856 
fra bygningsdirektoratet til ministeriet (Kirketjener Torben 
Bill-Jessen har venligst gjort mig opmærksom på denne kilde). 
Uddrag af Helsingør Borgerrepræsentanters Forhandlinger; 
1848, s. 26 og 1849 s. 1,3.

59 LPA 50: Borgerskaber 1612-1733, udskrevet af D.E.Rugaard.
60 O. J. Rawert: Kongeriget Danmarks industrielle Forhold fra de 

ældste Tider indtil Begyndelsen af 1848; Kjøbenhavn 1850, s. 
275 ff.

61 Brandtaxationer 1857 og 1867.
62 Bredstrup fik borgerskab som eddikebrygger den 24.10. 1861.
63 M. Galschiøt: Helsingør omkring Midten af forrige Aarhundre- 

de; København 1921, s. 125.
64 Kenno Pedersen: Helsingør -historiske tidsbilleder; Helsingør 

1983, s. 130. LA: Helsingør Raadstue: Bygningskommissio
nen. Div. sager vedr. nr. 542.

65 K. Chr. E. v. Hadeln er født i Kvistgaard og fik borgerskab i 
Helsingør som købmand 30. december 1880. Den 12. decem
ber 1881 fik han tillige borgerskab som saltfabrikant. (LA: 
Borgerskabsprotokoller).

66 J.T. Bayer: Dansk Provindsindustri, statistisk fremstillet. Kjø
benhavn 1885.

67 Svend Aage Lund: Aktieselskabet Christiansholms Fabriker 
1880-1930, København 1930, s. 10. 1 dette jubilæumsskrift 
nævnes kun meget kort »saltværket i Helsingør« uden anden 
omtale.

68 Lars Bjørn Madsen: Helsingør Toldkammer, København 1991.
69 Helsingør Kommunes Museer: Udskrift af Forhandlingsproto

kollen for Besigtigelses og Expropriationskommissionen an- 
gaaende Flytningen af Helsingør Jernbanestation i Forbindelse 
med Forlægning af den nordsjællandske Jernbane; 2. hæfte, 
24-26. juni 1889. Fortegnelse over Ejere og Brugere af de Jord
arealer m.v. om hvis Afstaaelse der vil blive Spørgsmaal i An
ledning af Flytningen af Helsingør Jernbanestation i Forbin
delse med Forlægning af den nordsjællandske Jernbane.

70 Helsingør Kommune: Bygningsinspektoratets arkiv. Svingel
port 7, journ. nr. 10/1908. Thorkild Kronholt, København, har 
venligst meddelt forf. væsentlige oplysninger vedr. William 
Olsen og hans familieforhold.

71 Helsingør Avis og Helsingør Dagblad; annoncer 3. og 4. januar 
1911.

72 Uddrag af Vilhelm Emanuel Albert Lunds erindringer. Upubli- 
ceret manuskript venligst stillet forfatteren til rådighed af Vilh. 
Lunds søn, konsul, direktør Hans Lund.

73 Uddrag af Helsingør Byraads Forhandlinger september 1924 s. 
18.

74 Bygningskommissionens sager fortæller ikke, hvornår hoved
indgangen fra vejen er etableret, men på en opmåling af J. 
Larsen-Boholt fra februar 1908 fremgår det tydeligt at denne 
endnu ikke findes, ligesom de øvrige uheldige ændringer, bl.a. 
af de to øverste etagers vinduer, endnu ikke er foretaget.

134



Erindringer fra min barndom og ungdom i Helsingør

af Chris Gaardø

10. marts 1989 kl. 11 havde jeg på Teaterkontoret i 
Helsingør et møde med redaktør Birger Mikkelsen, 
også kaldet Mik, som havde ønsket et interview med 
mig i anledning af min 80 års fødselsdag den 16. 
marts.

Vi snakkede selvfølgelig om gamle dage, helt til
bage til Første Verdenskrig, og det fik Mik til at fo
reslå, at jeg gik i gang med at skrive mine erindrin
ger. Det syntes jeg slet ikke, at jeg havde kræfter til. 
“Jamen, så kunne jeg ihvertfald indtale dem på 
bånd”, sagde han.

Det mente jeg, at det også kneb med, for jeg hav
de fuldt op at gøre i den nærmeste fremtid, og jeg 
kunne ikke tro, at det ville ændre sig meget. Den sam
me eftermiddag skulle jeg således til Sverige for at 
forhandle med SFL om billetter til “Piraterne fra Pen
zance” i Helsingørhallen, og dagen efter var der pre
miere i København, om søndagen koncert i Helsing
borg, mandag møde med direktøren for Holiday on 
Ice og om tirsdagen skulle jeg ind til Boel Jørgensen 
på Det kgl. Teater. Så det lå tungt med at få tid til erin
dringerne.

Mogens har hentet mig med ambulance på sygehuset. Direktør Sv. Jørgensen har kørt mig med en vareelevator op til salo
nen, hvor Esther tager imod mig, mens Mette tager mod alle gæsterne udenfor.
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Jeg havde så mange planer - ligeså mange planer 
som “Konen med æggene”. I kender digtet: “Der var 
en kone på landet, hun havde en høne blandt andet. 
Nu, lægge æg er hønens sag, og denne lagde et hver 
eneste dag”. Så er det, konen går og tænker efter, 
mens hun er på vej til torvet med sine æg i en stor 
kurv på hovedet. Hun regner og regner, til hun snub
ler og ligger der med alle æggene smadret - så er det 
hele forbi.

Nøjagtigt sådan gik det mig samme eftermiddag i 
Helsingborg. Jeg var så uheldig at falde på en trappe 
hos SFL, så jeg brækkede venstre lårben. Det var den 
10. Jeg blev opereret den 12. og den 16. blev jeg af 
Falck kørt ned til “Prinsesse Elisabeth”, hvor vi fej
rede min 80-års fødselsdag på nogle ture frem og til
bage over Øresund.

Da der var gået en måned, og jeg trods ivrig træ
ning endnu ikke var klar til at begive mig ud i det pul
serende liv, tænkte jeg: “Hvorfor ikke følge Miks for-

Der var langt mellem husene på Smithsvej. Det er ikke da
merne, man skal lægge mærke til, men den lange brands
tige på villa “Rødhætte Sådan en skulle hvert hus have, 
for detr tog tid, før brandvæsenet fik kaldt sammen og 
spændt for, og der var langt fra Set. Annagade, hvor 
brandstationen lå, til Smithsvej.

slag og springe 80 år tilbage i tiden?”
Jeg er født her i Helsingør 16. marts 1909 på en lil

le, stille villavej, som i min tid nåede at have tre for
skellige navne. Da jeg blev født hed den Smithsvej. 
Jeg har aldrig vidst hvorfor, indtil jeg i fjor læste en 
artikel i Museumsforeningens medlemsblad, hvor 
Eva Deichmann fortalte om, hvordan den fik navn ef
ter en ingeniør, Johannes Smith, som i 1901 havde 
anlagt den som adgangsvej fra Kongevejen til nogle 
parceller, han havde ladet udstykke. Han ville gerne 
sætte sig et “varigt minde” og foreslog, at vejen kom 
til at hedde Henrik Smiths Vej. Efter nogen betænk
ning gik “Udvalget for Brolægning og Vejvæsen” 
med til at kalde den “Smithsvej”.

Vejen lå imidlertid i det kvarter, hvor de fleste an
dre veje var opkaldt efter begivenheder og navne i de 
slesvigske krige: Ryesvej, de Mezasvej, Bülowsvej 
osv. Derfor besluttede byrådet at ændre dette 
Smithsvej til et navn, der passede bedre med de an
dre, og som ikke var brugt.

Man fandt navnet på en, tror jeg, norsk general, og 
omdøbte Smithsvej til Schleppegrellsvej. Fra en be
stemt dato skulle alle bruge det navn, og det gik vel 
nok med at sige det, men man skulle også kunne sta
ve det og skrive det, og det var betydeligt sværere. 
Efter en del år måtte man derfor beslutte, at den skul
le hedde Ryesvej ligesom den anden ende af 
vejen nede ved Stubbedamsvej. Sådan blev Ryesvej 
een vej fra Kongevejen til Stubbedamsvej.

Jeg har også selv haft flere navne. Min far hed 
Christian Gaarde Danielsen, og på hans visitkort 
stod:
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C.G. Danielsen 
Automobilkørsel 
i By og paa Land 
ved Dag og ved Nat

Det lød spændende og var spændende på en tid, 
hvor det var helt nyt. C’et stod altså for Christian, 
som mor kaldte ham. G’et var for Gaarde, som stam
mer fra min farmor, hvis slægt kom fra den lille by 
Gaarde nord for Esbjerg.

Jeg blev døbt Christian Gaarde Danielsen, og da 
far nu i hjemmet blev kaldt Christian, blev mit kal
denavn Gaarde. Hvordan det blev til Gaardø, er en 
helt anden historie, som Kipling siger. Den kan vi 
vende tilbage til, hvis vi når så langt.

Huset, jeg blev født i, ligger der endnu. Det er det 
andet hus på venstre hånd fra Kongevejen, mens det 
første hus er “Georg”, hvor bogbindermester Lud- 
vigsen boede. Han var gift med min mors søster An
na, så jeg havde en moster ganske nær, og lad mig for 
en sikkerheds skyld slå fast, at han altså var far til den 
bogbinder Ludvigsen, De måske har mødt.

En tredie søster, Dagmar, var gift med skrædder
mester Chr. Larsen, som havde forretning og værk
sted på hjørnet af Sudergade og Torvegade. Der sad 
svendene med krydsede ben oven på et langt bord og

Villa “Georg" og en del af familien Ludvigsen.

syede. Hen mod pinse var der særligt travlt, for så 
skulle alle - der havde råd til det - møde i nyt “pin
sesnit”.

Efter villa “Georg” kommer der en garage, som 
har spillet en stor rolle i mit barndomsliv, og derpå 
vores hus, villa “Rødhætte” - en stor, smuk hvidkal
ket villa med røde sten til at pynte omkring vinduer
ne og med knaldrødt tag, der nok havde givet idéen 
til navnet. Der er to etager mod Ryesvej og tre etager 
til den anden side, og vi boede tre familier i huset.

Oppe på første sal boede et ældre ægtepar, der hed 
Olausens, så boede vi i stueetagen og nede i kælde
ren boede en maler Olsen, som havde nogle drenge, 
jeg legede meget med. Det var de berømte “Susser”, 
hvorom der er flere historier. Den ældste var Thor
kild og den næste Erik, og Thorkild var engang kom
met i et orkester, hvor han lærte at spille tuba. Han 
øvede sig så flittigt, at jeg den dag i dag kan tuba
stemmen til “I vor barndom, vi hørte kartovemes 
brag” - hele vejen igennem med alle skiftene.

Pund og alen
Jeg har altid moret mig med at fortælle, at begge mi
ne forældre var mænd - min far var nemlig vognmand 
og min mor købmand.

Købmandsforretningen var indrettet i stueetagen 
med indgang fra Ryesvej. Man kom ind ad døren og 
stod i butikken foran vinkeldisken og så alle skuffer
ne fra de store forneden og de lidt mindre ovenover 
til de ganske små foroven til krydderier og lignende. 
I de lidt større skuffer var der semoullegryn, lidt læn
gere nede mel og flormelis og forneden salt, soda og 
andre grovere ting. Henne ved vinduet stod den

Villa “Rødhætte " med mors forretning og lidt af garagen.
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håndbetjente kaffemølle, som man trak med et stort 
sving. Jeg husker, at jeg måtte have en skammel at 
stå på for at køre den de første år. Der fik jeg trænet 
mine armkræfter, men jeg hjalp iøvrigt også mor med 
at veje af og sådan noget.

Jeg var meget stolt over lige at kunne beregne et 
fjerdingspund kaffe eller et pund sukker - man reg
nede jo stadig med pund, selvom man var lige ved 
overgangen til kilo. Et pund er det samme som et 
halvt kilo og var opdelt i 100 kvint å 5 gram. Det ved 
jeg sikkert, fordi vi havde kilo-, punds-, gram- og 
kvintlodder mellem hinanden, og det blev man hur
tigt vant til. Det var også nok på den tid, man gik fra 
alen til meter, men det har jeg ikke megen erindring 
om - vi solgte jo heller ikke så meget i metermål.

Så havde vi selvfølgelig alt muligt andet - spege
sild, som vi fiskede op af en stor tønde, og en masse 
andre ting nede i kælderen.

Mor havde mange kunder - en del mænd og alle 
konerne rundt omkring skulle mindst een gang om 
dagen hen at handle med mor. Om det mest var for at 
handle eller snakke, ved jeg ikke, men snakket blev 
der. Mor var en meget dygtig kvinde, intelligent og 
god til at snakke med folk, og jeg tror, at konerne of-

Mor. 

te kom der af den grund. Dengang var så at sige alle 
kvinder hjemmegående - enten som fruer med stue- 
og kokkepiger eller som de, der boede i vores kvar
ter: almindelige husmødre, der passede sig selv og 
børnene. De havde maden klar, når manden kom 
hjem fra arbejde, men de har nok følt sig noget en
somme og har tit haft brug for nogen at drøfte deres 
problemer med, og problemer har jo alle.

Det kunne være noget med madlavning, og der var 
mor god at komme til. Som købmand prøvede hun de 
nye varer, hun fik hjem, netop for at kunne give go
de råd. De kunne også snakke om praktiske ting - de 
skulle have frimærker til et anbefalet brev og råd om, 
hvordan det skulle sendes, eller de skulle indløse en 
postanvisning. Det kunne også dreje sig om sygdom, 
og endelig tror jeg, at det spillede en stor rolle med 
det psykiske. Det var meget forskellige mennesker, 
der kom - det kunne selv jeg som dreng fornemme. 
Mor var god til at snakke med dem alle, og jeg tror, 
at de gik oplivede hjem, når de havde været inde at 
købe en lille smule og fået en sludder.

En episode gjorde et meget stærkt indtryk på mig, 
da jeg var en halv snes år. På den modsatte side af 
Kongevejen boede marinemaler Helsted i villa “Kig 
ud”, og en morgenstund stod fru Helsted i butikken 
og talte hviskende med mor, mens de skottede hen 
mod mig, der var i gang med at male kaffe på den sto
re kaffemølle.

Lidt efter tog mor mig med ind i stuen ved siden 
af og fortalte, at hr. Helsted var død om natten. Han 
lå på gulvet, og fru Helsted ville så gerne have ham 
op i sengen, - om jeg kunne hjælpe hende med det?

Det mente jeg nok, og jeg fulgte med fru Helsted 
over i villaen, hvor hr. Helsted lå på gulvet i sin nat
skjorte. Fru Helsted tog ham om skuldrene og jeg om 
benene, og selv om han var tung, lykkedes det os at 
få ham op i sengen. Det var mit første møde med dø
den.

Far var altså vognmand - dog ikke med flere vog
ne i begyndelsen og heller ikke i gammel forstand 
med heste for vognen som vognmanden fra Slagelse, 
som en dame nede på Capri lærte mig at synge om 
50 år senere.

Næ, far var såmænd bare et fremsynet menneske, 
der kunne se, at dette automobil, som dengang var 
kommet frem, var noget for andre end sportsfolk med 
kasket med skyggen bagud og store motorbriller til
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Mors skudsmålsbog.

racerkørsel med 40 eller måske helt op til 60 kilo
meter i timen. Det var noget helt nyt i byen, hvor man 
hidtil kun havde kendt frk. Tvedes elektriske autom
obil, styret af to håndtag. Nu kom der altså rigtige bi
ler frem, og far mente, at det kunne blive til noget me
re, så han satsede på det.

Skudsmålsbogen
Mor var født i 1879 i Ønslev på Falster, hvor hendes 
far var husmand. Da hun var blevet 14 år og konfir
meret, fik hun som det var skik en skudsmålsbog. 
Sognepræsten sørgede for, at hun fik en bog, hvor der 
var trukket snor med forsegling, så bladene ikke kun
ne ændres, og denne bog skulle hun føre med sig i 
hele den tid, hun tjente som tyende. Madmor eller 
husbond skulle skrive i den om, hvorlænge hun hav
de tjent, og hvordan de var tilfredse med hende.

I mors skudmålsbog, som jeg endnu har, kan jeg 
se, at hun første tjente et sted i ét år, det næste i fire 
år, og så havde hun samlet penge nok til at komme 
på højskole. Jeg har også mors poesibog, og af den 
fremgår, at hun har haft en dejlig tid på Rødkilde 
Højskole i 1898. Det er meget morsomt at læse, hvad 
alle disse unge piger denne sommer har skrevet til 

hende, for dengang holdtes højskole for karlene om 
vinteren, når de ikke havde så travlt, og for pigerne 
om sommeren. Hun har jo også truffet en masse nye 
mennesker der, og det har ført til, at hun - står der i 
skudsmålsbogen - søger afgang fra Ørnslev sogn til 
Espergærde den 1.11.1902. Der har hun bl.a. tilbragt 
nogen tid med at arbejde i en brugsforening - også 
noget helt nyt dengang - og er blevet tilmeldt i Tikøb 
sogn.

I 1903 blev mor ansat hos Anna Christensen, der 
boede på Kronborg. Hendes mand har formentlig 
været i officerskorpset derude, og der må hun så ha
ve truffet min far. Far kom fra Horsens, hvor hans fo
rældre var restauratørfolk. Han var udlært bager og 
skulle til at aftjene sin værnepligt, og han gjorde det 
så grundigt, at han fortsatte og blev sergent. I den 
egenskab kom han til Kronborg, hvor han må have 
mødt mor, for skudsmålsbogen viser, at hun derefter 
arbejdede hos en familie på Helsingør station - hos 
en overassistent Steen - indtil 1.2.1904, men vi ved, 
at allerede 2. juledag 1904 blev der holdt bryllup for 
far og mor i Kronborg slotskirke.

Svær start
Hvornår far og mor flyttede ind i villa “Rødhætte” på 
Smithsvej ved jeg ikke, men de boede der ihvertfald 
16.3.1909, da jeg blev født. Far arbejdede på den tid
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Et stort brystbarn.

som bager på Hollandske Mølle, som jo også bagte 
brød. Dengang som nu begyndte bagerne meget tid
ligt om morgenen, og mor fortalte, at når far kom 
hjem ved middagstid og skulle have sin søvn, kunne 
det knibe, fordi jeg skreg. løvrigt må jeg have været 
et meget opvakt barn eller være blevet vænnet meget 
sent fra, for hun fortalte, at da de i deres bestræbel
ser på at vænne mig fra sagde, at nu var der slet ikke 
noget nogen steder, skal jeg have råbt: “Her’edden, 
her’edden - og den anden med”, og så fik jeg lidt ek
stra. Jeg er sikkert allerede dengang blevet forkælet 
- jeg var og blev jo enebarn, og det kan efter sigende 
mærkes den dag i dag.

Hvornår mor begyndte på sin forretning og far på 
sin vognmandskørsel ligger ikke helt fast, men det er 
sket i disse år. Jeg har mors regnskabsbøger tilbage 
til januar 1911, og i den første måned var der en ind
tægt på 544,26 kr. og en udgift på 596,95 kr. Der var 
altså et underskud på 52 kr., men det kan netop have 
været starten, hvor lageret skulle bygges op. Læg i 
øvrigt mærke til, hvor små tallene var!

Hyrevogn med åbent førersæde. Chaufføren er Niels Sø
rensen, som senere blev fars kompagnon.

Allerede i september 1911 havde det forbedret sig 
- da var der en indtægt på 686,88 kr. og en udgift 
611,61 kr., så der var et overskud på 75 kr.

Omtrent på samme tid har far nok fået sin første 
bil - en fransk DeDion, en vogn med lukket kupé til 
passagererne, men åbent hvor chaufføren sad. Der 
var som i alle biler dengang højrestyring, overført fra 
de gamle hestevogne, og udenfor på vognsiden sad 
både håndbremse og gear. I øvrigt var der ligesom nu 
tre pedaler - en kobling til venstre fod og en bremse 
til højre fod - og en speeder ind imellem. De aller
første biler havde ingen speeder, men en håndspee
der oppe på rattet. På rattet var der et par bevægeli
ge arme, en til højre til at give gas mere eller mindre 
og en til venstre til at stille tændingen fra høj til lav. 
Når man skulle starte med håndsvinget, skulle man 
endelig huske at stille på lav tænding, ellers risikere
de man, at den slog tilbage, fordi den tændte for tid
ligt, så man kunne få revet en arm af - det er der fle
re eksempler på. Det risikerede man dog ikke med 
DeDionen, der var et lille, stilfærdigt køretøj med en 
firecylindret motor, som tikkede fredeligt af sted.

Motorerne var ikke så kraftige, og far fortalte om 
en mand, der var ved at sælge en bil, og forsikrede, 
at den var fin til at tage bakker.

“Kan den også tage Hestens Bakke”, spurgte 
køberen.

“Det kan den”, svarede sælgeren, “ - ovenikøbet 
baglæns!” Bilen kørte også op i bakgear, og køberen 
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slog til uden at ane, at bakgearet var endnu lavere end 
1. og 2. gear. Den kunne hverken have kørt opil. el
ler 2. gear, men i bakgear gik det altså.

Plads til bilen fik far i en garage, som hans svoger, 
bogbindermester Ludvigsen byggede imellem deres 
villaer. Det var en dejlig, stor garage af træ, hvor far 
kunne have sin vogn nedenunder, og hvor Ludvigsen 
kunne have sine brevduer, hans store hobby, ovenpå. 
Jeg kunne så bruge garagen i al den tid, hvor der ik
ke holdt biler - og det var jo hele dagen - til mange, 
mange gøremål.

Skærver og damptromle
Omgivelserne, landskabet og miljøet var helt ander
ledes dengang. Kongevejen var en meget fornem vej 
til København, som kongerne havde brugt, men det 
var en grusvej, og den krævede megen vedligehol
delse. Nede i bunden var der et godt, tykt lag skær
ver, som blev frembragt af vejmændene, der sad 
rundt omkring ved hver sin store bunke kampesten, 
som de slog i stykker til skærver. Det synger Jeppe 
Åkjær om i “Jens Vejmand”, men det var ikke kun

Damptromle i arbejde.

ham, der kendte til det - det gjorde vi allesammen.
Skærvebunkerne lå med jævne mellemrum, og ret 

tit, syntes jeg, kom en damptromle, der vel hele tiden 
kørte frem og tilbage på Kongevejen, for at tromle 
skærverne ned, hvorpå et lag grus blev lagt ovenpå 
og tromlet på plads. Det var meget spændende, når 
vi havde denne store, rigtige dampmaskine på besøg. 
Den skulle varmes op, og den tøffede, og der skulle 
skrues og drejes meget for bare at stille en smule på 
styringen.

Kongevejen var temmelig jævn, fordi den var byg
get op på en dæmning mellem Hollandske Mølle og 
Ryesvej, så der var dalsænkninger til begge sider. De 
er fyldt op nu, og der ligger villaer, men dengang var 
der en lille sø og en dam, hvor vi kunne løbe på skøj
ter om vinteren.

Kongevejen havde også grøfter, hvor vi legede 
“Grøftekælling”, en leg der ikke var særlig indviklet. 
En pige eller en dreng blev “Grøftekælling” og skul
le være nede i grøften, mens vi andre skulle springe 
over. Hvis “Grøftekællingen” kom til at røre ved en 
af os, måtte han eller hun ned og afløse.

Inde på begge sider bag grøfterne var der store 
marker, hvor der gik heste og køer, og kom man lidt 
længere ud ad Kongevejen, holdt husene op. Så var 
der markveje til de forskellige gårde - Margrethehøj, 
Kristinehøj og hvad de nu hed allesammen.

Vores egen vej
Lad os kigge lidt på vores egen vej - Smithsvej eller 
Schleppegrellsvej eller Ryesvej. Ud mod Kongeve
jen lå villa “Georg” på den ene side og villa “Fram- 
næs” på den anden. Så kom villa “Rødhætte” og lige 
overfor villa “Snehvide”, hvor Bylows boede.

Bülow var kaptajn i hæren, og hver dag var han 
ude med mandskabet på manøvrer i Nordsjælland. 
Hen ad eftermiddagen kom de marcherende hjem ad 
Kongevejen, og næsten nede ved Hollandske Mølle 
gjorde de holdt ovre i højre side. En gang om ugen 
fik de uddelt deres proviant - nogle rugbrød, der var 
mere end en halv meter lange. Det var hele rugbrød, 
og de brød, vi spiser idag, kan højst være kvarte ef
ter det mål.

Så trådte de af med rugbrødene under armen og 
søgte hjem til deres forskellige logiser, hvorpå kap
tajn Bülow flot til hest - sådan havde kaptajnerne det 
dengang - red hjem og ind ad Smithsvej, hvor han
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Soldater rykker ud på øvelse. Kaptajnen stødte først til se
nere - måske når de passerede Smithsvej.

steg af ovre ved villa “Snehvide”. Så var det rigtig
nok om at være der og få lov at holde hestens tøjle 
for slet ikke at tale om at komme op at sidde i sadlen.

Fru Bülow, som var et dejligt menneske, gjorde 
umådeligt meget for folk. De havde nogle børn - den 
ældste var Henning, og så kom Otto og Kirsten. Kir
sten var på min alder, men jeg legede selvfølgelig 
mest med Otto, mens Henning ligesom var for stor. 
Vi havde det ganske dejligt sammen og legede man
ge spændende lege - bl.a. førte de an i kampene mod 
“ryeserne” nede fra den anden ende af vejen, mens vi

Mor, moster Dagmar - og mig.

var “smitherne”. Hvor som helst vi mødtes, skulle 
der helst være brodne pander eller i hvert fald en blo
dig næse.

Går vi længere ned ad vejen, kom vi på venstre 
hånd til en stor, rød bygning, der hed villa “Håbet”. 
Ved siden af “Snehvide” lå villa “Mary” og længere 
nede den, vi kaldte “Te-Home”, men som jo nok hed 
“The Home”. Længere nede var der endnu et par vil
laer, før den oprindelige Ryesvej begyndte som 
fjendtligt territorium.

Pot og pægl
Megen gennemkørsel var der ikke på Ryesvej, men 
der var alligevel en livlig trafik hver dag. Flere vog
ne kom og betjente kunderne hver dag, for dengang 
var der virkelig service. Allesammen var hestevog
ne, og hver gang hestene leverede nogle “pærer”, 
kaldte mor på mig, og så måtte jeg ud med et fejeblad 
og en lille kost. De dampende varme hestepærer 
skulle som en god gødning ind til mors blomster i for
haven.

Mælkemanden kom med en skabsvogn, og bag i 
den stak nogle tude ud - en med skummetmælk, en 
med sødmælk og en med fløde. Man kom så ud med 
sin kande og gav sin bestilling, og manden havde et 
pottemål til at måle op med - altså ikke liter, men pot
ter, der dog var stort set det samme. Men hvor vi de
ler en liter i deciliter, delte man en pot i fire pægle. 
En pot sød og en pægl fløde - en liter og 2 deciliter - 
var en almindelig bestilling, fordi man dengang kom 
mere fløde i kaffen, end vi gør.

En vittighed mellem os drenge var, at man kunne 
lave et lysthusbord af en pot mælk og en løgn - en pot 
var jo fire pægle og en løgn det samme som en pla
de, og værsgo - så var bordet der. Sådan havde vi me
get, vi gik og morede os med at sige - også “Det er 
forbudt at slå en prut i kongens nye komfelut”.

Når man har en forretning, skal man have frisk 
brød hver dag. Grovbrødet fik vi ovre fra Hollandske 
Mølle og det fine brød fra forskellige bagere - bl.a. 
en lang tid fra en bager nede på GI. Banegårdsvej.

Men hver dag kom altså brødkusk Frederiksen 
med sit flotte køretøj, vist altid med tospand for, ov
re fra Hollandske Mølle. Hvis nogen nu mener, at de 
kender den Frederiksen, må jeg sige, at de tager fejl 
- det var faderen til ham, disse læsere kender, der kom 
hos os, en mand med et stort flot overskæg. Han hav-
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Brødkusk Frederiksen 
med sin lille søn på buk
ken. Erik afløste ham i 
1942 og var ved “Møl
len ” til han gik på pen
sion i 1976. Det var 
nemlig et god arbejds
plads.

de en arbejdsskjorte på og over den, fastgjort oppe 
ved halsen ligesom et viskestykke, som han foldede 
ud over venstre arm for at stable rugbrød og bære 
dem ind i forretningen.

En anden fast gæst var postbud Holst, som kom 
hver dag, både formiddag og eftermiddag. Hvis man 
nu mener også at kende Holst, tager man igen fejl - 
ham, man nu kender, er sønnen af vores postbud, der 
i begyndelsen kom travende med posttasken; senere 
tror jeg, at han fik en cykel.

Ham fik vi altid en dejlig, lang snak med, og jeg 
husker engang, hvor han kom ind i dagligstuen for at 
ringe til posthuset og spørge om noget. Vi havde en 
vægtelefon med løst hørerør, og man skulle stå på 
tæerne for at tale ind i tragten. Da Holst stod der, tal
te han meget højt, som om han skulle råbe postme
steren op inde på posthuset, men han var også meget 
ærbødig. Jeg så, han bukkede, hver gang han sagde 
noget til postmesteren - så lidt kendt var man den
gang med telefoner.

Mor brugte dog telefonen meget til at bestille va
rer og snakke med folk, og jeg husker fra helt lille, at 
hun altid talte om et “øje” - hun sagde “øje be’r, øje 
be’r”, og jeg kunne ikke forstå hvad hun mente. Se
nere gik det jo op for mig, at det var hendes falster
ske udtale af “Åh, jeg be’r”. Det sagde hun meget, så 
der må have været mange, der havde noget at takke 

hende for, og det har hun så afværget med sit “Øje 
be’r”.

Silde-Lodvi’
En anden af vejens gæster kom hverken med hes

tekøretøj eller cykel - han kom skubbende med en 
trillebør. Det var Ludvig, som vi kaldte ham - jeg ved 
ikke engang, hvad han hed til efternavn. Han solgte 
fisk og som Silde-Lodvi’ var han kendt over hele by
en - han var kendt som en original, for han var en ori
ginal, og han lagde selv vægt på at være det. Han var 
udstyret med en bowlerhat, der var mange numre for 
stor, men som Ludvig sagde: den kostede jo lige me
get, hvor stor den var. Derfor kunne han lige så godt 
købe en stor, og knysten sørgede jo for, at den ikke 
faldt ned over øjnene. Knysten var en stor gevækst, 
han havde bag på halsen, og den havde han, efter 
hvad han selv sagde, testamenteret til overlægen ne
de på sygehuset.

Silde-Lodvi’ boede et sted nede ved havnen, hvor 
han havde sin hybel oppe under taget, og der sagde 
man, at han havde kone og flere børn - så mange børn, 
at de var anbragt i sildekasser, der kunne trækkes ud 
lige som skuffer. Han skal også engang have invite
ret en med op at se møblementet - “Det er et meget 
fornemt møblement, jeg har”, sagde han, “det er hol
landsk helt igennem” - og det passede. Det var hol-
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landske sildekasser, han havde. Han var meget slag
færdig. Man fortæller, at en af byens præster engang 
skulle købe fisk hos Ludvig og mukkede lidt over, at 
de var for dyre - det var billigere at købe dem direk
te hos fiskerne. Det var de mellemhandlere, der fik 
priserne til at stige, sagde præsten, men Ludvig sva
rede: “Ja, det er såmænd rigtigt nok, hr. pastor, og 
dersenstid vi kunne få Guds ord direkte fra himlen 
uden mellemhandlere, ville det også nok være noget 
billigere”.

Sover aldrig
På den tid havde man en købmand i Sudergade. Han 
hed Jens Sørensen og var noget for sig selv, et per
tentligt ordensmenneske. I hans forretning var der på 
alle hylderne lange strimler af karton, hvor der var 
malet sirlige slogans, som vi ville sige. Dengang sag
de man sprikworter eller fyndord - f.eks. husker jeg 
tydeligt: “Hver ting på sin plads” og nedenunder “Og 
en plads til hver ting”. Det spekulerede jeg over, for 
jeg kendte det jo godt hjemmefra, men der kunne det 
somme tider knibe med at have en plads til hver ting.

Han havde også det slogan, som han averterede 
under: “Jens Sørensen sover aldrig!”. Da han en dag 
gik over havnepladsen og snublede, var Silde-Lod- 
vi’ i nærheden, og så lød det straks: “Nåh, Jens 
Sørensen. Da blundede du da vist et øjeblik”.

Silde-Lodvi’ solgte altså fisk om sommeren, og vi 
kunne høre ham, når han kom, for så råbte han: “Her 
kommer dejlige, store fisk, dejlige fisk, dejlige fisk”, 
sang han ud, som fiskehandlerne gjorde dengang. 
Han kom med en trækvogn, der var tungere end han 
kunne skubbe - der var også noget med hans ene ben 
- så han havde rundt omkring i byen stationeret nog
le såkaldte “skubbere”.

Jeg var i en del år den ene af de to “skubbere”, der 
tog imod ham nede for enden af Bülowsvej, når han 
kom op ad den lille bakke der, og så skubbede vi ham 
rundt i hele vores kvarter, indtil han blev overtaget af 
et par andre “skubbere”.

Det gjorde vi gerne, for han var morsom at snak
ke med, og han lovede os alverdens ting. Jeg husker, 
at jeg havde ønsket mig en undervandsbåd og var me
get interesseret i, hvordan sådan en var. Jeg skulle 
nok få den fineste undervandsbåd, der fandtes love
de han, og jeg snakkede hver gang med ham, om 
hvordan den skulle være - at den ikke bare skulle 
lægge sig ned på bunden, men holde en bestemt høj
de i vandet. Han forklarede om højde- og sideror, 
tryktanke o.s.v., og det skulle nok komme til at gå, 
men det blev selvfølgelig ved snakken.

I høsttiden, når de fede sild stod tæt i Sundet, lod 
han trækvognen blive hjemme og gik i stedet rundt 
med en stor klokke. Den ringede han med, så folk 
kom ud af husene, og så råbte han:

“I havnen ligger en båd - med dejlige, store sild!”
Så strømmede man til havnen med tønder, zink

baljer og spande - alt efter behov. Siden blev der 
travlhed derhjemme med at salte sild ned til hele årets 
forbrug. Alle hjalp med, og det var meget festligt.

Ved juletid solgte han juletræer på Axeltorvet, og 
der var han også meget slagfærdig, når folk kom - 
“Ja, hvad skal det være - et til et hjørne eller et til midt 
i stuen”, spurgte Lodvi’. Så havde han altid nogle, der 
var mislykkede i den ene side - de var billige til et 
hjørne, men hvis de skulle stå midt i stuen og ses fra 
alle sider, var de noget dyrere.

Jo, Silde-Lodvi’ må absolut betegnes som en ori
ginal, og dem havde vi jo en del af i Helsingør den
gang. En anden var Søren Vægter, der efter sigende 
var en af de rigtige, gamle vægtere, men nu gik han 
mest inde i byen med ungerne efter sig, når han hav
de fået en tår for meget. Det var forfærdeligt, som ga
dedrengene kunne jage med disse mennesker.
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Lygtetænderne
Der var andre folk, der ikke var originaler, men alli
gevel vakte opsigt - f.eks. lygtetænderne, der ved 
mørkningstid gik rundt med en kort stige til alle gas
lygterne,som dagen igennem brændte med våge
flamme. Henad aften kom han og kravlede op ad sti
gen med en pind med en krog for enden og trak gen
nem et lille hul i bunden af lygten i en ring, så lygten 
blussede op. Så var han også rundt og slukke dem 
igen ved midnatstid, når man mente, at nu kunne folk 
godt lægge sig.

Nogle køretøjer var mindre hyppige gæster på ve
jen - bl.a. de åbne renovationsvogne, hvor skralde
bøtterne blev tømt op i. Der var også dem, der hen
tede natrenovationen - vi havde jo dasser udenfor hu
set med store tønder, og de blev altid tømt om natten 
i nogle store vogne. Det så man ikke så meget til som 
barn - senere som ungt menneske, når man var lidt 
sent på vej hjem, kunne det ske, at man mødte disse 
“chokoladevogne”.

Man fortalte bl.a. en historie om to af disse reno
vationsfolk - den ene kom ud og skulle tømme en tøn
de og så den anden stå og rode i vognens indhold med 
en lang stang. “Hva’ fa’en står du og roder efter 
Jensen?” spurgte han. “Jeg har tabt min jakke ned i 
den”. “Den kan du godt opgive - den bliver aldrig til 
jakke mere”. “Næh tak, men frokostpakken lå i lom
men”.

Sygevognen
Et køretøj kom sjældnere - helst så sjældent som mu-

Sygevognen.

ligt - nemlig sygevognen, der kørte på gummihjul i 
modsætning til alle de andre. Derfor havde hesten en 
klokke om halsen, så det ringlede, når den kom. Den 
bestod af et rum, hvor en båre med den syge kunne 
skydes ind. Kusken og medhjælperen sad ude på 
bukken, men var der et menneske i kassen, stod hjæl
peren på et lille trin bag på. Det vakte altid opsigt, når 
sygevognen var ude.

Selv havde jeg også et køretøj, som vakte en vis 
opsigt. Som helt lille havde jeg haft en gyngehest jeg 
legede med inde i stuen, jeg trak i tømmen og var bå
de Frederiksen, mælkemanden og alt muligt andet. 
Senere fik jeg af en af fars venner i København fo
ræret en draisine - et køretøj, hvor man sad på en sad
del og trak frem og tilbage i et håndtag og styrede 
med fødderne. Den kunne skyde en anselig fart op og 
ned ad Smithsvej, men på Kongevejen måtte jeg 
selvfølgelig ikke komme med den.

Ellers var det mest trillehjul, vi legede med - et bar
nevognshjul eller et cykelhjul, som vi løb og slog til 
med en kæp. Jeg havde engang et, der kunne køre li
ge så let som sygevognen, og det havde jeg opnået 
ved at sætte propper på tværs i fælgen. Det var me
get fornemt, men når man slog på det, røg der let nog
le propper af, så der var temmelig mange reparatio
ner.

Første Verdenskrig
Da jeg var fem år, udbrød Den første Verdenskrig i 
1914, og det mærkede vi selvfølgelig. Far var en tid 
indkaldt til noget, der hed sikringsstyrken og gik 
rundt i sin fine sergentuniform. Jeg var rævestolt, når 
jeg fulgtes med ham, bl.a. ned for at se film med 
Chaplin, som far var helt vild med. Han så alt, hvad 
der kom af Chaplin-film, og jeg mindes en søndag, 
hvor vi så ikke færre end tre - en kl. fire i Kosmo- 
rama, en anden kl. syv i Biografen og en tredie kl. ni 
i Billedteatret.

Far kom en dag hjem med en stump af en flyve
maskine, der var faldet ned ved Trykkerdammen - et 
stykke lærred, der var malet, så det var helt stift. Det 
lavede man flyvemaskiner af dengang. Ellers mær
kede vi ikke meget til krigen i begyndelsen - vi fik 
selvfølgelig rationeringsmærker, og det gav vanske
ligheder for mor, der skulle holde styr på dette, og det 
kneb jo også med maden - vi fik ikke alt det, vi ger
ne ville.
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Et halvt grisehoved
Jeg var ikke ret stor, da jeg blev sendt i byen - far og 
mor havde jo hver sit at passe - til Hillerød Svine
slagteris udsalg på Stengade, hvor man kunne få et 
halvt grisehoved, der var god til sylte og sådan no
get. Der stod vi i en lang kø udenfor og blev lukket 
ind en halv snes stykker ad gangen, ekspederet og 
sendt ud gennem porten.

Hen på slutningen af krigen, da jeg var 8-9 år, var 
vi ude på Margrethehøj og høste kålrabi. Jeg holdt 
min række sammen med de voksne, trak kålrabien op 
med venstre hånd og havde i højre hånd en skarp kniv 
eller økse. Man måtte ikke hugge for meget kålrabi 
af sammen med toppen, men man måtte heller ikke 
hugge sig i fingrene. Så smed man toppen til venstre, 
lod kålrabien falde lige ned og tog den næste - og 
sådan blev man ved, til toppe og kålrabier lå i hver 
sin række. Vi fik nogle med hjem; de smagte lidt sødt, 
men ganske godt, når mor kogte dem.

Far eksperimenterede meget med rabarberblade 
og alt muligt andet til at afløse tobakken i piben. Vir
kelig nød var der vist ingen danskere, der led under 
Den første Verdenskrig, og der var ovenikøbet no
gen, der tjente godt på den - de såkaldte gullasch
baroner. Der var ligefrem lavet en “gullaschvise” om 
dem.

Kejserens bil
Mens mor sloges med rationeringen, købte far end
nu en vogn, og snart efter en til, så vi havde hele tre 
vogne. Den sidste skulle efter sigende have været le
veret til den tyske kejser, men på grund af krigen hav
de han ikke fået den. Det var et meget fornemt køre
tøj - normalt sad chaufføren udenfor, men denne var 
lukket hele vejen rundt. Der var to karrosserier - et 
lukket til om vinteren og et åbent til om sommeren.

I det lukkede karrosseri sad gearstangen og hånd
bremsen også indeni - ikke udenpå som på andre bi
ler - og tudehornet, der normalt sad ude i højre side 
og skulle betjenes med en gummibold, havde også 
gummibolden inde i førerkabinen, hvorfra en slange 
- formet som en rigtig slange - gik ud og endte i et 
slangehoved på højre forskærm, hvorfra et “BAT
BAT” nok kunne forskrække nogle børn. Indeni var 
der et meget mageligt bagsæde, hvor der nemt kun
ne sidde tre personer, og foran det to klapstole, der 
vendte fremad i modsætning til andre klapstole. En 

glasrude lukkede helt af til chaufførpladsen - også 
noget, man aldrig før havde set. Der var telefon - ba
re en slange med tragte - mellem de to kabiner, så der 
kunne gives korte ordrer. Inde i vognen var der også 
en lille konsol med en hårbørste, en klædesbørste, 
lidt parfume og et ur, der dog blev stjålet på en af de 
første ture. Det var en vogn, der vakte megen opsigt 
- kulsort var den, og den kunne også skyde mere fart 
end de andre. Man måtte ikke køre mere end 60 km 
i timen på landevejen, og det kom den nemt op på.

Fangelejr
Mens Verdenskrigen bølgede frem og tilbage, blev 
der taget umådelige mængder af krigsfanger, der 
havde det meget dårligt i de krigsførende lande, der 
dårligt kunne brødføde sig selv og langt mindre 
krigsfangerne. Derfor byggede den danske regering 
ude i Horserød hegn en stor barakby, og der tog man 
mod allierede krigsfanger - vistnok kun syge men
nesker. Der kom både franskmænd og russere, og det 
skabte stor uro i byen. En masse af byens damer fik 
meget travlt med at komme ud og gå ture i den dejli
ge skov i Horserød, og der skal også nok være en del 
mennesker i Helsingør i dag, der stammer derfra.

Kejserbilen - med slangehovedet.
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Nogle af franskmændene ligger begravet i den store 
franske krigergrav oppe på kirkegården, mens de dø
de russere blev begravet i Hornbæk.

Hen mod slutningen af krigen fik far postkørslen 
til Horserødlejren, og sådan gik det til, at jeg også fik 
min gang der og fik snakket med de forskellige fan
ger. Han kørte derud to- tre gange om dagen i den sto
re vogn, hvor bagsædet blev taget ud for at give plads 
til postsækkene, og så var der plads til tre passagerer 
- en ved siden af far og to på klapstolene. Når vi star
tede fra posthuset og kørte op gennem Hovedvagts
stræde og Stjernegade - man måtte jo køre begge ve
je i alle gader - og skulle op ad Møllebakken, sagde 
far: “Nå, giv den så det hele”. Så sad der en lille pe
dal til udblæsningen i min side af bilen, og den tråd
te jeg på. Så var der fri udblæsning, og jeg skal love 
for, at man kunne høre, at vi kom. Jeg trykkede ikke 
helt i bund, men sad og legede med den, til far sagde 
“Hold den nede dreng”. Så røg vi op ad bakken og 
videre ud ad Esrumvej.

Da krigen var forbi, blev det til postkørsel til Ti- 
køb og Esrum, og den havde far i mange år - og der 
har jeg også kørt med mange, mange gange med den 
samme vogn. En juleaften med forfærdelig snestorm, 
da vi skulle hjem, kørte vi fast i sneen i Tikøb og måt
te grave os løs. Vi nåede først hjem kl. 22.30, men 
mor havde stadig julegåsen klar til os. Det var utro
ligt, at hun kunne lave mad i sit køkken og samtidig 
passe forretningen i den anden ende af huset. Hun 
havde iøvrigt også en kakkelovn med kogeindretning 
i dagligstuen lige indenfor butiksdøren. Der kunne 
hun lige lave noget.

Kukkassen
Der skete altid noget hjemme hos os, og jeg kedede 
mig aldrig. Vi legede alle de forskellige lege, børn 
har. Drengene spillede klink og kugler, og pigerne 
nipsede. I nogle år havde vi også noget, vi kaldte kuk
kasser - skotøjsæsker, som nye sko altid blev leveret 
i, og som siden blev brugt til frokostkasser på skov-

Danmarks humanistiske indsats under den første Verdenskrig med de to neutrale fangelejre i Hald og Horserød, vakte in
ternational interesse. Her har russiske officerer og Røde Kors sygeplejersker fået fint besøg.
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Den franske krigergrav i Helsingør.

tur og altså også til kukkasser. Man lavede et hul i 
den ene ende, og inde i kassen havde man siddende 
et glansbillede eller et andet billede. Så løb man rundt 
med den under armen, og for en bukseknap kunne 
man få lov at kigge ind ad hullet.

Jeg udbedrede denne kukkasse ved at finde et 
gammelt brilleglas, jeg klæbede på med gaze, så det 
man så blev forstørret. Senere havde jeg en kukkas
se med billedet midt i og to lemme ovenover, så jeg 
kunne få lys på det både forfra og bagfra. Billedet var 
en transparent fra Alperne af en bjergbestiger med 
gemsefjer i hatten, store bjergstøvler og reb om skul
deren - og nedenunder spørgsmålet “Hvad så 
bjergbestigeren i de øde bjerge?”. Når der kom lys 
bagfra, så man en underskøn kvinde tone frem. Det 

kunne jeg så få frem ved langsomt at lukke den for
reste og åbne den bageste lem - fuldstændig som med 
transparente tæpper på teatret den dag i dag. Men det 
kendte jeg ikke noget til dengang.

Ellers havde jeg jo fars garage, hvor jeg lavede 
trylleforestillinger. Jeg havde fået fat i en tryllebog 
og lavede mange mærkelige numre for de undrende 
tilskuere. Senere fik jeg bygget et dukketeater, som 
far hjalp mig med, og så gav vi forestillinger. Det 
havnede hos mine børnebørn, som vistnok endnu har 
det sidste af mine dukketeatre, der var med elektrisk 
lys og meget mere. For at få lov at bruge garagen 
havde jeg den ordning med far, at vi delte vasken af 
bilen - den store, flotte, der stod hjemme, mens de 
andre stod andre steder. Jeg tog den nederste del, 

Franske krigsfanger på vej til Horserød.
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som jeg bedst kunne nå, mens far ikke skulle bukke 
sig så meget. Det var ikke nogen god aftale, for mens 
han bare havde karrosseri og døre at vaske af med 
store skind på vinduerne, måtte jeg ligge dernede 
med børsten ind mellem alle egerne og rense hjul og 
fjedre og alt det andet “undertøj”, men det var der ik
ke noget at gøre ved - det var jeg gået ind på, og sådan 
blev det.

Bydreng
Jeg skulle også hjælpe mor - der begyndte jeg tidligt 
som bydreng, gik med varer til folk, for dengang 
bragte man varerne og stillede dem op på de hylder, 
hvor de ville have det i køkkenet, lå på knæ og fandt 
de tomme flasker frem og stillede de fyldte ind o.s.v.

Vi havde mange kunder, som jeg kom hos med den 
store kurv - en af dem flyttede til en sidevej til Ro
senkildevej, en dame, og hun ville gerne blive ved 
med at handle hos mor. Det kunne da sagtens lade sig 
gøre - hun kunne ringe, og der skulle jeg så over en 
gang om ugen, som regel sent på dagen. Jeg gik ad en 
marksti langs Hollandske Mølle og kunne så smutte 
ned på noget, der hed Belvedere Allé. Der gik den 
vej, der nu forbinder Kongevej og Rosenkildevej slet 
ikke, men der var Belvedere Allé, og så kom en an
den marksti, inden jeg kom ud på Rosenkildevej.

Jeg skal ikke gøre mig bedre, end jeg var - jeg var 
hundeangst for at gå den tur. Så længe jeg slæbte på 
varekurven under højre arm på højre hofte - siden den 
tid har jeg altid været lidt skæv - kunne man ikke løbe 
stærkt, men på hjemvejen skal jeg love for, at det gik 
hurtigt.

Jeg skulle også gå med morgenbrød hver søndag 
morgen til vore kunder. Det tjente jeg lidt ved, men 
det betød også, at jeg aldrig kunne blive spejder, og

Bydreng på Stengade.

det var jeg meget ked af. I drikkepenge fik man som 
regel en to-øre og når det gik meget højt en fem-øre. 
For to øre kunne man købe blandede bolsjer, men for 
en én-øre fik man ikke meget. Nede hos mors kon
kurrent, købmand Lykke på Stubbedamsvej, bad jeg 
engang om blandede bolsjer for en én-øre. Han gav 
mig to og sagde: “Så kan du selv blande dem”.

Udover blandede bolsjer havde mor andet slik - 
bismarcksklumper, som vi kaldte dem, men når de 
kom i store blikdåser, stod der altid Garibaldi-klum- 
per på dem. Det er først senere gået op for mig, at 
Bismarck og Garibaldi var lige store krigsfolk. Så 
havde vi Kongen af Danmarks-bolsjer, nogle små, 
røde, runde nogle, der var helt tungede i kanten. Lidt 
stærkere varer var engelsk lakrids, der var temmelig 
dyrt. Vi havde kandis, som jeg engang har brækket 
en fortand i, og så havde vi lakridsrod, hvis det skul
le være billigt.

Vi fik næsen alle vore varer fra grossererfirmaet 
Lund & Rasmussen, hvis agent kom en gang om 
ugen og tog mod ordrer, på det vi manglede.

Kaffe og andre specialiteter fik vi andre steder fra, 
og det skete, jeg måtte i byen med den store kurv, når 
noget slap op. Det var jo før man fik varecykler - 
Long John’s og den slags. Man brugte trækvogne, 
nogle store flade nogen med et stort hjul på hver si
de og et par vognstænger i den ene ende, som man 
trak eller skubbede med. Var læsset tungt og vejen 
bakket, fik man en sele på - ligesom en hest.

Sådan en lånte jeg hvert år - i december, når jeg 
skulle på fragtgodset eller il-godset med julepakker, 
som mor altid sendte til familien både på Falster og 
i Jylland.

Forkælet? - Sikkert!
Jeg havde et par meget travle forældre, der hver var 
beskæftiget med sit, men selvom jeg var enebarn, ke
dede jeg mig aldrig. Uanset hvor travlt mine foræl
dre havde, var der altid tid til at svare på, hvad jeg 
spurgte om - og jeg spurgte om meget.

Det er muligt, at jeg er blevet forkælet - det bliver 
man vel som enebarn - men jeg havde også faste reg
ler og pligter, så jeg tror, de gjorde deres bedste for 
at opdrage mig, men de gjorde også, hvad de kunne 
for at glæde mig. Jeg husker en fastelavn, hvor mor 
sad oppe en hel nat for at sy en klovnedragt til mig, 
delt midt ned igennem af rødt stof med hvide prikker 
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og hvidt stof med røde prikker. Dragten var meget 
stor og pludrede ud i bukser, der endte med en blon
de forneden, for det kunne jo være koldt ved fa
stelavnstid, så jeg kunne have meget tøj under. Det 
var godt, for jeg brugte den i mange, mange år, så 
bukserne tilsidst blev til knæbukser, hvor jeg måtte 
have lange strømper nedenunder.

Jeg husker også, at jeg, der var meget teknisk in
teresseret, en jul havde fået en dampmaskine. Det var 
en rigtig dampmaskine, og vi syntes, at den skulle ha
ve noget at trække, så i juleferien byggede far mig en 
karussel af appelsinkassetræ fra forretningen. Den 
var vel en en halv meter høj, og den kørte rundt, pyn
tet og udstyret med heste og køretøjer, og det hele 
blev trukket af en meget stor drejeskive, som førte 
hen til dampmaskinen. Når man så den karussel, var 
det enestående, og der manglede kun én ting: musik
ken. Men så fik jeg lov til at gå ned til urmager Høi- 
te og for mine sammensparede penge købe en spille
dåse, som jeg ejer den dag i dag. Den stod og spille
de, dampmaskinen tøffede og karusellen gik rundt - 
det var skønt. På spilledåsen var indvendigt trykt på 
en seddel “Vort land, vort land” - altså den finske na
tionalsang. Senere fik dette betydning i mit liv, og 
spilledåsen bliver ved med at spille.

Travle forældre
Jeg havde verdens bedste forældre, men de var beg
ge travlt optaget hver dag - mor åbnede forretningen 
kl. 8, og det kunne godt blive langt ud på aftenen før 
hun lukkede - man måtte have åbent til kl. 20 de fem

Fastelavnsløbere.

dage og til kl. 23 om lørdagen. Den sidste kunde var 
som regel hendes søster Anna, bogbinder Ludvigs- 
ens kone, der smuttede ind lige før lukketid, og så fik 
de to søstre sig en lang, lang snak, mens vi andre sad 
indenfor og lyttede og håbede, at mor snart kunne 
gøre sig færdig, så hun kunne komme ud og gøre 
middagsmaden færdig - for det var også hendes job, 
som vi ikke drømte om at blande os i.

Selvfølgelig kunne de ikke klare sig uden hjælpe
re - i de første år havde jeg en barnepige, der hed No
ra, som holdt ud i mange år, og vi har også bevaret 
kontakten, til hun døde for ikke så mange år siden. 
Nora afløstes af forskellige unge piger - Kirsten, El
se og hvad de nu hed, som gik mor til hånde.

Far måtte også - efterhånden som han fik flere bi
ler - have forskellige chauffører, som det var rart at 
stå sig godt med.

Skolekammerater i Lundegade. 
Jeg står midt i øverste række.
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Det er klart, at et par så travle forældre ikke kun
ne tage sig af alle småting. Derfor måtte andre tit træ
de til, når der skulle ske et eller andet, f.eks. da jeg 
skulle ind at have taget mine polypper på Stengade 
hos læge Gilbert Hansen, var det en eller anden frem
med dame, der fulgte mig derned. Jeg husker endnu, 
at han stak en tang langt ned i halsen på mig og trak 
de blodige kødklumper ud i et lille vandfad. Det var 
ikke særligt rart, men jeg havde fået lovning på en 
belønning bagefter: en bold, hvor der stod Harburg 
Wien på. Den var blå, og den var jeg meget glad for.

Første skoledag
Det var også en fremmed dame, der fulgte med mig, 
første gang jeg skulle i folkeskolen. Vi spadserede af
sted ud til Skolen i Lundegade, hvor vi skulle finde 
min klasse. Den havde allerede gymnastik, så jeg må 
være begyndt lidt senere end de andre, men jeg var 
iøvrigt ikke mere end seks år. Jeg var allerede ved at 
kunne læse, så for ikke at blive alt for overlegen, måt
te jeg hellere komme ind og lære sammen med de an
dre.

Vi kom ind i gymnastiksalen, der hørte til bygning 
II, og traf lærerinden, frk. Aagaard. Først skulle jeg 
have skiftet skoene - man måtte jo ikke gå i gym
nastiksalen med sine store, almindelige sko på. Jeg 
måtte prøve forskellige par gymnastiksko. Først fik 
jeg to højresko på, men efterhånden fik vi da fundet 
et par, der passede, og så kom jeg op i gymnastiksa
len. Der blev jeg sat sammen med en pige, en af dis
se raske piger. Vi skulle krydse armene foran os, og 
vi skulle marchere omkring, mens vi sang - og vi 
marcherede, og vi sang “Gutten går i skogen”. Når vi 
kom til et bestemt sted, gav pigen et ryk i armene, og 
uden at jeg vidste, hvordan det gik til, stod vi plud
selig med ansigtet den anden vej. Det praktiserede 
hun flere gange. Det var en vældig morsom start på 
skoletiden, jeg der fik hos frk. Aagaard.

Min klasselærerinde var ellers frk. Frederiksen, en 
stor, imponerende kvinde. Hende var jeg meget glad 
for - undtagen én gang, hvor jeg havde fødselsdag el
ler af en anden grund var pyntet meget flot ud i tøj 
med både bukser og jakke i brunt fløjl. Den aller
første dag, jeg havde det på, kom jeg op at slås nede 
i skolegården, og en dreng hev mig ind mod planke
værket ind til den katolske kirke, så et søm rev en 
væmmelig trekant i mit tøj. Jeg var virkelig ked af at 

skulle komme hjem med det nye tøj i den forfatning, 
men frk. Frederiksen sagde bare: “Ja, der kan du se - 
gale katte får revet skind!”

Jeg husker også frk. Kamman. Hun var vist ikke 
så slem, som man sagde, men det fortaltes, at hun 
havde en fingerring med en vældig stor sten. Når hun 
rigtigt skulle straffe, vendte hun stenen indad i hån
den, så den rev lange flænger i kinden - men alt det 
har nok været løgn eller overdrevet.

Ellers husker jeg ikke meget om folkeskolen, men 
så meget mere om alménskolen - den højere almén- 
skole, som den hed, hvor jeg kom over efter 4-5 år i 
folkeskolen. Det var noget helt andet.

Den lå ude på hjørnet af Kongevejen og Trækba
nen ved siden af den gamle jernbanestation - nu hed
der den Kongevejens Skole. Over indgangen stod - 
og står formentlig stadig - “Ave og Ast gør frels og 
fast”. Der kunne man gå og tage mellemskoleeksa
men efter fire år og senere realeksamen eller studen
tereksamen.

I mange år havde vi mødt disse “latinere”, som vi 
kaldte dem, når vi folkeskoleelever, der boede ved 
Kongevejen, gik hjem ad Nygade og hen ad I. L. Tve- 
desvej og Trækbanen. Det var altid spørgsmålet om, 
hvem der skulle gå til side for hvem. Nu var vi selv 
blevet “latinere”, og en god ting var det da, at der ik
ke var så langt hjem til Smithsvej.

Den fødte lærer
En af de mest markante skikkelser på alménskolen 
var nok lektor Ernst, faderen til Max Ernst, som og
så blev lærer på skolen, og farfar til den Ernst, som 
nu er lærer i Helsingør.

Lektor Ernst.
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Helsingør Højere 
Almenskole.

Lektor Ernst havde været løjtnant, var begyndt at 
undervise i gymnastik og havde senere fået regne- og 
skrivetimer. Han var en af de fineste pædagoger, jeg 
nogensinde har mødt, selvom han åbenbart var auto
didakt og har lært sig selv det hele.

Jeg husker, at den første time begyndte med, at han 
gik op til den store tavle og skrev et stort plus. Han 
vendte sig til os og spurgte:

“Hvad betyder det der?”
“Og lægge sammen”, var der en, der sagde.
“Og læg’ sammen, og læg’ sammen, og læg’ sam

men”, sagde han. “Nu har jeg aldrig hørt så galt. 
Næh, det er et PLUS - og det betyder, at noget er po
sitivt, og så er det også et regnetegn”.

Så skrev han et minus. “Hvad betyder så det?”, 
sagde han - og nu var vi jo straks lidt mere tilbage
holdne. Så sagde han selv: “Det er et MINUS. Det 
betyder, at noget er negativt, eller regnetegnet, at 
man skal trække fra. Plus og minus kaldes fortegn, 
fordi de står foran de tal, de hører til. Kan I sige det?” 
- og vi sagde det i kor.

Vi vidste ikke, hvad det betød, men det var altså 
begyndelsen til aritmetik, at noget var mindre end 
nul, at der var negative tal, og dem skulle vi nu til at 
regne med.

Ernst stillede også et regnestykke op - der var no
get med en krone og noget med en liter, og så slog 
han fast:

“Man kan kun lægge de tal sammen, der har sam
me benævnelse”, så det blev hamret ind i os. Vi sad 
aldrig og lagde meter og decimeter sammen - vi fik 
sat det hele på samme benævnelse, og så vidste vi det. 
En anden regel var: “Det, der spørges om, skal altid 
stå til højre”, og det er en meget fin regel, som den 
dag i dag kan lære folk alt det, de ikke forstår, når de 
bare stiller op på en brøkstreg uden at vide, hvad der 
skal øverst og nederst. Det har jeg måttet lære man
ge mennesker ud fra Emsts’ metode.

Boldspil-pionér
Ernst var en meget fin gymnastiklærer og pioner i 
håndboldspillet. Det var ham, der - sammen med 
Holger Nielsen, der også opfandt en metode til kun
stigt åndedræt - gjorde dette spil populært i Danmark.

Vi brugte en almindelig fodbold, som var for stor 
til at holde i én hånd, hvilket efter min mening gjor
de spillet mere levende. Målkast, frikast og hjørne 
udførtes ved at man slog bolden i jorden og ramte den 
med en knytnæve i opspringet. Det gav lidt flere 
chancer til modstanderne. Man för heller ikke tilba- 
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ge for at forsvare eget mål, så snart de fik fat i bol
den, man kæmpede - ligesom i fodbold - om den i 
marken. Vi lærte også at spille “nævebold”, der nu 
kendes som volleyball og “kurvebold”, der blev til 
basketball - men alt med de store fodbolde.

Badning
Vi gik også ud og badede sammen - drenge for sig og 
piger for sig, selvfølgelig. Vi marcherede afsted ud 
til Trykkerdammen, hvor Hansens Badeanstalt lå. Vi 
gik ud ad en lang bro, og Ernst brølede “Ud af trit”, 
fordi der ville komme så store svingninger, at broen 
hurtigt ville brase sammen, hvis vi gik i trit. Vi gik så 
ude af trit, pigerne ind til venstre og drengene ind til 
højre. Der lærte vi at svømme ude på det dybe vand, 
hvor man ikke - som fra bredden - kunne prøve sig 
frem. Det var bare med at hoppe i, og Ernst havde så 
en lang stang med et buet spanskrør, som man fik lov 
at holde i, mens han lærte os at svømme. Hansens 
Badeanstalt var et dejligt sted - vi gik der jo i skole
tiden, men resten af dagen kom der damer og herrer, 
stadig hver for sig, og der var revner og sprækker, 
man kunne kigge igennem, hvis man havde lyst til 
det.

En ældre kammerat, Harry Andersen, senere kendt 
bogtrykker, var meget dygtig til udspring - ikke ale
ne fra vipperne, men helt oppe fra taget af badehus
ene, hvor man klædte om. En gang sprang han, og da 
han kom op igen, var han fuldstændig rød i ansigtet 
og langt ned på overkroppen - han var sprunget på 
hovedet lige ned i en brandmand, og det var ikke så 
rart.

Alménskolens rektor hed V.A.C. Jensen og boede 
henne på I.L. Tvedesvej. Han lagde megen vægt på, 
at vi fik A et med i hans navn, men vi var slemme til 
at glemme det og sige WC Jensen. Han passede det, 
en rektor skal, men Ernst var nok det, der hed spec- 
tus - som det stadig hedder på gymnasiet. Han gik 
rundt og sørgede for alt det praktiske, og det var han 
morderlig god til. Vi troede, han havde skjulte evner, 
denne Ernst, for han kunne se, hvad der var sket i vo
res klasse, selvom vi vidste, han havde været langt 
væk, flere etager borte.

Nogle af hans metoder har jeg senere regnet ud, 
f.eks. hvordan han kunne stå med ryggen til klassen 
og se, hvad vi lavede. Man gør det ved at viske tav
len ren med en våd klud, og så længe det står blankt, 

spejler det klassen, så man kan se, om han der Peter 
nede i hjørnet sidder og laver labanstreger.

Han havde også andre måder, og vi havde en tro 
på, at han måske havde skjulte spejle inde i varme- 
ledningerne. Skolens centralvarme kom ikke med 
vand og rør, men skakter gik op og ned med luft, og 
der kunne godt være lavet noget der.

Spilledåsen
Her kom min spilledåse til at spille ind. Vi havde en 
sanglærer, der hed Sonne-Holm. Han havde et hus 
ved Hollandske Mølle. Hos ham skulle vi lære den 
finske nationalsang, som hedder “Vort land, vort 
land” - og det var jo ikke den, spilledåsen spillede 
derhjemme. Jeg spurgte, om der ikke også var en an
den melodi, men det mente han ikke. Jeg fortalte 
ham, at spilledåsen spillede en helt anden melodi, og 
at der stod trykt på den, at det var “Vort land, vort 
land”. Næste dag tog jeg spilledåsen med og viste 
ham den i sangtimen. Han måtte sige, at den kendte 
han ikke - det måtte være en variation.

Senere på dagen havde vi lektor Hakon Müller, og 
da der blev ro i klassen, hørte man pludselig spille
dåsen. Det var en anden dreng, som havde trukket 
den op, men den var jo min, så jeg blev sendt uden
for døren for at stå derude og vente, til timen var for-

Spilledåsen.
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bi - det var sidste time. Da den var gået, sagde Ha
kon Müller, at nu kunne jeg gå over på rektors kon
tor og vise ham, hvad jeg havde haft med.

Jeg kom over på rektors kontor, der lå i den nye 
bygning på første sal lige overfor indgangen. Det var 
jeg ikke meget for, men jeg ville helst have det over
stået i de første fem minutter, mens rektor var der - 
bagefter var det Ernst, der regerede.

Mens jeg fik besked af Hakon Müller, havde no
gen været så “venlig” at trække spilledåsen op, og 
den kan spille uendeligt langt, når den først er truk
ket op. Der stod jeg så på rektors kontor med dåsen, 
der spillede løs. Jeg kunne godt holde den lidt igen 
med fingeren, men idet jeg overrakte den til rektor, 
begyndte den at spille. Jeg gad vidst, om han ikke 
smilede lidt, mens han tog den og gemte den inde i 
sit meget flotte mahogniskab og sagde: “Nu kan den 
stå der, til skoleåret er gået. Så kan du komme og hen
te den!”. Og så var jeg også oppe at hente den.

Mange år efter, da jeg som ung lærer kom til by
en, - jeg fik min ansættelse i 1936 - blev jeg præsen
teret for skolekommissionen og de ledende skole
folk, og deriblandt var rektor. Da han så mig, sagde 
han: “Hvordan var det? Var der ikke noget engang 
med et vækkeur?” Så måtte jeg sige: “Jo, rektor, men 
det var ikke et vækkeur - det var en spilledåse”.

Gode kammerater
Enkelte af mine kammerater fra Helsingør højere 
Almenskole skal nævnes. Købmand Herman Rasch, 

var en af dem, der var bedst til at holde sammen på 
os. Han skrev til mig, at han desværre ikke kunne 
komme til min 80 års fødselsdag, fordi han samme 
dag var inviteret ud at besøge tvillingerne, Lilly og 
Gerda Quistgaard. De gik i samme klasse som Her
man og jeg og havde altså fødselsdag samme dag, så 
16. marts var der hvert år tre, der havde fødselsdag i 
den klasse. Så stod den på historier hele tiden.

Blandt mine kammerater var også Arne Wamberg, 
min sidemand i flere år. Han endte som stiftamtmand 
i Vejle, mens Hans Grønkvist endte som politiasses
sor i Silkeborg.

Hans Grønkvist havde jeg et særligt samarbejde 
med - vi skrev nemlig 1925, vil jeg tro, den første 
Glauks-revy, en slags forgænger for alle Børge Jør
gensens senere revyer. Den blev opført ovre i den nye 
bygning i gildeshallen i kælderen, og jeg ved, at rek
tor og flere lærere var til stede på lærerværelset, mens 
vi festede dernede. De kom ned og så til os engang 
imellem for at sikre sig, at alt gik rigtigt til, men sad 
ellers og spillede kort. Jeg tror også, at vi skulle le
vere revyen til rektor til et slags gennemsyn, men han 
fik den med fordelte roller, så han skulle sidde med 
et hæfte i hver hånd for at få noget ud af det. Vi fik 
den tilbage uden korrektioner.

Netop det år var der kommet en fransk revymelo
di frem - “La Garçonne”. Det var da kvinderne var 
begyndt at klippe sig korthårede og i det hele taget 
blive noget emanciperede, og derfor havde vi en vi
se, som handlede om frk. Nymark, vores elskelige

Den populære inspektør R.N. Ernst til 
højre i billedet med fjerde mellem C, 
1923-24.
Øv. række fra v.: Børge Westergaard, 
Henning Jensen, Poul Lund, Tage An
dersen, Hans Grønkvist og Gaarde 
Danielsen.
Mel. række fra v.: Knud Lauritzen, Ar
ne Wamberg, Alf Elmby, Elidth Mart
ved, Herman Rasch, Thorkild Kjølhe- 
de Hansen, Erik Dehnke, Børge Olsen 
og Erik Lindahl.
Ned. række fra v.: Gerda Qvistgaard, 
Ebba Thyssen, Gudrun Andersen, Lilli 
Qvistgaard, Gudrun Søgaard og 
Bertha Berthelsen.
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fransklærerinde. Den gik omtrent sådan:
Med en vest omkring det slanke liv 
og lorgnetterne skudt op i panden, 
sådan prøver frk. Nymark nu 
på at ligne manden.
Stakkels Nymark, stakkels Nymark, 
skabt som kvinde, men dog klædt som mand. 
Hun ku’ godt gå 
med jaket på,
lange bukser eller vicklers à la Fog.
Vi måtte også finde på noget helt usandsynligt. Vi 

havde en gymnastiklærerinde, der hed frk. Larsen, og 
en naturhistorielærer, der hed Lauritz Petersen - vi 
kaldte ham “Svinghjulet”, fordi han altid gik og svin
gede med armene. At koble de to sammen var noget 
af det mest usandsynlige, man kunne tænke sig, men 
det kunne der måske komme noget ud af. Derfor op
trådte de i revyen, hvor hun som gymnastiklærerinde 
i gymnastikdragt hersede med Lauritz i gymnastik
salen, hvor han skulle springe højdespring o.s.v. Jeg 
sang en vise, der gik sådan noget som:

Da Lauritz op mod de 30 kom, 
han gik så løjerligt i tanker, 
og der var nogen, der talte om, 
han vist på frierfødder vanker.
Til frk. Larsen vandred glad han hen, 
og hun, hun sä’: Er du der min ven.
Ja, sig det blot,
jeg ved jo godt,
at du har elsked mig længe.

Nu er de altså forlovede,
hun er hans lille, søde flamme, 
men nogen var lidt benovede, 
de havde nemlig ment det samme. 
Han hopper rundt på de skæve ben, 
vi ved jo alle nok, at én og én, 
det bliver to, men vi vil tro, 
at der kan mange flere blive.
Vi havde en anden sketch, som vi fik idéen til fra 

Hans Lund fra Lund & Rasmussen. Vi lod, som om 
hans søster var hemmeligt forlovet med Hakon Mül
ler, og så lod vi hende sidde i den ene halvdel af sce
nen i sit værelse ovre i London, hvor hun var sendt 
over. Hun skrev hjem til ham, der sad i den anden 
halvdel, der forestillede hans hybel. Hun sad og sang, 
mens hun skrev: “I love you, I love you”. Det var det 
mest sexede i den revy.

Spændende lærere
Sex og seksualitet snakkede man ikke så meget om 
dengang. Vi fik en slags seksualundervisning - én 
eneste gang med drengene og pigerne hver for sig, 
men der var ikke tale om forplantningslære eller 
prævention. For pigerne var det med frk. Larsen, og 
hvad hun fortalte dem, ved jeg af gode grunde ikke, 
men jeg husker, at hos os var det lektor Fogh, en stor 
mand, som gik med knæbenklæder og vicklers. Hans 
job var inspektion på legepladsen, hvor han var 
særligt geskæftig, når der var faldet sne - så måtte vi 
ikke lave snebolde og slås med dem, for vi kunne jo 
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baldre nogle ruder. Derfor stod lektor Fogh ude på 
trappen og brølede, når de allerførste snefnug faldt: 
“Lad sneen ligge!”. Vi kaldte ham selvfølgelig Sne- 
fogh.

Fogh havde sejlet engang, vist som præst eller no
get lignende, og han var derfor lidt sømandsagtig i 
det, så han blev sat til at fortælle alle drengene om 
seksualitet. Det, han talte om, var udelukkende køns
sygdommene, som han beskrev meget indgående, og 
jeg husker tydeligt, at han sluttede med at sige: “Ja, 
og hvis det så alligevel skulle ske for jer, at I rager jer 
sådan en til, kan I ligeså godt sige, hvor I har hentet 
den. Lad være med alt det pjat med, at I har stået og 
pisset i en port i gennemtræk. Sig hvem I har hentet 
den hos, så man kan komme ondet til livs”.

Weile hed en ældre lærer, som en morgen kom for 
sent. Da var rektor virkelig vittig, da han sagde til en 
af kammeraterne: “Eile nach Weile”. Han boede hen
ne på Stubbedamsvej!

Så havde vi Langdal-Møller, en meget energisk og 
dygtig dansklærer. Han satte den første skolekome
die op, vist samme år som den Glauks-revy, jeg om
talte. Det var Wessels “Kærlighed uden Strømper”, 
hvor de allesammen stikker sig og omkommer. Året 
efter var det “Aprilsnarrene”, hvor jeg havde for
nøjelsen af at være med i en lille rolle som en kæl- 
dertappersvend. Jeg gav ham på fynsk.

Bonde var tysklærer, og så havde vi en mand som 
dr. Cortzen, der virkelig var dr. phil. Han underviste 
i latin og var en pudsig fyr, en udpræget bohème, der 
havde fundet sammen med en anden bohème, der hed 
Bardenfleth, og som var dommer i byretten i Køben
havn.

Han og Cortzen turede rundt på mange af byens 
værtshuse - og der var utroligt mange værtshuse i 
Helsingør dengang. Det må have været underligt for 
Bardenfleth at sidde i byretten i København og døm
me folk, der var anholdt for værtshusuorden, men på 
den anden side har der virkelig siddet et menneske, 
der vidste, hvad han havde med at gøre. I en eller an
den vise stod der “Bardenfleth, han bar den slet”.

Cortzen var bedre til at bære den, men det kunne 
knibe for ham at komme op om morgenen. Mange 
morgener er han kommmet og har sat sig ind til kate
deret med snørebåndene hængende ud af støvlerne, 
så man kunne regne ud, at han var kommet lige ud af 
sengen. Ham havde vi bl.a. i latin, og det var skik, at 

vi skiftedes til at læse i avisen og indlede en snak med 
ham.

Så lod han sig rive med, og hele timen gik. En
gang, da det var min tur, sagde jeg, da han sad og 
snørede støvler: “Undskyld, dr. Cortzen. Jeg så i 
Dagbladet i går, at nu har man genoptaget de tyske 
studenterdueller”. “Jaja”, sagde han - han havde væ
ret der, og så for han op og viste, hvordan man fæg
tede “So und so los”, og han sang den tyske studen
tersang, fægtede rundt med penneskaftet og snakke
de løs - og lige pludselig var den time gået. Så sagde 
han: “Hvad var det vi havde for? Stykke 28! Så har 
vi stykke 29 til næste gang” - og sådan gik meget af 
tiden. Resultatet var, at vi ikke var særligt godt for
beredt i latin - bortset fra pigerne, der var flittige.

Drageflyvning
Livet var andet end skolegang, og vi legede jo stadig, 
selvom legene efterhånden fik en anden karakter. Vi 
var meget glade for at bygge og flyve med større og 
mindre drager, som vi satte op på markerne ved Hol
landske Mølle. Man kan nå temmeligt højt, hvis man 
sætter en ny drage fast, når den første ikke kan bære 
mere snor. Sådan kunne vi have en hel rad drager, og 
det var en særlig sport med passende vind at få en 
drage til at kline sig lige ind mod den høje skorsten 
på Møllens bageri. Vinden holdt dragen fast, så man 
kunne slappe snoren, men når man trak i snoren igen, 
gik dragen fri og steg til vejrs igen.

En meget svær ting krævede en hjælper ude til høj
re: at få dragen hen over skorstenen, så den kunne 
dyppe den lange hale lige ned i skorstenen.

Jeg trænede i en ganske speciel ting: jeg havde fået 
et lillebitte fotografiapparat - måske er vi nu helt hen
ne ved konfirmationen - og det surrede jeg fast på min 
drage og sendte den til vejrs.

Jeg ville tage et luftfoto af os dernede på jorden og 
som udløser havde jeg en tynd snor, der gik i nogle 
ringe ned langs hele dragesnoren. Men der var altid 
noget i vejen - enten satte det ene eller det andet sig 
fast, og jeg fik aldrig taget det luftfotografi.

Fodbold
Vi spillede også fodbold derovre, men fodboldstøv
ler havde vi selvfølgelig ikke. Vi fandt nogle gamle 
støvler frem, brækkede hælene af og slog propper i, 
så det skulle ligne fodboldstøvler. På et tidspunkt 
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blev vi enige om at danne en boldklub, og vi gik rundt 
og samlede gammelt jern, både støbejern og smede
jern, og slæbte det ned til en produkthandler, som hed 
Bosse - ham vi sang om:

I Bosses kælder, der vil jeg bo,
der vokser klude over høje.
Jeg tror også, at vi somme tider snød lidt dernede

- engang var der en af os, der havde fået puttet et 
mægtigt stort lod ind under al skramlet. Vi fik i hvert 
fald samlet nogle penge ind og anskaffet nogle trøjer
- hvide, kortærmede undertrøjer, hvor der hen over 
brystet stod “Boldklubben Dannebrog”. Vi fik også 
en bold, men der var ikke råd til målmandshandsker, 
så til en af kampene havde jeg lånt min mors brude
handsker, hvide glacéhandsker. De fremmede ikke 
håndfæstet på bolden.

Med til mine pligter helt op i årene hørte, at jeg ef
ter skole skulle en tur ned til far, som jo kørte droske 
og som regel holdt nede ved banegården. Jeg skulle 
ned med en madpakke og kaffe på en termoflaske, og 
de første gange løb jeg med mit trillehjul, men sene
re opnåede jeg da at få en cykel. Det var en brugt cy
kel, og en af de første gange, jeg var ude på den, var 
jeg ude for noget meget mærkeligt: hver gang, jeg 

havde kørt et lille stykke, faldt hele venstre pedalarm 
af. Jeg skruede på og skruede på - og lærte for første 
gang i mit liv, at der er noget, der hedder links ge
vind. Den venstre pedal på en cykel skrues på ven- 
streom - og det havde jeg aldrig vidst før.

Havnepladsen
Når jeg kom ned på Havnepladsen, oplevede jeg et 
andet billede end nu. Nærmest vandet, hvor vi nu har 
færgeterminalen, var der kun en ganske smal sti langs 
jernbaneterrænet. Den hed selvfølgelig Strandstien, 
og det var et sted, hvor unge par holdt af at sværme, 
men man fiskede også fra stenene i vandkanten.

Foran banegården havde man den store, flotte sta
tionsplads, som virkelig var den kønne bygning vær
dig, og som det vil være dejligt engang at kunne få 
tilbage. Ud mod havnebassinet var der et bolværk, 
der gik ned til et lavere niveau ved vandoverfladen, 
så man kunne stige ombord i f.eks. havnefærgen, der 
blev roet rundt med anløb forskellige steder: Konge
kajen ved den røde kran, Sdr. Mole, hvor nu Sund
busserne ligger, og Ndr. Mole, hvor SFL-færgeme 
var - det sidste var meget søgt, når folk skulle til 
Kronborg.

Helsingør havneparti med stationsbygningen i baggrunden.
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Det er underligt, at man turistmæssigt ikke har sør
get for, at der idag ikke er en lettere adgang for turi
ster til Kronborg, f.eks. at sejle - jeg tror, det er værd 
at tage op igen. I øvrigt så man også Kronborg bed
re dengang - der var ikke denne “Sukkenes Bro” og 
alt det andet, der er kommet til.

Ved stationspladsen var der også et sted, hvor en 
skrå slidske gik helt op til Havnepladsen. Der kunne 
man trække både op, hvis man havde brug for det. 
Længst henne til venstre lå en lille fiskehalle, hvor fi
skene svømmede rundt i hyttefade, så man kunne stå 
og pege ud, hvilke fisk man ville have.

Færgebådene
Går vi videre over mod byen, var der inde i krogen, 
næst efter fiskehallen, plads til færgebådene. Vi hav
de jo stadig nogle færgemænd, som sejlede ud og for
synede skibene ude på reden med proviant; de mest 
kendte var færgemændene Struwe og Lissebeck.

De havde nogle meget store, grønne både - oprin
delig var det sejlbåde, men der kom motor i allerede 
i min barndom. Med dem sejlede man ud, lastet til 
randen med stabler af rugbrød og alt mulig anden 
proviant. Inde på land lå lige indenfor kajen en hus
række, hvor vi nu har Sveasøjlen og parkeringsplad
sen. Der var forskellige markante bygninger - et højt, 
hvidt hus hed hotel “Skibet”, ved siden af lå restau
rant “Panseren” og længere ude mod Kronborg ved 
knækket i vejen lå så “Jernbanehotellet”, som brænd
te i 1938 og aldrig blev bygget op igen. Det var vel 
begyndelsen til, at man rev hele denne husrække ned.

Karantænestationen
Kigger vi nu fra stationen over mod vandsiden, så 
man der en lille færgeterminal - ikke nær så stor som 
den, vi har nu. Den skjulte ihvertfald på ingen måde 
Kronborg. Yderst på søndre mole lå en karantæne
station - et firkantet tårn, som skulle bruges, før syge 
søfolk kom i karantæne ude på et sygehus i Rønne
bær Allé.

På dette tårn var der en meget stor cirkel, som kun
ne ses langt ude på Sundet som en urskive. Der var 
dog ikke de 12 tal på, men verdenshjørner, og en stor 
viser blev så stillet, så vidt jeg ved, for at fortælle, 
hvad vindens retning var oppe ved Skagen. Det hav
de betydning, for der var virkelig sejlskibe til, og de 
måtte have at vide, om vinden var sådan, at de skul

le begive sig afsted eller blive liggende i læ. Der blev 
også hejst en kugle af kurveflet til vejrs for at falde 
ned på et bestemt tidspunkt - mon ikke kl. 12. Der var 
vist også en sirene, der kunne fortælle færgerne, hvor 
dette molehoved var, når det var tåget - sammen med 
Kronborgs sirene og Lappegrundens. Det er blevet til 
den specielle helsingørske skålhilsen, hvor man bå
de har Kronborgs kanoners bom-bom og Lappe
grunden, der tuder. Der er stadig folk, der kan serve
re den rigtigt.

Helt ude ved karantænestationen mener jeg, at 
lodsbådene lå. De skulle kunne komme hurtigt ud, 
når de blev tilkaldt, og man havde endnu ikke radio
telefoni, så man kunne kalde dem over Blåvand. 
Dengang tudede et skib efter lods med et signal på et 
langt og tre korte. Når det sagde sådan oppe ved 
Hornbæk, for lodsbåden afsted, og ligesådan til den 
anden side.

Vi kendte selvfølgelig de almindeligste skibssig
naler, for dem hørte man meget dengang, da de hele 
tiden måtte advisere hinanden i tåge. Så snart det var 
tåge, kunne vi, om natten, ligge derhjemme og følge, 
hvad der skete. Et stød i sirenen betød, at et skib gik 
om styrbord, to stød, at det gik om bagbord og tre 
stød, at det slog bak.

Havnen var det mest levende sted i byen, og det 
betød uendelig meget. Man kaldte det “Broen” og 
sagde aldrig, at man skulle ned på havnen - det hed 
“ned på broen”. Nytårsaften var der fest “på broen” 
med masser af fyrværkeri, og navnet stammer sikkert 
helt tilbage fra dengang, der kun var en skibsbro.

Karantænestation med vindviser omkring Skagen.
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Droscher langs 
Jernbanevej.

Drosker
På den tredie side af stationen, der fører fra havnen 
op mod posthuset, holdt alle droskerne, både heste- 
drosker og biler, den ene bag den anden. Hesten stod 
med ludende hoved og ventede på, at der engang 
skulle blive tur, og kusken sad i den åbne vogndør og 
røg sig en pibe. Ved den tid hesten skulle have noget 
at spise, stillede han en lille klapstol frem. Så fik he
sten en mulepose med havre hængt op over halsen og 
ørene, og den kunne dykke ned og tage sig nogle 
mundfulde, når muleposen støttede på klapstolen. 

Den strakte halsen og tyggede på det, og det var gan
ske sjovt at se både, hvad den indtog, og hvad der 
kom ud af det.

Hyggeligt var der, for lige overfor, lå dengang en 
restaurant, der hed “Promenaden”. Den havde som 
regel en trio til at spille - den sad næsten helt ude på 
fortovet, hvor der var servering, og døren stod åben, 
så vi hørte den dejligste musik. Mit første møde med 
den klassiske musik havde jeg her med Tosellis se
renade og, hvad de nu kunne spille derovre.
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Længere bagude lå lige overfor posthuset “Apol
lo” - et sted, hvor man kunne hygge sig i en stor re
staurant nedenfor. På første sal kunne jeg liste op og 
se nogle forestillinger med en slags revy eller caba- 
rét.

I mange år var der i kaperrækken ved stationen 
skiftevis en bil og en hestedroske, men til sidst blev 
hestene fordrevet, og der blev indført den skik, at bi
ler med ærinde til posthuset skulle vende køleren den 
anden vej, så man kunne se, om det var en droske el
ler ej.

Storm P.
Engang havde Storm Petersen stillet sin vogn der 
med køleren ud mod havnen, og en af vores betjente
- ham vi kaldte Poul Flip, fordi han havde en bestemt 
bevægelse med hovedet, som om flippen strammede
- skulle benytte lejligheden til at tale med den kend
te mand. Han gik hen og sagde med hånden til huen: 
“Undskyld, herr Storm Petersen, jeg må gøre Dem 
opmærksom på, at hvis De ønsker at holde dær, kom
mer De til at vende vognen!” Og jeg hørte Storm si
ge: “Ja, så gerne, lille herr betjent - skal det være med 
hjulene i vejret?” Sådan var Storm P - jeg har også 
hørt ham sige vittigheder ovre på den anden side af 
gaden.

Der købte min far sammen med Niels Sørensen 
omkring 1920 et stort garageanlæg med over 20 ga
rager, som de lejede ud. Lejerne skulle have vogne
ne set efter og lappet, når de var punkteret, og først 
og fremmest have benzin, så de to havde nok at gøre 
med at holde det hele i gang - og det var jo lidt bed
re end at rakke rundt med en bildroske. Der har jeg 
engang, hvor Storm P havde fået lappet et hjul, hørt 
ham sige til medhjælperen, da han betalte: “Og her 
har De så selv en krone. Så kan De jo købe Dem en 
øl eller en kasse cigarer eller et dampskib - ligesom 
De nu selv vil”. Sådan var Storm P. En øl kunne man 
få for en krone dengang, men ikke de to andre ting.

Senere solgte far og Sørensen anlægget til Carls- 
berg-depotets indehaver Max Jørgensen, og det er 
dér, Sundbusseme nu holder til. Man kunne ikke køre 
ind fra Kongevejen - kun fra havnen og hen til frag
tgodshuset. Jeg var temmelig sikker på, at der engang 
ville blive brudt en vej igennem der, og jeg talte med 
far og Sørensen om det, inden de solgte til Carlsberg- 
Jørgensen. Jeg var vist blevet lærer dengang, og jeg 
sagde, at jeg syntes, de skulle tænke sig om. Jeg var 
nede at tale med stadsingeniøren, der også hed Jør
gensen, og jeg spurgte, om Kongevejen ikke engang 
ville blive ført ind den vej. “Nej, aldrig”, sagde han, 
“og jeg kan sige Dem hvorfor: Det er statsbanerne, 

Labri.
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der ejer dette areal, og statsbanerne er overhovedet 
ikke til at forhandle med” - altså heller ikke dengang.

Men den blev jo ført igennem, og der kunne vel 
nok have været god grund til ikke at sælge så hurtigt.

Årets store begivenheder
Hvert år var der fire begivenheder at se frem til med 
en vis forventning: fødselsdag, julen, efterårsmarke
det på Axeltorvet og pinseskoven ude ved Hammer
møllen. En gang hvert efterår fyldtes Axeltorvet med 
boder, gøglere, honningkager fra Christiansfeld og 
alverdens andre sjove ting. Konfetti og krilrebasser 
blev der solgt - konfettien købte pigerne til at smide 
i hovedet på karlene, mens karlene købte krilrebas- 
serne, en slags fjerkoste, til at drille pigerne med - det 
gjaldt jo om at komme i lag med hinanden. Torvet var 
fyldt med boder i lange rækker, der var ordnet i tre 
gader på hver led. Ihvertfald to boder var besat af folk 
fra Helsingør - den ene af Aksel Nielsen, som man 
kaldte Pisse-Aksel - jeg ved ikke hvorfor, men det 
sagde man - og den anden af vaffelbager Andersen, 
som reklamerede:

Kender De min bedste ven
AnderSEN, AnderSEN
Ham havde jeg job hos med at stå og trække den 

maskine, der lavede isen - der var jo ikke elektricitet, 
men endnu gaslygter på gaden og petroleumslamper 
derhjemme. Jeg stod og drejede på den ismaskine, 
som lavede den dejligste is, som jeg da også fik no
get af. Ellers var det gøglerteltene, der interesserede 
mig mest, og jeg var fast mand hos ham, der hed pro
fessor Labri.

Professor Labri
Det var en mærkelig fyr, der kom ovre fra Vorbasse, 
tror jeg. Skomager var han vist oprindelig, og alt det
te lapperi lavede han om til Labri. Han var altid i stri
bede bukser og jaket, også når han stillede teltet op, 
uanset om det regnede eller sneede. Ham hjalp jeg 
med at række søm og hammer, og jeg var også inde 
at se hans forestilling om aftenen - men den var der 
ikke meget ved.

Det er senere gået op for mig, at den var baseret 
på psykologi, for ved hjælp af vældigt flotte talega
ver fik han fyldt teltet, hvor han skulle vise mange 
ting. Jeg husker, at han skulle vise en krokodil’, bå
de en stor og en lille. Da han havde fået fyldt teltet, 

kom han ind og sagde, at nu skulle vi i gang med fo
restillingen, men skulle vi ikke lige klappe først?

Så klappede man, og så spurgte han, om man helst 
ville se den lille eller den store krokodil’ først. Så 
kom han frem med en lerkrukke, hvor der voksede 
lidt dild og sagde: Ja, det her er så den lille krukke 
dild - og så kan I selv tænke jer til den store. Uuw 
sagde folk, men han opfordrede dem til at klappe.

Sådan fik han folk med hele vejen gennem alle 
tossestreger. De klappede og klappede, og tilsidst 
sagde han: “I skal da ikke være de eneste, der bliver 
taget lidt ved næsen. Bare gå ud og fortæl de andre, 
hvor godt det er. Så skal jeg nok ordne dem herin
de”. Så grinede de og gik ud og anbefalede ham i 
høje toner - og sådan holdt han den gående.

Jeg traf ham mange år senere som ung lærer i en 
toklasset skole i Vestjylland. Da kom han og bad om 
at måtte komme næste dag, optræde lidt og samle 
ind, hvad børnene kunne få med. Jeg sagde, at selv
følgelig måtte han det, og dagen efter optrådte han 
og fik slet ikke så lidt.

Jeg spædede også lidt til, og til gengæld lærte han 
mig et knudetrick, som jeg kender og viser den dag 
i dag under navnet “Den Gaardøske Knude” for at 
skelne den fra den “Gordiske”, som Alexander den 
Store huggede i stykker.

Pinsefest
Festen i Hammermølleskoven i pinsen var en anden 
af årets store oplevelser.

Første pinsedag spadserede folk ad Ndr. Strand
vej, ud til Julebæk for at se pinsesolen danse. De for
skellige sangforeninger sang derude, og det var fest
ligt. Men anden pinsedag marcherede familier med 
børn afsted, og jeg fulgtes med familien Ludvigsen, 
min moster og hendes mand og de fire fætre - Georg, 
som huset var opkaldt efter, og som var ældst, Char
les, Peter, der huskes af mange som bogbinder på by
museet, og tilsidst Alfred, som døde for nylig.

Vi marcherede afsted hele familien, og jeg var 
med som den syvende. Maden havde vi med i store 
skotøjsæsker, og vi travede afsted - først ind ad Kon
gevejen, så ad Trækbanen og Tvedesvej, vi drejede 
ud ad Marienlyst Allé, gik ind forbi det kønne Ma
rienlyst slot og ad den smukke sti langs Hom- 
bækbanen hele vejen ud til Højstrup. Dengang var 
det en smuk tur. Ved Højstrup måtte vi en tur ud på
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Cirkus Miehe på Grønnehave.

Strandvejen, men snart kom vi ind på en ny skovsti, 
der førte helt ud til Julebæk. Den er nu næsten fuld
stændig tilgroet.

Vel ankommet til Julebæk fortsatte vi så ind i sko
ven, krydsede Hornbækbanens spor henne ved det 
lille trinbrædt og nåede over til Hammermøllesko- 
ven, der lå ved GI. Hellebækvej. Der var så rejst en 
hel teltby af gøgler-, kage- og restaurationstelte - fak
tisk en dyrehavsbakke i mindre format. Jeg var så 
glad for de gøglere, jeg traf der, så de penge, jeg hav
de at spendere, gik til gøglerne mere end til søde sa
ger.

Cirkus
Men det var ikke bare gøglere, der tiltrak mig - også 
cirkus havde min store interesse, og jeg besøgte alle 
de cirkus, der kom til Helsingør i min barndom, og 
det var mange. Det foregik sådan, at man sørgede for 
at være dernede, når de kom og stillede op, og så gik 
man til hånde, hentede vand og vandede dyrene og 
løb ærinder for artisterne, og så reddede man sig som 
regel en fribillet til aftenens forestilling. Kunne man 
ikke få det, måtte man se at kravle ind under teltet, 
når ingen så det, for ind skulle man.

Jeg var så glad for cirkus, at jeg tilsidst rendte bort 
med et af dem - det var cirkus Miehe. Det var ovre i 
Jylland, hvor jeg var på ferie og havde fået et job med 
at gå og passe nogle dværgheste - en var vældig stri
dbar, men Knold og Tot var søde.

Det job tog jeg mig meget af, og jeg traf en artist, 
som jeg blev meget glad for. Han hed Antos, “flue
mennesket” eller “manden på glasset”. Det ene af 
hans kunststykker bestod i, at han oppe på en trapez 

havde anbragt et par glas, og han kunne så sidde på 
en stol, hvor de to bageste ben var anbragt på glasse
ne, mens trapezen svingede frem og tilbage.

Det øvede jeg mig meget på, selvom man ikke 
måtte sidde og vippe på en stol på de bageste ben. Det 
lykkedes mig at kunne det, bare stolen stod fast på 
gulvet. I sit andet kunststykke havde Antos som flu
emenneske en 4-5 meter lang vandret stang med nog
le stropper ned, hvor man kunne stikke en fod ind og 
holde fast med vristen. På den måde kunne han gå 
hen under teltloftet.

Apparatet blev hejst så langt ned, at jeg med krum 
ryg kunne øve mig i at svæve et par tommer hen over 
savsmuldet, så jeg syntes faktisk, jeg gjorde gode 
fremskridt - så gode, at jeg flyttede med, da cirkus 
flyttede til den næste by. Det var dog kun til næste 
formiddag, da jeg blev hentet hjem af de folk, jeg var 
på ferie hos.

Grønnehave
Jeg har også være karruseltrækker. Vi var tre-fire 
drenge, der gik ovenpå under telttaget, hvor vi trave
de rundt ved at lægge brystet mod nogle tværbjælker. 
Når karruselejeren fløjtede én gang, slæbte vi rundt, 
indtil der var god fart, når han fløjtede to gange, hop
pede vi op og satte os og kørte med, og når han fløj
tede tre gange, hoppede vi af og bremsede op. Det gik 
man og slæbte med en hel aften, og når man havde 
været rigtigt flittig, fik man lov at tage en tur nede i 
gyngerne.

Dengang foregik cirkus og alt sådan noget på 
Grønnehave. Det var et stort område, der var lagt ud 
til eksercerplads for soldaterne på Kronborg. Senere 
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begyndte man at spille fodbold på den mellem nog
le mål, der kunne tages ned, men sådan noget som net 
til at fange bolden i kendte man slet ikke. Når der 
kom cirkus blev de altså også stillet op dernede, og 
sådan gik det i hele min barndom.

Kaner og skøjter
Der var virkelige vintre dengang - vintre, hvor Sun
det frøs til, så man kunne gå langt, langt ud. Jeg hu
sker engang, at en hel masse helsingørske husmødre 
på færgen drev helt ned til Landskrona, hvor de lå fast 
i isen en hel dag. De var ellers på indkøb i Sverige, 
ligesom svenskerne nu tager på indkøb i Helsingør.

Når der var vinter og sne, skiftedes hestevognene 
ud med kaner. Brødmanden og mælkemanden kom 
med kaner, og blev det rigtig hård frost med is, blev 
hestene broddet. Jeg har stået nede hos smeden og 
set, at der blev slået brede jernsøm ind mellem rev
nerne i hesteskoene, så hestene kunne stå fast på den 
måde.

Rigtige kanefarter, som man kendte til i forrige 
århundrede, hvor borgerskabet kørte ud med damer
ne i pelse for at nyde snevejret, havde man ikke me
re. Hollandske Mølle sørgede dog for, at vi fik en lil
le duft af det, for et par gange i vinterens løb kørte de 
ud med en kane, hvor alle vi unger fik lov at spænde 
vore kælke bagpå, enten direkte eller bag på en an
den kælk. Så kørte de en lang tur ud ad Kongevejen, 
ind gennem skovene og hjem igen. Det kunne sag
tens lade sig gøre, for der var ikke så megen trafik 
dengang.

Ellers løb vi på skøjter, og der var mange damme 
og søer. Vanskeligheden var at få skøjterne til at sid
de fast - man købte ikke som nu et par skøjter, der sad 
skruet fast på støvlerne. Vi havde støvler eller sko, 
der ikke var i alt for god stand, og der skulle vi selv 
prøve at spænde skøjterne fast. Jeg havde engang et 
par skøjter, jeg tror nok de hed Halifax, som havde et 
håndgreb, som spændte både for og bag, men allige
vel var det noget skidt, og mange hæle blev brækket 
af.

Der var også skøjteløb på den lille dam ved Hotel 
Marienlyst og i Reberbaneparken - oven i købet til 
musik i elektrisk lys.

Vi kælkede ned ad Kongevejen. Vi begyndte helt 
oppe ved Willemoesvej, et stykke højere end Ry- 
esvej, og vi var tre-fire mand på kælkene med lange 
styrestænger bag ud. Vi fik en kolossal fart på hele 
Kongevejen igennem, og når vi nåede Stengade ved 
Svingelport, drejede vi ned til højre og fik taget far
ten af. Vi havde mange dejlige ture - og en af dem var 
særligt dramatisk.

Kælk som ambulance
En vinterdag - søndag tror jeg ovenikøbet det var - 
gik den ene af to brødre Zappe ovre på den anden si
de af Kongevejen, hvor de havde kolonihave med et 
lille lysthus. Inde i det var han igang med at blande 
noget krudt efter en opskrift, han havde fået, sådan 
som drenge gør. Midt i det hele kom hans bror hjem 
efter at have været ude at løbe på skøjter på en dam 
ved Nøjsomhed. “Hvad laver du?” spurgte han og
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Zappe havde fået øjet og noget af ansigtet skudt 
væk, så han fik glasøje og nogle ar, men han virkede 
da mange år efter som snedker.

smed sine skøjter på bordet med et brag. Det var nok 
til, at det hele røg i luften, så han fik det halve ansigt 
skudt væk.

Broderen fik ham ud i haven, hvor de havde en 
stor jerntønde stående til at samle regnvand i. Der var 
et lag is på, som han med besvær fik hul på, så han 
kunne bade det krudtsværtede, blodige ansigt. Det 
kunne ikke lykkes, og de kom løbende ud på Konge
vejen med ham, lige da jeg kom kørende med min 
kælk. Så gik vi ind til fru Rasmussen (mor til Niels 
Rasmussen, “Auto Shop”), der boede på hjørnet af 
Ryesvej og Kongevejen i villa “Framnæs”.

Hun hjalp os - fik renset sårene nødtørftigt og lagt 
en forbinding om hovedet, men derpå skulle vi have 
ham afsted til Øresundshospitalet nede i Fiolgade. 
Dengang kunne man ikke lige ringe efter en ambu
lance - de kunne i øvrigt slet ikke køre med deres sy- 
gevogn med gummihjul på de glatte veje. Så vi satte 
os på kælken - en satte sig foran mig og holdt om 
ham, så fik vi et lille skub, og så gik det i strygende 
fart der ned ad, indtil vi kom ned til Tvedesvej. Der 
kom bagerlærlingen fra Christensens bageri på GI. 
Banegårdsvej kørende. Han fik den sårede op på 
stangen af cyklen, kørte med ham ned og fik ham ind
leveret til hospitalet.

Den første radio
Meget af vinterens underholdning foregik naturlig
vis indendørs. Det var ikke så varieret som nu - man 
havde jo hverken radio eller ijernsyn. Dog var radi
oen så småt ved at komme frem, og jeg var med, da 
den første radio blev præsenteret i Helsingør. Det fo-

Radioudstilling i Industriforeningen 1925.
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regik oppe i Industriforeningens festsal, der var fyldt 
med ledninger, antenner, kondensatorer og hvad alle 
disse ting nu hed. Publikum kunne kun få adgang til 
balkonen, hvorfra vi kunne se ned på det hele.

Den mand, der bød velkommen, sagde, at de skul
le præsentere den trådløse, men det så det ikke me
get ud til med alle disse ledninger.

Nu ville man altså prøve at få et signal igennem, 
som man sagde. Det lykkedes også at høre noget mu
sik, der blev sendt fra København til Helsingør, og 
som altså blev opfanget i Industriforeningen.

Senere sad vi selv derhjemme med vores krystal
apparater - det var apparater, hvor man i et glasrør 
havde et lille krystal, et mineral, som man kunne pir
re ved med en lille, tynd tråd, og når man ramte de 
rigtige steder, kunne man få en lyd frem. Når man 
indstillede en kondensator, kunne man virkelig høre 
musik - selvfølgelig kun i høretelefoner.

Der var en meget kraftig station ovre i Skotland og 
en anden i Tyskland, der hed Kønigswusterhausen, 
og de to gik bedst igennem. Når man sluttede om af
tenen, sagde de nede i Kønigswusterhausen: “Bitte, 
vergessen Sie nicht: Die Antenne zur Erde!” Det be
tød, at man skulle gå hen til vinduet, hvor antennen 
blev forbundet med jorden med en lille vippearm. 
Den skulle man slå fra antenne til jord, så lynet ville 
gå udenom apparatet, hvis det slog ned.

Senere kom der radioapparater med lamper - der 
var apparater med to lamper, tre var endnu bedre - jo 
flere lamper de havde, jo bedre var de. Det var næsten 
ligesom med cylindrene på bilerne. Nogle optrådte 
indbygget sammen med grammofon, men der var in
gen forbindelse - det var bare i samme kabinet.

Krystalapparat.

Musikken
Sådan var det dengang - helt anderledes end nu, for 
der var også tid til selv at spille noget. Jeg spillede på 
mundharpe og var faktisk helt god til det. Senere blev 
den erstattet af en harmonika, og da mit hjem nu var 
et hjem uden klaver og mine forældre gerne ville ha
ve, jeg skulle gå videre i musikkens ædle kunst, fik 
jeg lov at gå til violinspil hos en tidligere regi
mentsmusiker, der hed Rudolf Hansen og boede ude 
på Lappen. Samme sted gik iøvrigt Ole Høite, og jeg 
husker at det kostede 8 kr. pr. måned - altså 2 kr. pr. 
gang, og det kan nok ikke siges at være for meget.

Jeg blev aldrig en stor violinist, men jeg lærte at 
spille så meget, at jeg på seminariet kunne hellige 
mig orglet i stedet for violinen. Jeg nåede da også at 
få taget en organisteksamen, uden at jeg dermed vil 
påstå, at jeg kunne spille orgel. Da jeg senere be
gyndte at bruge det, var det under ganske specielle 
omstændigheder.

Violinspiller.
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Danseskole i
“Skydeselskabet

Ellers gik tiden derhjemme med at save krydsfinér. 
Jeg ødelagde en hel vindueskarm med dette arbejde, 
for “Familie-Journalen” kom jo hver uge med man
ge ting, man kunne klæbe op og klippe ud. Der var 
både modeller og noget til dukketeater, som jeg jo 
dyrkede kraftigt.

Man lagde vægt på den gode opdragelse, så børn 
og unge lærte at sige tak for mad, bukke pænt. Det er 
ting, som slet ikke kendes i dag, men vi lærte det, og 
til den gode opdragelse hørte også, at man kunne 
danse. Jeg fik lov at gå til dans ude i Håndværkerfor
eningen. Jeg tror de to, der drev det, hed Aage Niel
sen og frk. Larsen.

Dansetimer
Der lærte vi i hvert fald polka, hopsa, one-step og 
two-step, men også sekstur og lanciers. Sekstur var 
vi meget glade for, men lanciers’en var os lidt for høj
tidelig, så vi prøvede at snige os ned ad trappen eller 
gå på toilettet for at slippe. løvrigt lærte vi megen an
stand, vi lærte at inklinere og bukke, vi havde hvide 
glacé-handsker på, og når vi skulle tage om pigerne 
ved at lægge højre hånd om livet på dem, måtte vi ik
ke lægge hånden fladt. Vi skulle have tommelfinge

ren nedad og kanten af pegefingeren ind mod ryggen 
af pigen. Jeg ved ikke, om det var så rart, men man 
svedte i hvert fald ikke ind gennem kjolen.

Man skulle altid gå bag “Damen” - også nedad 
trapper, men aldrig opad, og aldrig slippe en dør, 
uden at se, om der var nogen bag én.

Der lærte vi så vinteren igennem at danse, og vi 
havde det meget sjovt - ikke mindst på hjemvejen 
med Erik Dencke, en meget musikbegavet dreng, der 
spillede vældigt godt klaver og tidligt begyndte at 
spille til baller.

Dengang gik man jo i matrostøj med bluser, der ik
ke som hos de rigtige matrosers hang lige ned, men 
som endte i en elastik forneden. Der kunne gemmes 
meget under den, og en dag, da vi gik hjem, havde 
Erik hele blusen fuld af fyrværkeri. Det gik vi ind for 
at brænde af i den lille lund eller park lige nedenfor 
Kongevejens skole, hvor der nu er parkeringsplads. 
Mens vi var i gang med det, kom en betjent i civil, 
tog os i kraven og spurgte os, hvad vi lavede der, og 
om vi ikke vidste, at det var forbudt. Han ville vide, 
hvem vi var - så skulle han nok snakke med vores fo
rældre. Det var mere end nok til at vi luskede af - men 
sådan går det jo ikke i dag.
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Når vinteren var forbi, kom afdansningsballet, og 
det har jeg altid syntes var morsomt. Det begyndte 
med kotillon, hvor man marcherer rundt to og to, 
skiller sig ud med det ene par til venstre og det andet 
til højre. Så kommer man op fire og fire, går engang 
til, gør det samme, kommer op otte og otte, og så 
stopper man. Senere kom selv kotillonen, der var tab
leau og uddeling af medaljer til drengene og blom
ster til pigerne.

Alt dette havde jeg glæde af omkring 1940, da jeg 
var lærer på Skolen i Marienlyst Allé, der i mange år 
ikke havde haft skoleballer, fordi ingen ville danse - 
drengene sad bare og kiggede på pigerne. Da fik jeg 
sat skub i skoleballerne ved de sidste par uger før bal
let at gå rundt i gymnastiktimerne med violinen un
der armen og sige: “Må jeg ikke have lov at spille lidt 
her?”. Jeg lærte dem at danse, og det viste sig, at når 
de kunne danse, var de meget lykkelige for det.

Det er en gammel historie, at drengene og de un
ge karle altid har generet sig for det. Jeg har set mas
ser af baller ude på landet, hvor de unge karle sad og 
trykkede sig. Først når de havde fået tilstrækkeligt 
mange øller, kunne de gå i gang med dansen. Jeg ved 
ikke, om det er helt på samme måde nu, hvor der ik
ke kræves så meget af dansen, når man bare står og 
udnytter rytmen sammen.

K.F.U.M.
Vi er nu nået ind i 1920’rne, og jeg husker min kon
firmation i 1923. Det var en dejlig fest, hvor famili
en fra nær og fjern var kommet til stede, både fra Jyl
land og min tante fra Sverige. Far havde en svensk 
bror, som døde tidligt, og hans enke, tante Anna bo
ede i Tommalilla, og hun var altså med til konfirma
tionen.

Jeg havde lidt svært ved at få den kirkelige fest til 
at hænge sammen med den verdslige fest bagefter. 
Det foregik ikke anderledes end andre steder, men 
jeg husker, at jeg på et tidspunkt om aftenen gik 
udenfor, stod helt alene og syntes, at det var under
ligt, at de nu teede sig sådan derinde, og hvad havde 
det egentlig med selve konfirmationen, dåbsløftet der 
var blevet bekræftet, at gøre?

Det hænger nok sammen med, at jeg på den tid 
havde fået min gang i KFUM sammen med en hel 
masse af mine kammerater - faktisk kom hele min 
klasse og flere andre klasser der. Det skyldtes nok, at 
man havde en meget dygtig sekretær, der hed Viggo 
Nielsen, og som iøvrigt siden blev præst i Rønne på 
Bornholm. Han var ingen stor sanger, men han lærte 
os en masse dejlige ungdomssange.

“Borgen”, KFUM’s 
bygning i Kongensgade.
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“Ungarske” musikere på Cirkus Savsmuld.

Cirkus Savsmuld
Der var bibeltime en gang om ugen, men der var og
så - vistnok lørdag - en aften med blandet program, 
så vi oplevede nogle dejlige aftner med sang, spil og 
god underholdning. Jeg havde selv lejlighed til at ar
rangere en sådan aften, som kom til at hedde “Cirkus 
Savsmuld”.

Nu var jeg jo cirkusinteresseret, og jeg havde in
strueret et program, hvor vi havde en cowboy, der 
kom ind og kunne lave noget med en lasso. Det end
te med, at han kastede lassoen ud i kulissen, hvor den 
fangede noget, man måtte forestille sig var en hest. 
Han havde et mægtigt mas med at trække den ind, 
men til sidst viste den sig at være en gyngehest.

Vi havde nogle, der kunne danse ungarske danse, 
nogle, der kunne trylle og synge, og så havde vi selv
følgelig klovner. Men det bedste af det hele var, at til 
musikken havde jeg foruden salens store flygel og 
nogle violiner også fået nogle FDF- drenge til at gå 
med og spille.

Jeg var ikke så klog dengang - jeg vidste nok, at 

der var én nøgle foran en violinnode og en anden for
an bassen på klaveret, men jeg vidste ikke, at trom
peterne og blæseinstrumenterne havde helt deres 
egen nøgle. Det lød ad pommem til - FDFerne spil
lede i en helt anden tonart end de øvrige, men bare 
det ene overdøvede det anden, så man enten hørte 
klaveret eller blæserne, kunne man godt genkende 
både “Alte Kameraden” og hvad vi nu ellers spille
de.

KFUM betød en masse for mig i de år, og jeg hu
sker, hvordan vi fulgtes, når vi skulle hjem. Nogle 
fulgte mig hjem ad Strandstien til Trykkerdammen, 
men sommetider syntes vi ikke, at vi havde fået snak
ket færdigt, og så fulgte jeg dem tilbage ind til hav
nen. Sådan kunne vi godt tage adskillige ture, inden 
vi skiltes. Det var nogle virkelig gode ungdomsår.

Vi gik selvfølgelig også både i biografen og teat
ret. Dengang havde vi jo endnu vort dejlige teater i 
Groskenstræde, Danmarks næstældste, hvis billede 
stadig ses i Teaterforeningens logo.

I 50’erne skænkede Haagen Petersen det til køb
stadmuseet i Århus, og efter at det var gennemfoto- 
graferet og -tegnet, blev det taget ned sten for sten og 
genopført i “Den Gamle By”, hvor det stadig bruges 
til specielle forestillinger. Den sidste jeg så i Gro
skenstræde i begyndelsen af 20’rne var “Jomfrubu
ret”.

Allerede dengang blev det brugt til biograf, når der 
ingen turnéer var, og senere blev det udelukkende 
biograf under navnet “Kosmorama”. Vi havde yder
ligere 2 biografer, “Biografen” i Industriforeningens 
gård og “Billedteatret” på hjørnet af Stengade og 
Søstræde i Forsamlingsbygningen.

500-års jubilæet
1926 fyldte Helsingør 500 år, og det jubilæum blev 
virkelig fejret med manér. Ude på Grønnehave hav
de en kendt scenograf opbygget en gammel by med 
bymur, tårne og gammeldags borgerhuse, altsammen 
lavet af en slags papmaché, men pragtfuldt så det ud.

Der var en turneringsplads, hvor dragoner eller hu
sarer i gammeldags dragter drønede frem mod hin
anden med fældede lanser, mens byrådet med deres 
damer sad i logerne og applauderede. Det var jo, 
mens Peder Christensen var borgmester, og vi kald
te ham jo ikke uden grund for “Kong Peder”, for han 
forstod virkelig at sætte noget i gang.
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“Trekongermø- 
det” ved Hel
singørs 500-års 
jubilæum 1926. 
De tre konger 
er borgmeste
ren Kong Pe
der, der står på 
talerstolen og 
taler til bl.a. 
Kong Christian 
X med dronning 
Alexandrine og 
kronprins Fre
derik ved indvi
elsen af statuen 
af Kong Erik af 
Pommer.

Der var optog gennem byen, meget flotte fra for
skellige tidsaldre, der var fest på Axeltorvet, hvor ok
ser blev stegt på spid, og det nye mindesmærke for 
Erik af Pommern blev afsløret. Man talte om Tre 
Kongers-mødet, for der var jo tre konger sagde man: 
kong Christian X med dronning Alexandrine, Erik af 
Pommern og så var der jo også kong Peder.

En af attraktionerne var “Det rullende Hus”. Horn- 
bækbanen havde fået sit gamle damplokomotiv ud
skiftet med en moderne motorvogn. Den blev om
bygget til et nydeligt stråtækt bindingsværkshus med

Det rullende hus.

forhave og flagstang. Her sad Brødrene Espensen, 
hver gang toget standsede på en station og underholdt 
med harmonikaspil og viser. Jeg lærte dem udenad - 
man havde jo ikke bånd og plader - og jeg kan de fle
ste endnu.

Inde i Fratergården ved det gamle kloster spillede 
man “Det gamle Spil om Enhver”med Anders de Wa
hl, og ude på Kronborg spillede man “Trold kan tæm
mes” inde i slotsgården. Det var Johannes Poulsen, 
der var en adelsmand, der kommer til Venedig og gif
ter sig med en vanskelig dame. Købmanden havde jo 
flere døtre, og den ene, Katrine, var ikke til at få af
sat, men adelsmanden fører hende hjem og tæmmer 
sin trold. Han har en væbner med sig, og denne 
væbner blev spillet af Storm Petersen.

Begge var udstyret med en hestekrop, der sad 
rundt om livet med et skaberak ned for at dække be
nene. Udenpå var der sat et par diminutive ben, så det 
så ud som om der sad to små, kortbenede mænd på 
hestene, og det var meget morsomt at se.

På et tidspunkt kom en flyvemaskine hen over 
Kronborg, formodentlig for at tage nogle pressebil
leder. Det larmede, som fly gjorde dengang, og de 
måtte stoppe spillet - der var jo ikke tale om mikro-
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“Det gamle spil 
om Enhver” 
i Fratergården 
med scene i tre 
niveauer.

foner og højttalere, som nu. Da de havde stået lidt, 
gik Storm P hen og satte sig på en balustrade med fa
caden ud mod publikum, så hele denne hestehistorie 
vippede op og man kunne kigge lige ind i den og se 
ham i underbukser. Det vakte jo vældig jubel.

Jeg havde lejlighed til at overvære det hele på nært 
hold, fordi jeg og et par kammerater havde fået 
ansættelse som sprogkyndige guider, der skulle vej
lede turisterne. Det gjorde jo, at vi var med til det he
le og nød det, 17 år gamle. Vi dansede charleston til 
“Kanske frk. Carlsson” og “Valencia”, og “Sikke en 
nat i Kronborgskoven”.

f|
/
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Da regnskabet for jubilæet blev gjort op, havde det 
selvfølgelig givet underskud - det gør sådan noget al
tid. Byens forretningsdrivende havde stillet en ga
rantikapital til rådighed, og både far og mor tabte 
penge, men de var enige om, at de var givet godt ud.

Mens verden brænder
Indtil nu har disse erindringer været spredte indtryk 
uden egentlig kontinuitet, men lad mig i en sam
menfatning sige, at det var en spændende tid, præget 
af den store verdenskrig og store tekniske fremskridt. 
Jeg var under krigen 5-9 år, og måske kan man sige, 
at det er begrænset, hvad man lægger mærke til i den 
alder, men det var alligevel ikke så lidt.

Dengang havde man hverken radio eller tv, men så 
fulgte man med i aviserne, og jeg kunne læse allere
de som 7-årig. Jeg husker, at jeg så et billede af en 
meget krigerisk soldat, og at der stod, at det var en 
montenegriner. Jeg kunne ikke forstå, hvad der var at 
grine af, men far fortalte, at det var en soldat fra Mon
tenegro. Jeg læste i det hele taget meget dengang - al
le fars bøger, og jeg husker bl.a. at Jack London gjor
de et stort indtryk på mig.
Muren til middelalderbyen på Grønnehave.
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Far med vickiers.

Ellers så vi biografernes ugerevyer, og det skær
pede nok læselysten, at man gerne ville læse de tek
ster, der fulgte billederne, for talefilm havde man ik
ke endnu.

Selv Chaplin blev involveret i krigen - man så ham 
ude ved fronten i vicklers, uniform og stålhjelm, og 
på en eller anden måde fik han taget 6-7 tyskere til 
fange. Da han kom hjem med dem og fremstillede 
dem, blev han spurgt, hvordan han havde taget dem 
til fange, og jeg kan netop huske teksten: “Jeg om
ringede dem!” Og det lo man jo meget af.

Dette med uniform slog også igennem i det civile 
liv. Far havde f.eks. en slags ridebukser på, når han 
var ude at køre med bilerne - og så havde han 
vicklers! Det var noget de allierede brugte, men som 
tyskerne ikke havde: brede filtbånd, som man hæfte
de fast på støvlen og viklede hele vejen rundt om 
skinnebenet op til knæet, hvor man gjorde det fast 
med et bændel. Det var mit job at tage dem af, når far 
kom hjem. De skulle ikke bare tages af, men vikles 
den anden vej, så de lå klar som to ruller, når far skul
le bruge dem næste morgen.

Vi mærkede også krigen på andre ting, selvfølge
lig. Vi mærkede den på vareknaphed, rationerings
mærker skulle man have, og så lille man var, forstod 
man godt, at vi var et “puslingeland, som hyggede sig 
i smug, mens hele verden brændte om vor vugge”, 
selvom Aakjærs dejlige tekst først kom til mange år 
efter. Det var iøvrigt det samme, “Gullaschvisen” 
handlede om, bare på en helt anden måde - vi klare
de os på bekostning af andre mennesker.

Danmark var vel, hvad man kaldte væbnet neutralt 
i modsætning til den sidste krig, hvor vi var besat. 

U-både under 1. Verdenskrig.
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Man opretholdt en beredskabssstyrke, hvor far var 
indkaldt nogle gange. Jeg var stolt ved at spadsere 
ved siden af denne officiant.

Inde i det inderste hjørne af havnen lå til stadighed 
2-3 u-både, og det lykkedes mig at komme ned i en 
af dem og se de meget vanskelige forhold, man ar
bejdede under. Der var meget snævert, og midt i det 
hele lå nogle torpedoer, der var fedtet ind for ikke at 
ruste. Store transportskibe kom med udvekslingsfan
gerne til Horserød-lejren, først russere og senere 
franskmænd. Jeg husker tydeligt, at et stort fransk 
skib lagde til ved søndre mole. Vi stod inde på kajen 
og råbte: “Beskidt, beskidt”, fordi vi havde fået at vi
de, at så fik vi nogle beskøjter eller småkager. Det har 
selvfølgelig været biscuits, men det gik udmærket 
med “beskidt”. løvrigt var Horserød-lejren og en til
svarende lejr i Jylland nok Danmarks største huma
nitære indsats i verdenskrigen.

Bilen
De tekniske fremskridt i disse år var betydelige, for 
under en krig kan man altid finde på. Der skete såle
des en stor udvikling med “automobilet”, som man 
sagde for at fortælle, at den var selvbevægende. Jeg 
tror, at det var “Politiken”, der havde en enquete, 
hvor order automobil blev borkortet til “Bil”.

Bilerne blev hastigt flottere og flottere og større og 
større, men ind imellem dukkede der én op, der ikke

udmærkede sig ved sin størrelse, men ved sin enkel
hed. Det var Ford-bilen, der har haft meget stor ind
flydelse på bilernes udvikling. Det var den første bil 
med rattet i venstre side. Det var jo også mest hen
sigtsmæssigt, men i Europa havde man hidtil indret
tet sig, som man var vant til fra hestevognene, med 
“kusken” i højre side. Den havde også fjedrene på 
tværs, mens de på alle andre biler sad ligesom vogn
fjedre i gamle dage med to foran og to bagved.

Fords bil var næsten gearløs med tre pedaler samt 
håndgas ved rattet. Når man skulle starte, skulle man 
trykke pedalen i en bestemt stilling, hvor den var neu
tral. Så trådte man den helt i bund, gav håndgas og 
kom i første gear. Når vognen var godt i gang, tog 
man gassen ned et øjeblik, slap pedalen og så var man 
i andet gear. Så let gik det - der var ingen gearstang 
at hive i.

De første busser
Samtidig blev andre biler bygget større og større, og 
lige efter krigen kunne man se nogle store turistbus
ser i Helsingør. De kom fra København lige som nu, 
men dengang var de åbne, og sæderne var anbragt 
som teatersæder i rækker bag hinanden, så hver ræk
ke var lidt højere oppe, så de bageste sad et par me
ter til vejrs. Det har blæst godt om ørerne, men man 
kørte ikke så stærkt.

Anton Eriksen var smed i Havreholm - ikke den 
smed, Larsen- Græsted fortæller om, som havde byg
get en cykel selv af vognhjul - men han slog tidligt 
ind på buskørsel og startede Helsingørs første bybus 
fra Hestens Bakke, ned ad Kongevejen, gennem 
Stengade og alle de andre gader, ned om havnen og 
videre ud ad Esrumvej. Det var linje 1, og siden kom 
der selvfølgelig en linje 2 til.

Anton Eriksens bus var som en gammeldags spor
vogn med bænkene på langs indenfor og bagpå en 
perron, hvor man kunne stå. Og den havde billettør, 
fordi chaufføren havde nok at gøre med at køre.

En anden Eriksen var Hans Eriksen, som også var 
vognmand. Han begyndte at stille havebænke op i si
ne lastbiler, en ved hver side, og så kunne han lave 
skovturskørsel. Hvad det har udviklet sig til, ved vi 
jo allesammen.

De tre pedaler i Fordbilen.
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Helsingørs 
første bybus.

Det var også på den tid, jeg oplevede den første 
selvåbnende dør, som man nu har bl.a. på hospitaler. 
Det var nede hos Stricker, der var isenkræmmer hvor 
Otzen nu har sin fine porcelænsforretning på hjørnet 
af Bjergegade og Set. Olaigade. Ved juletid var det 
sådan, at hver gang en kunde nærmede sig, måske for 
at kigge, svingede døren op, og de fleste blev så du
perede, at de gik ind. Sådan fik Stricker en del kun
der, men at der i virkeligheden stod en bydreng skjult 
med et tov i hånden og trak over nogle trisser, fik in
gen at vide.

Teknisk fremskridt
Også i den almindelige hverdag trængte teknikken 
frem. Komfuret i køkkenet blev afløst af gas, og det 
var dejligt nemt. Først kom de små gasblus, og sene
re fik vi gasovn, så man rigtigt kunne stege julegå
sen.

Gaslygterne beholdt man i mange år efter krigen 
som gadebelysning, men inde i stuerne blev petrole
umslamperne efterhånden afløst af elektriske lamper, 
men det var nu som regel de gamle petroleumslam
per, man brugte. Der blev bare trukket en ledning fra 
væggen i en pæn bue ud til petroleumslampen, hvor 
der var sat en elektrisk pære i i stedet for beholderen 
til petroleum.

Når man byggede nye huse, sørgede man dog for 
at ledningerne ikke kunne ses ved at lægge dem op 

over loftet til midten af rummet, hvor man altid hav
de lampen hængende. Det er pudsigt at se, at det i de 
senere år er blevet moderne, at man igen skal kunne 
se denne krumme ledning - måske hænger det sam
men med betonbyggeriet.

Flueskab og høkasse
Alt det moderne køkkeninventar, man har i dag, hav
de vi ikke. Til gengæld havde vi ting, som ikke ken
des i dag. Madlavningen foregik på et komfur, men 
den sidste del af kogningen foregik i en høkasse, som 
stod ved siden af komfuret. Den kunne rumme en 
gryde, som blev isoleret med et lag hø eller gamle 
aviser, så den kunne holde sig varm.

Hvis noget skulle afkøles, blev det anbragt i et flu
eskab. Det sad uden på huset på nordsiden, hvor so
len ikke nåede hen, og helst så det kunne nås fra køk
kenvinduet. Det var lavet af lister og et fintmasket 
ståltrådsnet, som fluerne ikke kunne komme igen
nem. De var jo ellers en plage dengang. Men i flues
kabet kunne man anbringe mælk, fløde eller f.eks. 
nylavet rødgrød til afkøling.

Hvis man skulle bruge is, samledes det om vinte
ren i store kuler i jorden. Store isflager fra damme og 
søer blev gemt i en sådan iskule med halm ogjord og 
brugt om sommeren. Senere begyndte man at fabri
kere is, og en isvogn kørte rundt med store, firkante
de stænger, så man kunne købe en halv, en hel eller 
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en kvart. Stykkerne blev lagt i en iskasse, pakket ind 
i mange lag avispapir, så isen holdt længere. At det 
så heller ikke afgav kulde, var en helt anden sag, men 
det så man stort på. Elektriske køle- og fryseskabe 
kom først frem efter anden verdenskrig.

Radioen gik sin sejrsgang. Til at begynde med 
måtte man sidde med øretelefonerne på, men senere 
fandt man på at lægge et par telefoner ned i en 
krystalskål, så man - hvis man lyttede godt efter og 
der var stille i stuen - kunne sidde rundt om og høre 
uden selv at have telefoner på. Senere kom de rigti
ge højttalere, og radioerne blev tilsluttet lysnettet ef
ter først at have været drevet af batterier og akku
mulatorer.

Fra “hønsepind” til “frihjul”
Den daglige hygiejne gik det fremad med. Jeg hu
sker, da vi fik badeværelse indrettet med et stort kar 
med løvefødder og gesvejsninger og en kæmpestor 
kobberkedel, hvor vandet blev varmet op med gas. 
Det varmede, og så kunne man få et dejligt karbad, 
men jeg er ikke sikker på, at man havde en bruser. Vi 
fik også vort eget toilet, træk-og-slip som man sag
de, som jeg ellers kun havde set ved Jydsk Forenings 
juletræ i hotel “Øresund”. Her så jeg det første gang 
og blev rædselsslagen, da jeg trak i snoren, så vandet 
væltede ned, som om det aldrig ville stoppe.

En vigtig teknisk finesse var, at cyklerne fik frihjul 
- “Torpedo” hed de vist allesammen. Det betød, at 
man ikke skulle sidde og træde rundt hele tiden, men 
kunne holde frihjul og bremse ved at træde bagud.

Før den tid var pedalerne fast forbundet med bag
hjulet med kæden, så når man skulle stå op, havde 
man en lille pind helt inde ved akslen på baghjulet til 
venstre, en “hønsepind,” sagde vi.

Her trådte man op med venstre fod og skubbede af 
med højre, indtil man var kommet godt i gang. Når 
cyklen trillede, hævede man sig på det venstre ben op 
og henover sadlen og greb de roterende pedaler. Det 
kan man nu kun få at se i cirkus.

Fra håndværk til industri
Elektriciteten ændrede jo kolossalt meget ved er
hvervslivet. Butikker kunne blive helt anderledes op
lyst, og det betød meget, især ved juletid. Det betød 
også meget i biografer og andre steder, men også fa
brikker og værksteder ændredes.

Før havde man haft en stor dampmaskine til at le
vere drivkraften, og den holdt en eller flere aksler i 
gang under loftet. På akslen var der mange skiver 
med drivremme ned til de forskellige maskiner, som
metider lige ned og sommetider snoet og drejet. Det 
så ganske fantastisk ud, der var en klapren og spekt
akel af disse drivremme, og der var også meget ar
bejde med at holde dem vedlige. Nu kunne man let 
bare få et par elektriske ledninger hen til apparatet, 
og så kørte det på den måde.

Det betød også meget, at håndværkere kunne få 
små maskiner til at hjælpe sig, for det gik tilbage for 
håndværkerne, selvom vi endnu havde en hel del af 
dem. Vi havde bl.a. en meget, meget rigtig håndvær
ker, som var drejer. Han var så meget håndværker, at 
han kom til at lyde navnet “Drejeren”, da han senere 
blev vognmand og fik sin egen lille brune bil, der 
brugte så lidt benzin, at lidt på en flaske var nok til 
en tur til København, efter hvad han sagde. Men han 
kørte iøvrigt aldrig i København. Hvis en kunde vil
le der ind, blev han sat af i Klampenborg med be
mærkningen: “Ved De hvad, hr? Herfra går der både 
sporvogn og tog, så det er meget billigere, hvis De ta
ger det her”. Og så kørte “Drejeren” hjem igen.

Man fortæller om “Drejeren”, at mens han var 
håndværker, kom engang en snedker til ham og 
spurgte, hvad han skulle have for at lave fire ben til 
et bord. Dem kunne Drejeren da godt lave for tre kro
ner. “Jaja”, sagde så snedkeren, “men hvis vi sætter 
det i fabrikation og bestiller til 20 borde, hvad skal 
du så have for hvert?”

“Ja, så bliver det jo dyrere”, sagde Drejeren. 
“Hvad - bliver det dyrere?” “Ja, for så bliver det jo 
kedeligt”, sagde “Drejeren”. Den historie fortalte 
man meget, og den siger jo i al sin enkelhed lidt om 
forskellen på håndværk og industri. Efterhånden for
svandt mange af disse små håndværkere, og de op
slugtes af værftet, byens store arbejdsplads. Her kun
ne man tilsyneladende bruge alle, hvad enten de var 
håndværkere eller bogholdere eller kontorfolk.

Værftet prægede byen, både med sit morgen- og 
middagspiv, som Børge Jørgensen synger om, og 
med trafikpropperne, når de kom drønende ud alle 
sammen ved middag og fyraften og stoppede al an
den trafik. Værftet prægede byen på mange andre 
områder, og jeg vil tro at 1/3 af byen har været mere 
eller mindre afhængig af det.
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Turistbus med
god udsigt, men 
også træk og fa
ste “ringe” på 
baghjulene.
Det har nok 
stødt lidt.
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Der gik mange historier om værftet, da det rigtigt 
kørte. Det var altsammen historier om manglende ef
fektivitet, smårapserier og tyverier. Man fortalte, 
hvordan en mester sagde til folkene: “Nu må I gem
me jer, nu kommer ingeniøren”. Men hvis en mester 
havde nogle dage, hvor der ikke var så meget at la
ve, var han interesseret i at holde på sine gode folk, 
og det er der måske ikke noget at sige til. Hvor me
get der var om rapserierne og tyverierne, ved jeg ik
ke, men der var da ligefrem noget, man kaldte det 
stjålne hus, og det ligger der vist endnu.

Den sidste mølle
Som dreng interesserede jeg mig ikke så meget for 
værftet som for Hollandske Mølle, der lå lige ved si
den af mit hjem. Det var et spændende sted med det 
store rugbrødsbageri, hvor de mægtige plader gled 
ind på en slags elevatorer. Det var spændende at se, 
men endnu mere spændende var selve møllen; en 
pragtfuld hollandsk mølle med vinger, der kunne stil
les med lameller efter hvor megen vind der var. En 
mindre mølle sad oppe i toppen og sørgede for altid 
at holde de store møller oppe i vindretningen, og der 
var en møllegang, hvor man kunne gå rundt neden 
under vingerne - sikke et sus der var.

Bøndervognene kom kørende og holdt i en port 
under selve møllen. Fra dem blev der hejset korn
sække op, og det var meget sjovt at stå og kigge ned 
på alt dette fra et af de mange stokværk og se, hvor
dan kornet kom op, styrtede ned i de store kværne, 
blev til mel og senere kom i sække, leveret ned igen 
og kørt væk. Jo, møllen var et pragtfuldt sted og et 
meget smukt vartegn for Helsingør, når man kom 
kørende hertil.

Hollandske Mølle hed sådan, fordi den var bygget efter 
det hollandske princip, at hun “hatten ” med møllevinger
ne drejede sig eftervinden, mens resten af møllen - i mod
sætning til stubmøllerne - stod fast.
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Hjem 
til mid
dags 
maden.

Det er en skam, at den er forsvundet. Man kan godt 
forstå, at de to svogre, Quistgaard og Kallenbach, ef
terhånden ikke havde råd til at ofre alt det, der skul
le til for at bevare den, for alt blev industrialiseret, og 
elektriciteten trak også der kværne og alt andet. Men 
møllen burde have været bevaret som et vartegn, og 
man kan ikke lade være at spørge: hvem har ansva
ret for det manglende initiativ, dengang den for
svandt?

Fremtidsplaner
Jeg skulle til at tænke på min fremtid. Jeg legede i 
nogen tid med tanken om at blive jurist, for jeg var 
så god til at sige imod, sagde mor, og til at vende or
dene, så jeg skulle nok blive en god sagfører. Men 
studiets længde, økonomien og tålmodigheden slog 
ikke rigtigt til, så jeg besluttede i stedet at blive lærer 
- det var jo også dejligt med lange ferier og andre go
der.

Dengang skulle man være præparand, før man 
kunne blive lærer. Man skulle forberede sig til ger
ningen og se, om man i det hele taget var egnet til 
den. Siden har andre fag fået lignende regler, men det 
er da ganske interessant, at det første fag, hvor det 
blev indført, var lærergerningen, noget af det vigtig
ste, der findes.

Det var obligatorisk, at man skulle gå et helt år 
sammen med nogle ældre lærere. Se, hvordan de bar 
sig ad og få en udtalelse om sin egnethed fra dem, før 
man kunne komme på seminariet.

Jeg havde to muligheder - Skolen i Lundegade 
eller Skolen i Marienlyst Allé. Vi havde kun de to 
folkeskoler i Helsingør, og det mærkelige var, at 
selvom de lå ganske tæt sammen, kun med et sta
kit imellem, var det to fuldstændigt adskilte verde
ner.

Bøndervogne i møllegården.
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Lærerkorpset ved 
Skolen i Lunde gade 
i30’rne.
Mine tre lærermestre 
er der endnu. 
Sølvhøj i øverste 
række helt tv., 
Palmark nr. 4 fra v. 
i midterste række og 
Laurits Petersen 
længst th.

I den ene herskede skoleinspektør Arkil og i den 
anden overlærer Laurits Pedersen, Helsingørs kend
te historiker, som jeg dengang ikke anede, at jeg se
nere skulle afløse som leder af aftenskolen, for det 
var han nemlig også.

Skolestridigheder
Overlærer var det samme, som nu kaldes skolein
spektør, og Arkil var ikke alene inspektør for Lun
degade, men for det samlede skolevæsen, når han el
lers kunne få noget at vide hos Laurits Pedersen.

Deres skoler var så adskilte, som de kunne være. 
Hvis man fik en god idé på den ene skole, duede den 
absolut ikke på den anden. F.eks. havde man på Sko
len i Marienlyst Allé fundet på at afløse de store, åbne 
papirkurve på gangene til madpapiret af høje, gråma- 
lede søjler med en lille åbning foroven, så de var me
re renlige. Til gengæld havde man på Lundegade fun
det ud af, at det ville være rimeligt, hvis der i hver 
klasse var et danmarkskort og et europakort, så lære
ren bare kunne rulle sådan et kort ned, hvis man vil
le vise eleverne noget.

Disse kort med rullegardin-system blev aldrig ind
ført på Marienlyst, men Lundegade fik til gengæld 
heller aldrig de mere hygiejniske papirkurve.

Jeg havde selv gået på Lundegade, så jeg holdt mig 
til den og gik ind og snakkede med Arkil. Far og mor 
havde jo travlt, så jeg ordnede altid selv den slags ting 
- det er nok også derfor, jeg er blevet, som jeg er, 
ikke så vant til at spørge andre til råds. Min kone 
har det omvendt, de var otte søskende, så hun er helt 
anderledes vant til at drøfte tingene. Jeg gik altså 
ind og snakkede med Arkil, og det var da helt i 
orden. Hvor jeg ville studere? Ja, jeg ville da gerne 
søge til Jonstrup statsseminarium. Det var glimren
de, der havde han selv gået engang, og det var et godt 
sted.

Nu skulle han finde nogle gode lærere til mig, og 
det blev tre af de dygtigste, han havde: Hans vice
skoleinspektør Laurits Jensen, en meget dygtig 
mand, meget ivrig indenfor det kirkelige og KFUM. 
Overlærer Sølvhøj - far til Hans - der også var in
spektør på Teknisk skole, og Palmark, der foruden at 
være overlærer var forstander på Handelsskolen og 
havde opfundet et skrivesystem, der gik landet over 
og virkelig var et godt system.

Jeg fulgte deres undervisning med stor interesse - 
sammenlignede, tænkte og tog det bedste fra hver. 
Snart fik jeg lov til selv at prøve, mens de hørte på, 
og det varede ikke længe, før jeg fik lov at klare un



dervisningen helt alene, for de havde jo alle nok at 
bruge et par fritimer til - med deres dobbelte job.

Vi kvinder
Jeg var kun et par år ældre end de ældste elever, og 
vi kom vældig godt ud af det sammen, men selvføl
gelig blev der også lavet grin med mig.

Det var i en af de ældste klasser, at en pige “rakte 
fingeren i vejret” og spurgte, om hun måtte “gå i 
gården”. Det fik hun selvfølgelig lov til. Og den 
næste. Og den næste. Først da den fjerde ville af sted, 
gik det op for mig, at der da vist var noget galt.

Jeg rettede mig op og så ud over klassen: “Hør, kan 
sådan nogle store piger ikke ordne det i frikvarteret, 
så vi slipper for det renderi?”

Da var det, at pi^en foran mig så mig lige i øjne
ne, satte den ene hånd i siden, skød hoften lidt frem 
og sagde: “Hr. læren må jo vide, at vi kvinder, vi har 
jo så’n vore perioder!”

Det vidste jeg faktisk ikke så meget om - enebarn 
som jeg var. Og jeg aner ikke, hvordan jeg kom vi
dere med den time, men hvor ville det være morsomt 
at hilse på en af dem, der var med til den spøg, som 
nok var meget dristig - dengang. Hun må være over 
80 år nu.

Efter den oplevelse var i hvert fald barndommen 
forbi, og resten af ungdomstiden tilbragte jeg uden 
for Helsingør, så det hører ikke med her. Der er dog 
lige en enkelt knude, som jeg har lovet at løse, så jeg 
fortsætter lidt endnu.

Pragtfulde ungdomsår
JKPSS - Jonstrup Kongeligt Privilegerede Stats Se
minarium - stod der i kokarden på vore huer, som i 
modsætning til studenterhuerne var sorte. Seminari
et lå helt ude på landet, omgivet af en herlig natur 
mellem Måløv og Ballerup på Frederikssundsbanen. 
Mange kender det fra Rudolf Bruhns roman “De 
Seks”.
Der tilbragte jeg tre pragtfulde ungdomsår og fik af
løb for al den lyst til sang, musik og teater, som hav
de fulgt mig fra min tidligste barndom. Blandt andet 
lavede vi hvert forår en revy. En opgave, som jeg 
havde en speciel baggrund for, gennem mit kendskab 
til Helsingør Revyerne, hvor jeg også havde haft min 
gang. Men der skete meget andet på dette traditions
rige sted - med eget “sprog” og helt egne skikke.

Folk i Frederikssundtoget lyttede, når vi på vej 
hjem fra en glad aften i København f.eks. sagde, at 
vi “trak på skulderbåndet” eller “jeg er ligegyldig”, 
og ørerne voksede næsten på dem, når vi snakkede 
om at “ræve” (pjække) den næste dag, for ikke at stå 
og “støvle” (kludre) ved den sorte (tavle), når vi nu 
havde været inde og “fjamse” (flirte) i København. 
Måske skulle man hellere tage natten til hjælp og gi
ve ham “Tyredjævelen” en chance. Tyredjævelen var 
“ham”, der fik os til at slide i det. Han blev indfanget 
efter en “vild” jagt - dagen før eksamen begyndte - 
og “henrettet”.

Noget af det, der gjorde Jonstrup Seminarium til 
noget særligt, var, at vi boede der - som på Regensen 
i København. Vi var altså sikret undervisning og op
hold, men skulle selv sørge for forplejning, møbler, 
bøger o.s.v. På den tid var der ikke noget, der hed SU 
eller andre støtteordninger. Man kunne kun studere, 
hvis ens forældre - eller andre - havde råd til at beta
le. Ellers kom man i lære som 14-årig og boede hjem
me, til man var udlært og kunne klare sig selv.

Styr på økonomien
Mine forældre kunne betale, men da jeg efter en 
måned kom og bad om penge til en tur, der var ar
rangeret til det svenske seminarium i Lund i efter
årsferien, syntes far, det var ved at blive for meget, 
og foreslog, at jeg i stedet kom hjem i efterårsferien. 
Der var nok at tage fat på.

Det passede ikke rigtigt ind i mine planer. Sådan 
en tur betød jo meget - både for kammeratskabet og 
ens udvikling, så jeg gik ned i banken og spurgte, om 
jeg kunne låne 3.000 kr. i 5 år.

Det var der ikke noget i vejen for. Jeg skulle bare 
skrive under dér og min far dér, som kautionist. Jo, 
men det var altså noget, far ikke skulle blandes ind i. 
Hvad med mine to onkler, skræddermester Larsen på 
Torvet og bogbinder Ludvigsen i Fiolgade? Kunne 
de bruges? Ja, hvis jeg kunne få dem til at kautione
re, var det helt i orden.

De var mere end villige. Jeg tror faktisk, de nød at 
kunne drille svoger Christian. Han var jo så vigtig af 
sin studerende søn. Men det gik for sent op for mig.

Far sagde ikke noget, da jeg fortalte det - som en 
fuldbyrdet kendsgerning. Men jeg følte, at jeg ikke 
burde have sat ham i denne forlegenhed. Jeg har al
drig været så hensynsfuld, før lidt af min kones smit
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tede af på mig. Resultatet var imidlertid, at jeg - fra 
jeg var 19 år - selv har haft styr på min økonomi, og 
det har været dejligt aldrig at skulle være afhængig 
af andre. De 3.000 kr. slog til ved at spare hårdt - især 
på kosten, hvor jeg fik forstærkning af mors gode 
mad lørdag/søndag, hvor jeg som regel cyklede hjem 
- og hjalp til! De blev også betalt med renter til tiden, 
selv om det så lidt sort ud i starten.

Det kostede et navn
11931 stod jeg med min eksamen - og meget små ud
sigter til at få noget at bestille på grund af en enorm 
overproduktion af lærere. De gik faktisk fra dør til 
dør og solgte snørebånd for at opretholde livet.

Efter et par vikariater i Øst- og Sydsjælland sad jeg 
en søndag formiddag i begyndelsen af december i 
skolebestyrer Sørensens smagfulde hjem, øverst i 
Horsens Private Realskole for at få en personlig sam
tale angående en ledig lærerstilling med historie og 
fysik som hovedfag.

Der var faktisk ikke noget, jeg ikke ville gøre for 
at få stillingen til 175 kr. pr. måned, så da han - efter 
at have kikket på mine anbefalinger, som var virke
lig fine - sagde: “De hedder Danielsen, men D’et bru
ger vi i forvejen på skemaer og lignende til lærer Dis
sing. De har vel ikke et mellemnavn”. “Jo, jeg hed
der Christian GAARDE Danielsen”.

Sådan gik det til, at jeg kom til at hedde Gaarde, 
da jeg allerede et halvt år efter eksamen var fast an
sat som realskolelærer. Navnet blev efterhånden godt 
kendt, for jeg rodede mig - som sædvanlig - ind i en 
masse foretagender: Teater, kor, orkester o.s.v.

Året efter blev jeg ansat som organist ved Horsens 
Statsfængsel, også kaldet Tugthuset. Det gav 500 kr. 
om året og dækkede lige huslejen i en hyggelig lille 
ungkarle-hybel, hvor jeg havde masser af elever i 
bl.a. violinspil.

At rejse er at leve
“At rejse er at leve” er en sentens af H.C. Andersen, 
som han ofte selv citerer, og jeg kan helt slutte mig 
til den.

Siden jeg var 10 år, har jeg brugt alle mine som
merferier til at rejse. I begyndelsen til slægt og ven
ner rundt om i Danmark. Det foregik med de mange 
små dampere, som to gange om ugen sejlede fra 
Kvæsthusbroen i København til hver sin Østjyske 

havn: Ålborg, Randers, Århus, Horsens, Vejle, Fre
dericia, Kolding og Sønderborg.

Det var meget spændende. De første gange blev 
jeg fulgt til damperen, hvor der altid stod en mand og 
solgte bananer, som vi aldrig så i Helsingør. Rejsen 
foregik selvfølgelig “på dæk”, og i Jylland stod en 
slægtning og tog imod den, nu og da, meget søsyge 
gæst.

Senere klarede man rejsen selv, og det var altid en 
spændende indledning til en begivenhedsrig ferie i et 
land, hvor man måtte lære sproget for at kunne klare 
sig mod de andre drenge, der stemte i med: “Køben
havner, du savner din mors papa”. Nå, de lærte selv
følgelig, at der er forskel på Helsingør og Køben
havn. Senere gik ferieturene hele landet rundt, først 
på cykel og til sidst i racerbil med Holger nede fra 
Stevns.

I seminarietiden udvidedes rejserne til Sverige og 
Norge sammen med forskellige kammerater. Vi hav
de instrumenter med, og det gjorde os særligt vel
komne - især ude på landet, hvor man ikke var for
vænt med den slags.

Den sidste rejse - før tyskerne lukkede os inde fra 
omverdenen - foretog jeg sammen med min kone i 
1939. Den varede i 6 uger og førte os Den Botniske 
Bugt rundt - det vil sige hele Sveriges østkyst, Fin
land og Ålandsøerne.

Vi fortsatte efter krigen og synes nu, vi har set alt, 
hvad vi havde lyst til.

Den Gaardøske navneknude
Jeg har altså skiftet navn undervejs.

Det er jo så almindeligt i dag, men dengang var jeg 
ked af, at skulle svigte mit gode familienavn, Dani
elsen. Det var imidlertid nødvendigt, og nu skal jeg 
løse “navneknuden”:

I 1935 giftede jeg mig med Esther, det bedste og 
sødeste menneske, jeg har mødt. Hun var bornhol
mer, så for at gøre det nemmere for de tilrejsende, 
blev brylluppet holdt hos hendes søster og svoger i 
en dejlig gammel præstegård på Lolland. Bryllups
rejsen gik i kajak ned ad Gudenåen med hvede
brødsdage i medbragt telt.

Mor var død i 1930, men far boede stadig i Hel
singør, og der var også andet, der trak, så jeg holdt 
øje med de sparsomme embedsopslag. 1 1936 lykke
des det, men nu opstod et nyt problem. Jeg var kendt 
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som Gaarde i Jylland, men som Danielsen i Helsing
ør, og det lød alle mine papirer på.

Danielsen var i øvrigt et meget populært navn i de 
år, for det blev brugt af en anonym velgører, som del
te mange penge ud.

Vi prøvede at klare situationen ved at kalde os 
Gaarde-Danielsen, men det gik ikke. Folk misfor
stod Esthers bornholmske dialekt i telefonen og tro
ede, hun sagde “Godda’ Nielsen”. Vi måtte beslutte 
os for det ene eller det andet.

Far var selvfølgelig ked af det, hvis vi svigtede det 
gamle navn, men på den anden side var det altså hans 
mors familienavn, vi tog, så han lod sig overtale - 
selvfølgelig af Esther. Hvem kunne stå for hende?

Vi søgte Genealogisk Institut om tilladelse til at 
skifte navn, men det kunne ikke lade sig gøre - den
gang. På den anden side forstod man godt vore van
skeligheder og tilbød os at vælge mellem en række 
helt nye navne.

Vi valgte Gaardø som det, der kom Gaarde nær
mest. Det lod sig ovenikøbet let rette på vor fine dør
plade af bornholmsk stentøj, som vi havde fået til 
vort bryllup. Sådan gik det altså til, at ikke blot den 
vej, jeg er født på, men også jeg selv har skiftet navn 
et par gange.

Siden 1937 har mit fulde navn derfor været 
Christian Gaarde Gaardø. Det står på alle officielle 
papirer, men selv kalder jeg mig Chris Gaardø, og jeg 
kan bedst lide, at man bruger det gammeldags “aa”. 
Min søde kone, som har betydet alt for mig, fandt på 
at forkorte “kongenavnet” til Chris, nu bruges det af 
alle, og det er de velkomne til.

PS:
Jeg kan ikke slutte disse erindringer uden en stor tak 
til de mange mennesker, der har stillet billeder til 
rådighed, for at beretningen ikke skulle blive alt for 
kedelig.

Den største tak skal selvfølgelig lyde til redaktør 
Birger Mikkelsen, som endnu engang har gjort en

Esther - Det bedste, der er sket mig.

kæmpeindsats for at fastholde en periode af Helsing
ørs historie.

Det var Mik, der fik mig til at indtale båndet, da 
jeg sad hæmmet af en brækket hofte i 1989.

Hans afskrift har ligget klar lige siden. Nu må jeg 
hellere se at få læst korrektur - inden det er for sent.
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Årsberetning 1994
af museumschef Kenno Pedersen

På mange måder har det museale arbejdsår 1994 i vid 
udstrækning været centreret om Frilandskulturcen
tret på Flynderupgård og “Skibsklarerergården” i 
Strandgade 91.

Det historiske landbrug ved Frilandskulturcentret 
kom så småt igang med ansættelsen af en landbrugs
uddannet projektleder. Imidlertid er det kun ager
brugsdelen, som indtil videre har kunnet sættes 
iværk. Husdyrholdet må afvente en afklaring på det 
bygningsmæssige område. Netop den landbrugshi
storiske del af planerne for Frilandskulturcentret har 
givet anledning til debat og spørgsmål til Helsingør 
Byråd, hvilke er blevet behørigt besvaret af borgme
ster Per Tærsbøl i Byrådets spørgetid. En del af det 
igangværende projekt omfatter tillige en omlægning 
af hovedbygningens haveanlæg, som føres tilbage til 
tiden omkring 193o. Ledvogterhuset ved Agnetevej 
er i den forbindelse blevet indrettet til medarbejder
hus med spise-og omklædningsfaciliteter.

Skibsklarerergården i Strandgade 91 er i god gæn
ge. Restaureringen af butiksinventaret er tilende
bragt på Nationalmuseets Bevaringssektion i Brede, 
og kan således i begyndelsen af 1995 blive genpla
ceret i butikslokalet. Med henblik på indretning og 
drift af et “museum” i ejendommen Strandgade 91 er 
et driftsselskab blevet stiftet den 27. september 1994. 
Selskabets formål er at indrette og drive Skibsklare
rergården, som er museets navn. Den første bestyrel
se består af restauratør Søren Fisker (formand), mus
eumsdirektør Hans Jeppesen (Handels-og Søfarts
museet) og museumschef Kenno Pedersen (Helsing
ør Kommunes Museer). Udover en fredning af bu
tiksinteriøret, der er fra begyndelsen af 1820’rne, har 
ejeren af Strandgade 91, Søren Fisker, den 13.10. 
1994 fået lyst en deklaration på ejendommen, som 
giver driftsselskabet permanent råderet over ejen
dommens stueetage, der skal fremstå med fungeren
de skibsprovianteringshandel, skipperstue, klarerer
kontor og fremstillingsvirksomhed, sådan som det er 
omtalt i forrige årsberetning.

Indsamling og registrering
Sidste årsberetning blev under dette punkt indledt 
med ordene: “Også i 1993 har indsamlingsvirksom
heden været henvist til at køre i lavt gear....”. Ord som 
fuldt og helt dækker situationen også i 1994. Bortset 
fra modtagelsen af et par støne arkivfonde fra blandt 
andet den tidligere “Helsingør og Omegns Bank” har 
museerne således ikke forestået nogen større eller på 
anden måde iøjnefaldende hjemtagelser i 1994. Men 
trolig vil dette indtræffe i forbindelse med den ind
samlingskampagne, som museerne har iværksat over 
det mangesidige begreb og fænomen “fusk”.

Selvom indsamlingsvirksomheden måtte have 
været behersket, har museernes registreringsafdeling 
haft mere end rigeligt med arbejde. Arbejdet med den 
omfattende genstandsoverflytning til centralmagasi
net fortsætter, og vil realistisk set i bedste fald stadig 
pågå de næste par år. Der ydes i det hele taget en over
ordentlig stor og prisværdig indsats af medarbejder
ne på dette område. Selvom arbejdspresset vil aftage 
i løbet af nogle år, så har magasinoverflytningen med 
dens utroligt mange arbejdsprocesser afsløret en la
tent underbemandning på dette arbejdsområde, som 
må søges kompenseret hurtigst muligt. Dette gælder 
også med hensyn til den ikke mindre omfattende ar
kivmæssige side af museumsvirksomheden, som i 
vid udstrækning må klares ved volontørarbejde. Her 
tænkes i første række på Børge Hansen, som har påta
get sig det nærmest uoverskuelige arbejde at regi
strere og ordne det kolossale arkiv fra Helsingør 
Værft. Men i høj grad også Annette Aagaard, som be
tjener den personalhistoriske afdeling i det by histo
riske arkiv.

Erhvervelser
Med støtte fra forskellige fonde, institutioner og pri
vate mennesker er det atter i 1994 lykkedes museer
ne at få suppleret samlingerne med en række gode og 
interessante erhvervelser. Helsingør Museumsfore
ning har således betænkt museerne med et usigneret, 
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lidt naivistisk, men særdeles interessant maleri med 
motiv fra Marienlyst Slot. På maleriet ses bl.a. den 
træpavillon, som tilbyggedes slottets bagside på bro
en, kort før slottet var blevet kurbad i 1858. Ligele
des har restauratør Søren Fisker til museerne erhver
vet på auktion et maleri af Vilhelm Kyhn med motiv 
fra stranden ved familien Rugaards badebro i Helle
bæk.

Museerne har gennem en årrække haft en række 
portrætter af Brinck-Seidelinslægten deponeret. De 
bedste var udstillet på Marienlyst Slot. Imidlertid øn
skede ejerne at realisere portrætsamlingen, som om
fattede betydende kunstnere. Med økonomisk støtte 
fra Kulturelt Udvalg, Statens Museumsnævn, Spare
kassen Bikuben lykkedes det museerne at erhverve 
Abraham Wuchters portræt af Sophie Davidsdatter 
Seidelin, som derfor lykkeligvis fortsat indgår i ma
lerisamlingen på Marienlyst Slot.

Undersøgelser og forskning
Medarbejderne har udført en lang række punktun

dersøgelser, foranlediget af de mange henvendelser, 
som i årets løb er blevet rettet til museerne såvel 
skriftligt som mundtligt. Museerne lægger overor
dentlig stor vægt på at fungere som en videnbank, der 
virkelig kan trækkes på. På den anden side kræver 
dette unægtelig også, at der sættes noget ind på de 
forskellige konti. Omfanget af de museale under
søgelser og forskningen har imidlertid været for
holdsvis begrænset. Utroligt mange og forskelligar
tede museale arbejdsopgaver optager dagligdagen og 
mere til, så det er uhyre vanskeligt at finde tid og ik
ke mindst sammenhængende tid til at foranstalte de 
fornødne undersøgelser endsige gøre påbegyndte 
færdige. Dette har blandt andre museumsinspektør 
Anne Majken Snerup Rud måtte sande til fulde med 
hensyn til Espergærde-undersøgelsen, som endnu 
mangler den sidste finish.

Ved en donation har Lund & Rasmussens 
Fond/Legat gjort det muligt at få undersøgt og be
skrevet historien om ejendommen Svingelport 7, der 
er opført omkring 1765. Resultatet er sammenfattet i 
museumsinspektør Lars Bjørn Madsens artikel i nær
værende årbog. Historien om de øvrige huse og byg
ninger langs de 3644 alen, som vejen mellem Svin
gelport og byskellet ved Snekkersten blev opmålt til 
at være i 1777, er tilsvarende beskrevet i en artikel af 

Kenno Pedersen, her dog i en form, der mere bærer 
præg af en oversigt.

En del arbejdsmæsssige ressourcer er blevet an
vendt på en undersøgelse af de bygnings-og interiør
mæssige forhold i Strandgade 91.

Den arkæologiske virksomhed har i 1994 været 
yderst begrænset. Som et såkaldt ikke gravende mus
eum har der kun været tale om besigtigelser i forbin
delse med jordfund, hvilket er sket i samråd med 
Nordsjællandsk Folkemuseum og Nationalmuseet. 
Hertil kommer behandling af en del lokalplaner. På 
baggrund af fornyet undersøgelser af det foreliggen
de materiale vedrørende Stürup Plads, må netop det
te område i byen karakteriseres som overordentlig in
teressant arkæologisk set. Der er tale om en central 
beliggenhed og dermed en oplagt kilde til Helsingørs 
ældste historie - Valdemarernes Helsingør - hvilket 
nødvendigvis må fordre en nærmere arkæologisk un
dersøgelse i forbindelse med en eventuel opførelse af 
et indkøbscenter på pladsen.

Endvidere har museerne haft en del arbejde i for
bindelse med Det særlige Kirkesyns anmodning om 
at være tilsynsførende på det kulturhistoriske områ
de i forbindelse med restaureringen og nybyggeriet 
ved Helsingør Domkirke, St. Olai.

Det lykkedes ikke at skaffe de nødvendige økono
miske midler til en fortsat arkæologisk lokalisering 
af Christian den Fjerdes kobbermølle i Hellebæk. 
Museerne har derimod modtaget økonomisk støtte af 
Amtsmuseumsrådet med henblik på en færdiggørel
se af udskrivningen af Christian den Femtes mark
bøger herunder eng-,skov-og græsningstaksation 
1681.

En moderne og tidssvarende forskningsinstitution, 
som et museum nu engang også er, må nødvendigvis 
gøre brug af EDB, der er blevet tidens løsen. De øko
nomiske ressourcer har imidlertid langt fra stået mål 
med ønsker og behov, men det er dog lykkedes at få 
opbygget netværkssystem på Bymuseet, som nu rå
der over et fuldt udbygget system. Tilbage står etab
leringen af tilsvarende på de øvrige afdelinger og få 
bundet disse sammen til en enhed.

Bevaring
Det interne bevaringsarbejde ved museerne har i det 
forløbne år i det store hele været koncentreret om den 
genstandspleje, der naturligt har fulgt i kølvandet på 
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genstandsoverflytningen til den nye magasinbyg
ning. Plejen har fortrinsvis omfattet frysning eller be
handling i “varmekontaineren” under behørig kon
sultering af konservator Jørgen Winther, der tillige 
har bistået museerne i andre konserveringssager.

En flittig og engageret medarbejder eller rettelig 
elev inden for dette særlige museale arbejdsområde 
har været Elisabeth Thorsen. Elevtiden udløb medio 
november. De 2 år har med al tydelighed afdækket et 
stort og latent behov for oprettelse af en egentlig be
varingssektion ved museerne.

Museernes engagement i det eksterne bevarings
arbejde er blevet øget betydeligt de seneste år, og har 
således også i 1994 været ganske omfattende. Det har 
fortrinsvis været gamle kendinge så som Strandgade 
91 og arbejdet med realiseringen af pleje-og renove
ringsplanen for Snekkersten-Skotterup stejleplads, 
der har præget arbejdet. Sidstnævnte projekt er 
iøvrigt blevet tildelt Helsingør Kommunes miljøpris. 
Større nye sager er ikke kommet til i det forløbne år. 
Derimod et væld af mindre sager, hvor museerne har 
fungeret som konsulenter.

Formidling
Hvem orker, hånden på hjertet, at gå på museum i sol
skin og henved 30 graders varme. Ikke synderlig 
mange, hvilket da også tydeligt afspejler sig i muse
ernes besøgsstatistik for de umanerligt varme som
mermåneder. Visse dage var besøgsmæssigt noget 
nær en katastrofe. Når det samlede besøgstal ved 
Helsingør Kommunes Museer for 1994 blot udviser 
et fald på 16,9%, nemlig fra 31.311 til 26.000? be
søgende i 1994, må frekventeringen uden for den tra
ditionelle højsæson i sagens natur have været rime
lig god. Eller sagt med andre ord, så fejler interessen 
for at gå på museum tilsyneladende ikke noget i Hel
singør. Heller ikke set i regional sammenhæng eller 
på landsbasis. Men den må meget gerne blive meget 
større.

I absolutte tal udviser besøgsstatistikken for de re
spektive afdelinger, at 14.170 (17.118) besøgte Ma
rienlyst Slot, 7271 (10.496) Helsingør Bymuseum, 
3593 (3167) Flynderupgård Museet og Museet Ti- 
køb Frysehus 501 (530). Sidstnævnte antal er et mi
nimumstal, da der er tale om optælling i gæstebogen.

Antallet af betalende gæster på museerne er pro
centuelt faldet fra omkring 60 til 52%. Museerne 

havde i 1994 tilsammen 13.594 betalende gæster.
Det bør selvfølgelig, når besøgstallet vurderes for 

1994, tages i betragtning, at Marienlyst Slot var luk
ket de to første måneder af året i forbindelse med i- 
standsættelsen af trapperummet. Hertil kommer, at 
1993 ovenikøbet besøgsmæssigt var et rekordår for 
museerne på grund af en særdeles populær sommer
udstilling på Marienlyst Slot. Bemærkelsesværdigt 
er det, at Flynderupgård Museet har haft 13,5% flere 
besøgende i 1994. Dette må givetvis tilskrives det 
øgede aktivitetsniveau, som er blevet museet til del i 
forbindelse med planerne om “Frilandskulturcen
tret”, et slags øko-museum eller om man vil: Et mu
seum uden vægge. I alle tilfælde er det ved Flynde
rupgård Museet, museumsvæsenet på længere sigt 
virkelig har muighed for udvikle sig i takt med tiden 
og de fordringer, som berettiget stilles til en moder
ne og tidssvarende kulturhistorisk institution. Man 
har måske lov til at se den beskedne fremgang i be
søgstallet, som et udtryk herfor. Udover den varme 
sommer må også et fald i antallet af særudstillinger 
rimeligvis tilskrives en del af årsagen til de færre 
museumsgæster. Men hvorom alting er, så åbnede 
museernes første særudstilling på Marienlyst Slot 
den 5. marts. “Kontraster” var fotografiudstillingens 
titel. Ved samme lejlighed blev det nyistandsatte 
trapperum på slottet præsenteret. Fotoudstillingen 
blev i maj måned afløst af en udstilling med kunst
nersammenslutningen “Blå Sekvens”. Og den 11. ju
ni kunne museerne under stor festivitas slå dørene op 
for “Den keramiske kande”, som var titlen på årets 
sommerudstilling på slottet. Udstillingen var arran
geret af museumsassistent Mona Faye, som havde 
fået god hjælp i et samarbejde med keramikerne Pe
der Rasmussen og Ole Jensen. En flot og interessant 
udstilling med kander fra middelalderen og op til 
idag, hvor 20 danske keramikere gav deres bud på 
nutidens kande. Alle tre etager på slottet var inddra
get i udstillingen, således med borgmesterens tilla
delse også øverste etage. Arkitekt Bernts gedigne og 
enkle glasmontre, som museerne ekstraordinært hav
de måtte investere i, dannede et perfekt udstillings
ramme for kanderne. Ovenikøbet klædte montrerne 
de klassiske interiører. Med Anne Karrebæks samti
dige maleriudstilling - Kærlighedens dilemma - føje
des endnu en dimension til kandeudstillingen og slot
tet.
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Sommertid er også koncerttid på Marienlyst Slot. 
Og atter lykkedes det Lars Fenger med økonomisk 
støtte fra “Holland i Helsingør” og Kulturelt Udvalg 
samt en række lokale firmaer at få arrangeret nogle 
velbesøgte kammerkoncerter. Inspireret af kultur
projektet “Holland i Helsingør” var koncertrækkens 
gennemgående tema hollandsk musik. Ligeledes i 
forbindelse med “Holland i Helsingør” havde muse
erne planlagt en kulturhistorisk udstilling af neder
landske malerier. Af økonomiske grunde måtte den 
storstilede udstilling imidlertid stilles i bero.

Derimod kunne en udstilling om den særegne 
“Amsterdamskole”, der arkitektonisk udmærkede 
sig ved en eminent murstenskunst, åbne på Bymuse
et med økonomisk støtte af “Fonden til international 
forståelse”. Arkitekt Lars Pedersen stod for ide og 
tilrettelæggelse af den flotte udstilling.

En retrospektiv udstilling med værker af maleren 
og grafikeren Ernst Zeuthen (1880-1938) åbnede den 
7. oktober på Marienlyst Slot. Det var en interessant 
og inspirende udstilling, som gennem en utraditionel 
ophængning, der spillede op til Zeuthens særegne 
malerier, har fået mange positive tilkendegivelser. 
Hovedparten af de udstillede værker var stillet til 
rådighed af familien.

Zeuthen måtte i slutningen af november måned 
vige pladsen til fordel for museernes efterhånden tra
ditionsrige julearrangement på slottet. Temaet var 
dennegang “Julemanden besøger slottet”. Annette 
Aagaard havde skrevet julehistorien. En fornem ka
ne forspændt et udstoppet rensdyr og efterspændt en 
kæde af slotsnisser siddende på kælke, udgjorde 
sammen en række dejlige julekort og 4 montre med 
nutidigt legetøj, venligst udlånt af legetøjsforretnin
gen “Englebasseme” i København, selve juleudstil
lingen. Julemændene var på skift Ole Thestrup, Po
ul Mikkelsen og Axel Floor, som alle skal have en 
stor og varm tak for al hjælp. Ligeledes Grethe Mik
kelsen for arbejdet med julemandsdragten og meget 
andet. Borgmester Per Tærsbøl fulgte traditionen op 
ved at forestå juletræstændingen og dermed åbnin
gen af julearrangementet. Henved 2000 børn og 
voksne besøgte slottet i julemåneden.

Også på Flynderupgård Museet er julearrange
menter ved at blive en god og fast tradition. Julear
rangementet omfattede bl.a. et smukt juletræ, pyntet 
som i 1920’erne, en helt ny tekstning for børn af de

le af den permanente samling, samt det store tilløbs
stykke: Julebukke-binding. Ca. 900 børn nåede sam
men med Ritta Vognsen Jensen og Pernille Sørensen 
at binde julebukke og kranse af langhalm.

Flynderupgård Museet dannede naturligt rammen 
om en præsentation af bogen “Ved Juletide. En kul
turhistorisk julerejse i Nordsjælland”. Den blev holdt 
over dåben af formanden for Kulturelt Udvalg, 
Mama Dahl Nielsen, kulturdirektør Peter Grønholt 
Pedersen og borgmester Per Tærsbøl. En bog om ju
len og dens traditioner i det nordsjællandske synes 
længe at have været et savn. Museerne har haft in
tentionen, men ikke midlerne til at sætte en sådan bog 
i værk. Når det alligevel nu er lykkedes at få udgivet 
“julebogen”, skyldes det alene stor velvilje af Elisa
beth Bjørn-Petersen, Nofo-print. Interessen for bo
gen har været meget positiv. I alle tilfælde har den 
solgt godt i museumsbutikken, son i anledning af ju
len var blevet udvidet til mere end det dobbelte.

Tidligere på året havde Helsingør Museumsfore
ning i samarbejde med museerne udgivet “Holland
ske spor i nutidens Helsingør” skrevet af museums
formidler Poul Korse i anledning af festivalen “Hol
land i Helsingør”. Publikationen var i første række 
tænkt som en gave til museumsforeningens medlem
mer, men kunne også erhverves formedelst 10 kr - for 
48 sider! Også medlemmerne af Frederiksborg Amts 
Historiske Samfund fik bogen tilsendt som gave.

Lige inden året randt ud, nåede Anne Majken 
Snerup Rud at få sidste hånd lagt på den meget om
fattende og grundige registrant over sommerrevy
erne i Søstræde. Registranten, der er på 155 sider, er 
en for så vidt muligt fuldstændig fortegnelse over al
le de numre og skuespillere, der er gået over den lil
le scene i årene 1917-1966. Registranten er en ud
løber af den populære særudstilling om sommerre
vyerne, som stadig er på Bymuseet.

Bymuseet var ikke direkte involveret, men lagde 
alene rum og udstilling til i forbindelse med præsen
tationen af bogen “.. i anstændighedens navn....” 
skrevet af redaktør Birger Mikkelsen. Anledningen 
var 50-året for stiftelsen af “Sundets Venner”, der 
havde sin baggrund i de illegale sundruter, der etab
leredes i forbindelse med jødetransporterne i efte
råret 1943. Tikøb Brugs lagde tilsvarende lokale til 
præsentationen af Aksel Sørensens bog “Tikøb i bil
leder”, der er blevet en bestseller. De 500 eksempla
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rer, som den lille charmerende billedbog blev trykt i, 
blev bogstaveligt revet bort i tiden op mod jul. Bo
gen er iøvrigt et særtryk af Aksel Sørensens artikel i 
museernes årbog 1993.

Det uforlignelige Marienlyst Slot dannede ligele
des rammen om Helsingør Skakklubs 70-års jubi
læums skakmatch. Matchen, der strakte sig over 4 
dage, blev overraskende vundet af Sune Berg Han
sen, Helsingør Skakklub, over verdensranglistens 
nummer 25. Arrangementet bibragte slottet en 
landsdækkende presseomtale, endog i TV 2’s “Sport 
Kort”.

Økonomisk og arbejdsmæssigt har udstillings
virksomheden på Marienlyst Slot været højt priorite
ret, men også ressourcekrævende, hvorfor der ikke 
har været grundlag for større særudstillinger på By
museet og Flynderupgård. Foruden en udstilling om 
den særegne “Amsterdamskolen” inden for arkitek
turen blev det dog også til et par brugerudstillinger 
på Bymuseet. “Tingelingelater”, en meget omfatten
de udstilling af tinsoldater og andre figurer, og “For 
fuld damp”, en kavalkade af modeltog. I forbindelse 
med “Tingelingelater” afholdt Christian Lygum og 
John Hansen to meget velbesøgte arrangmenter for 
børn i skolernes vinterferie.

På Flynderupgård er skoleudstillingen blevet flyt
tet til stueetagen. Den havde indtil da plads på første
salen, som har måttet inddrages til kontor og møde
lokale i forbindelse med etableringen af Frilandskul
turcentret på Flynderupgård, som iøvrigt præsente
redes med en plancheudstilling på kluturby-færgen 
“Kronborg”. I Museet Tikøb Frysehus har den loka
le museumsgruppe arrangeret”Tikøb Skole på Mu
seum” og “Tikøb Brandvæsen”.

Museerne har som “lokalsamfundets hukommel
se” samt “viden- og identitetsbank” sædvanen tro, 
haft vældig mange henvendelser fra nær og fjern om 
alskens spørgsmål. En del af henvendelserne har 
selvfølgelig kunnet besvares prompte. Andre spørgs
mål har krævet større og til tider omfattende under
søgelser og dermed tidsforbrug. Museerne lægger 
overordentlig stor vægt på denne funktion. Og netop 
i egenskab af at være “viden- og identitetsbank” har 
museerne været inddraget i researchen bag den vi
deo-præsentationsfilm, som Helsingør Kommune 
har fået udarbejdet.

Formidlingsmæssigt har museerne endvidere 

været engageret i foredrag, omvisninger og ture, li
gesom der har været lagt stor vægt på, og er blevet 
anvendt mange frivillige ressourcer i at være en ak
tiv og deltagende del af lokalsamfundet og dets for
hold ved bl.a. at være bredt repræsenteret i forskelli
ge foreninger og lignende.

Udover “annoncering” i nogle få og udvalgte 
museumsguides har museerne kun meget sporadisk 
og da alene i forbindelse med arrangementer tegnet 
egentlige annoncer i dagspressen. Men finansieret af 
Søren Fisker har Bymuseet imidlertid fra august 
måned 1994 kunnet annoncere i Ekstrabladet den 
første og sidste lørdag i hver måned. Annonceringen, 
der foregår sammen med 9 andre museer i hoved
stadsområdet, fortsætter frem til juni måned 1995. 
Effekten af en sådan annoncering er vanskelig at må
le eksakt, men et udbytte heraf er uomtvisteligt, og
så på lidt længere sigt. Museerne har ligeledes været 
engageret i turistprojektet “Kulturekspressen”.

Organisation og samarbejde
En stor og dybtfølt tak skal allerførst rettes til med
arbejdere og ledelse ved Helsingør Erhvervs- og Ud
dannelsesrådgivning for et altid godt og berigende 
samarbejde - en helt uvurderlig hjælp for museerne i 
det daglige virke. Også en stor tak til Arbejdsfor
midlingen.

Museerne har tilsvarende haft et fortrinligt samar
bejde med Pædagogisk Central, hvor “trykkeren” 
har bistået museerne med råd og dåd. Ligeledes Kul- 
tur-og Fritidsforvaltningen, som museerne nu har 
været tilknyttet i 2 år. Samarbejdsmæssigt kan mu
seerne kun med tilfredshed se tilbage på 2 år i Kul- 
tur-og Fritidsforvaltningen. Det åbne og fordumsfrie 
samarbejde er blevet yderligere styrket og udviklet. 
Berigende er det tillige, at forvaltningen i stadig 
større udstrækning gør brug af den sagkundskab og 
de særlige kvalifikationer, som rummes blandt mu
seernes medarbejdere. Således repræsenterer muse
erne forvaltningen i en arbejdsgruppe vedrørende re
vision af partiel byplan nr. 19, om en “Kronborg-sti” 
og i “Image Forum”.

Klokken 9 mandag morgen samles alle medarbej
dere ved museerne til “trappemøde” - en slags per
sonalemøde. Sædvanligvis foregår møderne på By
museet, men forlægges tid efter anden til de øvrige 
afdelinger. Udover det at bibringe personalet en ge
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nerel orientering om museale spørgsmål og forhold, 
har møderne til formål at skabe et socialt samvær på 
tværs af den enkelte medarbejders domicil og ar
bejdsområde. Endelig bruges møderne selvfølgelig 
til drøftelse af personalemæssige forhold. De egent
lige museale sager behandles på inspektørmøderne 
eller ved Samrådsmøderne. Sidstnævnte holdes godt 
og vel en gang om måneden med deltagelse af samt
lige fastansatte medarbejdere.

Vedtægter og stillingsbeskrivelser pålægger mu
seernes ledelse at søge samarbejde med beslægtede 
institutioner og organisationer. Museeerne er på den 
baggrund repræsenteret ved Palle Westergaard (by
rådet) og museumschefen i Amtsmuseumsrådet for 
Frederiksborg Amt. Endvidere er museerne repræs
enteret i “dragtpuljen” ved Kirsten og Annette Aa
gaard, “byhistorisk pulje” ved Anne Majken Snerup 
Rud, “håndværks-og industripuljen” ved Lars Bjørn 
Madsen, arbejdsgruppe om lerjordshuse ved Anne 
Majken Snerup Rud og Lars Bjørn Madsen. Ar
bejdsgruppe om Fællesindsamling i Frederiksborg 
Amt, ved Anne Majken Snerup Rud. Sammenslut
ningen af Lokalhistoriske arkiver i Frederiksborg 
Amt (LAFA) ved Anne Majken Snerup Rud (næst
formand) og i Frederiksborg Amts Historiske Sam
fund ved Kenno Pedersen (formand). Sidstnævnte er 
tillige fødte medlemmer af henholdsvis Frilandskul
turcentret Flynderupgårds Venner og Helsingør 
Museumsforening. Med observatørstatus deltager 
Anne Majken Snerup Rud og Kenno Pedersen i hen
holdsvis Hornbækegnens Historiske Arkiv og i Hel
lebæk-Aalsgaarde Egnshistoriske Forening.

Kurser og seminarer
Med godt og vel 8000 kroner afsat på budgettet til ef
teruddannelse af det faste personale på 12 medarbej
dere har kursusfrekventeringen været yderst begræn
set. I bedste fald ville midlerne have rakt til nogle 
ganske få og billige kurser, eller som tilfældet blev i 
1994 et selvarrangeret internt EDB-kursus med Bjar
ne Birkbak som den udefrakommende instruktør.

For første gang i flere år har museerne været re
præsenteret ved et møde i DKM. I dagene 16.-18. no
vember deltog museumsisnpektør Anne Majken 
Snerup Rud i det årlige, faglige orienteringsmøde på 
Fuglsøcentret på Mols, hvor oplægget til den nye 
museumslov påkaldte sig ekstraordinær interesse.

Annette Aagaard og Kirsten Aagaard har ligeledes 
i efteråret deltaget i dragtpulj emøde i Den gamle By 
i Århus.

Museumssekretær Ågot Bryde Andersen er blevet 
optaget på DKII, hvilket betales af den centrale ud
dannelsespulje. En anden pulje betalte det lederkur
sus, som blev museumschefen tildel. Det pågælden
de lederkursus afvikledes over 3 gange 4 dage på 
Trouville i Hornbæk.

Trouville var ligeledes stedet, hvor Kulturelt Ud
valg med nærmeste embedsmænd afholdt en åben te
madag, som bl.a. omfattede en dyberegående orien
tering om de områder og institutioner, som sorterede 
under udvalget. Men også fordomsfri drøftelser af 
mål og med for kulturen og dermed et forsøg på en 
formulering af en overordnet kulturpolitik frem til år
tusindskiftet. Temadagen blev 2.- 4. september fulgt 
op af en studietur, hvor bl.a. Øko-museet i Skjern- 
Egevad kommuner var ét af målene, hvilket skal ses 
i relation til planerne om etablering af et Frilands
kulturcenter på Flynderupgård, hvilket ikke må for
veksles med et frilandsmuseum!

Med undtagelse af tre medarbejdere, som måtte la
des tilbage for at passe museerne, drog resten af med
arbejderne en dag i september i samlet flok til Ros
kilde Museum, hvor museumsdirektør Frank Birke
bæk tog imod, og fortalte om museets struktur og or
ganisation og den museale nutid og nære fremtid.

Personale
Efter en del år i stillingen som museumsbetjent/mu- 
seumsassistent/fotograf blev Carsten Møller efter 
ansøgning i begyndelsen af året ansat som ny maga- 
sinforvalter/museumshåndværker med domicil på 
Flynderupgård Museet. Carsten Møller har blandt 
andet været med i hele opbygningsfasen af museer
nes nye centralmagasin på Flynderupgård, herunder 
også udviklingsarbejdet omkring varmekontaineren. 
I museumsbetjent/assistentstillingen er ansat Bent 
Petersen, der på fornem vis har dokumenteret sam
arbejdsevne og mange kvalifikationer, herunder ind
sigt i den vanskelige EDB-verden.

I november måned udløb “læretiden” for Elisabeth 
Thorsen. Genstandspleje var det centrale element 
i uddannelsesforløbet, hvor det lykkedes Elisabeth 
på helt sin egen måde at gøre opmærksom på nød
vendigheden af en stillingsnormering på dette vi
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tale museale arbejdsområde. Der vil selvfølgelig bli
ve arbejdet på sagen. Imens skal en varm tak lyde til 
Elisabeth for en altid stor og engageret arbejdsind
sats.

Fratrådt pr 31.december er endvidere weekendku
stoden gennem mange år ved Flynderupgård Muse
et, Martin Holm Hansen. Martin har været ved Flyn
derupgård siden starten, i slutningen af 7o’eme, og 
måske i virkeligheden meget før, som søn af muse
umsforvalter Ritta Vognsen Jensen og barnebarn af 
Arne Meyling, egnsmuseets stifter. Når Martin har 
valgt at holde op nu, skyldes det arbejdsmæssige ud
fordringer i det fremmede. Museerne må desværre 
dermed sige farvel til en overordentlig stabil og loy
al museumsmedarbejder. Det var ligeledes med be
klagelse, at museerne erfarede, at Pernille Sørensen 
opsagde sin stilling som projektleder for det histori
ske landbrug ved det kommende Frilandskulturcen
ter på Flynderupgård.

Normeringen ved museerne udgør 12 “fuldtids
stillinger”, som omfatter følgende: Museumschef 
Kenno Pedersen, museumsinspektør Anne Majken 
Snerup Rud, museumsinspektør Lars Bjørn Madsen, 
museumsformidler Poul Korse, museumssekretær 
Ågot Bryde Andersen, magasinforvalter/museums- 
håndværker Carsten Møller, museumsassitent Ritta 
Vognsen Jensen, museumsassistent Mona Faye, 
museumsassistent Kirsten Aaagaard, museumsassi
stent Bent Pedersen, museumsassistent Tenna 
Bülow, rengøringsassistent Dorthe Steffensen, ren
gøringsassistent Mette Corneliussen, rengøringsassi
stent Kirsten Floor, kustode Christina Krönlein, 
volontør Annette Aagaard, volontør Børge Hansen 
og museumsmedarbejder Jørgen Nielsen.

Bygninger
Gennem efterhånden mange år har fugtproblemer i 
stueetagen på Marienlyst Slots bagfacade været på 
dagsordenen, når der skulle tales almindelig vedlige
holdelse, men problemet har altid måtte udskydes af 
økonomiske årsager. 1994 blev anderledes. Med Ni
kolaj Jørgensen som rådgivende ingeniør lykkedes 
det konstruktør John Mortensen, Teknisk Forvalt
ning, at få udarbejdet et projekt for omfangsdræn, 
som var økonomisk overkommeligt. Arbejdet blev 
iværksat sidst på året og effekten fornemmes allere
de.

1994 blev ligeledes året, hvor en yderst tiltrængt 
istandsættelse af trappen og trapperummet på slottet 
blev gennemført med et flot resultat. En farveaf- 
dæking godtgjorde iøvrigt, at trappen oprindelig hav
de stået i umalet træ. En tilbageføring var nærlig
gende, men de økonomiske ressourcer rakte kun til 
en afslibning og maling af trappen. Et flot og gedi
gent arbejde er blevet udført.

Vind og skævt stod det gamle cykelskur i Karme- 
literhusets have. Et malerisk forfald havde præget 
halvtagsskuret gennem en halv snes år, da det ende
lig “styrtede om” og blev erstattet af et nyt og gedi
gent skur i rødmalet træværk. Samtidig blev en di
skret belysning etableret langs gangstien forbi cy
kelskuret.

Sommerens dygtige regnbyger havde til fulde do
kumenteret den ringe tilstand, der rådede med hen
syn til Karmeliterhusets tag og berettigelsen i ønsket 
om en etapevis udskiftning af taget. Et ønske, som 
blev fremført allerede i 1986!

På Flynderupgård har vedligeholdelsesarbejdet 
indskrænket sig til en særdeles tiltrængt afslibning og 
lakering af gulvene i skrankerum og skolestue.

Kontoen til “Samlingers forvaltning” måtte alvor
ligt holde for i forbindelse med en påkrævet udbyg
ning af det såkaldte dæk i magasinbygningen, som 
herefter er fuldt og helt udbygget. Magasinbygnin
gen omfatter således henved 1000 kvm gulvareal. 
Alligevel vil det kunne forudses, at en vis pladsman
gel vil råde henimod afslutningen af magasinover
flytningen. I mellemtiden må der skaffes plads til op
bevaring af museernes arkivaliesamlinger. En alvor
lig og en overordentlig pladsmangel råder allerede, 
hvilket kræver en løsning inden for en meget over
skuelig tidshorisont.

De lokalhistoriske arkiver
vimuseumsinspektør Anne Majken Snerup Rud 
På dette tidspunkt sidste år skrev jeg, at på grund af 
pladsmangel kunne kun meget slanke personer ar
bejde på vores arkivloft på Bymuseet. Nu er situati
onen nået så langt, at der simpelthen hverken kan 
komme personer eller mere materiale ind. Ved for
skellige midlertidige omplaceringer og en konstant 
flytten rundt på de samme arkivkasser har vi lavet en 
nødløsning, der antagelig kan vare til april-maj 
måned. Så et er en stakket frist.
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Et er, at medarbejderne har dårlige pladsforhold , 
noget andet er, at arkivets brugere også har det. I 
modsætning til selv små lokalhistoriske arkiver har 
hverken arkivet på Flyndeupgård eller på Bymuseet 
en læsesal eller bare arbejdspladser til publikums
brug. Det er meget synd, for der er mange, som er 
meget interesserede i at bruge vores arkiver, men til
skyndelsen til at fordybe sig i materialet forsvinder 
jo let, når man bliver henvist til at låne et hjørne af et 
skrivebord eller må sidde i køkkenet.Ofte må en af 
museets medarbejdere derfor foretage den under
søgelse, som brugeren egentlig selv ønskede at lave. 
Det er i virkeligheden en dårlig løsning for begge 
parter: Brugeren bliver frataget glæden ved selv at 
finde frem til oplysningerne, og museets ansatte bru
ger dyrebar arbejdstid, som kunne være brugt til no
get andet. Inden for de givne rammer forekommer 
det umuligt at løse pladsproblemerne. Ud i fremtiden 
må man nok overveje at flytte by historisk arkiv til en 
anden bygning, hvor der er plads til såvel arkivma
gasin som til publikum. Det er en løsning, der måske 
kunne blive aktuel, hvis Byhistorisk arkiv overtager 
ansvaret for kommunens gamle arkiver.

Der er dog også sket fremskridt på arkiverne i 
1994: EDB-registreringen skrider planmæssigt frem, 
og vi kan allerede se, hvor godt det bliver, når alle ar
kivalierne engang er tastet ind på Arkibas, som de lo
kalhistoriske arkivprogram hedder. 11995 er det pla
nen så småt at gå i gang med at EDB-registrere den 
store fotosamling, det vil tage nogle år, men det vil 
give langt større muligheder for at udnytte den me
get fine fotosamling.

På Flynderupgård har vi desværre ikke Arkibas- 
programmet - det må vente til de to afdelinger får et 
fælles EDB-net. Derfor har Ritta Vognsen Jensen la
vet en midlertidig EDB-løsning, der giver et godt 
overblik over samlingerne på Flynderupgårds lokal
historiske arkiv.

Vi har også været meget glade for at modtage de 
mange indleveringer, der i 1994 er kommet til de to 
arkiver. Det er store og små arkiver, der hver især bi
drager til at belyse Helsingør egnens kulturhistorie.

Det er dejligt, at så mange har haft overskud til og 
interesse for at være med til at bevare så meget ma
teriale for eftertiden. En sådan opbakning af arkiver
ne er jo eksistensgrundlaget for arkiver af vores ty
pe. I modsætning til de statslige arkiver, hvor der er 

lovregler for, hvad der skal indleveres, er de lokalhi
storiske arkiver helt afhængige af, at aktive borgere 
sørger for at aflevere relevant materiale. Hvis der ik
ke bliver indleveret noget i dag, kan vi ikke hjælpe 
fremtidens brugere med oplysninger.

En stor del af arkivarbejdet udføres af vore to tro
faste volontører, Annette Aagaard og Børge Hansen. 
Annette Aagaard fortsætter med den omfattende op
gave med at EDB-registrere vores personarkiv. Des
uden varetager hun de mange publikumshenvendel
ser om slægtshistorie. Det er en meget stor hjælp, 
som vi faktisk ikke kan undvære.

Børge Hansen arbejder ufortrødent videre med at 
registrere og ordne det kolossalt store arkiv fra Hel
singør Værft. Det er en opgave, som vi er meget gla
de for, at Børge Hansen tager sig af. Hvis museets 
eget personale skulle have taget vare på også denne 
opgave, ville tidshorisonten ligge på en 20-30 år i ste
det for de 2-3 år, som Børge Hansen regner med at 
kunne nå det på. Foruden Værftarkivet tager Børge 
Hansen sig også af publikumshenvendelser ved
rørende besættelsestiden, som er et af hans specialer.

Det er på den ene side overordentligt lykkeligt, at 
Annette Aagaard og Børge Hansen har valgt at lægge 
så megen arbejdskraft i det By historiske Arkiv, og vi 
er meget glade for det. På den anden side er det i 
længden uholdbart, at så væsentlige sider af det dag
lige arbejde skal varetages af volontører. Tænk, hvis 
de- Gud forbyde det- pludselig en dag fik lyst til at 
beskæftige sig med noget helt andet!

Helsingør Bymuseum har med tak modtaget fra: 
Conni Jensen, hat og hatteæske. Hanne Ipsen, kuvert. 
Ellen Enevoldsen, skibsmodel. Heinrich Fahrenholz, 
diverse idrætspræmier og emblemer. Rotary Hel
singør, faner, hjul og diplom. Margrethe Fenger, por- 
celainsskilt. Lis og Henrik Sølling, købmandsskilt og 
kaffedåse. Ågot Bryde Andersen, lysestage, blom
sterholder og smørrebræt. O.A.Bjørn Madsen, gram
mofonplader. Jan Hansen, album og kande. Svend 
Olsen, akvarel. Erik B.Olsen, skakbrik. Lars Kaarup, 
pengekat med mønter. Richardt Larsen, fotoudstyr, 
lampeskærm og havelampe. Kathrine Larsen, dukke 
og dukkekaffestel. Holger Christiansen, flintesten og 
-økser. Haldur Christiansen, tømrerredskaber. Hanne 
Stephensen, panel med inskription. Anna-Lise Ber
nitt, tophue. Søren Fisker, diverse legetøj og havne- 
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model. Ole Thestrup, pilespidser. Eno Nielsen, post
kort med revyviser. Kulturudvalget, nisser. Elisabeth 
og Carsten Thorsen, værktøjskasse, kjole og frakke. 
Frank Pettersson, mursten. Henrik Mohr, lampehol
dere og skilt. Hanns Chr. Bråe Jensen, tegning. Edith 
Johnsson, skydeskive. Pia Larsen/Forsmark, diverse 
legetøj, julepynt og haveredskaber. Lise Kofoed, 
dåbskjole,-hue og-skørt. Bent Waagepetersen, filer- 
pinde, muffedisser og klicheer. Annette Aagaard, 
platte. Erik Jensen, munkesten. Mogens Birk, næ
ringsbrev. Ingrid Wandborg, korsstings-tegnings-og 
vævemønster. Ernst Lohmann, kælk. Finn Kiilerich- 
Jensen, vaffeljern. Leif Hernø, underlagsklods. 
Bertha Nielsen, etui til tændstikæske. Fællesklub
ben, Helsingør Værft, bordflag.

Helsingør Bymuseum har endvidere med tak 
modtaget arkivalier, fotografier m.m. fra: 
Flynderupgård Museet har med tak modtaget: Fra 
Kirsten Trier Petersen, diverse skomagerværktøj fra 
skomager Niels Erik Peter Jørgensen, Snekkersten. 
Birgit F. Andersen, diverse køkkengrej. Karen Hem- 
pler Iversen, stik, regnsæt. N.P.Christensen, køkken
grej, julestads og andet fra boet efter Marie Chri
stensen. Næstved Museum, diverse breve. Kaj Løga
ger, plakat, grammofonplade, pibe. Elisabeth Jensen, 
jordemoderemblem. Max Jørgensen, diverse køk
kengrej. Svend Willy Rasmussen, opmaskningsma- 
skine, druetrug, kamingesims, urtepotteskjuler. Hil
da Larsen, diverse landbrugsredskaber. Inge Peter
sen, samlehæfte med servietter. Margit Sennels, gim
penåle. Vibeke Andersen, skibindinger. John Han
sen, skræveramme. Henrik Duve Hansen, Kutteren 
“Luna” samt arkivalier. Mogens Henriksen, opma- 
skningsnål. Erik Møller, mælkekapsler. Kjeld Peter
sen, metalbogstaver fra Espergærde Mejeri . Inge 
Jensen, skolepult og skolebøger. Jon Faber, hvidtøls- 
flaske. Hilbert Hansen, sildenæring og en lok.

POUL KORSE IN MEMORIAM
Den 31. marts 1995 døde museumsformidler Poul 
Korse, 57 år gammel. Helsingør Kommunes Museer 
mistede hermed en nær og agtet medarbejder og en 
uforlignelig formidler af lokalsamfundets kulturhi
storie.

Med sin medrivende fortællekunst og forrygende 
engagement blev Poul Korse hurtigt efter sin tiltræ
den i 1984 en institution i institutionen. Det var 
Poul man ville høre, når der skulle berettes om Hel
singørs historie. Utallige har de foredrag og omvis
ninger på museerne derfor været i de forgange 11 år. 
Legendariske er tillige hans byvandringer, som han 
elskede og selv blev elsket for. Det er vel således de 
færreste historieformidlere beskåret sådan uden vi
dere at få 120 mennesker til i øsende regn i VA time 
begejstret at trave omkring i gader og stræder intenst 
lyttende. Det fortæller en hel del om Pouls evner og 
format som historieformidler.

Hertil var Poul vidtfavnende i sin historiske inter
esse og viden. Uforlignelige oplevelser har han såle
des bibragt mangen en deltager i sine historiske rej

189



ser til sit elskede Italien, men i høj grad også ved de 
mere nære rejsemål, hvad enten det var rundt på 
Sjælland eller i Skåne eller på Gotland. Begejstrede 
frasagn går endvidere om turene til hjemstavnen i det 
sønderjyske. Sønderjyllands historie lå forståligt 
Poul meget på sinde, og adskillige er de artikler, som 
er blevet skrevet. Senest i anledning af 75-året for 
Genforeningen - selvfølgelig set fra Helsingør. Poul 
har i det hele taget været en flittig skribent og histo
rieskriver i de lokale aviser og tidsskrifter. Forfatter
skabet omfatter endvidere et par mindre bøger. Selv 
lagde Poul større vægt på den række af fornemme 
årbøger, som han redigerede og tilrettelagde for Fre
deriksborg Amts Historiske Samfund og årbøgerne 
for Helsingør Kommunes Museer. Poul var en dri
vende kraft i begge disse foreninger.

Kunsten at udtrykke sig i skrift og tale beherskede 
Poul. Altid formfuldendt var hans sproglige formu
lering, der præcist og lødigt omfattede akkurat det, 
som skulle fortælles. Overflødige og indforståede 
ord var ikke Pouls stil. Tegnsætning var et andet hjer
tensbarn. Mangen en gang har Poul, som den skole
mester han også var, velvilligt og behørigt hjulpet en 
medarbejder med at få sat komma’erne de rigtige ste
der og stavet ordene korrekt.

Men Poul måtte undertiden også selv have hjælp - 
praktisk hjælp vel at mærke. Noget synderligt prak
tisk talent eller håndelag åbenbarede Poul aldrig. Ty
deligst stod dette klart, når det drejede sig om det 
praktiske udstillingsarbejde. Her holdt Poul sig me
get gerne i baggrunden uden kommentarer, med min
dre det var hans egne udstillinger om Buxtehude el
ler om skibe og færger.

Poul var et roligt og gemytligt menneske, der skul
le trædes meget nært personligt for at blive vred. An
derledes temperament kunne anes, når det gjaldt mu
seerne og det museumsfaglige. Ligeledes var ærlig
hed og loyalitet for Poul en uomgængelig betingelse 
for et godt samarbejde.

Poul levede og åndede bogstaveligt talt for muse
erne fra den dag i 1984, hvor han tiltrådte stillingen 
som museumspædagog. Officielt var det en halvtids
stilling, men i virkeligheden blev den hurtig nærme
re en fuldtidsstilling. Reelt bestred Poul derfor gen
nem en årrække 1!4 stilling, idet han ved siden af ar
bejdet på museerne havde en halvtidsstilling som 
lærer ved Skolen ved Gurrevej. Meget forståligt blev 
det snart et brændende ønske hos Poul at blive løst 
fra undervisningstimerne, og dermed på en helt an
den måde at blive integreret i den museale verden, 
hvor skellet mellem arbejde og fritid lykkeligvis kan 
være flydende. Ønsket gik i opfyldelse i 1992 med 
Kulturelt Udvalgs mellemkomst.

Trods svær sygdom, som udviklede sig hastigt, 
mødte Poul troligt og helt afklaret op hver dag op på 
sit kontor på Bymuseet, hvor den karakteristiske lyd 
fra tasteturet til hans PC’er kunne høres dagen lang. 
Der var endnu så meget spændende og interessant, 
der måtte og skulle formidles.

Poul vil virkelig blive savnet ikke alene på muse
erne men i vide kredse, og selvfølgelig ikke mindst i 
familien der er og vil være i vore tanker.

Det har været en stor oplevelse og et privilegium 
at have arbejdet sammen med Poul. Æret være hans 
minde.

Kenno Pedersen 
Museumschef 

2.4.1995
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