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Omslag:
I 1873 malede Christian B.S. Berthelsen (1839-1909) udsigten over Helsingør fra Borrevold, hvor nu DSB’s store ran- 
gerterræn er. På det her gengivne udsnit af hans store maleri, der nu hænger på Helsingør Bymuseum, ser man nedenfor 
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Da Færgegaarden brændteHistorien om Trentwedels Gaard i Stengades fine ende
af Lars Bjørn Madsen

Tirsdag nat den 19. novem
ber 2002 udbrændte en af 
Helsingørs fineste gamle 
bygninger, nemlig Trentwe- 
dels Gaard i Stengade; 
blandt helsingoraneme bedst 
kendt som »Færgegaarden«. 
Det var her, man kunne nyde 
eksotisk mad i restauranter
ne Bamboo, Samos og 
Gringos Cantina eller danse 
til langt ud på natten i Bud
dy Hollys kælderlokaler. Her 
var også både læge- og tand
lægeklinik, så det var selv
sagt en bygning, der blev be
søgt af mange.

En nabo til huset fik kort 
efter midnat fornemmelsen 
af, at der måtte være brand på grund af en usæd
vanlig røgudvikling fra skorstenen og slog 
straks alarm til brandvæsenet. Da de ankom, 
var der ikke umiddelbart flammer at se, men 
stadig den kraftige røg fra skorstenen. I gården 
fik brandvæsenets folk imidlertid øje på flam
mer i den mexikanske restaurant, som havde til 
huse i den østlige sidebygnings stueetage. På 
det tidspunkt havde det sandsynligvis brændt i 
mindst en time inde i bygningen, og det vare
de da heller ikke længe før hele taget på ho
vedbygningen og det meste af den østlige si
debygning var omspændt af flammer, der ikke 
umiddelbart lod sig tæmme af brandvæsnet 
trods et massivt slukningsarbejde. Først ved 16- 
tiden om eftermiddagen kunne brandfolkene 
forlade den næsten totalt udbrændte ejendom.1 
Årsagen til branden kunne ikke opklares trods

Færgegaardens brand var en af de mest voldsomme i den 
indre by i nyere tid. Torben Sørensen fot. 2002.

politiets ihærdige undersøgelser af brandtom
ten de følgende dage, og herefter var det ude
lukkende spørgsmålet, om den fredede ejen
dom overhovedet stod til at redde, eller om 
fredningen skulle ophæves og brandtomten 
ryddes til fordel for nybyggeri.

Hele hovedbygningens façade mod Stenga
de stod trods den ekstreme varmepåvirkning in
takt, omend adskillige vinduer var forkullede. 
Hvad angik det indvendige, havde flammerne 
heldigvis ikke nået at fortære hovedbygningens 
vestlige del, hvor stueetagens indgangsparti 
med entré og mellemdør samt tandlægeklinik
ken kun var skadet af de enorme mængder 
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vand, der under slukningsar
bejdet fossede ned gennem 
hele bygningen. Bygningens 
østlige del med hovedtrap
pen var for størstepartens 
vedkommende helt fortæret 
af flammerne, og her var kun 
de forkullede rester af vindu
er, lysnings- og brystnings
paneler tilbage. Efter en nø
jere undersøgelse af bygnin
gen iværksat af Kulturarvs
styrelsen, kunne det konsta
teres at forhuset, trods de 
omfattende skader ville kun
ne genskabes, og den eksi
sterende fredning kunne op
retholdes. Helsingør Bymu
seum blev af Kulturarvssty
relsen bedt om at undersøge 
bygningens historie ud fra 
det bevarede skriftlige kilde
materiale, og et privat arkitektfirma skulle sik
re en dokumentation af de eksisterende forhold 
i form af skitseopmålinger og fotoregistrering, 
således at der kunne skabes det bedst mulige 
grundlag for en historisk korrekt genopbygning 
af forhuset.Det første hus
Hvem der har opført det første hus på stedet og 
hvornår, ved vi ikke, men da den hollandske 
købmand Arent van Deurs kom til Helsingør i 
1640 for at slå sig ned her, har han måske købt 
den ganske store gård. Vi ved i hvert fald, at 
hans søn Jan van Deurs ejede den i 1682, og 
den kan han jo meget vel have arvet ved fade
rens død i 1669.2 Jan van Deurs var købmand 
og drev sin virksomhed i huset, men han var 
også en tid ansat som sekretær i Øresunds Told
kammer, der i 1662 var flyttet ind i de senmid
delalderlige bygninger, der lå på den anden si
de af gaden, hvor nu Wiibroe Plads er.3 Senere 
blev han nederlandsk kommissionær.4 Hans søn 
Arent van Deurs arvede ejendommen efter fa
derens død i 1710 og solgte den i 1719 videre

Kort over området omkring 1700 tegnet efter et af de 
ældste rimelig pålidelige kort over Helsingør. Kortet 
viser en lidt udefinerlig samling bygninger, hvor Trent- 
wedel senere hyggede sin gård. Lars Bjørn Madsen 
1981.

til sin svoger, by- og rådstueskriver Jochim 
Møller (1714-37).5

Jochim Møllers nyerhvervede ejendom var 
en bindingsværksbygning på 15 fags længde, 2 
etager høj og med en karnap og kvist. Hvor 
karnappen har siddet er uvist, men brandtaksa
tionen for 1761 omtaler en 3 fags kvist til ga
den, og her nævnes ingen karnap. Huset har 
utvivlsomt været et ganske flot hus, måske i lig
hed med det stadig eksisterende Stengade 20 
med rigt udskåret bindingsværk og fremsprin
gende øvre stokværk båret af knægtkonsoller. 
Man kom ind i en forstue, og i den første stue 
på venstre hånd var væggene beklædt med 
»uldent Tøy«, måske en form for gobeliner, der 
kunne fjernes om sommeren, eller var ud
spændt over brystningspaneler. Stuen opvar
medes af en jembilæggerovn på 2 messingpil- 
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1er. På venstre hånd var en anden stue med 
vægge beklædt med blåmalet lærred. I nabo
rummet fandtes kontoret med væggene besat 
med »brev-reoler« og udstyret med både en jem- 
vindovn og en bilægger. Der nævnes også et 
stuekammer, som havde betrukne vægge i gul 
og blå farve. I den øverste etage var en stor sal 
og 2 kamre, men ingen af disse rum er nærme
re beskrevet, bortset fra en jernbilæggerovn i 
det ene kammer, der måske har fået næring fra 
en ovn i en af sidebygningerne. Under forhu
set var to kælderrum med nedgang både fra 
gården og gaden. De to sidebygninger i bin
dingsværk mod gården var hver 15 fag lange, 
2 etager høje og med heltag. Gårdsrummet luk
kedes delvist af ved en to etages bindings
værkstværbygning på 7 fag, der var indrettet til 
stald og 2 lokummer samt tørvehus. Bag dette 
hus lå den 60 x 27 alen store lysthave mellem 
Sophie Brahes Gade og naboen mod øst, salig 
Jacob Arentzens gård og afgrænset mod nord 
af Sophie Brahes Gade 6. Det er det areal, der

Der findes ingen billeder af van Deurs bindingsværks
bygning, men efter branden i 2002 afsløre de s aftrykket af 
gavlen i murværket til den østlige nabogård, opført af Ot
to Frantz von der Osten året før Trentwedel. Lars Bjørn 
Madsen fot. 2002.

i dag fungerer som gold parkeringsplads, og det 
kan være svært at forestille sig datidens lys
thave, smukt anlagt i barok stil inddelt i kvar
terer til blomster og til urter samt overalt pry
det med 42 frugttræer, hvoraf nogle betegnedes 
som »franske«. I haven stod også et lille lyst
hus med borde og bænke, der dog ikke kunne 
hamle op med genboen i Sophie Brahes Gade 
6, der kunne præstere et 2 etages lysthus i ha
ven, måske inspireret af byens flotteste lysthus 
i Øresunds Toldkammers have, der havde 2 eta
ger og 4 udbygninger.Besynderlige ejerforhold
I 1719 står toldskriver Joachim Henrici som 
ejer af ejendommen. Navnet Henrici er imid
lertid ikke, ejheller i varierende stavemåde, at 
spore i realregistret til skøde- og panteprotokol- 
lerne, men da han var en nær ven af familien 
van Deurs og eksempelvis var fadder ved An
na Catrina van Deurs’ dåb i 1724, kunne noget 
af forklaringen måske findes her. Han var tilli
ge gift med den engelske konsul og købmand 
Robert Tighs datter Marie, og Tigh var en af 
van Deurs handelspartnere. Henrici er under al
le omstændigheder vigtig i ejerlisten al den 
stund, at den ene af hans døtre Margareta blev 
gift med passkriver Jørgen Friedrich Trentwe
del. Efter Henricis død i 1726 må vi tro, at hans 
hustru Marie sidder i uskiftet bo, og ved den 
første egentlige brandtaksation i 1736 anfører 
protokolskriveren også døtrene Anna Christina 
og Margareta som ejere. Moderen dør i 1752 
og de to døtre bliver boende i ejendommen.

Margareta bliver som nævnt gift med pas
skriveren på Øresunds Toldkammer, Jørgen 
Friedrich Trentwedel, og det sker i 1755. På det 
tidspunkt havde han lige købt ejendommen 
Sophie Brahes Gade 7 af gæstgiver Jørgen 
Bihlfeldt, og man kan tænke sig, at han er flyt
tet ind til sin Margareta i hendes fædrende ejen
dom og efterfølgende udlejet sin egen.61 hvert 
fald er hans ejendom i Sophie Brahes Gade ud
lejet i 1761, og han ejer den fortsat i 1771. Et 
besynderligt faktum er, at ejheller Trentwedels 
navn på nogen måde figurerer i realregistret til 
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skøde- og panteprotokollerne i forbindelse med 
Stengade 77, så muligvis har der aldrig været 
tale om et egentligt salg til ham, selv om skri
veren i brandtaksationsprotokolleme benævner 
ejendommen som »Trentwedels iboende og til
hørende Gaard«.7Trentwedels nye gård
I 1769 lader den nyudnævnte kæmmererer ved 
Øresunds Toldkammer, senere kammerjunker 
Otto Frantz von der Osten sit fornemme roko
kopalæ opføre i den yderste ende af Stengade 
efter nedrivning af en ældre ejendom på grun
den.8 Palæet, der sidenhen er blevet kaldt »von 
Ostens Palæ« bygges op til Trentwedels gam
le bindingsværksbygning, der dermed sætter 
sig sit varige spor i vestgavlen på det nye pa
læ. Det blev åbenbaret ved branden! Palæet 
stod færdigt i 1770, og det synes at have inspi
reret Trentwedel så meget, at han samme år lod 
sit - eller måske rettere hustruens - gamle for
hus nedrive til fordel for en helt ny grundmu
ret bygning, der kunne stå sig mod arbejdskol
legaer nybyggede palæ, og for den sags skyld 
genboen, selveste udenrigsminister Adolph 
Sigfred von der Osten, der netop dette år var 
blevet udnævnt af Struensee til direktør for 
Øresunds Toldkammer.9 Over for Trentwedels 
Gaard lå nemlig Øresunds Toldkammers for
nemme direktørbolig med stor lysthave ud mod 
Kronborgs fæstningsterræn. I det hele taget var 
det blevet normen, at kvarteret omkring Øre
sunds Toldkammer bestod af købmandsgårde 
af en arkitektonisk kvalitet, man ellers kun 
fandt i hovedstaden. Vi kender desværre ikke 
arkitekterne på hverken Frantz von der Ostens 
eller Trentwedels nybyggerier, der begge stili
stisk tilhører barokken med den lodrette pila- 
sterinddeling og tredelingen ved det frem
hævede, frontonkronede midtparti. Også sym
metrien er strengt overholdt. Begge huse udvi
ser dog den mere tidssvarende rokokos former 
med deres rammepilastre med uprofilerede, ret
kantede kapitæler, også kaldet øreliséner. Net
op rammepilasterinddelingen var allerede i 
1740 valgt til Øresunds Toldkammer, så der var

Trentwedels Gaard havde oprindelig Øresunds Toldkam
mers direktørbolig med tilhørende have som genbo, og 
har utvivlsomt skullet gøre sig i det fornemme selskab. 
Alene af den grund er Trentwedels Gaard i dag væsentlig 
for forståelsen af Helsingør som international sund
toldsby og bliver da også genopbygget i sin oprindelige 
form. Gadebilledet er her vist, som det må have set ud i 
1830’erne. Lars Bjørn Madsen 1985.

gode grunde til at fortsætte denne tradition. De 
murede, flade rammer omkring Trentwedels 11 
fag vinduer var også et træk, man fandt på an
dre af kvarterets fornemme gårde, som i den nu 
nedrevne gård, Strandgade 88 og i helt enkel 
form på Stephen Hansens Palæ, Strandgade 95. 
Trentwedel havde til gengæld ikke, som både 
nabo og genbo, valgt mansardtaget, men holdt 
sig til det konventionelle sadeltag med almin
delige røde tagsten.

Margareta og Jørgen Friedrich Trentwedels 
nye, flotte hus var indrettet til standsmæssig be
boelse for det åbenbart ganske velhavende æg
tepar.10 Midt i den 32 alen og 20 tommer lange 
bygning kom man ind i den stadig eksisteren-
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Grundplan af stueeta
gen (t.v.) og øverste 
etage (t.h.). Det grå- 
tonede område mar
kerer de af branden 
helt ødelagte partier af 
bygningerne. Tilføjet af 
forf er de røde tal, der 
henviser til teksten, og 
de med rødt markerede 
linier, der angiver 
oprindelig rumindde- 
ling. Mette Maegaard 
Nielsen 2002.

r~
J

5 4 2 3

de forstue eller entré (1), der adskilte etagens 
andre rum. På højre side i forstuen kom man 
ind i et værelse (2) med 3 fag vinduer og vide
re ind i et værelse (3) med 2 fag vinduer, beg
ge belagt med bræddegulve og forsynet med 
malede brystningspaneler og lærreder samt 
gipset loft." I det inderste værelse fandtes en 
enkelt vindovn. På den venstre side i forstuen 
var indretningen ifølge beskrivelsen stort set 
den samme, dog med den forskel, at væggene 
i soveværelset (antagelig nr. 5) var beklædt med 
voksdug. Ud mod gården var forstuen delt i det 
indtil branden stadig eksisterende trapperum 
(6), der var forsynet med bræddegulv, fodpanel 
og hvide, antagelig kalkede, vægge. I rummet 
fandtes den indtil branden eksisterende hoved
trappe (7) op til forstuegangen (8) i den øver
ste etage. Denne etage, der har været den re
præsentative, havde 2 sale (9-10) i midten på 
henholdsvis 3 og 4 fag vinduer og et kammer 
til hver side (11-12) på hver to vinduesfag. Al

le disse rum var udstyret med bræddegulve, 
malede brystningspaneler og vægge betrukket 
med malede lærreder samt gipsede lofter.12 
Skødet fra 1780 omtaler ingen brændeovne, 
men ifølge brandtaksationen fra 1781 var for
huset udstyret med 4 stk. toetages jernvindov- 
ne og samme antal enkelte vindovne, og i en 
synsforretning fra 1798 oplyses, at den øverste 
etage er udstyret med 2 stk toetages jern- 
vindovne og 2 enkelte vindovne.13 Efter 1801 
skiftes nogle af jernovnene ud med tidens fi
nere fajanceovne. Under bygningen var 3 kæl
derrum med nedgang både fra gaden og fra gan
gen. Over bygningen var et stort loftsrum med 
en kvist til gården.

I gården bag forhuset strakte sig to 13 fag 
lange, to etager høje bindingsværksbygninger.14 
Den højre bygning, hvilket må være den østli
ge, var i stueetagen indrettet til køkken, spise
kammer, stue, forstue og sovekammer.15 Syns
forretningen fra 1798 fortæller at 1. etage (stue-
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Kort over området omkring Trentwedels Gaard (marke
ret med mørkere farve) som det har set ud omkring 1800. 
Tegnet på grundlag af Lønborgs kort 1803. Lars Bjørn 
Madsen 2003.

etagen) har en stue på 5 fag med panel og vægge 
med malede lærreder og hvori er en alkove og 
en jernvindovn. Hernæst følger trapperummet, 
en stue på 3 fag med voksdugsbeklædte vægge 
og et kammer på 2 fag med bræddegulv, fod
panel og hvide vægge. I et af rummene stod en 
halvanden tøndes kobberkedel. Anden etage var 
ifølge skødet fra 1780 delt i 4 kamre, hvortil var

Der findes ikke mange samtidige billeder af Helsingørs 
lysthaver dengang. Den historieinteresserede Frederik 
Kaas, der boede i nabogården Sophie Brahes Gade 6, la
vede imidlertid denne akvarel af sin ejendom set fra kul
pladsen (tidligere v. d. Ostens lysthave), og her ser man 
faktisk resterne af Trentwedels gamle lysthave til venstre 
i billedet. I dag holder der biler på den asfalterede plads 
mellem de to ejendomme. Udsnit af akvarel fra 1928.

opgang fra trapperummet. Synsforretningen fra 
1798 fortæller yderligere, at etagen var indret
tet til køkken med murstensgulv, hvori var en 
anretterbænk, vask og tinrække. Etagens tre 
kamre havde dels murstensgulv og dels bræd
degulv og opvarmedes ved 2 jemvindovne. Den 
anden længe på venstre hånd var ligeledes ind
rettet til køkken, spisekammer, et kammer og 
en stald til 3 heste. Synsforretningen fra 1798 
uddyber dette nærmere: En stue eller kammer 
på 2 fag med bræddegulv og brystningspanel 
og voksdugsbeklædte vægge og i stuen en jer
nvindovn. I køkkenet er spisekammer med fli
segulv, en anretterbænk, en vask og en tinræk
ke. Dernæst følger et 2 fags trapperum med op
gang til anden etage. Hestestalden er på 6 fag. 
Anden etage var ifølge skødet fra 1780 indret
tet til en gang og 3 kamre, mens synsforretnin
gen fra 1798 fortæller at der er ialt 5 kamre med 
bræddegulv og hvide vægge, og kun et kammer
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kunne opvarmes ved en jemvindovn.
Mod nord var gården delvis lukket af et bag

hus i bindingsværk på 6-7 fag.16 På det ganske 
nøjagtige kort (ill. s. xx.) udført af C. Lønborg 
i 1903 vises ejendommen som et firefløjet byg
ningskompleks. Baghuset beskrives at være 2 
etager højt og indrettet til 2 lokummer, tørve- 
og hønsehus. Den anden etage fungerede som 
svale, hvis funktion ikke er præciseret, men det 
er måske den, der har gjort gården helt firefløjet 
på Lønborgs kort, hvis den har fungeret som en 
slags adgangsbro til den vestlige sidebygning.

Gårdsrummet beskrives som 24 
alen i længden og 14 alen i bred
den med fri indkørsel fra Sophie 
Brahes Gade. I gården var både 
brønd og springvand, altså en 
pumpe. Bag gården fandtes stadig 
den store lysthave inddelt i kvar
terer, henholdsvis med urter og 
blomster. En del frugttræer var ny
plantede i 1780, og i havens ene 
ende stod et bræddelysthus malet 
i perlefarve og med bord og bæn
ke. Haven var indhegnet med 7 fag 
plankeværk til Sophie Brahes Ga-

Ejendommen fotograferet af Hugo Mat- 
thiessen 1921 (herover) og 1919 (t.h.). 

de og forsynet med en låge. Mod van Ostens 
meget store have, der ligesom Øresunds Told
kammers have grænsede op mod Kronborgs 
fæstningsterræn, var der 9 fag plankeværk.Nye ejere
Jørgen Friedrich Trentwedel døde i 1772, kun 
2 år efter opførelsen af det ny forhus, og hans 
enke Margareta blev antagelig siddende i uskif
tet bo, og boede fortsat i huset sammen med sin 
søster Anna Christina Henrici. I 1780 valgte 
hun imidlertid at sælge ejendommen til loope- 
ren ved Øresunds Toldkammer, Verner Ludvig 
Weise. Dog med den betingelse indføjet i skø
det, at hun kunne blive boende husleje- og om
kostningsfrit i det østre sidehus så længe hun 
levede, og at hendes søster kunne bo der i op 
til et halvt år, hvis hun skulle dø før hende. Mar
garetas bolig og råderum beskrives således i 
skødet fra 1780: »bestaaende nedentil af 2de 
Stuer til Gaarden samt Kiøkken og Spiise Kam
mer, 3 Kammere oven over med Loftrum, item 
Kielder og i Baghuuset Brænde- og Hønsehuus.« 
Hun betingede sig også fri og uhindret adgang 
til sammen med sin søster at promenere i lyst
haven og bruge den som adgang til gaden.
Weise døde i 1798 og hans bo blev gjort op 
samme år af kurator Schumacher og råd
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Preussisk vicekonsul i Hel
singør Charles Thalbitzer 
(1772-1814). Maleri af C.G. 
Kratzenstein Stub. U. år.

stueskriver og auditør 
Lauritz Christian Es
trup.17 En syns- og 
skønsforretning blev fo
retaget med henblik på 
en salgsopstilling, og 
det endte med at Estrup 
selv valgte at overtage 
ejendommen, dog kun 
for i 1800 at sælge den 

videre til faderen til den senere fra Danevirke 
så berømte general de Meza, byens doktor og 
stadsfysikus Christian Jacob Theophilius de 
Meza.18 I hans tid som ejer af Trentwedels 
Gaard skete der ikke nævneværdigt rent byg
ningsmæssigt. Kælderen synes i hans tid at 
være indrettet til pakrum og vinkælder, men el
lers var der ikke sket ændringer med bygnin
gerne.19 Doktor de Meza kendte byens preussi
ske vicekonsul, købmand Charles Thalbitzer, 
der boede i Lejlemes gård, Stengade 72, som 
han havde købt i 1804. De blev enige om at ma
geskifte, og derved købte Charles Thalbitzer 

Trentwedels Gaard af de Meza i 1810 og flyt
tede ind med hele sin købmands- og skibskla
rerervirksomhed.20 I familien Thalbitzers tid 
undergår ejendommen en del ændringer. Anta
gelig kort tid efter købet bliver den venstre bin
dingsværkssidebygning nedrevet og erstattet 
med en 34 alen lang enetages grundmuret hel
tagsbygning. I bygningen findes et værelse, et 
køkken og vaskehus med indmuret 1 tøndes 
kobberkedel samt lokum.21 Samtidig nedrives 
den gamle tværbagbygning, et halvtagsskur og 
lysthuset i haven. Disse ændringer sker mulig
vis efter 1812, hvor bygningen i nogle få år 
kommer på andre hænder. Købmand Troels 
Lund, der havde sin store købmandsgård på 
Stengade 54, køber nemlig ejendommen af 
Charles Thalbitzer.22 Formålet med købet er 
uklart, idet Thalbitzer samtidig får lejekontrakt 
på en del af bygningen og dermed fortsætter sit 
virke her til sin død i 1814, hvorefter hans en
ke Frederikke står som ejer af ejendommen.23 
Sønnen William Heinrich Thalbitzer fortsatte 
købmands- og skibsklarerervirksomheden, og 
stod tillige for det østrigske vicekonsulat her.24

Den anden sidelænge på højre side i gården 
fik lov til at blive stående til omkring 1845, 
hvorefter den blev nedrevet og erstattet med en 
ny 2 etager høj grundmuret bygning på 20 1/2 
alens længde og 9 1/4 alen bred med heltag og 

kælder under.251 kælderen var
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en indmuret kobberkedel og 
ellers var bygningen indrettet 
til værelser og køkken med 
koge- og bageindretning. I al
le værelser var jemvindovne.

Der synes desværre ikke at være be
varet interiørbilleder fra Trentwe- 
dels Gaard og slet ikke fra hans tid. 
Dette fotografi fra marts 1892 er en 
enkelt undtagelse. Det viser vin
handler Sophus Rasmussen sidden
de med familien i en af forhusets stu
er. Rummet er, som det var mode på 
den tid, overfyldt med møbler og tun
ge gardiner for vinduerne, der ikke 
gør det muligt at se stuens oprinde
lige panelering. i



H av ne gade var Hel
singørs svar på vore 
dages Nyhavn. Hotel 
Pantseren kunne såle
des tilbyde gæsterne 
udendørs servering 
med prægtig udsigt 
over havnen til Kron
borg. Dengang var 
der ikke mange biler 
til at forsyrre idyllen. 
Udateret fotografi, ca. 
1910.

I forhuset blev de to gamle jemvindovne, anta
gelig på anden etage, udskiftet med to fajance
ovne. I 1839 havde Thalbitzer ansøgt byg
ningskommissionen om at få lov til at tilføje en 
etage på den venstre sidebygning.26 Den figu
rerer imidlertid først i brandtaksationsproto
kollen for 1847, så det er muligt at etagen er 
påført samtidig med nyopførelsen af den anden 
sidebygning, så der atter kom to lige høje si
debygninger. I 1857 anføres den højre side
bygning at være forhøjet til ialt 3 etager.Restaurant »Færgegaarden«
Omkring 1892 overtog vinhandler Sophus Ras
mussen ejendommen og indrettede skibsprovi
anteringsforretning og vinhandel her; en for
retning han havde indtil 1932.27 Hans navn står 
til stadighed prentet på de ældre fotografier, der 
findes af huset, idet han havde ladet ophænge 
et mægtigt træskilt med firmanavnet »Sophus 
Rasmussen« over hoveddøren i hele midtparti
ets bredde. Man kunne nemt forestille sig at 
helsingoraneme dengang kaldte ejendommen 
»Sophus Rasmussens Gaard« indtil »Færge
gaarden« med sit rødt lysende neonskilt sam
me sted førte det gamle navn i glemmebogen.

For at finde forklaringen på navnet »Færge
gaarden« må vi en kort stund forlade Trent- 
wedels gamle bygning og begive os ned til hav
nen, til færgerne. På Havnegade, som ved slut
ningen af 1800-årene var en rigtig gade med en 
husrække på hele den ene side lå adskillige re
stauranter og værtshuse. Ja, man kunne roligt 
påstå, at det var Helsingørs svar på nutidens 
Nyhavn. I Havnegade 5 lå således »Skonner
ten«, senere »Skotterup«, hvor man kunne få 
stegt fisk med smørsauce for 33 øre, og i restau
ranten i ejendommen »Skibet«, Havnegade 1, 
var der servering for fiskere og sømænd i stue
etagen, mens førstesalen var forbeholdt styr
mænd og mindre skippere. Midt imellem disse 
to, i Havnegade 3, lå beværtningen og hotellet 
»Pantseren«, og her kom i 1880’eme især un
derofficerer, som spillede kort og nød deres af
tentoddy.28 Med den tidligere tjener i Møllers 
Konditori på Stengade, Holger Clausen, kom
mer vi til sagens kerne. Han overtog nemlig 
»Pantseren« i 1930 og gav den det lidt finere 
og i forhold til beliggenheden mere passende 
navn »Færgegaarden«.29 Clausen var i gennem 
de 28 år, han havde tjent på konditoriet i Sten
gade, blevet en særdeles afholdt person i byen, 
og han fik da også hurtigt sat skik på den gode
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gamle beværtning i Havnegade. Det var imid
lertid en brand, der satte en kortvarig stopper 
for hans virke. Natten til tirsdag den 1. marts 
1938 brændte det nærliggende hotel Prins 
Hamlet, og det fik kommunen til at overveje de 
planer, der lå for en nedrivning af dele af kar
réen mellem Strandgade og Havnegade for at 
skabe større offentlige pladser og gerne en ud
videlse af Havnegade. Resultatet blev, at hele 
karréen blev nedrevet og »Færgegaarden« der
med forsvandt. Clausen opgav dog ikke af den 
grund, idet han havde udset sig Trentwedels 
Gaard, som han i 1940 købte af Sophus Ras
mussens arvinger. Han flyttede ind i det smuk
ke hus og indrettede sin nye store restaurant 
med bibeholdelse af såvel sin tro tjener Ole 
»Bangkok, som det velkendte navn »Færge
gaarden«. Til gengæld droppede han både sel
skabslokalerne og »ølkælderen« for i stedet at 
satse på en fortovscafé i lighed med den, han 
havde haft i Havnegade. Åbningen af den ny 
»Færgegaarden« skete den 23. april 1940, og 

/ 1930 overtog Holger Clausen »Hotel Pantseren« og 
ændrede navnet til det niere passende »Færgegaarden«. 
Efter branden i Hotel Prins Hamlet i 1938 og den efter
følgende nedrivning af hele den bevaringsværdige og del
vis fredede karré, åbnede Clausen »Færgegaarden« i 
Trentwedels gamle gård - et stykke vej fra færgerne! 
Rudolph Jørgensen fot. ca. 1935.

Helsingør Dagblad kunne meddele, at til
strømningen af gratulanter var så enorm, at 
»Færgegaarden« snart var omdannet til et driv
hus proppet med blomster. »Færgegaarden« var 
til stadighed en populær og velrenommeret re
staurant, og neonbogstaveme sikrede, at ingen 
turister kunne undgå at se navnet, omend man
ge nok havde svært ved at forstå og ikke mindst 
udtale dette mystiske danske ord. Selv efter at 
den ærkedanske restaurant blev kinesisk i 1990, 
forblev »Færgegaardens« lysende neonbogsta
ver kendetegnet for Trentwedels gode gamle 
hus.3"
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Noter og kildehenvisninger
1) Helsingør Dagblad 19. november 2002.
2) Laurits Pedersen (Laurits Pedersens Arkiv på Helsingør By

museum) angiver en Johan van Deurs som ejer af ejendom
men i 1682, en oplysning han har på grundlag af grund
taksten for nævnte år. Jan van Deurs (1637-1710).

3) Lars Bjørn Madsen: Øresunds Toldkammer. Upubl. manu
skript. Øresunds Toldkammer køber ejendommen i 1681 og 
nedriver den i 1740 for at opføre helt nye bygninger på 
grunden.

4) Jan, Janek og Piet Schønheider van Deurs: Slægten van 
Deurs; privattryk, Helsingør 1981: Jan van Deurs var 
sekretær ved Øresunds Toldkammer i 1700, da han udnævn
tes til nederlandsk kommissionær i Helsingør. Næringstaxa- 
tion 1704: Jean van Deurs, den hollandske Commissionair. 
Bruges og nest hands Bestilling. Dog nuomstunder kun nog
le faae Kiøbmands-Commisioner. Ejer og beboer Huuset.

5) Arent van Deurs ( 1683-1747) står anført som ejer i 1717 
(LPA). (Landsarkivet (LA): Helsingør Byfoged. Skøde af 
26.3. 1719; skøde- og panteprotokol 1, fol. 508. Arent van 
Deurs ejer i 1736 flere ejendomme, bl.a. Sophie Brahes Ga
de 5 og den store ejendom Stengade 54, hvorfra i hvert fald 
en del af familien drev forretning. Måske er han flyttet hertil 
ved salget af Stengade 77 (81).

6) LA: Helsingør Byfoged: Realregister til skøde- og pantepro- 
tokollen.

7) LA: Helsingør Raadstue: Brandtaxationsprotokol 1761.
8) Lars Bjørn Madsen: Nu må det være nok. Stengade 79 og 

den drikfældige murermester. Forening & Museum 1/1995.
9) At Trentwedel lader forhuset nyopføre i 1770, fremgår af

brandtaksationen 1771, hvor der står »....... som alt Aaret
1770 er af Grunden nyt opbygged«.

10) Først i 1780 beskrives ejendommen i forbindelse med salget 
til Vemer Ludvig Weise jfr. note 7. Beskrivelsen er usæd
vanlig overfladisk, hvad angår forhuset, hvor end ikke ov
nene omtales. Til gengæld er en synsforretning (skøde- og 
panteprotokol nr. 7, fol. 99) fra 1798 mere meddelsom og 
de to beskrivelser kombineret med brandtaksationerne gi
ver alligevel et godt billede af forhusets indretning.

N. Andresen-Jensen
PANTS E R E N

Havnegade — Helsingør
anbefales lil de turede Rejsende

Oode Værelser - God Betjening Moderate Priser

Opstilling til ære for foto grafen på trappen til Færgegaar- 
den. På billedet ses Va nd borg, tjener William Jørgensen, 
lods Wulff, lods Rasmussen og Larsen Jensen. Udateret 
fotografi af Rudolph Jørgensen.

11)Ovennævnte synsforretning: »...samt med mahlet Paneel og 
mahlet Lærred beklædte Vægge«. Ordet brystningspanel be
nyttes ganske vist ikke her, men det må formodes at være et 
sådant, da fodpanel sjældent nævnes i forbindelse med lær- 
redsbetrukne vægge.

12) LA: Helsingør Byfoged; skøde- 
og panteprotokol nr. 5, fol. 243, 
skøde fra enkefru Margareta 
Henricy til Vemer Ludvig Weise 
dateret 17., læst 18. dec 1780.

13) LA: Skøde- og panteprotokol nr. 
7, fol. 99. Syn på gården i forbin
delse med behandlingen af W.L. 
Weises dødsbo.

14) I skødet fra 1780 skrives hver af 
sidebygningerne at være 15 fag 
lange, men synsforretningen fra 
1798 og brandtaxationeme 1771, 
1781 og 1791 siger, at bygninger
ne er 13 fag lange.
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15) I følge skødet fra 1780.
16) Der er uenighed om længden af baghuset. Brandtaksatio

nerne 1771, 81 og 1801 siger 6 fag. Det samme gør syns
forretningen 1798, mens skødet fra 1780 siger 7 fag.

17) LA: Skøde- og panteprotokol nr. 7, fol. 99. Skøde fra Wei
se til Estrup dateret 11. og læst 17. Dec. 1798.

18) LA: Skøde- og panteprotokol nr. 7, fol. 465. Skøde fra 
Estrup til de Meza dat. 11.12. 1800 og læst 13.6. 1801.

19) LA: Brandtaksation 1801.
20) LA: skøde- og panteprotokol nr. 9, fol. 77. Mageskifte dat. 

31.8. og læst 15.9. 1810. Thalbitzer far skøde dat. 11.12. 
1810, læst 14.1. 1811.

21) LA: Brandtaksation 1801 og 1818. Den ny bygning er 
indføjet i taksationsprotokollen for 1801 og de gamle pos
ter er streget ud.

22) LA: Skøde- og panteprotokol nr. 9, fol. 352. Skøde dat. 7. 
Læst 16. Nov. 1812. Charles Thalbitzer (1772-1814), 
preussisk vicekonsul i Helsingør.

23) Det har ikke været muligt at finde et eventuelt skøde på 
ejerskiftet mellem Lund og enkefru Frederikke Thalbitzer. 
I brandtaksationen for 1818 er »Frue Thalbitzer« anført 
som ejer. I perioden 1837-57 står Thalbitzers 
arvinger/H.A. Thalbitzers Enke & Co. som ejere, hvoref
ter William Thalbitzer er eneejer (brandtaxation 1867).

24) William Thalbitzer ( 1803-1869), skibsklarerer, købmand 
og østrigsk vicekonsul i Helsingør.

25) LA: Brandtaksationen for 1847 meddeler, at »paa høire 
Siide i Gaarden er af nyt opført grundmuuret Bygning«....

26) LA: Helsingør Bygningskommission, joum. 42/1839.
27) Købmand Sophus Rasmussen, født 24.4. 1854, fik borger

skab som købmand den 29. Marts 1884. Borgerskabspro
tokollen noterer, at han frasiger sig retten til brændevins
handel, men genoptager denne i 1892.

28) Gerhardt Larsen: Gamle Minder fra Helsingør, Helsingør 
1946. I 1903 blev »Pantseren« drevet af N. Andresen, og 
blev omkring 1913 overtaget af Kresten Thomsen Søren 
sen, om hvilken borgerskabsprotokollen oplyser, at han fik 
borgerskab som gæstgiver i 1911, og det blev den 12.8. 
1913 suppleret med bevilling som beværter. I 1917 far han 
bevilling som vognmand og opsiger 24.3. 1920 beværter
bevillingen samt retten til udskænkning af stærke drikke.

29) Holger August Martin Clausen (født 17.7. 1880) fik bevil-

Færgegården
ARNE SKIBSTED - TLF, 695

Annonce 
for Færge
gaarden 
1951, me
dens den 
var i Arne 
Skibsteds 
eje og atter 
fik indrettet 
selskabslo
kaler, lige
som Mari
nestuen fik 
lokaler her.

Vi leverer smørrebrød til festen 
i hjemmet

Benyt vore lokaler til forenings- og 
familiefester 2—70 kuverter

Ølkassekabaretten Marinestuen 
Byens største fortovsrestaurant

ling som beværter med ret til udskænkning af stærke drik
ke den 30.8. 1930. Han var udlært som tjener på Grand 
Hotel i Odense og kom til Helsingør umiddelbart efter, 
hvor han blev ansat på Møllers Konditori.

30) I 1948 valgte den da 69-årige Clausen at bortforpagte sin 
virksomhed til restauratør Arne Skibsted, der havde den 
indtil 1956, hvorefter Villy Gunnar Hansen overtog den 
populære restaurant. Kurt Benny Hansen blev den sidste 
ejer i 1982, og han drev »Færgegaarden« indtil 1990. 
(Nordsjælland 22.12. 1948, samt vejvisere for Helsingør).
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Tikøb Forsørgelses- og Arbejdsanstalt-fra almisse til tvang
af Lisbet Hoick Jensen

I løbet af det 19. århundrede ske
te der en ændring i opfattelsen af, 
hvordan og i hvor høj grad det 
offentlige skulle tage sig af sine 
fattige. I det følgende forsøges 
det belyst, hvorledes hhv. de cen
trale og de lokale myndigheders 
holdning var til arbejdsanstal- 
ter/fattiggårde i perioden 1803 
til ca. 1864. Desuden hvordan 
forholdet var mellem teori og 
praksis på en af landets første 
fattiggårde, nemlig Tikøb For
sørgelses- og Arbejdsanstalt, åb
net den 1. april 1861.

At netop institutionen i Tikøb 
bruges som eksempel skyldes, at 
den var den første egentlige fat
tiggård i kongeriget Danmark, 
og at den blev et forbillede for 
mange af de fattiggårde, der op
rettedes i årene efter. Også der
for er den interessant - hvad var 
det for et forbillede, de andre 
landkommuner tilstræbte at ef
terligne, og som blev en realitet 
for så mange fattige?Rids af fattigvæsenets udvikling 
Fattiggårdene var ikke et pludseligt indfald i 
dansk socialvæsen omkring midten af 1800-tal- 
let. Forud var gået godt 300 års eksperimente- 
ren med at finde den mest effektive måde at 
komme fattigdommens besværlighed til livs på

Tikøb Forsørgelses- og Arbejdsanstalt blev opført i 1860- 
61 på et areal ved landevejen fra Tikøb til Gurre (Gurre- 
vej) på en matrikel af Nygaardens jorder (nr. 4e). Oven
stående kort, der er et udsnit af Maalebordsbladfra 1881, 
viser Tikøb, da det endnu var en relativt beskeden lands
by. Da anstalten blev bygget, havde sognet ca. 6500 ind
byggere, og Tikøb havde foruden sine 5 gårde, den nok 
så bekendte kirke med tilhørende præstegård og kapel
lanbolig, samt skole og kro.
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- ikke kun af filantropiske grunde, men især for 
at land- og byboere kunne slippe for den byr
de og det besvær, de mange fattige, tiggere og 
løsgængere betød for samfundet.

I middelalderen var fattigplejen såvel et kir
keligt som et verdsligt anliggende, men efter 
reformationen 1536 ændredes dette system, og 
centralmagten overtog nu principielt omsorgen 
for de fattige. Man sondrede nu mellem værdi
ge og uværdige trængende, således at de vær
digt trængende skulle forsørges af sognet, mens 
de uværdige skulle indfanges og tvinges til at 
arbejde.

Men dette løste ikke fattigdomsproblemet, 
og i løbet af de næste ca. 250 år forsøgte stats
magten med forskellige tiltag at bedre situati
onen - uden held. I 1803 vedtoges en ny fat
tiglov, der i høj grad lignede de tidligere love. 
Man inddelte stadig de fattige i klasser, men det 
nye var, at der i hvert sogn nedsattes en fattig- 

Vi har desværre ingen billeder afTikøb Forsørgelses- og 
Arbejdsanstalt, der kan skildre forholdene og stemningen 
på stedet. Det her viste maleri »Til Bords«, udført af Jens 
Birkholm i 1904, er fra en tilsvarende anstalt i Faaborg 
og giver et realistisk indtryk af, hvorledes der kan have 
set ud i Tikøb. Kunstneren Jens Birkholm var netop kendt 
for sine skildringer af mennesker i social nød i årene om
kring århundredskiftet. Fyns Kunstmuseum.

kommission med præsten som formand, der 
hvert år lagde en forsørgelsesplan for sognets 
fattige, og som sørgede for, at kun de absolut 
trængende fik hjælp.

I forbindelse med forarbejdet til loven lød der 
kraftige røster rundt om i landet, der ønskede 
en stramning omkring fattighjælpen, idet de 
fattige af mange blev opfattet som dovne og 
ugidelige. Det var derfor nødvendigt at kræve 
noget til gengæld for hjælp, og mange mente at 
loven skulle kræve en aktivering af de fattige 
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i arbejdsanstalter, hvorved man dels kunne 
skaffe indtægter til fattigvæsenet, dels skræm
me de uværdige (= dovne) fra at søge hjælp. 
(Visse typer arbejdsanstalter fandtes allerede, 
men udelukkende i byerne; se bilag 1.)

Regeringen mente dog, at det på grund af de 
individuelle forhold ville blive for vanskeligt at 
lovgive om oprettelse af arbejdsanstalter, og 
derfor stilledes der i fattigloven af 1803 (§ 14) 
kun vage krav, nemlig, at de ikke fuldt arbejds
dygtige skulle arbejde »så meget for deres Un
derholdning, som de formaa«. Altså skulle de 
hjælpes så meget, at de ikke tiggede, men ikke 
mere, end at de stadig var motiverede til at ar
bejde.

I de følgende ca. 50 år skete der en forvær
ring af fattigdomsproblemet i Danmark, bl.a. 
grundet befolkningstilvækst samt dårlige kon
junkturer, og byrderne i forbindelse med fat
tighjælp blev tungere, ikke mindst i landsog
nene. Situationen var den samme andre steder 
i Europa, bl.a. i England, og her kom der i 1834 
en lov, der vedtog, at hjælp til arbejdsføre fat
tige kun måtte ydes i såkaldte »workhouses«. 
Her skulle der herske så streng disciplin og så 
ringe forhold, at ingen ville ønske sig derind, 
og således kunne man undgå dovne individer.

I Danmark blev det ved stænderforsamlingen 
i Roskilde i 1835 foreslået, om det ikke »bur
de pålægges enhver, der nyder offentlig under
støttelse, at arbejde for det offentlige, i hvilken 
henseende oprettelsen af offentlige arbejdsan
stalter ansåes særdeles ønskelig«1. Men atter af
slog regeringen af lovgive herom, bl.a. med 
henvisning til, at arbejdsanstalter syntes min
dre hensigtmæssige på landet end i købstæder
ne (f.eks. Ladegaarden i København, oprettet 
1822).

Selve princippet med at igangsætte de fatti
ge støttedes af regeringen, men det var op til de 
enkelte fattigkommissioner at gøre det. Dog 
endte regeringen med, efter krav fra stærke 
røster, at anerkende oprettelsen af arbejdsan
stalter, og samtidig gav man tilsagn om lån til 
kommuner, der ønskede at oprette disse, med 
det forbehold, at reglementet skulle godkendes 
af regeringen.2

Tikøb Forsørgelses- og Arbejdsanstalt
Indtil 1887, hvor Hellebæk og Hornbæk sogne 
udskiltes, var Tikøb sogn Sjællands (og et af 
landets) største med ca. 18.000 tdr. land. For
uden Tikøb bestod sognet af ca. 20 større eller 
mindre landsbyer/fiskerlejer, og der var i 1860 
ca. 6.500 indbyggere. Området var præget af 
store skovområder, dyrket land samt kyststræk
ninger. Befolkningen ernærede sig foruden 
landbrug af fiskeri og industri, men også skov
arbejde og beskæftigelse med relation til sko
ven var vigtig for den store husmandsklasse.3

Netop de store skovområder tiltrak fattige ar
bejder- og daglejerfolk, idet de let kunne ned
sætte sig som skovarbejdere. Som for andre af 
denne klasse skulle der kun få uheld til at brin
ge dem på fallittens rand. Dette betød selvføl
gelig en stor belastning for sognets fattigkasse, 
omtrent 9000 Rd. årligt, hvilket var et anseligt 
beløb for en landkommune i datiden.4 Men be
kymrede det sognets gode mænd, at beløbet var 
så stort og dermed trykkede skatteyderne vold
somt, så bekymrede det dem endnu mere, at 
pengene tilsyneladende ikke gavnede forhol
dene overhovedet. Amtsrådsmedlem kammer
råd J. Rasmussen til Flynderupgaard (medlem 
af bygningskomitéen for fattiggården), udtaler 
sig i en artikel i »Ugeskrift for Landmænd« i 
1862 således om forholdene i sognet:

»Man gav den fattige husly, ildebrændsel, 
brød og ugepenge, men huslyet var ofte slet, 
boligen uren og usund, ildebrændselet kom 
som oftest andre tilgode end den svage og fat
tige, som det var tiltænkt, brødet spiste nogle, 
men andre solgte dette til brændevin og kaffe, 
og pengene bleve næsten udelukkende anvend
te til sidstnævnte artikler, de fattiges leie var 
hårdt og urent, deres påklædning pjalter, op
fyldte med utøi, deres føde i det hele knap og 
ussel, og deres pleie som oftest siettere end 
qvægets. [..] Børnene bleve udsatte i pleie, men 
ofte hos lastværdige personer; [..] med stort 
besvær fik sogneforstanderskabet børnene an
bragte og, som sagt, uagtet den bedste villie, 
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ofte på sådanne steder, hvor der i barnets unge 
alder blev nedlagt frø til alt ondt; [..] fattig
væsenets børn afgave de fleste kandidater til 
tugthuset.«

Chr. Søeborg (fattiggårdens forstander) skri
ver i en afhandling fra 1863, at den fattige var 
blevet så forkælet, at han ofte bortkastede det 
brød, der blev ham givet, fordi han ikke fandt 
det godt nok; dovne forældre sendte børnene på 
tiggervandring, og fra myndighedernes side 
blev der ikke gjort nok for at undersøge den 
trængendes forhold tilstrækkeligt - hjælpen 
blev ofte givet til uværdigt trængende.5

Derfor besluttede sogneforstanderskabet i 
Tikøb at bryde med »den gamle, forældede, 
uhensigtsvarende og tildeels unyttige fattigfor
sørgelsesmåde og danne sig et varigt og vel
signet minde hos den nuværende og tilkomme- 
de fattige«, nemlig i form af en Forsørgelses- 
og arbejdsanstalt.6

Man søgte således i april 1859 indenrigsmi
nisteriet om tilladelse til at opføre anstalten, og 
denne blev givet få måneder senere. Der blev 
samtidig givet tilladelse til at optage et lån på 
15.000 Rd i »Bikuben«, og byggeriet gik straks 
i gang.Forbilleder
Chr. Søeborg henviser i sin bog til egne erfa
ringer i »det Holsteenske« samt til anstaltens 
vedtægter, som »ere baserede paa samme in
drømmelser og bestemmelser som de Slesvig
ske anstalters.« Desuden ses det i anstaltens 
korrespondancejournal fra 1861, at Søeborg 
har været i Slesvig-Holsten inden åbningen af 
anstalten, for den 17. april 1861 fremlægger 
han sit rejseregnskab til direktionen.

De første fattiggårde i helstaten (kongeriget 
samt Slesvig-Holsteen) blev oprettet i Vest
slesvig i 1820’me, bl.a. i Døstrup i 1826.7 Fat
tiggården i Tønder (oprettet 1854) var den af 
de nordslesvigske anstalter, der havde det stren
geste reglement, og al hjælp uden for denne 
blev nægtet. De oprindelige 140 understøttede 
personer i byen blev reduceret til ca. 40 lem
mer, da anstalten åbnede, og i 1860 udtalte en 

af idémændene, at projektet var blevet en suc
ces.8 Fattiggården i Tønder kan meget vel have 
været den, Søeborg besøgte, og som blev for
billede for Tikøb.

Fattiggårdene adskilte sig fra andre fattig
institutioner ved, at understøttelsen i form af 
bolig, forplejning og arbejde skulle nydes og 
ydes i anstalten og kun dér. Ufrihed, disciplin, 
sparsom forplejning og omfattende arbejds- 
tvang skulle skræmme og indgyde frygt hos en
hver, der blot havde den mindste mulighed for 
at klare sig selv. Således ville det kun blive den 
ægte trængende, der søgte om hjælp, og der
med ville udgifterne mindskes, også fordi den 
kollektive forsørgelse betød besparelser. Desu
den ville moralen højnes hos den fattige og de
res børn, og disse ville dermed ikke komme til 
at ligge fattigvæsenet til byrde senere i livet.9Fattiggården
Tikøb Forsørgelses- og Arbejdsanstalt var i for
hold til andre fattiggårde og til sognets øvrige 
bygninger, en imponerende stor institution, be
regnet til at kunne rumme 150 lemmer.

Den bestod af en hovedbygning på to etager 
med et grundareal på 425 m2, og var placeret 
lidt uden for Tikøb by (bygningen ligger der 
stadig - og er i dag ejerlejlighedskomplekset 
»Gurrelund«). I stueetagen var der 5 arbejds- 
stuer (kvinde-og mandsopdelt) samt køkken, 
og her havde også forstanderen sin treværelses 
lejlighed. Der var en forsamlingsstue til sogne
forstanderskabet, og opsynsmanden havde et 
værelse. På 1. sal var der 8 sovesale, ligeledes 
kønsopdelte.

Bag hovedhuset lå en et-etages bygning (på 
280 m2) med 4 mindre værelser (til de ældste 
og svageste), vaskehus, arresten, værksted, sy
gestue (til 4 syge), 2 børnestuer (spise/legestue 
og sovestue) samt stald til 2-4 heste. Desuden 
var der en svinestald til 12-16 svin samt en byg
ning med 3 latriner. Om hele anlægget var der 
bygget et næsten 2,5 m. højt plankeværk. Man 
kan undre sig over, at der ikke var kostald, men 
anstaltens store mælkeforbrug ville kræve et 
meget stort kohold. Der var mere økonomi i at 
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købe mælken. Til anstalten hørte 5 tdr. land, og 
her dyrkedes byg, kartofler, boghvede, roer, ur
ter og grøntsager, dels til husholdningen, dels 
til svinefoder.

Som det ses, var produktionen ikke lagt an 
på 100 % selvforsyning (der dyrkes f.eks. ikke 
rug og havre). Det skyldtes, iflg. Søeborg, at 
dette ville medføre lejet pløjekraft, og det vil
le desuden kræve plads til sædopbevaring, ud- 
tærskning og redskaber.10 Jordtilliggendet skul
le ikke være større, end at der ved lemmemes 
arbejdskraft så vidt muligt kunne dyrkes urter 
til den daglige bespisning."

Anstaltens stolthed var et moderne varmeap

parat, leveret af Baumgarten & Buurmeister i 
København, der havde kostet så meget som 
2250 rd. Varmeapparatet opvarmede hele ho
vedbygningen og sørgede for en ensartet var
me på såvel sove- som arbejdsstuer. I baghuset 
skete opvarmningen med kakkelovne.Målsætning
Målet er allerede beskrevet af såvel kammer
råd J. Rasmussen som Chr. Søeborg i deres 
skrifter. Men det fremgår også af Søeborgs 
skrift, at han (og iflg. ham også mange andre) 
finder den eksisterende fattigforsørgelsesmåde 
utilstrækkelig. Han ønsker nytænkning og op
stramning på området, hvorfor hans afhandling 
også kan ses som propaganda og dokumentati
on med henblik på at få ændret fattigpolitikken 
og fremmet fattiggårdstanken.

Luftfoto af den gamle forsørgelsesanstalt optaget i 
1930 ’rne, da her var alderdomshjem for kommunens eg
ne beboere, samt brandstation og kommunekontor.
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I vedtægten, som blev skrevet i 1861 (men 
først i 1864 stadfæstet af ministeriet) står:

»Anstaltens formål, er at forsørge de træn
gende på en bedre og om muligt billigere må
de end hidtil; at forskaffe de fattiges børn en 
opdragelse, der kan gjøre dem skikkede til i 
fremtiden at blive nyttige medlemmer af sam
fundet og endelig, at tvinge den dovne og uor
dentlige til at arbeide for sit ophold.«

Det oprindelige reglement pr. 1. april 1861
Den 1. april 1861 kunne Tikjøb Forsørgelses- 
og Arbejdsanstalt slå dørene op, og ret hurtigt 
begyndte de nye beboere at flytte ind - allere
de den 2. april ankom to piger på hhv. 10 og 12 
år, 3. april 7 personer (heraf 2 børn), og ved ud
gangen af april var der 58 lemmer.

I følge 1861-reglementet (§10, pkt. 1) var 
»Enhver der er berettiget til og forlanger fast el
ler midlertidig understøttelse af fattigvæsenet 
[...] forpligtet til at modtage denne i anstalten. 
Om herfra kan gjøres undtagelser, bestemmes af 
sogneforstanderskabet i hvert enkelt tilfælde.«

Når den fattige var optaget på anstalten, blev 
vedkommende skrevet op i hovedbogen. De 
(evt.) medbragte ejendele blev inddraget og no
teret, ligeså hvad der fra anstaltens side blev ud
leveret (typisk tøj, træsko, kam og kniv). Hav
de den fattige brugbare »gangklæder«, skulle 
de slides op, før der blev udleveret fattiggårds
tøj. En gang årligt blev der holdt auktion over 
de således indkomne sager, og beløbet herfor 
indgik på de respektives konto (§10, pkt. 3).

Der blev ført regnskab med lemmets arbejde 
og værdien af dette, således at det kunne ses, 
hvorvidt den fattige stod i gæld eller havde til 
gode i anstalten.12 I tilfældet af, at den fattige 
blev udlejet til arbejde udenfor anstalten, blev 
lønnen herfor også sat på den enkeltes konto. 
Såvel arbejdet på som udenfor anstalten kunne 
ikke nægtes af de indskrevne, det var alene di
rektionen, der fastsatte reglerne herfor (§ 10, 
pkt. 4 og 5).

At blive fattiggårdslem var ikke nødvendig

vis det samme som permanent ophold. Hvis 
man kunne skaffe sig et arbejde uden for an
stalten og forsørge sig selv, havde man tilladel
se til at udtræde - såfremt sogneforstanderska
bet gav tilladelse hertil. Sogneforstanderskabet 
havde i øvrigt ret til at kræve sine udlæg tilba
gebetalt, inden tilladelsen blev givet (§ 10, pkt. 
7).

På fattiggården blev kønnene adskilt; dog var 
der kamre til ældre ægtefolk, og små børn (un
der 7 år) blev heller ikke kønsopdelt (§ 10, pkt. 
12). Til gengæld blev de fjernet fra mødrene, 
der ikke måtte have indflydelse på deres op
dragelse; denne stod forstanderen ene og alene 
for (§ 19). Børnene skulle i øvrigt, når alderen 
var til det, følge skolen, og efter skole lave de
res lektier samt det arbejde, de var sat til (§ 18).

Også dagligdagen følger særlige regler: alle, 
der ikke var forhindret af sygdom el. lign., skul
le stå op kl. 5.30 i maj, juni, juli og august, kl. 
6 i marts, april, september og oktober, og kl. 7 
i november, december, januar og februar.

Derefter skulle lemmerne vaske sig og gå til 
arbejdsstuerne, hvor de fik 1/2 time til at indta
ge dagens første måltid. Herefter skulle der ar
bejdes til kl. 12 (om sommeren var der dog ind
lagt 1/2 times pause), hvorefter middagspausen 
varede 1 time om vinteren, 2 timer om som
meren. Eftermiddagen gik atter med arbejde til 
kl. 7 (vinter) eller kl. 8 (sommer), igen med 1/2 
times pause om sommeren. Herefter spiste man 
aftensmad, og sengetid var hhv. kl. 9 vinter, og 
kl. 10 sommer (§ 11).

Der stilledes store krav til renlighed, hvilket 
betød at den enkelte skulle »beflitte« sig på at 
holde ikke bare kroppen ren, men også klæder, 
redskaber o.a. Efterladenhed og uorden ville 
medføre påtale og i værste fald straf (§ 16).

Hvad den daglige forplejning angik sagde 
reglementet, at den skulle være »tilstrækkelig, 
sund og reenlig tillavet«. Det var forbudt at ry
ge tobak, og naturligvis var alkohol aldeles for
budt (§ 10, pkt. 9) - drikfældighed var jo netop 
en af de store årsager til manges fattigdom, i 
følge tidens opfattelse.

Kosten bestod af flg.: morgenmad: ca. 1/2 1. 
varm mælk eller øl og 1/2 pund brød. Aftens
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mad: udkogt vandgrød med mælk. I maj, juni, 
juli og august fik lemmerne desuden til frokost 
(formiddag) og vesper (eftermiddag) 1/2 pund 
brød og 1 lod smør, samt »i reglen øl, til dem 
der arbejde ude i marken«. Middagsmaden skif
tede hver af ugens dage, og bestod af kødsuppe 
med brød, byggrynsvandgrød og sild, kål med 
brød og flæsk, byggrynsvælling med brød og 
smør, gule ærter med flæsk og brød, byggrød 
kogt i mælk, og endelig lørdag, øllebrød og klip
fisk. Jule- og nytårsaften fik lemmerne risen
grød, klipfisk og kartofler samt øl.

Lemmernes personlige frihed lå i særdeles 
faste rammer. Følte en indskreven sig foruret
tet af forstanderen, måtte han »ikke desto min
dre adlyde ham« (§ 17), og denne havde også 
ret til at straffe lemmerne for mindre forseel
ser, og for grov ulydighed og opsætsighed at 
indespærre dem (§ 7, pkt. 3). I forbindelse med 
arbejdet var samtale ikke forbudt, men »uan
stændig, højrøstet og støiende tale« skulle 
straks standses (§ 12). På fridage kunne for
standeren give lemmerne tilladelse til at forla
de anstalten iført et udgangstegn, men han skul
le oplyses om, hvor vedkommende gik hen. 
Havde fattiglemmet ikke opført sig ordentligt i 
den forgangne uge, skulle han ikke forvente at 
få udgangstilladelse (§ 14). Besøg måtte, efter 
tilladelse fra forstanderen, i reglen kun modta
ges på fridage eller i fritiden (§ 15).

Sådan lød kravene til og vilkårene for fattig
lemmerne altså. I § 17 tillades det dog en ind
skreven at klage, hvis vedkommende følte sig 
forurettet - »et lem kan [...] med beskedenhed 
henvende sig til directionen med sin klage«, og 
hvis dette ikke hjælper, forlange at klagen brag
tes for sogneforstanderskabet, hvilket selvføl
gelig skulle føres til protokol.

Den øverste ledelse af anstalten var sogne
forstanderskabet. Men for det egentlige tilsyn 
og kontrollen stod en bestyrelse (direktion), 
hvori præsten var formand. Udover et ugentligt 
tilsyn var det bl.a. direktionens opgave at kon
trollere arbejdet på anstalten, lemmernes ind
sats, deres »orden og renlighed« samt madens 
tilstrækkelighed og kvalitet. Desuden skulle di
rektionen sørge for, at forstanderen overholdt 

vedtægterne og kontrollere hans regnskaber, og 
den kunne, om nødvendigt, advare og i sidste 
ende suspendere ham, hvis han misrøgtede sit 
job.Tikøb fattiggård to år efter åbningen
Den officielle fremstilling.
I januar 1863 skrev forstanderen ved Tikøb Ar- 
bejds- og Forsørgelsesanstalt, Chr. Søeborg, en 
afhandling vedr. »bemeldte anstalt og dens hid
tidige virksomhed«.

Som tidligere nævnt kan afhandlingen be
tragtes som en slags propaganda, men den er 
også en manual for oprettelse og drift af en fat
tiggård - undertitlen er således »En fattigfor- 
sørgelses-Maade, nærmest for Land-Commu- 
ner«.

Det er af stor betydning, mener jeg, at skrif
tet er dateret januar 1863. Det var nemlig i 
samme måned, at Indenrigsministeriet tilbage
sendte sit svar på fattiggårdens reglement til 
sogneforstanderskabet, i hvilket ministeriet 
stillede krav om flere ændringer. Man kan for
mode, at det har været vigtigt for folkene bag 
fattiggården at argumentere offentligt for deres 
synspunkter, således at regeringen i den ende
lige afgørelse ville få vanskeligere ved at gå 
imod dem.13

Hvordan er det så gået de forløbne to år, iføl
ge Søeborg? I hovedpunkter:

- Anstalten har rent praktisk den fordel, at ar
bejdet koncentreres på ét sted, hvorved udar
bejdelse af forsørgelsesplaner bortfalder og de 
resp. sogneforstandere fritages for at uddele 
fattighjælp i deres distrikter.

- De gamle, svage og fattige har intet selv
værd. Men når de kommer i anstalten, og de får 
lov til at arbejde, får de selvværd gennem dette.

- For personer, der er spolerede, der ikke er 
vante til at arbejde, der måske tidligere er straf
fede, er det naturligvis svært at arbejde, siger 
Søeborg. Her er det, at anstalten har sin store 
nytte, fordi mange hænder under en kyndig le
delse kan udrette det utrolige.
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- Om fattiggårdens rolle som skræmmemid
del er han lidt vævende, når han skal retfærdig
gøre de »værdigt« trængendes ophold her - for 
i deres tilfælde er der jo ikke tale om afstraf
felse, men om at de opnår glæde og opmuntring 
ved opholdet, og dette er umiddelbart svært at 
forene med opfattelsen af indskrivning som en 
trussel! Men iflg. Søeborg bliver disciplinen en 
fornøjelse for de »gode« fattige; f.eks. er ud- 
gangsforbuddet kun at forstå som et gode for 
lemmerne, for når søndagen kommer, og ugens 
ulastelige opførsel medfører udgangstilladelse, 
imødeses denne med »dobbelt glæde«. Denne 
underkastelse var i øvrigt, tilføjer Søeborg, ik
ke værre, snarere bedre, end hvad tyende nor
malt måtte underkaste sig, og blev derfor kun 
til tvang for den arbejdssky og dovne.

- Søeborg beskriver nøje vigtigheden af, så 
vidt muligt, ikke at placere fattiggården i nær
heden af en kro, idet man må erindre, at der på 
fattiggården er samlet så godt som et helt sogns 
drikfældige. I den forbindelse nævner han, at 
søndags-afteneme er slemme og kun lidet lyk
kelige for en forstander, fordi skænderier og 

Den gamle forsørgelses- og arbejdsanstalts bygninger på 
G ur revej ved Tikøb eksisterer stadig i bedste velgående, 
omend udbygget betydeligt i tidens løb. Ejendommen, der 
kaldes »Gurrelund«, er omdannet til attraktive ejerlej
ligheder. Lars Bjørn Madsen fot. 2003.

slagsmål ofte er forekommende, når lemmerne 
kommer hjem. Her er det af og til nødvendigt 
med straf, men oftest klares problemet dog » 
med det gode« - uden at han nævner hvad det
te indebærer.

- Børnene under 7 år er placeret i to særskil
te stuer, med en plejemoder til at holde opsyn 
og varetægt. Dette fordi de ved ophold i ar- 
bejdsstuerne, dels forstyrrede arbejdet, dels 
medførte, at deres mødre intet bestilte under 
påskud af at skulle holde øje med de små. Når 
børnene bliver 7 år, indskrives de i skolen og 
får tildelt et arbejde.

Deres ophold på anstalten er, siger Søeborg, 
langt at foretrække fremfor de ofte kummerlige 
forhold, børn udsættes for hos plejeforældre.

- Lægetilsyn foretages 1 til 2 gange måned-
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lig af fattigvæsenets læge, men han kommer 
også ekstraordinært, hvis der opstår akut behov. 
Altså ordentligt tilsyn med lemmerne.

Endelig nævner Søeborg, at arbejdsindtæg
ten de forløbne to år rigeligt dækker renterne 
af det lån, der blev optaget med henblik på op
førelse af anstalten.

Søeborg sammenfatter selv de gavnlige virk
ninger af fattiggården i følgende punkter:

1) fattigskatten kommer den virkeligt træn
gende til gode, hvilket er betryggende for yder
ne af skatten

2) tiggeri og omdriven forhindres, og deraf 
følgende kriminalitet

3) selvbevidstheden hos den enkelte højnes, 
idet han nu rives ud af armod og sløvhed og 
tvinges til at arbejde for eget underhold

4) børnene af den fattige klasse vænnes til et 
sundt og virksomt familieliv, til orden, renlig
hed, punktlighed, flid og høflighed

5) og ikke mindst, den »pecuniære« fordel:

På dette fotografi, optaget omkring 1926, ses bygningen 
bag hovedhuset, der i sin tid rummede bl.a. arrest, værk
sted og sygestue. Gæssene har dog været fotografens 
ærinde, og en af dem blev kaldt »Den berømte Frederik«.

der er økonomi i at drive en fattiggård.
- og sidst: anstalten har en rolle som »en slags 

Bussemand« (Søeborgs eget udtryk), og det er 
en af idéens største goder i forhold til de dov
ne og ugidelige.

Virkeligheden for de fattige i anstalten
Man må antage, at de ovennævnte fem påstande 
er udtryk for Søeborgs opfattelse af fattiggård
ens virkning. Men hvad fortæller journalerne 
og protokollerne? Er der overensstemmelse 
mellem Søeborgs påstande og det, der kan tol
kes ud af kilderne?

Der skal i det følgende redegøres for forhol
dene i relation til Søeborgs påstande:

Ad. punkterne 1) og 2 ):
Et af sogneforstanderskabets hovedargumen

ter og et væsentligt formål for anstalten var som 
sagt, at alt for mange modtog hjælp uden at være 
egentlig berettiget hertil, og at en fattiggård vil
le medføre, at kun i denne kunne understøttel
se modtages, med enkelte undtagelser.

Ved at gennemgå fattigvæsenets regnskabs
protokoller (som indeholder udbetalinger via 
understøttelser og andre fattigudgifter) for åre
ne 1856-186114 ses følgende: Antallet af samt
lige personer, der fik hjælp:

1856: ca. 280 personer, 1857:220 do., 1858: 
228 do., 1859: 208 do., 1860: 198 do.15

I 1861, hvor anstalten åbner, er der i regn- 
skabsjoumalen anført ca. 145 personer, altså 
dem, der allerede var lagt forsørgelsesplaner 
for. Desuden blev der givet ekstraordinær hjælp 
til 35, ialt 180 personer. Der er for alle kun no
teret hjælp i et kvartal, hvilket stemmer over
ens med anstaltens planlagte åbning 1. april s.å.
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11910-11 blev den gamle hovedbygning gennemgriben
de ombygget efter tegninger af arkitekt Poul Holsøe til al
derdomshjem og sognerådssal. Her er hovedindgangen 

fotograferet omkring 1927.

Al yderligere regnskabsføring er desuden stop
pet efter 1. kvartal.

Man kan her i forsørgelsesplanen se en ten
dens til, at færre åbenbart har søgt om under
støttelse for året 1861, muligvis fordi den kom
mende anstalt nu har hængt som en trussel over 
de trængendes hoveder. Det interessante er nu, 
om de understøttede efter 1. april optræder i fat
tiggårdens hovedbog - principielt, iflg. regle
mentet, skulle alle jo nu understøttes på an
stalten, d.v.s. optages her, og de ikke virkeligt 
trængende ville derfor automatisk afstå fra at 
søge hjælp.

Men når man sammenholder de i regnskabs
journalen anførte personer med anstaltens ho
vedbog, hvori der føres protokol over samtlige 
indskrevne, er det kun ca. 31 ud af de ca. 180 
personer fra fattigvæsenets regnskabsprotokol, 
der optages på fattiggården i løbet af 1861. Det 
er typisk for kvindernes vedkommende gamle 
koner (enker), enker med børn samt en enkelt 
ung, lam kvinde. Ialt ca. 18 kvinder.16 Af disse 
kom 7 fra sognets fattighuse i enten Tikøb el
ler Gurre.

For mændenes vedkommende er det ligele
des ældre mænd plus en enkelt yngre - drik
fældig - der indskrives. I alt ca. 12 mænd fra 
protokollen, hvoraf 9 kom fra fattighuset i Ti
køb. Af børnene er det kun en enkelt dreng på 

13 1/2, der flyttes på fattiggården.
Heraf kunne der så konkluderes, at der i 1861 

kun opholdt sig ca. 31 personer på fattiggården 
i Tikøb, og at ca. 149 nu afstod fra hjælp, for
di de faktisk godt selv kunne tjene til dagen og 
vejen. Men hovedbogen viser, at der ved ud
gangen af 1861 var indskrevet 91 personer, 
voksne og børn, på anstalten.

Skematisk ser tallene således ud:

a) Regnskabsjournalen 1861, før åbning
Mænd: 88
Kvinder: 69
Børn: 23
Ialt: 180
b) Fattiggårdens hovedbog, 1861:
Mænd: 35
Kvinder: 25
Børn: 27
Ialt: 87
c) Optræder i begge bøger:
Mænd: 17
Kvinder: 13
Børn: 1
Ialt: 31
d) Personer ikke optaget på fattiggården:
Mænd: 71
Kvinder: 56
Bøm: 22
Ialt: 149

Som det ses er der en klar uoverensstem
melse mellem tallene; hvor blev de 149 af ef
ter 1. april, når de ikke kom på fattiggården?

Desværre giver kilderne ikke noget svar her
på. Regnskabsprotokollen siger ikke noget om 
de understøttedes alder, hvorfor det er umuligt 
at se, om det hovedsagligt var de yngre, der ik
ke kom på fattiggården. I hovedbogen er der re
lativt flest gamle, men dog en del yngre perso
ner, samt en del bøm. Altså er alder ikke ho
vedbegrundelsen for at komme på anstalten.

Skal der alligevel findes mulige forklaringer 
på problemet, kan man antage følgende: per
soner, der understøttedes før 1. april, men som 
ikke indskrives på fattiggården, var

- folk, der satte sig for kraftigt imod, og som
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Hovedbygningen med indgang i det ombyggede, frem
springende midterparti. Lars Bjørn Madsen fot. 2003.

man alligevel fortsatte med at understøtte
- folk, som fattigvæsenet havde en formod

ning om kunne »tvinges« i arbejde ved truslen 
om fattiggården,

- folk, der p.g.a. sygdom var for besværli- 
ge/for smittefarlige for andre,

- børn, der (billigt) var godt placerede i pleje
familier, eller

- muligvis personer, der nægtede at lade sig 
indskrive på fattiggården, og som derfor næg
tedes yderligere hjælp.

Men der opstår andre problemer. Hvorfra 
kom de 56 personer (c), der i løbet af året blev 
indskrevet på anstalten, men som ikke står i 
regnskabsjoumalen? (Af de 87 indskrevne på 
anstalten stod kun ca. 31 allerede i fattigvæse
nets regnskabsjournal). Og hvorfor er f.eks. 
gamle Ingeborg Rasmusdatter på 95 år og Ane 
Bendsdatter indskrevet på fattiggården fra Ti- 

køb fattighus, når de ikke i forvejen stod i regn
skabsjoumalen?

Svaret kan måske være, at der har været tale 
om løsgængere, »lette« kvinder, tiggere eller 
drikfældige, som ikke tidligere havde søgt om 
hjælp, men som sogneforstanderskabet ikke 
ønskede skulle gå frit omkring og være til byr
de for sognet. Nu kunne disse placeres på fat
tiggården. Det kan have været gamle (måske 
Ingeborg og Ane?), der misrøgtedes af deres 
slægtninge, og for hvem fattigvæsenet ønske
de at skabe en tåleligere tilværelse på fattig
gården. Måske var det børn, der ikke trivedes 
eller som var for dyre i »drift« hos deres pleje
familier - og så selvfølgelig bøm, der blev ind
skrevet sammen med forældrene (moderen).
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I skemaet ses, at 22 af de 23 tidligere forsør
gede børn ikke kommer på anstalten. I en arti
kel i Helsingør Avis vedr. den nyåbnede anstalt 
står der, at den har optaget »samtlige i Sognet 
hjemmehørende Pleiebøm«17, hvilket altså ikke 
stemmer overens med de undersøgte kilder. 
Plejebørn var billig arbejdskraft, og måske fin
des svaret her - plejefamilierne ønskede ikke at 
slippe børnene.

Kan det således nu, som hævdet af Chr. Søe
borg, siges at

- den fattige får nu den hjælp, den fattige bør 
have

- hjælpen kommer kun den virkelig trængen
de til gode

- yderne afhjælpen har sikkerhed for, at pen
gene bruges efter deres bestemmelse

- tiggeri og omdriven forhindres, og deraf føl
gende kriminalitet??

Det er som nævnt svært at vide, i hvilken grad 
de »resterende« fattige (dem, der ikke kan føl
ges i anstaltens hovedbog) stadig får hjælp - vi 
kan ikke se, hvorvidt fattigvæsenet stadig har 
udgifter til fattige uden for anstalten efter 1. 
april 1861, men det er overvejende sandsynligt.

Om hjælpen således kun er kommet den vir
kelig trængende til gode - altså at fattiggården 
har skræmt de dovne og ugidelige væk - er ik
ke til at se. Vi ved ikke, hvor mange der med 
truslen om fattiggården har skaffet sig et arbej
de. Vi ved ikke, hvor mange der for at undgå 
fattiggården har takket nej til understøttelse, og 
som følge deraf reelt har levet på (under?) et 
eksistensminimum, og vi ved ikke, hvor man
ge der af sogneforstanderskabet forkert vurde
redes til at kunne klare sig selv. Det er nærlig
gende at tro, at det har drejet sig om en del, jf. 
forskellen på 149 mellem dem, der fik hjælp før 
anstaltens åbning og dem der blev optaget på 
anstalten. Til gengæld indikerer de mange nye 
navne, der dukker op i hovedbogen, at andre nu 
i anstalten fik den hjælp, det offentlige mente 
de havde behov for.

Hvad angår forholdet mellem forsørgede i og 
uden for anstalten i årene 1861-1868 viser et 
groft gennemsnit, at der i perioden er givet 
hjælp til omkring 58 personer årligt uden for 

anstalten.
I perioden 1872-1874 har der i gennemsnit 

været ca. 100 personer indskrevet på fattiggår
den, iflg. anstaltens dagbog for disse år.

I perioden 1868-1880 kan der altså antages 
at have været ca. 150-160 personer under of
fentlig forsorg årligt, enten som modtagere af 
understøttelse udenfor anstalten eller som ind
skrevne på denne.

Sammenholdt med antallet inden åbningen af 
fattiggården i 1861 ses der således en nedgang 
i antallet af understøttede, hvilket betyder, at 
fattiggården muligvis har haft en effekt på an
modningerne om fattighjælp. Igen må der dog 
tages forbehold, idet der i al almindelighed kan 
have været en nedgang i antallet af fattige. 
F.eks. kan afvandring til byerne have betydet 
færre fattige i landkommunerne, arbejdsbetin
gelserne kan være forbedrede m.m.

Hvad angår hjælpens omfang på fattiggården 
må man hævde, at den har været fyldestgøren
de, i hvert fald ud fra et eksistensminimums
krav. Johnny Wøllekær har i en undersøgelse af 
fynske fattiggårde undersøgt næringsværdien 
af kosten på disse (som i store træk ligner kost
planen på Tikøb), og fundet ud af, at maden fak
tisk var tilfredsstillende ud fra et ernærings
mæssigt synspunkt. Den stemte overens med, 
eller var måske endog bedre end, datidens simp
le husmandskost.18

At dømme efter korrespondancejournalen 
har der desuden været holdt skarpt øje med kva
liteten af de varer, der blev leveret til anstalten 
- ikke kun med de varer, der skulle forarbejdes 
af lemmerne, men også med de produkter, der 
skulle bruges til lemmerne. F.eks. klages der fra 
anstaltens side til købmand Stilling i Helsingør 
over det leverede smør - det var for dårligt i for
hold til prisen. Bekymringen over, om der kun
ne udleveres brød til lemmerne, fremgår af et 
brev fra Søeborg til pastor Kaa (formand for di
rektionen): »Vi mangler nu aldeles brød og 
standser bespisningen, hvis ikke brød kommer 
til min rådighed inden 12 timer, som mindst, el
ler fuldmagt til at kjøbe det andetsteds.« Bager 
Johansen havde åbenbart svært ved at holde sin 
aftale! Det kneb også for proprietær Nielsen,
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.’Ä Landlyst, at le
vere god mælk; 

der klages 
gang på 
gang til 
ham over, 
at »mæl
ken løber 
hver dag 
ved kog- 
n i n g e n 
sammen i 

ost og val
le«. Desu

den kunne 
han kun leve

re mælken til 
den 1. november.

Derfor blev brygger 
Wiibroe (der i øvrigt var leverandør til anstal
ten) spurgt, om han ville levere øl - den næst- 
simpleste sort - til samme pris [som mælken] i 
betragtning af det meget større forbrug.

Der er flere eksempler på, at f.eks. gamle el
ler børn kommer til anstalten »kun iført pjal
ter«. Ved ankomsten får de tildelt tøj, trætøf- 
ler/sko, såfremt det, de har på ved ankomsten, 
er pjaltet, samt en seng.

Hvad lægehjælp angår, fremgår det ikke 
umiddelbart, om anstaltens læge, doktor Mathi
esen i Hellebæk, har aflagt sit reglementerede 
månedlige besøg. Så vidt jeg kan se, kommer 
han første gang den 14. juli 1861, hvor han gen
nemgår samtlige lemmer, anstaltens medicin, 
ordinationslisten m.m. Til gengæld kommer 
han, når der optræder særlige problemer, f.eks. 
da der skulle tages stilling til amputation af 
Christiane Pedersens ben. I den forbindelse øn
skede først doktor Klingberg, Esbønderup Sy
gehus, at se Christiane, senere blev doktor 
Mathiesen indkaldt til »en samtale betreffende 
direktionsbeslutningen af 5.ds. [juli], som til
sigter amputation af benet på lem nr. 25, Chri
stiane Petersen.« Den 29. juli får Mathiesen be
sked om at Klingberg vil foretage amputatio
nen. Den 7. august får sognefoged Peder Søren
sen besked om at der udbedes en vogn til an- 

Tikøbs pastor Kaa, der var formand for forsørgelsesan
staltens direktion. Udateret portrætfotografi.

stalten før kl . 8 for at køre Christiane til Es
bønderup. Her bliver hendes ben amputeret den 
9. august 1861.

Disse eksempler fra gennemlæsningen af 
såvel hovedbog som korrespondancejournal 
bekræfter indtrykket af en virkelig interesse i 
og anstrengelse for på bedste vis at opfylde de 
basale behov for lemmerne.

Ad. punkterne 3) og 4):
Disse påstande er vanskelige at efterprøve ud 

fra kilderne, idet fattiglemmeme ikke selv har 
nedfældet deres erfaringer med opholdet. Ved 
at undersøge kirkebøger, folketællinger, doms
protokoller o.lign. ville det muligvis kunne 
spores, hvordan det gik såvel voksne som børn 
senere hen, men det er ikke forsøgt i denne ar
tikel.19

Hvad der kan tolkes ud fra de forhånden
værende kilder er, at så godt som alle de ind
skrevne lemmer har udført arbejde i forskelligt 
omfang på anstalten. Det er primært opgaver 
som fletning af måtter, plydsning af tov, frem
stilling af trætøfler/sko, skamler, kardæsker og 
koste. Der var god afsætning af produkterne, 
der solgtes til oplandet, men også til Køben
havn og Hillerød. Søeborg må på et tidspunkt 
afvise en bestilling, da produktionen simpelt
hen ikke kan følge med efterspørgslen! Men 
der er også mere husligt arbejde i form af vask, 
gangkonearbejde, køkkenarbejde, børnepas
ning m.m. Desuden bliver mange lemmer, børn 
som voksne, udlejet til forskellige personer i 
sognet, bl.a. præsten (pastor Kaa, formand for 
direktionen), proprietærer og gårdmænd. De le
jes ud som vogtere, røgtere, som daglejere, 
malkepiger, høstarbejdere, stenslagere og an
det; lønnen herfor indgår som betaling for lem
mernes ophold på anstalten. Men efter al sand
synlighed har udgiften for den, der således le
jede et fattiggårdslem, været så lille, at der har 
været råd til at give den fattige lidt ekstra til sig 
selv, som han så har kunnet råde over.20

29



Flere af lemmerne bliver ansat i fæste og ud
skrives dermed af fattiggården, men der er tal
rige eksempler på, at de ikke holder længe i 
pladsen - ofte forlader de selv stedet, men det 
ses også, at de »bortjages«.

I løbet af anstaltens første år - godt og vel - 
er der ca. otte (voksne) lemmer, der enten ren
der bort fra anstalten/tjeneste eller bliver bort
vist fra tjeneste. De bliver enten indfanget af 
politiet og bragt tilbage til anstalten, eller også 
vender de frivilligt tilbage.

Går man til dagbogen 1872, ser det ikke ud 
til, at meget er ændret. Også her berettes ad
skillige gange om tyvagtige, bortløbne eller 
udeblevne lemmer. Thora Tellin, der ellers to 
gange har fået tilhold af politiet, udebliver en 
søndag nat. Anders Steffensen (62 år) blev fun
det beruset i en vejgrøft og bragt til anstalten. 
En anden indskreven (mand) kom hjem til fat
tiggården i meget beruset tilstand og blev fra
taget 1/4 pot brændevin.

Også hvad sædelighed angik, kunne det være 
svært at være moralsk. Henrik, der var kommet 
til anstalten fra Ladegården i København, og 
som var gift med Kirsten Pedersdatter (også be
boer på anstalten), gjorde i 1869 den 20-årige 
sindssvage Stine gravid; hun fødte sønnen 
Martin. Stine havde været på anstalten siden 
1864.

Hos disse lemmer var det altså ikke lykkedes 
at hæve moralen. Om arbejdet har øget deres 
selvværd vides naturligvis ikke, men noget ty
der på, at en del af de indskrevne i hvert fald 
har haft så meget selvværd, at de ikke ville bøje 
sig under fattiggårdens disciplin.

Om de andre lemmers moral er det svært at 
dømme, men det ser ud til, at der fra fattig
gårdens side er gjort et forsøg på at højne den
ne via beskæftigelse, støtte og tillid. Korres
pondancejournalen afslører nemlig en livlig 
brevveksling mellem anstalten (Søeborg), pa
storen (Kaa) og lokalbefolkningen med henblik 
på at skaffe lemmerne tjeneste, og ofte lykkes 
det også. Det ser også ud til, at anstalten fak
tisk støtter op om sine lemmer (se bilag 3). Der 
findes et eksempel på, at fattiggården betalte en 
af lemmernes gæld, nemlig for Bodil Fisker, 

der skyldte 2 rd. hos hattemageren i Helsingør, 
eller at man gravede til bunds i årsagen til bort
visning fra tjeneste, som i Laura Mortensens 
tilfælde. Hun blev bortvist fra Kronborg Lade- 
gaard med den begrundelse at hendes klæder 
var mangelfulde, men Søeborg svarer, at hun 
var bedre forsynet med klæder, end de fleste 
tjenestetyende af den fattige klasse. Sagen før
tes i øvrigt til doms på anstaltens forlangende, 
og det ser ud til, at anstalten vandt sagen, eller 
i hvert fald at der blev udarbejdet et forlig mel
lem denne og Kronborg Ladegaard, så Laura 
kunne starte i en ny tjeneste. (Laura røg de føl
gende år ud og ind af anstalten, og i 1864 be
sluttede man ikke oftere at optage hende.)Børnene.
For børnene gælder det, at Søeborg sammen 
med anstaltens læge ret hurtigt finder ud af, at 
det er en dårlig idé at have små børn (under 2 
år) på fattiggården. De er »aldeles fordærvelig 
for sammes [anstaltens] beståen med hensyn til 
ro, orden og renlighed.« Doktor Klingberg fra 
Esbønderup Sygehus meddeler i februar 1862 
sin utilfredshed over »småbørnenes vedbliven
de optagen i anstalten som et ubetinget forkert 
princip, der må foranledige ...., svineri og.... ,
navnlig henset til Esbønderup Sygehus’ afvis
ning af de 6 fnatpatienter.« Sygehuset havde 
nemlig måttet afvise nogle af lemmerne p.g.a. 
pladsmangel, og Klingberg mente derfor, at 
med sådanne vilkår måtte man på anstalten 
gøre alt for at begrænse sygdomsspredning. 
Fnat huserede kraftigt, som det fremgår af ho
vedbogen (bl.a. fordi nogle af børnene »ere be
fængte med fnat p.g.a. deres grænseløse svine
ri, og da baghusets øvrige beboere trues med 
alle at blive fnattede.«)

Det var altså af hensyn til anstaltens velfun- 
geren, at små børn skulle udelukkes - ikke af 
hensyn til børnene. Således ses det også af kor
respondancejournalen, at flere af de mind- 
ste/nyfødte hurtigt sættes i pleje. I 1862 føder 
den 22-årige Bendte i anstalten en datter, der 
allerede en måned efter bliver sat i pleje. Den 
ovenfor nævnte Stine, der i 1869 fødte sønnen
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Martin, blev kørt til Plejelt for at »gøre barsel«. 
Hun var tilbage på anstalten efter ca. 3 uger, 
men Martin kom først hertil som 2-årig (hvor 
han i øvrigt døde som 3-årig). Da hun atter i
1871 var gravid, blev hun kørt til Tibberup for 
at barsle, hvorfra hun også denne gang kom til
bage til anstalten efter ca. 3 uger, uden barnet. 
Så noget tyder altså på, at børn under 2 år var 
uønskede, hvilket bekræftes af hovedbogen, 
hvor der i anstaltens første år kun er ét barn un
der 2 år (Niels Chr., der var kommet med sin 
mor og 3 ældre søskende).

Men ellers fortæller journalerne ikke meget 
om børn under skolealderen; de nævnes kun, 
når de sættes i pleje eller kommer på hospita
let (ofte for fnat), eller når de dør. Dog ses det 
af hovedbogen, at selv de mindre børn bliver 
sat til at arbejde i anstalten, f.eks. med væve- 
og flettearbejde. De har formentlig også delta
get i kartoffeloptagningen, som i dagbogen
1872 er noteret til d. 14. oktober: »Kartofler op
tages.«

For de større børns vedkommende kunne de 
uden for skoletid lejés ud til forskellige formål 
(f.eks. udbad pastor Kaa’s forvalter sig 5-6 børn 
til at lægge runkelroer), men ellers var det først 
efter konfirmationen, at de blev bortfæstet. 
Konfirmationen tog anstalten sig selvfølgelig 
af, og der blev sørget for de unge konfirman
der; således bestilles der i 1871 trækasser og 
sko til dem. Ofte støder man i hovedbogen på 
bemærkninger om, at der er sørget for konfir
mationstøj til børnene.

Hvad skolebørnene angår, har der været en

Hovedby gningenfotograferetfra Gurrevej omkring 1920. 
I mange år kaldte man institutionen for »Anstalten«, og 
betegnelsen er benyttet af enkelte helt op til vore dage. 
»Grødslottet« var en anden lidet flatterende betegnelse.

del korrespondance mellem lærer Andersen og 
anstalten vedr. disse. Allerede den 10. april 
1861 sendes besked til Andersen om 4 drenge 
og 5 pigers optagelse på Tikøb skole (hvilket 
stemmer overens med de først indskrevne børn 
på anstalten under konfirmationsalderen). I det 
følgende år går der besked fra Andersen til an
stalten, i de tilfælde han har set sig nødsaget til 
at straffe børnene (f.eks. to piger der skulker), 
eller når nogle af børnene er særligt dovne 
(f.eks. Caroline Hansen), eller, når han har brug 
for oplysninger om nye børn. Omvendt giver 
anstalten lærer Andersen besked, hvis nogle af 
børnene p.g.a. sygdom/hospitalsindlæggelse 
ikke kan passe skolen. Man beder også Ander
sen om, »fra tid til anden«, at forsyne fattig
gårdens skolebørn med de fornødne penne, 
skrivebøger m.m. - anstalten betaler naturlig
vis. Og det er åbenbart vigtigt at håndhæve 
princippet om fattiggårdsbømenes skolegang, 
for selv en dreng som nr. 14, Christen Nielsen, 
der var tiltalt for tyveri og foreløbig indsat i an
stalten, sendes midlertidigt i skole.

Ad. punkt 5)
»- og ikke mindst, den »pecuniære« fordel: 

der er økonomi i at drive en fattiggård.«
Jeg har i denne artikel valgt ikke at gøre re

de for økonomien i detaljer. Formålet her er at 
forsøge at give et overblik over de udgifter og 
indtægter, fattigvæsenet havde inden åbningen 
af fattiggården, og sammenholde tallene med 
anstaltens udgifter og indtægter i de første år.

Fattigvæsenets udgifter i årene 1856-60 var 
på hhv. 3630, 3447, 2510, 2590 og 2968 rd.21 
Beløbet dækkede posterne brød (for 1856: 
2390 rd.), klæder (57 rd.), ildebrændsel (370 
rd.), lægehjælp og medicin (530 rd.), begravel
ser (100 rd.), fattighusene ( 40 rd.), diverse, fx. 
ilbude, sko, skudsmålsbøger etc. (141 rd.).

Dette er de tal, der fremgår af fattigvæsenets
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regnskabsprotokol, mens man for anstaltens 
vedkommende i kassebogen 1862-66 ser føl
gende tal:

År 1862 1861 8164 1865 1866
Udgifter 1123 2090 2370 2907 2955
Indtægter 1226 2501 2370 2907 281722

Fælles for disse første år er udgifter til øko
nomien (husholdning), beklædning, inventar, 
reparationer, overarbejde, dagleje, lønninger, 
transport og fragt, materiale og »andre udgif
ter«. I 1862 indgik også barbering af syge samt 
plejeløn for børn uden for anstalten.

I 1864 er der kommet nye udgiftsposter til, 
nemlig til ligkister og grave, skatter, brænde, 
ekstrapleje udenfor reglen, samt »contant til 
kassereren ifølge kvitteringer«. Som det kan 
ses, er der i de første to år overskud, de to næste 
år balance, og i årene derefter underskud i an
staltens regnskab. Umiddelbart ser det altså ud 
til, at Søeborgs påstand om de »pecuniære« for
dele er rigtig i 1863. Men med tiden lader det 
til, at anstalten rent faktisk giver underskud, og 
kommunen måtte f.eks. i 1866 yde tilskud.

Desværre mangler kilderne til belysning af 
fattigvæsenets udgifter uden for anstalten i den
nes første år, og det er derfor ikke muligt at vi
de, hvor meget der ydedes til de øvrige fattige i 
sognet, og dermed til de samlede fattigudgifter.Diskussion
Det ses tydeligt i 1800-tallets debat, særligt på 
lokalt men også på centralt niveau, at man i al
le årene ønskede at komme »de dovne« fattige 
til livs. På lokalt plan mente man, at anbringelse 
af de fattige på arbejdsanstalter var den bedste 
kur, men centralmyndighederne veg konstant 
uden om at lovgive herom, selv om de aner
kendte det kommunale initiativ. 11860’erne tog 
man for alvor fat på fattiggårdsbyggeriet, bl.a. 
inspireret af Tikøb-anstalten, for én gang for al
le at få skilt de dovne og ugidelige fra de vær
digt trængende, nemlig gamle, syge, børn og 
midlertidigt trængende.

Det oprindelige reglement af 1. april 1861, 

som sogneforstanderskabet i Tikøb indsendte 
til regeringen, blev af denne ændret på visse 
punkter i det endelige reglement fra 1864. Re
geringen ville bl.a. ikke godkende forstande
rens ret til at straffe lemmerne - indespærring 
var dog fortsat tilladt - lemmerne måtte ikke le
jes ud uden deres samtykke, fattighjælp blev ik
ke ubetinget gjort afhængig af indskrivning på 
anstalten, lemmerne måtte ikke tilbageholdes, 
såfremt de kunne påvise tilstrækkeligt selver
hverv, og endelig måtte deres ejendele ikke sæl
ges uden deres samtykke.

Det kan hævdes , at denne indgriben er et ud
tryk for en humant indstillet regerings hold
ning, men det kan også tænkes, at det i virke
ligheden er tidens liberalistiske ideologi, der 
afspejles i regeringens indsigelser. Denne ideo
logi gik jo netop ud på at beskytte den private 
og personlige sfære mod offentlig magt, og det 
var netop tvangsmomenterne, der var diskus
sion om i tilfældet med Tikøbanstaltens regle
ment. Den hårde disciplin, adskillelse af bøm 
fra deres mødre, adskillelse af ægtefolk osv. 
satte regeringen sig ikke imod, hvilket taler 
imod en humanistisk indstilling. Hvad regerin
gen var imod, var myndighedernes totale for
sørgerrolle overfor samtlige fattige; pression, 
repressalier overfor forsømmelser og hård di
sciplin, når den fattige først var på fattiggård
en var en del af regeringens politik, men så vidt 
muligt skulle den fattige klare sig selv og ikke 
forsørges af det offentlige.Konklusion
Jeg mener ikke, at centralmagten i væsentlig 
grad ændrede holdning til arbejdsanstalter/fat- 
tiggårde i løbet af de 60 år, der gik, fra fattig
loven af 1803 blev vedtaget, til diskussionen 
om reglementet for Tikøb forsørgelsesanstalt 
fandt sted i 1863. Holdningen vedblev at være 
den, at man skulle stille krav til og straffe den 
dovne fattige, mens det at tvinge individet i ar- 
bejdsanstalter/fattiggårde ikke var en central
magts opgave. Statens opgave var at sørge for, 
at ingen døde af sult, men ikke at påtage sig an
svaret for de fattige.
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Regeringen gav i 1838 kommunerne tilla
delse til at oprette arbejdsanstalter, men det var 
først efter en økonomisk krise i 1850’eme, at 
man for alvor tog fat på fattiggårdsbyggeriet, 
og her var anstalten i Tikøb den første. Rege
ringen gav således også straks tilladelse til byg
geriet, men havde indsigelser til reglementet - 
indsigelser, som i høj grad gik på tvangsmo
mentet.

Harald Jørgensen giver udtryk for, at rege
ringens indsigelser afspejler en human indstil
ling.23 Men imod denne opfattelse taler det fak
tum, at regeringen ikke krævede ændringer i 
reglementet, hvad angik øvrige, måske endnu 
mere inhumane områder.

Der kan således også være tale om, at rege
ringen i bund og grund førte en liberalistisk 
grundholdning ud i livet; det offentlige skulle 
sørge for sine undersåtter, men det var ikke 
samfundets opgave at blande sig i den private 
sfære, eller at skaffe den arbejdsløse arbejde - 
det var den enkeltes eget ansvar.

Lokalt valgte man, i nok et forsøg på at re
ducere antallet af fattige og nedbringe udgif
terne til disse, at forsøge sig med fattiggårde, 
med inspiration fra Slesvig og Holsten. Tikøb 
fattiggård, den første af slagsen, kom fint fra 
start, og tilfredsstillede umiddelbart kravene til 
en mere effektiv fattigforsørgelse. Mange fik 
det uden tvivl (fysisk) bedre; alligevel var der 
allerede fra starten fattiglemmer, der ikke ville 
indordne sig under forholdene. Det lykkedes 
også at reducere antallet af fattighjælpsmodta
gere, men stadig var der mange, der blev for
sørget uden for anstalten.Efterskrift.
På sigt viste det sig, at fattiggårdene ikke var 
løsningen på fattigproblemet. Man kunne ikke 
samle alle de trængende på fattiggården, og ud
gifterne til dem udenfor vedblev derfor at være 
tilstede. Produktiviteten på fattiggården var for 
dårlig, bl.a. fordi klientellet efterhånden mest 
var gamle, børn og sindssyge - de svageste i 
samfundet. Denne blanding, indså man efter
hånden, var uheldig. Og endelig stod det med 

tiden også klart, at det var umuligt at tilbyde de 
gamle og udslidte et behageligt otium på fat
tiggården, samtidig med at den med hård dis
ciplin og tarvelige vilkår skulle skræmme de 
dovne væk. Fattiggårdsbevægelsen toppede 
formentlig i 1880’erne, herefter nedlagdes de 
efterhånden.24

Tikøb fattiggård blev med tiden delt i en fat
tig- og en sindssygeafdeling, og i 1911 opret
tedes en afdeling til alderdomshjem. I 1921 
nedlagdes sindssygeafdelingen, og anstaltens 
opgave var nu udelukkende at forsørge svage
lige, gamle og fattige. Børn kunne om nødven
digt optages. I 1933 nedlagdes anstalten.
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Bilag:
Bilag 1)
Arbejdsanstalt, tvangsarbejdsanstalt, fattiggård?
Fattighuse, arbejdshuse, arbejds- og forsørgelsesanstalter, fattig

arbejdsanstalter, syge- og arbejdshuse, forsørgelses- og ar
bejdshuse, tvangsanstalter, tvangsarbejdsanstalter - listen er 
lang over benævnelser for de institutioner, der var beregnet til 
de fattige. En klar definition af hver enkelt er svær, men her skal 
der forsøges: Fattighusene kendes langt tilbage i tiden. I 1643 
påbydes det landsognene at bygge »et fattigfolks hus til de fat
tige der i sognet, som ikke kan fa andensteds hus.« Fattighuset 
kunne også være et hus, som sognet havde arvet fra en fattig. 
Det var karakteriseret ved udelukkende at fungere som et hjem 
for de fattige, der ikke var i stand til at klare sig selv, som ikke 
havde råd til en bolig, eller som ikke kunne finde bolig. Der var 
intet husreglement, og ingen bestyrer af fattighusene. De fatti
ge fik evt. leveret naturalier hertil, som de så selv tilberedte. 
Tvangsarbejdsanstalten kendes helt tilbage fra 1500-1600- tal
let. Den varen form for straffeanstalt, hvori man kunne anbringe 
lovovertrædere som betlere, løsgængere og andre arbejdsdyg
tige personer. 11810 blev det (atter) ved lov fastslået, at det var 
tilladt at straffe folk, der ikke »gad« arbejde, og at de kunne an
bringes i tvangsarbejdsanstalt. Denne skulle dog godkendes til 

34



formålet af kancelliet. Arbejdsanstalten, e\\er arbejdshuset, var 
en institution, hvortil man kunne henvise arbejdsløse personer, 
og i hvilken de fik løn for deres arbejde. Der kunne også udle
veres materialer til den fattige, som derefter bearbejdede dette 
i eget hjem. At udføre arbejdet i anstalten kunne være - dog ik
ke nødvendigvis - en betingelse for fattighjælpen, men den fat
tige boede der normalt ikke. Arbejdsanstalter/huse var udeluk
kende et byfænomen, der kendes fra slutningen af 1700-tallet, 
men før ca. 1840 fandtes de ikke i det danske kongerige. Når 
de lokale myndigheder i 1800-tallets debat, og særligt ffa mid
ten af 1830’eme, talte om arbejdsanstalter, var det formentlig i 
en snævrere betydning end ovenstående. Det mener jeg ud fra 
den betragtning, at man på dette tidspunkt var bekendt med de 
engelske »work-houses« og de slesvigske anstalter. Når der der
for på Stænderforsamlingerne i 1830’eme og 1840’eme rejstes 
krav om arbejdsanstalter, mener jeg at ønsket gik på institutio
ner, der i store træk lignede dem, man fra 1860’eme betegnede 
»fattiggårde« (fattiggårde - se næste side). Fattiggården adskil
ler sig fra arbejdsanstalten ved at være en arbejds- og en for
sørgelsesanstalt. D.v.s. en institution, hvor de fattige boede, hvor 
de under en forstanders ledelse var pligtige til at arbejde, og til 
hvilken et reglement var gældende. Beboerne (»lemmerne«) var 
alle de, der i det pågældende sogn søgte fattigvæsenet om un
derstøttelse, og der skelnedes således principielt ikke mellem 
uværdige og værdige trængende.

Bilag 2)
Gengangere - en »mini« undersøgelse:
Af 30 drenge, der indlægges på fattiggården i perioden 1. april 

1861 til nov. 1868, genfindes ingen af dem i anstaltens hoved
bog for årene 1873-1890. Af 30 piger, der indlægges på fattig
gården i perioden 1. april 1861 til maj 1866, genfindes 4 af pi
gerne i anstaltens hovedbog for årene 1873-1890.

1) Augusta Mortensen, blev 5. april 1861 indlagt på fattiggården 
sammen med sin mor. Augusta var da 3 år gammel, og hun var 
i anstalten til sin konfirmation. I 1883 indlægges hun igen, nu 
25 år, med et uægte bam.

2) Thora Eleonora Tellin, blev 5. april 1861 indlagt på fattiggård
en, 12 år gammel. Forlader formodentlig anstalten efter konfir
mationen. Indlægges atter i 1881, 32 år gammel, ugift, med to 
uægte børn samt »et tredie bam«. I de følgende fem år forlader 
hun anstalten tre gange, men kommer hver gang igen (fri-vil- 
ligt?). Den 7.11. 1887 føder hun et drengebarn, og vi hører ik
ke mere til hende.

3) Charlotte Louise Larsen blev født på anstalten juleaften 1862 - 
hendes mor var også indlagt på fattiggården. Det vides ikke, 
hvor hun tilbragte sin barndom - i pleje eller på anstalten? I 1880 
optages hun på anstalten, hvorfra hun samme år kom i tjeneste. 
I 1882 bortjages hun fra tjeneste, og indlægges på fattiggården 
17. januar 1882. Atter i tjeneste 1. juni s.å., men 1. nov. er hun 
tilbage. Dette gentager sig to gange frem til 1890, hvor vi sid
ste gang ser hende optaget i anstalten. Under opholdet fødte hun 
15. august 1887 et pigebarn (der døde allerede 26. september) 
og 13. marts 1890, også mens hun var indlagt på anstalten, fød
te hun igen et pigebarn.

4) Sofie Margrethe Caroline Hansen blev født d. 19. april 1863 

som uægte bam, og kom sammen med moderen (der var »idi
ot«) på anstalten d. 26. april s.å. Mormoderen var blevet ind
lagt d. 24. april. Men allerede d. 27. maj bliver Sofie sat i ple
je. I 1880 indlægges Sofie, 17 år gammel, på anstalten. Der no
teres, at hun er »idiot«.

I denne »mini«undersøgelse tages det forbehold, at pigerne er 
svære at genfinde som voksne, da dejo ved evt. giftermål skif
ter navn. Der kan derfor sagtens være flere piger end de ovens
tående, der optages på fattiggården som voksne.

Bilag 3)
Nogle eksempler på fattiglemmers skæbne:
/. eksempel: Caroline Mortensen indskrives som 17-årig d. 5. april 

1861 på anstalten som lem nr. 11 (hendes mor, Maren, samt 4 
af hendes søskende ligeså). Allerede fire dage efter hendes an
komst gøres der en bemærkning om hendes manglende »påpas- 
senhed og moralitet«. Der noteres i hovedbogen: »Kan ikke dri
ves til at bestille noget.« D. 20. april er der en forespørgsel fra 
hr. Bjørnsen om at fa Caroline som malkepige. Om hun kom til 
Bjørnsen vides ikke, men den 15. juni er hun i hvert fald atter 
på anstalten, for her skrives der i journalen: »Meldt hr. pasto
ren, som formand i direktionen, at man dags middag har seet 
sig nødt til, for grov opsætsighed, at indespærre Caroline Mor
tensen nr. 11«. Hun lukkes ud d. 18. juni. D. 19. juni udskrives 
hun til tjeneste hos Anders Larsen i Esbønderup. men hun ren
der bort d. 11. oktober. D. 17. okt. skrives der til sognefogeden 
på Kathøj: »anmoder om at foranstalte det fornødne m.h.t. nr.
11, Caroline, der nu atter er kommen tilløbende uden nogen som 
helst legitimation.« Allerede d. 19. okt. stikker hun atter af fra 
anstalten. Hun ender i arresten i Helsingør, for herfra kommer 
hun tilbage d. 28.nov. 1862. D. 2. maj 1863 kommer hun i tje
neste i Dronningmølle. D. 9. februar 1864 er hun tilbage i an
stalten, og d. 21. marts far hun tjeneste i Helsingør. Sognefor- 
standerskabet beslutter nu ikke at modtage hende mere i an
stalten. Caroline kommer et år i forbedringshuset, for her føder 
hun en søn, der TI. oktober 1865 optages på fattiggården, hvor
efter han sættes i pleje. Trods sogneforstanderskabets beslut
ning, indsættes hun atter 17. december 1866 på anstalten (sendt 
af Københavns politi). Fattigvæsenet i Tikøb overvejer nu at 
sende hende til Roskilde Tvangsanstalt, men det bliver åben
bart ikke til noget, for d. 1. februar 1867 kommer hun i tjene
ste i Esbønderup - men hun bortjages, og er tilbage igen d. 18. 
juli. D. 25. september udskrives hun til kæresten i Esbønderup 
Skovhuse, men vender - frugtsommelig - tilbage, datoen angi
ves ikke. Hun nedkommer med et dødfødt drengebarn. Mere 
hører vi ikke til Caroline.

2. eksempel er Albertine Jensen, 53 år, der indskrives 17. sept. 
1861. Hun løb bort i 12 dage, og man sætter en efterlysning i 
avisen i Helsingør. Da hun i december 1861 findes af politiet, 
sendes hun retur til anstalten - i øvrigt som passager hos mæl
ke-kusken Hans Nielsen. En tidligere arbejdsgiver, etatsrådin- 
de Olrik fra Helsingør, beder direktionen om i strafansættelsen 
at tage hensyn til Albertines ellers gode opførsel i anstalten, og 
Søeborg lover at gøre hvad han kan. Men hun far alligevel, ser 
det ud til, 15 dage på vand og brød som straf. I januar 1862 
kommer hun to dage i arresten for tyveri, og i marts idømmes 
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hun 2 måneders fængsel i Fredensborg arrest. Vi ved ikke hvor
for. Hun kommer tilbage til anstalten 31. maj 1862, udskrives 
til tjeneste i Plejelt, og kommer atter til anstalten 18. oktober 
1862, »nøgen«, som der står i hovedbogen. D. 2. maj 1863 kom
mer hun til pastor Kaa, men d. 20. juli 1863 er hun tilbage i an
stalten. Om Albertine står der i hovedbogen: »På grund af hen
des aldeles ulidelige spektakler, stadig ufred i fuldskab og .... 
adfærd, afsondret i særskilt værelse 8/5 - 8/7 1867.« Derefter 
noteres det: »Skulde have været sendt til Roskilde Tvangsan
stalt, men man har forsøgt på, til det sidste, at pånøde hende 
her.« Vi ved ikke, hvor Albertine endte.

3. eksempel: Emma, 17 år, indskrives 27. marts 1862 af kromand 
Hansen i Hellebæk, idet hun hverken har tjeneste eller logi (mo
deren er i anstalten). Kommer iført pjalter. Hun er åbenbart ik
ke helt nem, for hun har ikke været på anstalten længe, før det 
noteres, at hun tildeles en lussing. Emma kommer i tjeneste d. 
23. april, men vender tilbage 1. juli s.å. Fra d. 28. september til 
d. 22. december 1862 afsoner hun en straf i Fredensborg arrest, 
for hvad vides ikke. Fra d. 1. maj 1863 er hun i fæste, men er 
tilbage i anstalten d. 3. december. Hun render bort d. 29. marts 
1864, arresteres og bringes tilbage af Helsingør politi d. 1. april, 
og sendes 2. april til Fredensborg arrest. »Nu i forbedringshu
set 1 år«, skrives der. Sogneforstanderskabet beslutter 12. april 
1864, at denne pige »ikke oftere [vil] blive optaget i anstalten«. 
Men Emma kommer alligevel tilbage d. 14. oktober 1865, og 
videre i tjeneste d. 24. november i Snekkersten. Sidste gang, vi 
hører om hende, er da hun d. 10. februar 1867 kom tilbage til 
anstalten, denne gang fra Jylland. Hun var frugtsommelig, og 
udskrives 20. februar s.å. for at barsle hos Niels Pedersen i Bor
sholm. Barnet blev sat i pleje, og døde i sommeren 1867.

4. eksempel: Pastor Kaa anmelder i maj 1862 indsidder Jens Niel
sen og kone fra Harridshøj til optagelse. Jens (56 år) mødte dog 
ikke op, kun hans kone (Ane Margrethe, 65 år). Hun døde i an
stalten i 1866. 14. oktober 1862 indsætter fogeden Jens i anstal
ten, men han forlader den d. 5. juni 1863. D. 25. oktober 1863 
er han tilbage på anstalten. Når Jens er på fattiggården, opfører 
han sig skidt: »Trodsig, drikfældig, opsætsig, ødelægger måt
ter«, står der bl.a. om ham. D 1. april 1864 bortfæstes han til 1. 
november 1864, og det ser ikke ud til, at han vender tilbage igen.

Kilder: Anstaltens hovedbog 1861-1873, korrespondancejourna
len 1861-1863. Hvorfor lemmerne så ofte vendte tilbage til an
stalten fremgår ikke altid af kilderne. Som det ses, er det ofte 
myndighederne, der bringer dem tilbage. Men det må også an
tages, at de fattige ofte ikke havde noget alternativ.

Bilag 4)
Uddrag af Henrik Pontoppidans novelle, »Naadsensbrød«'.

Pontoppidan boede i en periode i kommunen, og det er derfor 
ikke usandsynligt, at det kunne være fattiggården i Tikøb, der 
har inspireret ham til novellen.

»Fremmede, der kommer forbi paa Vejen, vil sikkert ikke ans- 
laa det til mindre en et kgl. Tugthus el. lign.; og mere en een 
besindig Mand, der har vovet sig indenfor det jembespirede 
Plankeværk og betragtet de mægtige Trappegange, Varmeap
paraterne og de dekorerede Lofter, har rystet betænkeligt paa

Hovedet og ymtet om overdrivelse. Det skulde da netop være, 
at han er kommen op i en af de store Sale, hvor Lemmerne sid
der rækkevis under Vinduerne og fletter Sivmaatter og binder 
Kurve - Mændene og Fruentimmerne hver i sin Fløj. Der er al
tid noget uhyggeligt ved Synet af en saadan Forsamling gam
le, livstrætte Mennersker, hvem Tilværelsen intet længere har 
at byde - især, hvor Livets lange Kummer allerede har sat saa 
dybe Mærker af Tilintetgørelse som paa disse. Det er de ud
slidte Kræfter, de forkomne Eksistenser fra Herredets Hytter og 
Huler, der samles herinde imellem disse Mure, naar Haanden 
bliver for svag og Ryggen for kroget til længere at bære Livets 
Byrder. De sidder nu her, ens i Dragt ligesom Søskende, med 
rent Linned og saa velkæmmede og renvaskede, som de næp
pe nogensinde har tænkt at skulle blive det i denne Verden - 
men tillige saa stille og underligt eftertænksomme, som var ogs- 
aa allerede Evigheden begyndt for dem her i disse store, højti
delige Rum, hvor Lyset fra de høje Vinduer falder ind som med 
en overjordisk Glans, og hvor den mindste Hosten eller Harken 
giver Genlyd under Loftet som i en Kirke.Tavse og andægtige 
flytter de deres stive, krogede Fingre, fæster Simen i Halmen, 
knytter paa og trækker til, Time ud og Time ind med mekanisk 
Regelmæssighed - kun nu og da skræmmet op ved Lyden af In
spektørens knirkende Morgensko, naar han nærmer sig op ad 
Trapperne. Der gaar da et ængsteligt Sæt ned gennem Rækker
ne. Og idet hans store Gud-Fader-Skikkelse viser sig i Døren, 
dukker de gamle Hoveder endnu en Tommer dybere ned over 
Maatteme. Det eneste, der bringer lidt oplivende Afveksling i 
den lange Dags Ensformighed, er Madklokkens Klemten. Saa 
saare denne lyder, rejser alle sig op, børster omhyggeligt 
Halmstumpeme fra Skødet ned i den reglementsmæssige lille 
Bunke paa Gulvet og begiver sig ud paa Trappegangen, hvor en 
Opsynsmand ordner dem i Rækker paa to og to. Ved et givet 
Tegn afmarcherer de derpaa ned til Køkkenlemmen, hvorfra de 
lidt efter stiger op, hver med en Krukke forsigtig mellem Hæn
derne og med de stivnede Træk ligesom optøede af den liflige 
Damp, der staar dem op om Næsen... [..].. Det er helt forbavs
ende, med hvilken Adræthed disse gamle, skørhovede Menne
sker overalt og ved enhver Lejlighed veed at finder deres Plad
ser og kende deres Pligter. Selv de genstridigste Gemytter og 
urimeligste Særlinge - og hvor findes de hyppigere end blandt 
skrøbelige gamle! - slibes i Løbet af en fjorten Dages Tid til de 
føjeligste Led i Mekanismen og fremstiller sig straks den første 
Udgangssøndag for Omverdenen med dette ugengivelige Fæl
lespræg af slunken og renvasket Tamhed, der karakteriserer dem 
alle fuldt saa vel som selve den graa Vadmelsuniform... [..].. Det 
er slet ikke skryderi, naar Inspektøren med Selvfølelse betror 
den interesserede fremmede, som han forekommende viser 
rundt i den vidtløftige Bygning, at denne har dannet Forbille
det for adskillige lignende Barmhjertighedsasyler i de omlig
gende Herreder. Ja, rundt om i Landet ligger der Broder- og 
Søsteranstalter, der ikke i noget Punkt staar væsentlig tilbage 
men Træk for Træk viser Oprindelsens Fællesskab.... «

Ovenstående artikel er en hovedopgave på Institut for Historie 
ved Københavns Universitet januar 2002, og i bearbejdet ud
gave stillet til rådighed for denne årbog afforfatteren.
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Bethesda og Indre Mission gennem 100 år
af Torben Bill-Jessen

»I gaar nedlagdes ved en 
lille Højtidelighed Grund
stenen til det nye Missi
onshus og Kristelige Ung
domshjem paa Hjørnet af 
I. L. Tvedesvej og Murer
gade, lige over for Hotel 
Hammershøj«. Således 
skrev avisen Nordsjæl
land den 7. maj 1902.
Ved denne grundstens
nedlæggelse var en stor 
del af byen og omegnens 
notabiliteter til stede så 
som byens borgmester 
Rosenstand, kommandan
ten på Kronborg oberst 
Christensen, hofmarskal 
Oxholm, byens sogne
præster fra Set. Mariæ og 
Set. Olai, husets bygmes
ter M. C. Christensen fra 
Haslev med flere, og ikke 
mindst indremissionær
Jens Peter Laursen Bak.
Det var netop gennem indremissionær-ægte- 
parret Bengta og Jens Peter Laursen Baks man
ge års ukuelige energi her i Helsingør, at man 
på et møde i november 1900 var nået frem til 
den beslutning, at Indre Mission i Helsingør 
skulle have sit eget hus.

Grunden havde man købt af slagtermester og 
kreaturhandler Carl Breiting, som havde for
retning i Stengade nr. 4. Han havde velsagtens 
brugt marken til græsning af de dyr, han hand
lede med. Den havde matrikel nr. 84 a af Køb
stadens Markjorder, og var af areal 2.000 kva-

Bethesda fotograferet omkring 1905, efter KFUM og sol
daterhjemmets nye tilbygning. KFUM og KFUK’s arkiv.

drat alen (810 m2). Den kostede den runde sum 
af 4.000 kr. samt 100 kr. til vedligeholdelse af 
nogen vej og hegn. Købekontrakten blev un
derskrevet af Indre Missions legendariske for
mand Vilhelm Beck den 2. september 1901, 
blot 28 dage før han døde.

Den festlige og højtidelige grundstensned
læggelse skete i bygningens østlige hjørne, 
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hvor den omatklædte pastor Levinsen fra Set. 
Mariæ kirke trådte frem og sagde: »Idet grund
stenen her skal nedlægges, vil vi anråbe om 
Guds hjælp. Vi ønsker og håber, at derfra det
te hus må udgå kald til mange sjæle, vi bedet
om, at det må blive et sted, hvorfra Jesus for
klares. Vi tror, at der herfra vil udgå en kraft, 
som vil blive til velsignelse«. Taleren nedlagde 
derpå grundstenen, idet der ved grundstenen 
indmuredes en bly kapsel med navnene på de an
svarlige for projektet. Blykapslen indeholder 
tillige et eksemplar af Kristeligt Dagblad, Indre 
Missions Tidende og Helsingørs tre dagblade 
samt nogle små mønter.

Kirkelig Foreningen for Indre Mission i Dan
mark kan her i Helsingør dog føre sit arbejde 
med at forkynde evangeliet for byens borgere 
længere tilbage. I 1874 begyndte kolportør 
Munch at afholde »kristelig forsamling« i Bor
gerskolen. Den blev senere kendt som Lunde
gade Skole og er nu en del af Byskolen (kol
portør er en omvandrende boghandler). Munch 
afløstes i 1877 af kolportør Ole Christensen, 
som holdt bibelske foredrag i Rådhussalen en 
gang om måneden. Dette arbejde blev videre
ført af missionær Peter Otto Blomberg fra 1879 
til omkring 1897. Blomberg blev ansat 1878 af 
Indre Missions bestyrelse til at tage, som der 
står, »et stykke plovmandsgeming« op i Nord
sjælland. Med udgangspunkt i det centralt be
liggende Hillerød vandrede han rundt og for
kyndte Guds ord. Af nærliggende byer besøg-

Peter Otto Blomberg 
var missionær i Hel
singør 1880-1897.
Billedet øverst: Jens 
Peter Laursen Bak og 
hans hustru Bengta. 
KFUM og KFUK’s 
arkiv.
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te han blandt andet Tikøb og Snekkersten. I 
Helsingør holdt han sit første møde i Rådhus
salen i 1878. Der kom dog også andre tilrej
sende missionærer til byen. Nævnes kan An
ders Stubkjær, Søren. Beck, Peter Larsen og 
gårdmissionær Clausen.

I året 1897 flyttede missionær Laursen Bak 
til Helsingør, og så havde byen endelig fået sin 
egen missionær. Møderne blev i disse år holdt 
i Sømandsstuen, som havde til huse på Havne
pladsen i den karré, der senere blev revet ned 
og i dag henligger som parkeringsplads. Her 
var der læseværelse og opholdstue for ankom
ne søfolk. Lokalerne var dog ikke velegnede, 
her var for mørkt, og der kom ikke nok folk. 
Man søgte derfor efter egnede lokaler rundt 
omkring i byen.

I dagene 20. - 22. november 1900 holdt In
dre Mission sit efterårsmøde her i byen. Dette 
møde fik en særlig betydning, idet bestyrelsen 
sammen med en kreds af lokale venner beslut
tede, at nu skulle der gøres noget ved missi
onshussagen.Bygningen Bethesda
Da beslutningen var taget om at opføre et mis
sionshus og et ungdomshjem her i byen, gik 
man i gang med indsamling af de fornødne pen
ge. Man havde bl.a. en landsindsamling, man 
afholdt basarer, og en række af byens fremtræ
dende borgere stod i spidsen for private ind
samlinger, og en konsul Olsson i Helsingborg



Bethesdas store sal fotograferet i 1912. Årstallet 1861 re
fererer iltvivlsomt til året for Indre Missions grundlæg
gelse. Bethesdas arkiv.

skænkede alene 2.500 kr. På denne måde ind
kom omkring 9.000 kr.

Der blev nu indhentet 11 tilbud på bygnin
gen, hvoraf tømrermester S. Nielsen fra Oden
se var billigst med 28.767 kr. Bygmester Chris
tensen fra Haslev havde man gode erfaringer 
med, så han blev valgt til arkitekt og tilsyns
førende. Da bygningen knapt 6 måneder efter 
stod færdig, blev den vurderet til 38.900 kr. Ud
gifterne til grunden, bygningen og inventariet 
inklusiv sagfører, skatter, avertissementer og 
porto var i alt kommet op på 40.430 kr. og 70 
øre. Af indtægter kan nævnes gaver, basarer, 
udsalg, lån og renter som i alt var 40. 981 kr. 
og 19 øre. Der var altså kommet et lille over
skud på 550 kr. og 49 øre, som kunne overføres 
til kassebeholdningen. Udlejningen af lokaler

ne og pensionatet kunne forrente 25.000 kr. 
som omtrent svarede til de optagne lån. Det he
le så således ud til at kunne hvile økonomisk 
forsvarligt i sig selv.Indvielsen
Avisen Nordsjælland beskrev på selve indviel
sesdagen den 23. oktober 1902, indvielsen af 
Helsingørs nye missionshus »Bethesda« om
trent således:

»Den monumentale, tårnprydede bygning 
har over indgangsportalen anbragt de kristeli
ge ungdomsforeningers internationale ken
dingsmærker. Man træder fra I. L. Tvedesvej 
ind i en flisebelagt rummelig vestibule. Ved den
ne ligger en mindre sal forsynet med et stue
orgel. Her er et halvt hundrede siddepladser, 
den skal bruges til ungdomsmøder. Til højre ud 
mod Murergade ligger den store sal, indrettet 
således at de to sale kan slås sammen ved hjælp 
af fløjdøre. Salen går igennem to etager og er 
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Thorvaldsens Kristus figur er endnu i dag salens midt
punkt. Torben Bill-Jessen fot.

forsynet med bjælkeloft. I dens baggrund fin
des et galleri. Hele salen kan rumme »tre, halv
fjerde hundrede siddepladser« [det er 300 til 
350 siddepladser]. Over salens ene ende står 
en gengivelse af Thorvaldsens kendte Kristus- 
figur. I en niche på sidevæggen er anbragt en 
buste af kong Christian i legemsstor størrelse. 
I loftet hænger en mægtig gaslysekrone. I stue
etagen findes endvidere et spise- og læseværel- 
se, samt to værelser for soldater, idet huset og
så er soldaterhjem. Her findes også et køkken. 
På første sal findes en fire værelses privatlej
lighed til udlejning. På anden sal har indre
missionær Laursen Bak sin private 3 værelses 
lejlighed ud mod I. L. Tvedesvej, med en skøn 
udsigt over byen og sundet. Mod Murergade 
findes otte pensionatsværelser for unge mænd, 
og med mulighed for indretning af flere. Per
sonalet og køkkenet bestyres af fru Vandborg. 
Set fra I. L. Tvedesvej tager bygningen sig sær
deles vakker ud og må siges at være en pryd  for 
byen.«
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Indvielsesfestlighedeme fandt sted 23. oktober 
1902 om eftermiddagen. Alle salene, vesti
bulen og gangene var fyldt af folk fra land og

by. Indvielsestalen blev 
holdt af Indre Missions 
landsformand provst Frede
rik Zeuthen. Han sluttede 
med »Dette hus er blot det 
udvortes, nu skal det ånde
lige arbejde først ret til at 
begynde«. Herefter berette
de missionær Laursen Bak 
om de forløbne fem års ak
tiviteter. Olfert Richard, der

Bethesda er et bemærkelsesvær
digt bygningsværk i historicistisk- 
nygotisk stil. Her ses bygningens 
facade ud mod Trækbanen. Det 
mørke skilt reklamerer for gen
brugsbutikken, hvor mange kas
serede genstande finder nye ejere 
og nyt liv. Torben Bill-Jessen fot. 
2002.



KFUMs havesal blev indrettet i Bethesdas tilbygning mod 
syd. Her er den fotograferet i 1906 fyldt med ungdom. 
KFUM og KFUK’s arkiv.

ville ankomme direkte fra Oslo, skulle herefter 
tale i den korte tid (35 min.), der lå mellem 
dampfærgens ankomst kl. 16.17 med de gen
nemgående passagerer fra Kristiania, i dag 
Oslo, og iltogets afgang til København kl. 
16.52. Da han endnu ikke var kommet, sang 
man en sang til. Endelig var dampfærgen an
kommet og den ventende hestevogn var parat 
til at køre ham til Tvedesvej. I samme minut 
vognen standsede foran døren ilede Richard op 
på talerstolen og holdt en kort flammende tale, 
»som blev afleveret med kraftig røst og malen
de armbevægelser«. Han ønskede, at der i Hel
singør måtte skabes en ungdom, stærk som 
Holger Danske, fin og klog som Hamlet og 
sprudlende frisk som Øresunds bølger. Heref
ter forlod han hastigt salen for at tage til jern
banestationen og videre med iltoget til Køben

havn. Hofmarskal Oxholm sluttede mødet med 
at fremhæve, at i dette hus var der ingen, der 
skulle rokke ved Guds ord.Tilbygningen
Da man i 1902 byggede Bethesda, havde der 
været røster fremme om, at man byggede for 
småt, men man turde ikke økonomisk binde an 
med mere. Halvandet år efter at bygningen stod 
færdig, var man klar over, at der var blevet byg
get for småt, og at der ikke var sale nok til al
le de aktiviteter, man havde sat i gang. Ung
domsforeningerne og soldaterhjemmet fyldte 
allerede for meget. Den 30. januar 1904 forelå 
der et forslag gående ud på at lave en tilbyg
ning mod syd. Man købte yderligere 1.000 kva
dratalen (399 m2) af slagter Breitings jord. Igen 
lavede man indsamlinger, og den tidligere om
talte konsul Olsson i Helsingborg gav yderli
gere 2.000 kr. til Bethesdas udvidelse. Udsalg 
af ting og sager som venner skænkede, blev 
holdt i Industribygningen; det gav et overskud 
på 1.500 kr. Og således nåede man frem til, at
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Missionær Laursen Bak holdt mange ungelomsmøder i sin 
egen dagligstue, som her engang efter 1902. KFUM og 
KFUK's arkiv.

tilbygningen kunne indvies i april måned 1905. 
Den havde da kostet samfundet 16.000 kr. Her 
fik så ungdomsforeningen KFUM og soldater
hjemmet deres egne lokaler.Økonomien
Det er ganske imponerende, hvad en lille fore
ning kan magte, når som her nogle få venner 
mødtes i et privat hjem bliver fyldt med en fæl
les tro på Gud og et brændende ønske om at 
fortælle bibelens glade budskab til unge såvel 
som til ældre. Denne kolossale tro på at alt ord
ner sig, hvis man bare giver sig i kast med op
gaverne og har tro på, at ønsker man sig bræn
dende noget, så lyldces det også. Det kan bedst 
beskrives med Laursen Baks egne ord, da han 
aflagde beretning overfor bestyrelsen i 1905. 
»Tro på at man har en god sag så ordner alt det 

andet sig. Sålænge Guds ånd får lov at råde i al 
gerning her, vil vi ikke komme til at savne de 
fornødne pengemidler«.

Laursen Baks beretning til bestyrelsen i 1905 
giver også et indblik i, hvordan man skaffede 
penge til driften af det store hus. Husfaderen 
Jespersen gav i leje af pensionatet og værel
serne 1.500 kr., 1. sals lejligheden var udlejet 
til 400 kr., 2. sals lejlighed, som missionæren 
beboede, gav 200 kr. Fra Indre Mission i Dan
mark kom 500 kr. imod at den stedlige besty
relse klarede alle udgifterne selv. KFUK var le
jer af den lille sal, og af og til af den store sal. 
Det gav ca. 80 kr. årlig, altså i alt 2.680 kr. i 
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indtægt. KFUM og soldaterhjemmet 
skulle betale 400 kr. i leje af tilbyg
ningen, men da de havde indskudt 
5.000 kr. i byggeriet, sad de i re
aliteten frit mod dog at betale for 
lys og varme. - Laursen Bak slut
tede bestyrelsesmødet med: 
»Hvad der mangler i udgifternes 
dækning må som hidtil indkomme 
ved frivillige bidrag, ved 1/3 del af
vort årlige udsalg, årlige eller måned
lige bidrag, samt i salens indsamlings
bøsser, når der ingen fremmede talere er. Skal 
huset bære sig, må vi altså regne stærkt med 
den kærlighed til huset fra venner i by og på 
landet, som ikke har svigtet os hidindtil. Måske 
er der venner her i aften, som vil tage en eller 
flere Partialobligationer på 100 eller 50 kr. 
Pengene forrentes med 4% indtil de efterhånd
en udtrækkes. Vi skulle gerne snart have ban
kens lån fra hånden på denne måde«.Indre Missions Samfund
Det første bestyrelsesmøde i det nybyggede 
Bethesda blev holdt den 3. december 1902. Her 
blev valgt en bestyrelse for missionshuset på 
syv medlemmer. De fire skulle komme fra by

en; det var missio
nær Laursen Bak, 
præst ved Set. Ma- 
riæ Kirke Henrik 
I. Levinsen, kon
duktør J. N. Mad
sen og gartner Ni
elsen. De tre andre 
skulle komme fra

T.v.: Salens Golgha- 
ta-motiv malet af A. 
Dam Nielsen i 1927.
T.h.: Englen viser den 
tomme grav for kvin
derne.
Torben Bill-J essen fot. 

landet, og det var følgende: Hofmar
skal Oscar Oxholm fra København, 

stationsforstander Hansen fra 
Kvistgaard og gårdejer Rasmus 
Nielsen fra Øerne. I 1907 be
stemtes det, at der skulle to sto
re egetræsrammer i nicherne 
bag talerstolen, hvori der senere 

ved Bethesdas 25 års jubilæum 
blev anbragt billeder af kunstmaler 

A. Dam Nielsen. Billedet til højre fo
restiller kvindernes besøg ved den tom

me grav, og det til venstre viser Golgata moti
vet (gengivet herunder).

Af de mange gaver, som i tidens løb er til
flydt Indre Missions samfund i Helsingør kan 
måske nævnes, at Andrea Olsen i 1908 skæn
kede sin ejendom i Kirkestræde nr. 1 til sam
fundet. Her overvejede man sammen med Blå 
Kors at indrette et herberg for hjemløse. Tan
ken blev dog opgivet året efter og Kirkestræde 
nr. 1 blev solgt. Ideen om et herberg blev dog 
ikke opgivet, og i 1912 omtales et Kristent Her
berge i Brøndstræde (Set. Olaigade). Men det 
var svært at skaffe frivillige vagter til tjenesten 
i herberget, så året efter overlod man Kristent 
Herberge til Blå Kors alene.

Den 14. februar 1909 stiftedes Indre Missi
ons Kredsforening 
i Helsingør. Den 
fik følgende besty
relse: Missionær 
Laursen Bak valg
tes som formand, 
de øvrige i besty
relsen var togfører 
M. Nielsen, ran
gerformand Ander
sen, tømrermester 
Carsten Jespersen, 
gartner N. Nielsen, 
viktualiehandler 
Anton Bach. Det 
besluttedes, at mø
derne skulle holdes 
hos de enkelte med
lemmer efter alfa
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betisk orden. Helt fra 1903 havde bestyrelsen 
for Bethesda en hjælpekasse ved navn »Ta
bitha«. I denne kasse samlede man penge ind 
med det formål at hjælpe og uddele midler til 
enlige og mindrebemidlede. I 1914 oprettede 
kredsbestyrelsen »Hjælpekassen Bethesda«, 
men to hjælpekasser gav visse problemer. De 
to kasser blev året efter slået sammen til én.

Ved gennemsyn af protokollerne er det et 
overvældende syn af møder og virksomhed, der 
i årenes løb har udfoldet sig for at opfylde for
målsparagraffen fra 1909, der siger: »At man 
skal virke for, at Guds ord bliver forkyndt i Hel
singør«.

Utallige er de møder, der har været afholdt i 
årenes løb. Blandt andet »Aktuelle Aftener«. Det 
var aftener, som med et kulturelt indhold gav op
lysninger om, hvad kristenlivet er. »De unge 
hjems aften« var aftener, som var lagt an på un
ge ægtefæller. Her samledes man fra omkring 
1950 og tyve år frem. Her var interessante fore
drag, lødig underholdning og korte andagter. 
»Hele Byens Uge« havde man i 1960’eme og 
70’eme, hvor man hver aften en uge igennem 
havde aktuelle foredrag. »Ældreklubben« der 
torsdag eftermiddag havde hyggeligt samvær. 
Sudankredsen, Santalmissionen og D. M. S. 
kredsen havde ligeledes hver deres mødeafte
ner. I »Missionsugen« sattes ved taler og fore
drag en hel uge igennem, fokus på missionen 
både den ydre såvel som den hjemlige. »Evan
gelisk Alliances Bedeuge« er også stadig en 
del af livet i Bethesda, og her tager man hele 
ugen del i de andre evangeliske trossamfunds 
møder. I nyere tid har der været den »Kristne 
Lokalradio«, som man var med til at starte i 
1984.

For at tjene penge til driften af denne vidt for
grenede virksomhed lavede man før i tiden ba
sarer med boder med alskens godt, og man kun
ne i mange år støtte arbejdet ved at købe en lod
seddel. Man har i nyere tid haft en tombola 
stående på Stengade, hvor venner og turister 
kunne prøve lykken og derved støtte arbejdet. 
I dag er det genbrugsbutikken, som er et af de 
økonomiske fundamenter for Bethesda.

Af Bethesdas øvrige aktiviteter kan især 

nævnes følgende, da de har sat sig kraftige spor 
i protokoller og arkivalier:Soldaterhjemmet
Et af de mange initiativer, som Indre Missions 
»Fædre« tog, var at forbedre forholdene for de 
indkaldte soldater på Kronborg. Allerede den
gang man var i Strandgade, havde man arbej
det på at hjælpe soldaterne. Det første år kom 
40 soldater, det andet 65 og tredje år 107, så 
pladsforholdene blev helt umulige i de små lo
kaler. Som nævnt indrettedes i 1902, ved huset 
Bethesdas opførelse, et læseværelse og en skri
vestue til soldaternes brug. Men tilstrømningen 
til soldaterhjemmet var så stor, at man halvan
det år efter, at huset var bygget færdig, havde 
to muligheder, enten at nedlægge soldater
hjemmet eller at udvide med en tilbygning. 
Man valgte det sidste.

Helsingør Dagblad beskriver den 5. april 
1905 det nye soldaterhjem således: »Fra en 
vestibule træder man ind i opholdstuen, et me
get rummeligt lokale med høje paneler og hyg
geligt monteret. I forbindelse hermed står et 
noget mindre, men dog anseligt værelse, der er 
beregnet til skrivestue. Lyse og venlige er dis
se lokaler, hvor der er højt til loftet og god ven
tilation, og de soldater, der søger hjemmet, vil 
sikkert befinde sig vel her. Til opbevaring af sol
daternes tøj er der indrettet et stort, tørt rum i 
kælderen. Forrige år lod ca. 250 soldater, altså 
halvdelen af det indkaldte mandskab, deres tøj 
opbevare i hjemmet. Afgiften herfor er 1. kr. 
hvorimod adgangen til hjemmets lokaler er 
gratis«. Man påtog sig ligeledes at opbevare 
4.000 kr. af soldaternes private penge, og der 
har været søndage, hvor soldaterne i disse lo
kaler har skrevet 300 breve til familierne der
hjemme. Om udsmykningen i øvrigt nævner en 
skrivelse fra Tøjhusmagasinerne den 5. april 
1905, at foreningen har modtaget til låns: 5 for
andrede suhler - taprifler, 2 karabiner af fransk 
model, 2 pistoler model 1848, 30 infanteri
sabler af ældre model, 10 reserveartillerisabler 
for beredne og 2 kasserede signalhorn [man må 
gå ud fra at det var til pynt i hjemmet). Da ung-
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Soldater fra Kronborg i soldaterhjemmet, som Bethesda 
indrettede i 1905. KFUM og KFUK's arkiv.

domsforeningen KFUM fraflyttede Bethesda i 
1907 fulgte soldaterhjemmet med, og Bethes
da stod med økonomiske problemer og ledige 
lokaler.KFUM
Helt fra begyndelsen af 
nær Laursen Bak og hustrus 
virke her i byen havde det 
ligget dem stærkt på sinde 
at fortælle ungdommen om 
Kristus. Derfor brugte man 
deres hjem på Esrumvejen til 
mødelokale. Der blev indkøbt 
nogle brædder, som anbragtes på 
køkkenstole, på den måde skaffede man bæn
ke til møderne. Alt gik en tid godt, men så en 
dag kom den daværende vært og gjorde Laur
sen Bak opmærksom på, at lejligheden var le
jet ud til privatfolk - oven i købet privatfolk 
uden børn, så han ville ikke finde sig i, at alle 
de unge mødte op med træsko på og således 
bragte snavs ind på trappegangen. Så flyttede

Laursen Bak til Strandgade nr. 51, og møderne 
flyttede med. Der gik nogle få år og man byg
gede som tidligere omtalt »Bethesda« og Det 
Kristelige Ungdomshjem i fællesskab. Her 
samledes unge mennesker i 14-18 års alderen, 
for en stor del lærlinge, til samvær om aftenen 
og på helligdage. Her kunne de spille forskel
lige spil og læse bøger og blade. Her holdt man 
jævnligt foredrag om aktuelle emner. Adgan
gen hertil var 10 øre om måneden og herfor ser
veredes der hver søndag aften te med brød. I 
gården fandtes en stor åben plads, hvor der om 
sommeren var opstillet forskellige gymnastik
redskaber til sportslig udøvelse. I 1907 havde 
ungdomsforeningen KFUM vokset sig stor. De 
havde desuden fået stor økonomisk opbakning, 
hvorfor de på trods af Laursen Baks ønsker vil
le flytte og bygge deres helt eget hus. De køb
te derfor den gamle præstegård i Kongensga
de, som blev revet ned, og på grunden blev på
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KFUK9s dagligstue, hvor man mødtes efter møderne i 
»Mødesalen«, hyggede sig og slappede af ved en kop te. 
Foto 1909. KFUM og KFUK’s arkiv.

kun 8 måneder opført foreningsbygningen 
»Borgen« med pensionat og 40 værelser til ud
lejning.Aktieselskabet Missionshotellet
Da KFUM og Soldaterhjemmet var flyttet, di
skuterede man, hvordan man bedst kunne ud
nytte de fraflyttede lokaler. Bestyrelsen for
søgte at lave et rekreationshjem, men det blev 
ved forsøget. I stedet fik man et missionshotel 
og et sommerpensionat op at stå. For at kunne 
drive dette måtte man søge kommunen om bor
gerskab som gæstgiver. Den 27. februar 1908 
forelå tilladelsen til drift af »Aktieselskabet 
Missionshotellet«. Husfaderen Jespersen, der 
skulle stå for driften, blev af bestyrelsen pålagt 
at: »husfader og moder må navnlig dygtiggøre 
sig til hotelgerning. Det kommer navnlig an på 
gode senge og god mad og en gennemført pro
perhed overalt, ligesom det er nødvendigt at i

Denne stue var KFUK9s mødesal i 1909. Døren står åben 
ind til dagligstuen, der ses på billedet herover. 

hvert fald husfaderen kan forstå og ta
le i det mindste et fremmed sprog tysk 
helst også lidt engelsk«.

Det blev nu aldrig til nogen vellyk
ket indtægtskilde. Det første år gav kun 
600 kr. i overskud, hvilket var alt for 
lidt. De følgende år blev ikke bedre, og 
1. april 1912 blev Aktieselskabet Mis
sionshotellet opgivet.KFUK
Denne pigeforening var som 
KFUM en del af Indre 
Missions virksomhed, 
begge begyndt af mis
sionær Laursen Bak 

og hustru i deres stuer på Es- 
rumvej. Man lejede senere 
den lille sal i Bethesda, men 
sit første rigtige hjem fik 
KFUK, da KFUM flyttede over i
tilbygningen, da blev der to værelser ledige i 
stueetagen. KFUK overtog pensionatet efter 
Aktieselskabet Missionshotellet i 1912, men 
det blev dog ikke det, man havde håbet på. I de 
urolige år omkring 1914, hvor første verdens
krig truede, blev pensionatet fremlejet til sol
daternes bespisning, idet der i disse år var ind
kaldt ekstra mandskab. Det fungerede som 
sådan til 1920, hvor missionær Lund selv over
tog pensionatet. I året 1921 flyttede KFUK til 
sin egen bygning på Stengade.
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Arbejdernes Bibelkreds
A.B. er en af de mange bibelkredse, som har 
været under Bethesdas vinger. Hos maskinmes
ter Christensen på Eremitvej nr. 13 i Højstrup 
samledes en kreds af arbejdere, samt pastor lis
ager og missionær Rasmussen en vinterdag i 
februar måned 1940. Et udvalg blev dannet, 
som skulle arbejde videre med sagen. Man be
sluttede at afholde det første møde den 13. 
marts 1940. Da dagen oprandt, mødte foruden 
udvalget kun fru Jørgensen, og det på trods af, 
at der var indbudt en hel del arbejdere. Fru Jør
gensen tilbød venligt, at det næste møde den 
10. april, kunne være hos hende på Torvet nr. 
5. I Arbejdernes Bibelkreds førte man en pro
tokol over alle møderne, og den beretter om 
dette møde hos fru Jørgensen: »Det var jo en 
sørgelig skæbne som dagen i forvejen var 
overgået vort land og folk, der var almindelig 
forvirring på grund af de mange proklamatio
ner og ordrer som udsendtes, der var bl.a. 
mørkelægningen og forbudet mod sammen
stimling og møder. Vi havde i den anledning 
forhørt os hos politimesteren, om vi måtte af
holde mødet. Da det jo var af mere privat ka
rakter, var der ikke noget til hindring derfor. 
Det var underligt at gå til møde gennem de 
mørkelagte gader. Vi var mødt 21 mennesker i 
alt, så vi fyldte godt i fru Jørgensens stue«. Da 
december og den første jul under besættelsen 
oprandt, kom samtalen helt naturligt ind på 
spørgsmålet om fred på jorden, og at vi skulle 
elske vore fjender, og at det også måtte omfat
te besættelsestroppeme.

De første møder blev holdt i private hjem, 
men snart kom der så mange, at man måtte bru
ge Bethesdas lille sal til møderne. I 1940’erne 
var deltagerantallet på omkring 40 stk., senere 
noget lavere. Man ønskede, at flere skulle kom
me til møderne, hvorfor man i 1948 ville søge 
om lokale i Forsamlingsbygningen. Det blev 
dog ikke til noget, derimod delte man kredsen 
i to, så man igen kunne være i private hjem. Le
der i første gruppe blev Willy Nielsen og i an
den gruppe Herluf Hansen. Møderne skulle så 
afholdes samme aften nemlig den tredje fredag

i måneden. Allerede året efter blev første grup
pe opløst.

Femten års jubilæum kunne Arbejdernes Bi
belkreds, ofte kun kaldet A.B., fejre hos stifte
ren maskinmester Christensen i Højstrup den 
9. februar 1955. Herefter er protokollens sider 
blanke.Søndagsskolen ftørfif. (Sønbag ben 18. £)ftbr., ti 2, begynber, tiltøub, ben paûtœntte @ønbagéf!o(e i WftSftonøtyufet Hôetl)eêba'\ 3. 8. SToebeö(Stjert $arn er oelfommen.
Fredag den 16. oktober 1903, altså kort efter at 
Bethesda var bygget, kunne man i Helsingør 
Dagblad og Nordsjælland se følgende annon
ce: »Førstkommende søndag den 18. oktober 
kl. 2 begynder, vil Gud, den påtænkte søndags
skole i missionshuset Bethesda på 1. L. Tve- 
desvej. Ethvert barn er velkommen«.

Børnenes oplæring i den kristne tro har altid 
ligget Indre Mission stærkt på sinde. Derfor har 
der i næsten alle årene været holdt søndags
skole i Bethesda. I begyndelsen samlede man 
børnene kl. 14. om eftermiddagen. Men i 1935 
gik man over til at bruge formiddagen kl. 10. 
Der var dog en del kritik af at bruge højmesse
tiden, men det har dog vist sig, at dette tids
punkt var det bedst egnede. Her kunne foræl
drene aflevere børnene og hente dem igen ef
ter gudstjenesten.

Ved jubilæumsfesten den 25. oktober 1992 i 
Bethesda fortalte mangeårige søndagsskole
leder Asger Holm følgende:

»Hvis jeg skal fortælle om søndagsskolen 
går min viden og hukommelse tilbage til 1964, 
hvor min mor lokkede mig til at deltage som 
medhjælp for Niels August Hansen. Jeg kan 
huske, at det var året, hvor Inger Schørring
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Søndagsskolen fyldte rigtig meget omkring 1905. Her er 
eleverne opstillet til fotografering foran Bethesda. KFUM 
og KFUK's arkiv.

ger til. Den ene var, at 
næsten alle vore børn var 
bosiddende i Vestervang 
sogn. Den anden var, at et 
menighedsråd kunne give 
os de penge, vi skulle bru
ge til præmier og under
visningsmaterialer« .Ungdomsklub
Asger Holm fortalte vide
re: »Jeg husker starten af 
ungdomsklubben i 1963 
eller 1964. Den startede 
oppe hos mine forældre 
(missionær Henry Holm) i 
Bethesda, og specielt hu

sker jeg fra en fastelavnsfest, at vi var 48 unge 
samlet i lejligheden ovenpå. Vi samledes ca. 
hver tredje uge, hvor de »store« søndagsskole
børn blev inviteret med, d.v.s.fra 12 års alde-
ren.

med begejstring satte et kirkespil op med »kir
keårets kavalkade«. Det blev opført i Set. Olai 
Kirke, og jeg husker det som september 1964.

Jeg husker perioden, hvor der kom fra 100 - 
175 børn hver søndag, og hvor fru Thyra Han
sen sad på balkonen med de store piger. Bør
nene var inddelt i klasser efter alder, og natur
ligvis sad drenge og piger ikke sammen. Fru 
Sofie Birk sad, som altid ved orglet og Carlo 
Rasmussen prikkede hende på skulderen ved 
sidste vers. Carlo havde de små drenge, Niels 
August Hansen havde de lidt større drenge og 
Johannes Knudsen havde de store drenge. 
Edith Olesen, fru Schelde og Grethe Melchior- 
sen havde de små piger, og frk. Johanne Pe
dersen de større.

Jeg husker udflugter til Gilleleje, hvor vejret 
altid var godt. Vi tog med »Mariehønen« i sær
tog. Sidst i I960’ erne begyndte antallet af børn 
at falde, også p.g.a. at Gartnergadeområdet 
blev saneret, og børnene derfra blev store. I 
1970’erne flyttede vi søndagsskolen ind i den 
lille sal, og omkring 1986flyttede søndagssko
len ud i Vestervang Kirke. Det var der 2 årsa

1 1965 var man enedes om i bestyrelsen, at 
der skulle skaffes penge til nye stole, og der blev 
derfor indhentet tilladelse til at få trykt en lod
seddel i 9.000 eksemplarer til 1 krone pr. stk. 
Jeg husker at vi solgte lodsedler, både i Hel
singør, men at vi også tog til Hørsholm og solg
te. Det skete i Johannes Knudsens blå Zephyr, 
hvor Birgit Knudsen kørte. Folk undrede sig 
over, at vi kunne sælge lodsedler så langt væk 
hjemmefra, men 
det lykkedes. Mis
sionæren solgte 
ene mand 1.000 stk. 
Lodsedlerne blev 
solgt og stolene

Et af de utallige kryb
bespil, der er opført i 
Bethesda gennem de 
100 år. Bethesdas ar
kiv.
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Bethesdas første sangkor er her stillet op til fotografering 
i 1922. Bethesdas arkiv.

købt. Der blev også råd til at sætte nogle brug
te møbler i stand, og der blev tapetseret i det 
lille værelse bag garderoben. Overskuddet blev 
incl. gaver på 84,- kr. og et solgt gulvtæppe til 
925,- kr. i alt 10.009,36 kr«. Ungdomsklubben 
forsvandt lige så stille omkring 1971, men duk
kede op igen i 1976.Kristeligt Sangkor
Første gang der omtales et sangkor er langfre
dag i 1921. Her omtales »et indøvet sangkor af 
vore venner med murer Hansen som leder. Og 
der var stor glæde over at få bedre og livlige
re sange iblandt os«. Det har ikke været muligt 
at finde yderligere oplysninger om dette kor.

Ved et samvær hos malermester Johannes 
Knudsen den 25. november 1949, blev der ved
taget forsøgsvis at starte et kristeligt sangkor. 
Koret sang første gang i Bethesda den 27. marts 
1950 og den 2. maj 1950 ved KFUKs basar i 
Bethesda. Ved generalforsamlingen i 1954 ud

talte formanden sig i triste vendinger om, hvor 
lidt man havde været ude at synge, kun to gan
ge siden sidste generalforsamling. I de to føl
gende år går det lidt bedre. Men igen fra 1957 
er der triste »toner« i referaterne. Det sidste no
tat, der står i bogen, er fra efteråret 1961 og det 
lyder således: »Vi har haft sangaften hver ons
dag aften indtil april måned. Koret er ikke kom
met i gang efter ferien, da vi er for få«.Blå Kors
Denne afholdsforening er stiftet den 9. novem
ber 1906. Den første bestyrelse bestod af mis
sionær Laursen Bak, viktualiehandler Bach, 
sergent Andersen og hustru, fru A. Vandborg, 
Frk. Boline Thomsen og Julius Hansen. Det
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Ç » j første år var der ti mennesker, der 
i f sluttede op om afholdssagen,

S men der gik ikke længe før an-
H J tallet var oppe på næsten 100. I 

alle årene har de nydt gæstfrihed 
til deres møder i Bethesdas lokaler. 

Det sidste år deres medlemsprotokol er ført er 
i 1990. De havde en overgang også en ung
domsafdeling, som ligeledes holdt sine møder 
her i Bethesda.

Sådan kunne der fortsættes længe, og der er 
nok mange arrangementer, der burde have 
været nævnt. I arkivet på Helsingør Kommu
nes Museer ligger et lille brev fra en af Be
thesdas »Fædre«, skræddermester Niels Peder
sen Rydeng. Han var en af de personligheder, 
der havde en klar tro på, at Helsingør havde 
brug for et hus som Bethesda, hvorfra evan
geliet kunne fortælles til såvel ung som gam
mel. Her gengives det meste af brevet:Af skræddermester Rydengs erindringer
»Den første marts 1899 kom min kone og jeg 
til Helsingør, og jeg vil nu fortælle nogle erin
dringer fra den tid.

Vi havde ingen bekendte, men det varede ik
ke mange dage, før vi traf missionær Laursen 
Bak og de øvrige venner, der var ikke mange.

De almindelige møder holdtes i Sømands
stuen, det var en kedelig stue, og der kom ikke 
ret mange mennesker, oftest kun en 10 -12 styk
ker. Enkelte gange var møderne i Rådhussalen, 
ligesom også Set. Mariæ Kirke blev benyttet og 
stod til rådighed, når det ønskedes. Her hold
tesfor eksempel vækkelsesmøderne.

Der var et godt forhold med missionær Bak 
og præsterne. Men Sømandsstuen var for mørk 
og trang. Man søgte og fandt hos en privatfa
milie, der boede i Strandgade nr. 88, et dejligt 
lokale. En stor stue med 3 fag vinduer og højt 
til loftet. Her var plads til os, en halvanden- 
hundrede mennesker. Der kom mange flere til 
møderne her, og der kom mange, der blev vakt 
og fandt fred med Gud. Men der blev talt me

get om det ønskelige i at få bygget et missions
hus, hvad jeg senere skal omtale.

En mand jeg må fortælle lidt om er den gam
le, elskelige kobbersmed Spies, der var leder af 
søndagsskolen, der blev holdt i et lokale i det 
gamle Kloster. Det er den samme Søndagssko
le, som nu samles i Set. Olai Kirke. Før Bak 
kom til byen, var Spies den, der tog sig af de 
fremmede prædikanter. Blomberg og andre 
havde deres hjem der, når de kom til byen. Han 
og hans kone havde indrettet deres hjem som 
der står i 2. Kongers Bog, kapitel IV. vers 10: 
At have et kammer med en seng, en stol, bord 
og lysestage. Et sådant værelse havde de ståen
de i mange år til glæde for dem selv og deres 
gæster, men da Bak kom til byen, var det jo ham, 
der ordnede alt, hvad der angik møder.

Missionær Bak var en hjertelig god mand 
med et vindende væsen og havde let ved at om
gås mennesker. Han boede i Strandgade nr. 51 
og hans forreste stue var en stor og rummelig 
stue, hvor der holdtes samtalemøder og møder 
i KFUM og K. Der var også Soldaterhjem og 
Pensionat. Man kan nok sige, der var travlhed 
i de dage, da der var Soldaterindkaldelse med 
indlevering af tøj og penge til opbevaring, og 
der kunne også fås middagsmad.

Bak havde stor interesse for arbejdet blandt 
unge, han var formand både for KFUM og K. 
og det var hans ønske, at vi også skulle have 
en ungdomsafdeling for drenge i 14 -17 års al
deren. Disse skulde også have plads i denne 
stue.

Fru Bengta Bak må jeg også mindes, hun var 
altid meget interesseret i ungdomsarbejdet, 
hun kom gerne og så til os, viste et glad ansigt 
og talte venlige ord til os.

Ved Indre Missions efterårsmøde her i byen 
kom også byggesagen på tale, og der blev ned
sat en komité, der bestod affolk herfra byen og 
folk fra omegnen, som vi på den tid stod i nær 
forbindelse med. Vi holdt en del møder, dels for 
at forhandle om beliggenheden, dels for at for
færdige et opråb, som skulle sendes ud over 
landet med opfordring om at støtte sagen. Især 
Bak var meget interesseret i at få hygget et mis
sionshus med lokaler til både KFUM og K. og
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Bethesdas store sal fotograferet 1993. Bethesdas arkiv.

til Soldaterhjem. Angående beliggenheden var 
der forskellige forslag fremme, deriblandt Ny
gade overfor indgangen til Kirkegården og ved 
Teknisk Skole. Det blev min gode ven tømrer
mester Søren Nielsen i Odense, som kom til at 
bygge huset med bygmester Christensen fra 
Haslev som arkitekt. Der blev arbejdet meget 
energisk, vi følte det alle som en stor opgave at 
være med til. Under arbejdet kom der en del 
unge mennesker til byen, for en stor del troen
de folk og flere af dem har i høj grad været med 
til at præge det åndelige arbejde i vor by.

Når man ser tilbage på tiden siden da, kan 
man kun glæde sig derover, vi må takke og pri
se Herren, vor Gud, at han har velsignet den 
lille begyndelse, som nu er blevet et stort for
grenet arbejde her i vor by.«Indre Mission og »Fædrene«
Når man skal give en fremstilling af Indre Mis
sion, dens plads og betydning indenfor dansk 
kirkeliv, er det nødvendigt at komme med nog
le historiske oplysninger.

Indre Mission er betegnelse for et åndeligt 
vækkelsesarbejde indenfor den danske folke
kirkes rammer.

Der er en tydelig sammenhæng imellem de 
sociale tilstande og Indre Missions praktiske 
arbejde. Men størst betydning har dog de ånde
lige forudsætninger haft.

Den 13. september 1861 afholdt en kreds af 
mænd generalforsamling i Stenlille Skole ved 
Sorø. Denne dato blev afgørende for fremtiden. 
Her blev foreningens love vedtaget og nye 
energiske mænd kom i spidsen for en be
vægelse, der havde rørt på sig rundt omkring 
især her på Sjælland.

Blandt de nye mænd må man allerførst næv
ne den unge præst Vilhelm Beck (1829-1901). 
Han prædikede i anledning af generalforsam
lingen i Stenlille Kirke over »Peters Fiske
dræt«. Denne prædiken er blevet en slags pro
gram for Indre Mission den dag i dag. Han gik 
i denne stærkt ind for samarbejdet mellem 
lægfolk og præster, hvilket er blevet et sær
kende for Indre Mission.

Det var denne forening der i efterårsdagene 
i året 1900 holdt sit møde her i Helsingør. 
Hvem var så de personer, der så handlekraftigt 
sluttede op herom, at man på få år fik bygget 
et missionshus »Bethesda« og en stor tilbyg
ning samt en stor ungdomsbygning »Borgen«. 
I Bethesdas gemmer findes et stort fotografi af 
Bethesdas såkaldte »Fædre«, og i Bymuseets 
arkiver findes en kopi af billedet indleveret af 
Niels Pedersen Rydengs enke. Herpå er der 
rundt om hvert enkelt portræt skrevet navnet på 
den viste person, hvorfor følgende kan fortæl
les om disse såkaldte »Fædre«:

Jens Peter Laursen Bak (1861-1928). Hel
singørs første bosiddende missionær. Medlem 
af Helsingør Indre Missions første bestyrelse 
og kredsbestyrelsen. Han var gårdmandssøn fra 
Hjerm. Hans første hustru Bengta Andersen 
(1861-1902) døde kun 41 år gammel her i Hel
singør. Hans anden hustru Johanne Sofie Niel
sen (1863-19....) kom fra Krarup. Han var ud
lært bogholder og havde fungeret som bymis
sionær i København. Ansættelse som indre
missionær fik han i 1897 i Roskilde. Han var 
som nævnt missionær her i Helsingør fra 1897 
til 1910. Herfra flyttede han til Slagelse hvor
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han udførte sin missionærgeming i årene 1910- 
1922 og endte sin virksomhed i Kalundborg.
Peter Emil Bluhme (1835-1909). Det var ham 
der den 23. okt. 1902 foretog indvielsen af Bet
hesda. Han var så afgjort i sine første præsteår 
vækkelsesprædikant, men efterhånden var hans 
prædikener lige så meget henvendt til de troen
de som de var en vækkelse af de ikke troende. 
Hovedstyrken havde han som prædikant. Han 
var sognepræst i Bording og siden provst i Ti
køb og medlem af Indre Missions hovedbesty
relse. Han skrev et stort antal prædikener og af
handlinger. Santalmissionen stod hans hjerte 
nær, og her udrettede han et stort arbejde.
Peter Adolph Stricker (1850-1930). Han var 
født på Flynderupgaard hvor hans forældre var 
forpagtere. Før han kom til Græsted var han 
præst på øen Anholt. Han kom til Græsted i 

1896 og blev Indre Missions leder i hele det 
nordøstlige Sjælland. Som prædikant var han 
efter sigende fremragende. Han arbejdede 
ihærdigt for Københavns Kirkesag, Magda- 
lenehjemmet, Lukasstiftelsen og Dansk Missi
onsselskab.
Henrik Isidor Levinsen (1848-1909). Det var 
Levinsen der den 6. maj 1902 foretog grund
stensnedlæggelsen til Bethesda. Han var født i 
Aalborg, og blev lærer ved Ranum Seminari
um indtil 1873, fra 1878 var han dansk 
sømandspræst i London. Kaldet til præst ved 
Set. Mariæ Kirke i Helsingør og medlem af In
dre Mission i Helsingørs første bestyrelse. Han 
talte helst uden skriftlig forberedelse og var et 
meget godhjertet menneske, hvilket mange, 
især fattige nød godt af. Han var 1879 blevet 
gift med Helga Marie Amalie von Mehren.
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Oscar Siegfried Christian O'Neill Oxholm 
(1855-1926). Medlem af Indre Missions første 
bestyrelse i Helsingør. Kammerherre og hof
marskal i København. Meget aktiv i kirkeligt 
arbejde. Protokollen fortæller, at han kom tro
fast til bestyrelsesmøderne på trods af den lan
ge vej. Han var nær knyttet til Kong Christian 
X's familie. Hans personlige elskværdighed og 
hans muntre sind gjorde det let for ham at fær
des mellem de mange forskellige mennesker, 
som hans gerning bragte ham i forbindelse 
med. Den kristne vækkelse, som han havde op
levet, blev afgørende for hele hans livsførelse. 
Rasmus Nielsen (1849-1922). Medlem af In
dre Missions første bestyrelse i Helsingør. Han 
kom fra Ejlstrup ved Helsinge og ville egentlig 
have læst til præst. Men i 1882 overtog han 
gården Limborggaard i Øerne. Han var en le
dende personlighed i sognets åndelige liv og 
var sammen med kammerherre Oxholm med til 
at rejse Gurre Kirke, hvor han også sad i me
nighedsrådet. Han var gift med Inger Marie Jør
gensen. Da flere familier i Øerne havde navnet 
Nielsen lod Rasmus Nielsen sine børn opkalde 
efter gården Limborg. Han ligger begravet med 
familien på Gurre kirkegård.
Niels Pedersen Rydeng (1874-1949). Han var 
født i Gårslev sogn. Han fik uddannelse på aka
demiet i Wien. Han og hustruen Valborg Niels
ine Margrethe Nielsen kom til Helsingør i 1899. 
Han nedsatte sig som skræddermester i 1904 og 
var med i bestyrelsen for skrædderlavet, lige
som han fra 1931 var i menighedsrådet for Set. 
Mariæ Kirke. I 1909 tog han navnet Rydeng 
som efternavn. Efter at have boet i Stjernegade 
nr. 13 og Bjergegade nr. 20, boede han i mere 
end 20 år i Stengade nr. 65. Han ledede i en lang 
årrække KFUMs yngsteafdeling i Borgen.
Johan Henrik Christian Spies (1859-1897). I 
Spies hjem boede de første omvandrende kol
portører. Han fik borgerskab som kobbersmed
emester i Helsingør i 1893. Han var leder af 
Set. Olai Kirkes søndagsskole. Han var sam
men med missionær Blomberg og andre søn
dagsskolefolk medindbyder til et af de første 
landsmøder om søndagsskolesagen. I sine sid
ste år boede han i Mølledal.

Jeppe Nielsen Madsen (1873-19.... ). Medlem
af Indre Mission i Helsingørs første bestyrelse. 
Som portør boede han i 1901 pål. L. Tvedesvej. 
Senere flyttede han til huset God Havn på Ba
devej og her benævnes han konduktør.
Niels Nielsen (1872-19.....). gartner i Hel
singør. Medlem af Indre Missions første besty
relse i Helsingør og kredsbestyrelsen. Han var 
sammen med Rydeng medhjælper i KFUMs 
yngsteafdeling. Han boede forskellige steder 
blandt andet i Fiolgade nr. 9 og i huset Solo på 
Bade vej.
Claus Frederik Hansen (1858-1934). Med
lem af Indre Missions første bestyrelse i Hel
singør. Han blev ansat ved Statsbanerne den 1. 
juni 1875, blev assistent 1. december 1879 og 
stationsforstander i Hyllinge (på den ny anlag
te Slagelse-Næstved Jernbane) 15. april 1892. 
Fra 1. september 1897 stationsforstander i 
Kvistgaard. Her var han frem til 31. oktober 
1910. Han blev senere stationsforstander i Lil
lerød (nuv. Allerød). Han blev gift den 16. maj 
1884 i København med Johanne Marie Juliane 
Christensen.

Om hans liv og levned i Kvistgaard vides, at 
han allerede i 1898 og 1899 valgtes til revisor 
for Tikøb sogneråd - et byrdefuldt hverv, som 
trods alt ikke kunne varetages af enhver. Des
uden at han deltog meget aktivt i forberedel
serne til opførelse af Gurre Kirke. Han var fak
tisk den ledende og blev som følge deraf valgt 
til den komité, som skulle arbejde for opførel
sen af kirken. Det var til stor nytte i den for
bindelse, at han var personlig ven med kam
merherre Oxholm, som var den der ordnede de 
vigtigste sager med ministerierne og forst
væsnet. Han beskrives som en mand med et 
venligt og muntert væsen - både i komiteen 
såvel hjemme som ved sit daglige arbejde. Han 
bød således gerne på en cigar og en toddy og 
ville gerne have en passiar, som man sagde den
gang. Protokollerne fortæller, at han ofte blev 
brugt i vanskelige forhandlinger om økonomi 
og menneskelige problemer.
Jens Nielsen, (1855-19....). Gårdejer i ejen
dommen Spidsbjerg, Gurre by. Ejendommen 
havde navn efter den bakke hvor Gurre Kirke

53



/ de år KFUK var i Bethesda brugtes haven som et kær
komment åndehul for byens unge piger.
KFUM og KFUK's arkiv.

blev bygget på. Hans hustru hed Hansine Niel
sen.

Hundrede år er gået siden de gamle »Fædre« 
besluttede at opføre missionshuset Bethesda. 
Tusindevis af mennesker har haft deres gang i 
disse sale. Missionær efter missionær har afløst 
hinanden. Utallige er de bønner, taler og kaffe
borde der har været indbudt til.

Måske samler søndagsskolen ikke 200 - 300 
børn længere, og om søndagen sidder heller ik
ke hundrede af soldater og skriver 300 breve til 
familierne derhjemme. Flokken, der hver tors

dag aften samles til møde, har heller ikke brug 
for balkonens siddepladser mere.

Men pastor Levinsens ønsker og håb ved 
grundstensnedlæggelsen, den mindeværdige 6. 
maj 1902, er stadig det centrale i missionshu
set Bethesda: At der her fra dette hus skulle ud
gå en kraft til velsignelse, og at Jesus skulle for
klares for folk i Helsingør by.
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Indre Missionærer i Helsingør:
Peter Otto Blomberg 1880-1897
Jens Peter Laursen Bak 1897-1910
Johan Madsen 1910-1920
Johannes Johansen Lund 1920-1933
Thomas Johannes Rasmussen 1933-1941
Niels Sophus Schmidt 1941-1947
Arne Pedersen 1947-1958
Niels Hauge 1958-1962
Henry Thorvald Holm 1962-1968
Christian William Larsen 1968-1975
Erling Christian Berthelsen 1976-1979
Karl Frost 1979-1986
Jimmie Lønsmann Pedersen 1986-1987
Hans Peter Asmussen 1988-Missionær Medhjælper:
Elna Thisgaard Olesen 1983-1986
Lisa Nørregaard Svendsen 1990-1991Søndagsskolens ledere(forstandere):

Indre Missions formænd i Helsingør:
Jens Peter Laursen Bak, missionær 1902-1910
Johan Madsen, missionær 
Johannes Johansen Lund, missionær 
C. A. Christensen, snedkermester 
Arne Pedersen, missionær

1910-1920
1920-1933
1933-1955
1955-1958

Niels Hauge, missionær 1958-1959
Johannes Knudsen, malermester 1959-1985
Simon Svendsen, gartner 1985-2002
Jesper Knudsen, projektleder 2002-Bestyrelsen for Indre Mission i Helsingør 2002:
Jesper Knudsen, formand
Kamma Lindeaar, næstformand
Hans Peter Asmussen, kasserer og sekretær
Simon Svendsen
Filip Skjoldborg Olsen
Grethe Melchiorsen
Ib Andersen

C. Jespersen, tømrermester 1903-1916
Hans P. Lykke, købmand 1916-1920
Johannes Johansen Lund, missionær 1920-1933
H. Michelsen, købmand 1933-1941
Niels Sophus Schmidt, missionær 
Viggo Larsen, snedker
Arne Pedersen, missionær
Niels Hauge, missionær
Niels August Hansen, sekretær 
Henry Thorvald Holm, missionær

1941-1947
1947-1952
1952-1958
1958-1961
1961- 1962
1962- 1968

Christian William Larsen, missionær 1968-1973
Carlo Rasmussen, tapetserer 1973-1978
Asger Holm, fuldmægtig 1978-1993
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Klæder skaber folk-og folk skaber sig
af Caspar Andreas Jørgensen

1766 var et skelsættende år for det danske kon
gehus. Den danske konge, Frederik V (1723- 
1766) var død samme år, og havde efterladt tro
nen til den endnu meget unge Christian VII 
(1749-1808). Fredrik V, eller hans ministre, 
havde gennem en årrække forberedt giftermå
lene mellem kongens døtre. I 1766 forberedte 
man derfor stort bunkebryllup: den 30. august 
blev prinsesse Louise (1750-1831) gift med 
landgreven af Hessen-Kassel; 1. september 
blev prinsesse Wilhelmine Caroline (1747- 
1820) gift med kurfyrste Wilhelm I af Hessen- 
Kassel, og Frederik V's ældste datter Sophie 
Magdalene (1746-1813) blev pr. stedfortræder 
gift med kronprinsen af Sverige, den senere 
Gustav III. Endelig blev den unge konge Chri
stian VII gift med den engelske prinsesse Caro
line Mathilde d. 8. november samme år. For de

De enkle og ofte afslørende chemisekjoler omkring år 
1800, var en reaktion på 1700-årenes store skørter, som 
denne artikel handler om. Tidens frihedstrang gav sig ud
slag i lette kjoler med højtsiddende talje - inspireret af 
den klassiske oldtid. På det her viste stik af Søren L. Lan
ge fra 1804 har et par herrer fornøjelsen at vise et sel
skab af kvinder iklædt disse chemisekjoler udsigten over 
Helsingør fra Belve deren ved Marienlyst.

to prinsesser der blev bortgift til Hessen-Kas
sel, var giftermålet ikke så svært, idet prinser
ne af Hessen-Kassel var opvokset ved det dan
ske hof. For Sophie Magdalene kan situationen 
ikke have været helt let. Danmark og Sverige 
var gamle arvefjender, og Gustav Ill's moder, 
den preussiske Lovisa Ulrika, var udpræget 
danskfjendtlig. Brylluppet kunne måske - eller 
det har alliancens skaber grev Bernsstorff håbet 
- sætte en stopper for dette fjendskab og de 
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mange indbyrdes krige. Det danske hof ville i 
hvert fald vise svenskerne at man havde råd til 
at bortgifte en prinsesse af europas ældste 
kongehus, med et passende udstyr. Et udstyr 
som borgerne i Helsingør delvis fik kigget på 
den oktoberdag, prinsessen blev sejlet over 
Øresund for at møde sin nye gemal, og påbe
gynde sin nye tilværelse. Det har glædet bor
gerne i Helsingør at tage opstilling på havnen 
og ved Kronborg, for at se optoget passere og 
bese lastningen af de mange både der skulle 
fragte Sophie Magdalene til Sverige. Hvis man 
skulle være pænt påklædt, sagde man dengang, 
så skulle man klæde sig som helsingoraneme!Sophie Magdalenes garderobefortegnelse
En af de vigtigste kilder til dette bryllup ligger 
på Rigsarkivet, og beskriver udførligt gardero
ben og brudeudstyret, med deres værdi anført 
i rigsdaler: »Inventarium über Ihro Königl. Ho
heit der Kronprinsessin Sophia Magdalena 
Garderobe, verfertiget auf dem Schlosse Chri
stiansburg, d. 30 September. 1766«.

Skønt fortegnelsen er affattet på tysk, benyt
tede man til garderoben udelukkende de mo
derne franske navne. Første side begynder så
ledes en fortegnelse over Sophie Magdalenes 
»Robes de Cour« - hofkjoler:

»Etoffe fond tissu argent, broché argent avec 
les ajustements a l'Etoffe«, dvs. sølvstof bro
deret med sølv og tilsætninger i samme stof, og 
f.eks.: »Etoffe lilla or et argent fond chenille 
avec les ajustements a l'etoffe«, dvs. lilla che- 
nille-vævet silkestof indvævet med guld og 
sølv med tilsætninger i samme stof. Sophie 
Magdalenes garderobefortegnelse rummer ialt 
13 af denne type kjole. Heldigvis eksisterer 
Sophie Magdalenes imponerende brudekjole 
endnu - i Stockholm. Vi ved fra Sophie Magda
lenes svigerinde Hedvig Charlotta, at Sophie 
Magdalene satte pris på at være velklædt og føl
ge den nyeste franske mode.

På Sophie Magdalenes tid - i 1700-årene - 
benyttede man forskellige typer klædedragt til

Prinsesse Sophie Magdalenes brudekjole fra 1766. Foto
grafi efter Bröllopsståt, Kungliga Brudklänningar.

forskellige begivenheder. Ikke sådan at forstå 
at man til fest havde en festkjole og til hverdag 
brugte »fritidstøj«, næh - ved hoffet havde man 
en etikette, som nøje fastslog, hvilke typer klæ
dedragt man skulle bære til hverdag, til fest el
ler forskellige grader af hofsorg.Det danske hofs hverdag
For at forstå dette helt, er det nødvendigt at se 
på hoffets dagligdag, som den blev nedskrevet 
i ceremonielprotokollen, her det vilkårlige år 
1786. Jeg nævner her hvad der var specielt for 
den enkelte dag. Foruden det nævnte har der 
hver dag - undtagen ved kammerspisning - 
været givet middags- og aftentaffel - ofte med 
specielt indbudte.
1 januar: Hofsorg for hertugen af Orléans og 
fyrstinden af Anhalt-Schoumburg. Visit til hen
des Majst. dronning Juliana Maria - med mid
dag til diverse indbudte kavalerer.
2. januar: Lidet bal i Eremitagen (et stort bil
ledgalleri på Christiansborg slot, benævnt ere
mitagesalen fordi den lå i forbindelsesfløjen 
mellem slottet og det nuværende finansmini
sterium)
3. januar: Komedie på hofteatret.
4. januar: Bal i Appartementssalen
5. januar: Komedie på hofteatret
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6. januar: Cour (kur) ved hoffet. Kongens mid
dagstaffel på 15 kuverter, marskalstaffel på 44 
kuverter og en Rose på 40 kuverter (Rose - så
ledes benæves de højere hofchargers daglige 
middagstaffel).Om aftenen Komedie på byens 
teater (Det kgl. Teater).
8. januar: Kammerspisning både til middag og 
til aften. (Kammerspisning - når medlemmer af 
kongefamilien og deres hof indtog deres mid
dag i deres respektive private lejligheder)
14. januar: Om middagen klokken 12 slet an
kom hertugen af Augustenborg fra Roskilde og 
indlogeredes i det kgl. Pallais (egentlig palais - 
men man tog det ikke så nøje med retsskriv- 
ningen dengang. Den omtalte bygning rummer 
i dag Nationalmuseet).
15. januar: Hofsorg anlagt for prins Carl Lud
vig Friederich af Mecklembourg Strelitz’ afdø
de gemalinde prinsesse Charlotte Wilhelmine 
Christiane Louise.
16. januar: »Appartement« ved hoffet i appar
tementssalen, og derefter kongens bundetrads- 
taffel på 52 kuverter og en Rose på 30 kuver
ter. (appartement var en slags åbent hus-arran
gement for folk af de øverste rangklasser; 
Bundetradstaffel var et taffel hvortil man trak

numre for at sidde i uvilkårlig orden -dvs. en 
måde for kongefamilien at undgå strengt at føl
ge rangforordningen og spise sammen med ind
budte, man ellers ikke kunne spise med til dag- 
lig)-
17. januar: Komedie på hofteatret.
18. januar: Bal i appartementssalen.
19. januar: Komedie på hofteatret.
20. januar: Komedie på byens teater.
21. januar: Om aftenen i appartementssalen 
prøve på Naumanns nye forfærdigede opera 
Orpheo.

Disse 21 dages forskelligartede indhold gi
ver en idé om, til hvor mange forskellige for
mål, man måtte have passende påklædning ved 
det danske hof. Til gengæld var man sikker på 
at hoffets rutine ikke blev ændret meget fra år 
til år.Robe de Cour
Det man kan kalde hoffets »aktivitetsskema«, 
må for størstedelens vedkommende have været 
det samme 20 år tidligere, da Sophie Magdale
ne stadig boede i Danmark.

Derfor rummer Sophie Magdalenes gardero
befortegnelse forskelligartede klædningsstyk
ker. Den første type, Robes de Cour - eller hof
kjole, var af samme type som hendes brude
kjole. Et meget stramt snøreliv - snøret bag på 
ryggen efter fransk forbillede (i England blev 
en hofkjole ofte snøret foran). Løse ærmer be
stående af flere ovenpå hinanden siddende 
blonder og kniplinger - ofte i metaltråd. Dertil 
en overkjole med slæb, åbenstående fortil for 
at fremvise et stort skørt. Hofkjolen blev i Dan
mark kun båret ved specielle lejligheder. Der
for skulle man ved sin pålædning fremvise ik
ke bare god smag, men også sin velstand. Hof
kjoler er derfor altid udsmykket med guld el. 
sølv, perler, ædelsten etc.

Pladsen var trang, når de store kjoler blev foldet ud, som 
her efter en operaforestilling i 1783.
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I dagene inden Sophie Magdalenes bryllup, 
blev alle de genstande, som hun medbragte til 
Sverige - og som er opstillet i garderobefor
tegnelsen - fremvist på residensslottet Christi
ansborg. Den svenske greve Adam Horn, som 
skulle optræde som den svenske kronprins’ 
»stand in« ved bryllupsceremonien i Danmark, 
skrev begejstret hjem om brudeudstyrets rig
dom. Bl.a. de mange kjoler i guld og sølv, og 
især juvelerne, bragte manden i affekt. Pragten 
til trods har det ikke været nemt for Sophie 
Magdalene at bære sine kjoler. På dette tids
punkt var der ikke noget, der hed sølv og guld
erstatning. Kjolerne var lavet af, og broderet 
med, ægte metaltråd, som har vejet adskillige 
kilo. Den nærmest »rustningsagtige« karakter 
af disse kjoler træder tydeligst frem i en af den 
notoriske Madame DuBarrys’ regninger fra 
1769. Madame DuBarry var den franske kon
ge Louis XV's officielle elskerinde 1769-74, 
og havde nærmest dronningestatus ved det 
franske hof. Ved en officiel lejlighed hører vi at 
hun har sendt en sølvkjole til smeden for at få 
den banket fri for rust! ! !.

Samme kvinde optrådte ved en gallafest i en 
mauve satinkjole broderet med gyldne kornaks 

Dame i en Robe de Cour (hofkjole) med grand panier. 
1778. Herunder: Dame i stor fransk kjole »Robe à la 
Française«. 1778. Kolorerede kobberstik fra »Galerie des 
Modes«, 1778-1787.

og ametyster, og ved en anden lejlighed i en blå 
sølvbroderet kjole med safirer. I en senere be
skrivelse af den franske dronning Marie Antoi
nette (1756-93), i anledning af et udenlandsk 
statsbesøg i 1782, hører vi at dronningen strå
lede som solen i en kjole broderet med brillan
ter overalt.

Ved prinsesse Louise Augustas (1771-1843) 
bryllup med hertugen af Augustenborg den 27. 
maj 1786, blev der festet i mange dage. Cere
monielprotokollen skriver f.eks. d. 29 maj: 
»Mandagen vare Damerne beordret i Robe de 
Cour, og for alle høykongelige Herskaber var 
Cour for hendes kgl. høyhed Cronprindsessen. 
Til Middag spiste de kgl. Herskaber i Apparte-
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mentsalen, hvortil Ministrene af Conseillet og 
Departementcheferne hieve ansagte. Om efter
middagen klokken 6 slet gav hendes kgl. Høy- 
hed Cronprindsessen Cour til Damerne. Om 
Aftenen var Appartement i Riddersalen og stor 
Bundetradstaffel for 100 Personer i Maleri
galleriet«. Det er typisk at man ved denne me
get højtidelige begivenhed - kronprinsessens 
egen kurdag - beordrer hofdamerne i Robe de 
Cour. Desværre er disse kjoler ikke nærmere 
beskrevet i ceremonielprotokollen, men samti
dige modestik - især fra det franske »Gallerie 
des Modes«, som blev udgivet i perioden 1778- 
87 - kan give en idé om, hvordan tidens offici
elle og aim. klædedragt så ud for kvinder i al
le samfundslag. Dette kolorerede værk cirku
lerede ved alle europæiske hoffer.

Ved større hoffer - f. eks. ved det ikke min
dre pragtelskende franske hof, antog damerne 
hver dag Robe de Cour. Som en del af dagens 
faste rituel, hørte man i dette katolske land hver 
dag messe klokken 12. Kongen og dronningen 
benyttede denne lejlighed til at hilse på - eller 
blive præsenteret for - venner og bekendte, gan
ske almindelige borgere, udenlandske gesand
ter o.lign. Med andre ord en meget højtidelig 
offentlig fremtræden, der naturligvis krævede 
passende påklædning. Hertil hører at man p.g.a. 
de store kjolers enorme omfang og lange slæb, 
ved det franske hof i Versailles havde udviklet 
en speciel gangart: Man gled simpelthen hen 
over gulvet for ikke at træde på de andre da
mers slæb. Samtidig kunne man, p.g.a. de me
get høje hæle, kun »glide« med meget små 
skridt, hvilket gav en sjov, både hoppende og 
glidende gang. Det var også i verdens mode
centrum Frankrig, at man i sin tid opfandt hof
kjolens udseende.

Kjolen blev udviklet allerede under den fran
ske Solkonge Louis XIV (1636-1715). Han 
fandt synet af kvinder i denne type kjole så hen
rivende, at han beordrede hoffets damer til at 
bære denne nedringede og ofte skulderløse kjo
le selv om vinteren. Og dengang var der virke
lig tale om isvintre. Kjolen bestod af nedringet 
snøreliv med ærmer af flere lag blonder el. me
talkniplinger - såkaldte »engageants«, en åbent-

Skrædder tilpasser en kvindes korset. Koloreret kobber
stik fra »Galerie des Modes«, 1778-1787.

stående overkjole med slæb, og et stærkt brode
ret underskørt. Efterhånden som moden ændre
de sig, blev overkjolen løftet op over hofterne - 
som blev bredere og bredere, i stil med Sophie 
Magdalenes brudekjole. I Frankrig havde man 
yderligere den spidsfindighed at snørelivet stod 
åbent i ryggen - kun lige et par fingerbredder, 
således at hofdamens ryg var synlig gennem 
hendes fine batist undertøj. Hvis hofdamens hud 
ikke var tilstrækkeligt fin og hvid, var det en 
skandale - og en skam for den pågældende kvin
de. Ofte blev dette træk ved den franske hof
kjole misforstået. Ved den franske dronning 
Marie Antoinettes bryllup i 1770, troede en en
gelsk hertuginde at Marie Antoinette var for fed 
til sin kjole, og at den følgelig ikke kunne snø
res ordentligt i ryggen. Den franske hofkjole - 
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forbilledet for mange europæiske hoffer - er i 
virkeligheden blot en pragtudgave af det, som 
almindelige borgere kaldte en Robe a la Fran
çaise. Denne kjole blev båret af alle samfunds
lag - selvfølglig i mere eller mindre flotte ud
gaver og forskelligt materiale - men altid som 
»fin« påklædning. Til forskel fra Robe de Cour 
havde Robe a la Française ikke blondeærmer, 
men derimod rigtige ærmer der stoppede ved 
albuen, og endte i en manchet eller en stofflæse 
- en såkaldt »raquette«. Omkring 1770 var den
ne kjoletype blevet så populær, at den blev båret 
af højadel, borgerskab, skuespillerinder og selv 
højere placeret tyende.

Et fransk syngespil af librettisten Favart og 
komponisten Duny, nåede i 1771 til Danmark. 
Den musikalske komedie »Ninette à la Cour«, 
(Ninette ved hoffet), var en af Caroline Mathil
des yndlingsstykker. Hun læste den bl.a. i fan
genskab på Kronborg i 1772. I en arie synger 
bondepigen Ninette om hoffets for hende uvan
te påklædning:

»Ah! comme me voilà!
Il faut marcher en cadence 
Pour porter ce fardeau-là.
(Elle fait balancer son panier) 
Voyez comme il balance!
Rien n'est si drôle que cela;«

(Åh! hvor ser jeg dog ud!
Man må gå forsigtigt
For at bære denne byrde
-hun gynger med skørtet-
Se hvor den svajer!
Intet er så grinagtigt som dette;)Robe ronde, Domino og sørgetøj - et spørgsmål om funktion og etikette 

En anden populær type kjole var den såkaldte 
Robe ronde. Sophie Magdalenes garderobefor
tegnelse indeholder ikke færre end 10 af denne 
type. Her har Sophie Magdalenes skræddere 
været særdeles moderne. Robe ronde - man 

kunne kalde den »rundskåren kjole« - opstod 
egentlig i England. Til forskel fra Robe a la 
Française havde den kun ét skørt, som var be
tydeligt mindre i omfang end den franske kjo
le. Den var »rund« i omfang, mens den franske 
kjole var »rektangulær« i omfang. Man optog 
den hurtigt i den franske mode, fordi den var 
mere enkel og lettere at bære. Fra Frankrig blev 
den bredt ud over kontinentet. Hvor kjolen i 
frankrig blev båret som en demonstration af en
kelhed, må man sige at der intet enkelt er ved 
Sophie Magdalenes kjoler:

»Une Robe ronde fond pourpre canellé or«; 
»Une Robe ronde Gros de Tours bleu, blanc or 
et argent«; eller »Une Robe ronde lilla et ar
gent, mit Points de Bruxelle frisirt«\ Aile So
phie Magdalenes mere enkle rundskårne kjoler 
var altså broderet med både guld og sølv, og 
dertil udstyret med kniplinger fra Bruxelles.

Det ser ud til at Robe ronde herhjemme blev 
anset for en halvceremoniel kjole. Dvs. en kjo
le man benyttede ved festlige lejligheder der ik-

Dame i en meget elegant 
Grand Domino-kjole 
på vej til et ma ske - 
bal i 1783.
Koloreret kobber
stik fra »Galerie 
des Modes«, 
1778-1787. 
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ke krævede den fulde hofgallakjole. Her igen i 
forbindelse med Louise Augustas bryllup 1786:

28. maj: »Om Formiddagen Cour for Prin
sen af Augustenborg, for alle Hofchefer og Ca- 
valierer. Derefter spiste de fornemste af Hoffets 
Damer og Cavalierer ved hans Majst. Kongens 
Taffel i Eremitagesalen. Efter Middagen Klok
ken 6 7? blev Musikken til Operaen Orpheo op
ført i Riddersalen. Om Aftenen Bundetradsta- 
fel, hvortil Ministrene afStatsraadet, Departe
mentsscheferne og de som havde Referat for 
Kongen, bleve tillige med deres Fruer ansagte. 
Damerne vare i Robe Ronde«.

Ikke alle Sophie Magdalenes Robes rondes 
var broderet med guld og sølv. I garderobefor
tegnelsen under overskriften »Seidene Klei
der« (silkeklæder) er opstillet 6 Robes rondes, 
alle i sarte silkestoffer med følgende kulører: 
grøn, rosa, blå, ferskenblomstfarvet og hvid. 
Alle disse kjoler er broderet i alskens farver - 
sikkert med blomstermønstre, og desuden ud
smykket med blonder. Af type må de have min
det stærkt om et underskørt som har tilhørt 
dronning Caroline Mathilde, og som har været 
udstillet på Rosenborg slot.

Under »seidene kleider«-betegnelsen støder 
vi på en ny dragtbetegnelse: Domino. Øverst 
står: »Ein Domono von blauen Taffd, mit Blon
den und italienischen Blumen besetzet«, der
efter »Ein Domino Moire doré, mit Gaze fri- 
zirt« etc. (Domino i blå taft med blonder og be
sat med italienske blomster; Domino i gyldent 
moiré og gaze - man benyttede ofte gaze i ste
det for blonder til garneringer - senere gik man 
over til musselin).

Denne type dragt benyttede man til kosty- 
mebal eller udklædning. Den bestod af en vid 
overkjole eller kappe med ærmer, fæstnet eller 
bundet foran med bindebånd. Dragten benytte
des af såvel herrer som damer. Ved den sven
ske konges overraskelsesbesøg ved det danske 
hof i oktober 1786, omtales den 31. oktober: 
(...) »Om Aftenen var Bal paré en Domino i Rid
dersalenfor alle Classer og blev tillige holdt Ap
partement. (...) Taffel til 26 Couverts i Cron- 
prindsens Audience Gemak. Mod Klokken 11 
slet gik de høykongelige Herskaber til taffels. Li

geledes vare 2de Marskalstafler anrettede - det 
eene i det forgyldte Gemak på 60, og det andet 
et Galla Bord i hans kgl. høyhed Cronprindsens 
Forgemak på 100 Couverts. Desuden vare i Fo- 
orsalen til Riddersalen et Bord med kold Anret
ning. (...). Efter Taflet begyndte Ballet og Ap
partementet igen som varede til Klokken 3 slet 
om Morgenen. Paa Galleriet til Riddersalen va
re Folk tilladte at gaae op og see Ballet«.

Når der står Bal paré en Domino, betyder det 
hofbal iført galla-domino. Hvis det var et ko- 
stymebal med maske, havde der blot været an
ført Bal en Domino. Af disse indeholdt garde
robefortegnelsen fire. Gustav III kendes også 
som den teaterglade konge. Da kongen blev 
myrdet i marts 1792, skete det bemærkelses
værdigt nok til et kostumebal i operaen. Kon
gen var ved denne lejlighed bl.a. iført sort do
mino og hvid maske; hans mordere var ligele
des iført Domino.

Til et brudeudstyr hørte naturligvis også sort 
tøj til de forskellige grader af hofsorg. Cere
monielprotokollens januar måned 1786, næv
ner på blot 21 dage 3 tilfælde af hofsorg. Det 
var altså en ofte tilbagevendende begivenhed at 
anlægge sorg ved hoffet. Derfor havde man og
så udviklet forskellige grader af hofsorg, som 
gav sig udslag i påklædningen. Ved det danske 
hof var det f.eks. ikke ligegyldigt om man i en 
sørgeperiode bar strømper af silke eller uld, og 
om disse var sorte eller hvide. For damernes 
vedkommende var der forskel på, om man skul
le bære kjoler af uld eller silke, om man skul
le have blonder på, og i det tilfælde om de skul
le være sorte eller hvide. På samme vis var det

Forskellige typer snøreliv fra 1700-årene.

63



forskelligt, om man skulle bære smykker, og 
om disse skulle være de sædvanlige diamant
og perlesmykker, eller sorte smykker. Hvide 
smykker benyttedes også (kun) til sorg, de var 
udført i opal.

Sophie Magdalenes garderobefortegnelse 
rummer imidlertid også praktiske ting. Silke
kapper foret med hermelin og sobelskind - med 
tilhørende muffer - til den lange og kolde rejse 
nordpå mod Stockholm; 54 underskørter og 96 
nathuer - de såkaldte Dormeuses, dertil 72 par 
sko og 13 vifter. Hertil kommer de mange snø
reliv og forskelligt blonde og kniplingstilbehør, 
som for undertøjets vedkommende fylder hele 
38 numre i fortegnelsen, og for tilbehør til de 
mange kjoler fylder 25 numre. Hertil kommer 
at hvert katalogiseret nummer i fortegnelsen 
kan rumme indtil flere genstande. Listen næv
ner også strømper, ridedragter, og linned. Det 
meste af udstyret var ligeså rigt som kjolerne, 
selv snørelivene var af atlask i forskellige far
ver broderet med sølv.Smykker og noget om penge
En sådan garderobe krævede naturligvis pas
sende juveler. Af smykker alene er der opstil
let for 103.150 rigsdaler. Et sådant tal siger ik
ke meget i vore dage, men en tømrersvend i 
Helsingør fik eksempelvis en dagløn på mel
lem 20-24 skilling og dem gik der 96 af på en 
rigsdaler! Til sammenligning kostede det kon
gelige bageri i juli måned 1786, 366 rigsdaler. 
Indkøb af vokslys til de mange lysekroner på 
de kongelige slotte 279 rigsdaler, udgifter til 
»skrivematerialer« 50 rigsdaler (og der blev 
altså brugt meget papir), lønninger til hofka
pellet, til udgifter i forbindelse med de utallige 
baller og koncerter 168 rigsdaler. I alt kostede 
den fulde hofholdning i juli måned 1786 15.462 
rigsdaler 5 mark og 1 skilling. Alt dette bliver 
yderligere sat i relief, hvis man sammenligner 
med hoffets lønninger. Her er det lønningerne 
fra kronprins Frederiks (senere Frederik VI) 
private kasseregnskab fra 1786. Hoffets regn
skaber opererede med kvartalsaflønning: kron

prinsens hofstabs øverste ansvarlige, hofmar
skal Johan Bülow fik 100 rigsdaler i kvartals
lønning, det samme fik kammertjeneren Buck. 
Til sammenligning fik lakaj Nielsen kun 26 
rigsdaler i kvartalet, kadet DesCampeaux 18 
rigsdaler, hvorimod kronprinsens personlige 
kammerlakaj fik 107 rigsdaler.

Det dyreste enkeltstykke i Sophie Magdale
nes fortegnelse var et stort brillanthalssmykke 
vurderet til 51200 rigsdaler, og et par brillant 
ørenringe med såkaldte pendeloquer, dvs. drå
beformede vedhæng - ligeledes i brillanter vur
deret til den enorme sum af 18300 rigsdaler. Af 
speciel interesse er et brystsmykke i brillanter 
og smaragder med et miniatureportræt af dron
ning Juliane Marie til 1100 rigsdaler. Derudo
ver medbragte hun adskillige kaffe og the stel 
i guld og sølv - men det er en anden historie.Sophie Magdalene
Sophie Magdalenes udstyr var særdeles pragt
fuldt. Måske fordi man vidste at hun ikke ville 
få det let ved det fjendtligt indstillede svenske 
hof, sørgede man for, at hun ikke ville tabe an
sigt ved det nordlige svenske hof. Sophie Mag
dalene gik ind til et mareridt af en »ménage à 
trois« - hun kom i klemme mellem Gustav og 
hans moder. Med en fjendligt indstillet sviger
moder var ægteskabet næsten med det samme 
dømt til at mislykkes. Der gik adskillige år in
den ægteskabet blev fuldbyrdet, og da parret i 
1778 endelig fik en søn opstod der rygter om 
at det ikke var kongens eget barn. Sophie Mag
dalene oplevede på afstand sin broder Christi
an VII’s sind formørkes og blive til sindssyge, 
hun oplevede skammen ved at se den danske 
dronning stå i forhold til lægen Struensee, og 
hun så den verden hun kendte forandre sig un
der den franske revolution (1789-95), kulmi
nerende ved mordet på hendes mand i 1792, og 
under hendes egen søns, Gustav Adolph IV’s, 
tilfangetagelse og abdikation i 1810. Hun op
levede det svenske monarkis undergang, og 
nåede at opleve den franske Bernadotte tragte 
efter tronen. Hun døde d. 21 august 1813.
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Beretning for året 2002
Museerne

af Kenno Pedersen

Museumsgenstandene og deres opbevaring
Det museale omdrejningspunkt i 2002 har 
været genstandssamlingerne og magasinerne. 
Et overvældende stort arbejde forestod i for
bindelse med udpakningen og genplaceringen 
af henved 20.000 museumsgenstande, som 
nødvendigvis havde måttet fjernes i forbindel
se med renoveringen af tagkonstruktionen på 
centralmagasinbygningen på Flynderupgaard. 
Forsikringen omfattede de bygningsmæssige 
skader samt nedpakning og midlertidig opbe
varing af museumsgenstandene i særlige con
tainere, men ikke udpakning og genplacering i
magasinet. Uden no
gen form for kompen
sation måtte museer-

Hellebæk Avlsgaards byg
ninger er beliggende i det 
naturskønne tidligere mili
tære øvelsesterræn, der nu 
har fået betegnelsen »Hel
lebæk Kohave«. Det er 
imidlertid ikke en ubetin
get fordel, at museets ma
gasiner efter ibrugtagnin
gen af lokalerne på avls
gården ligger så spredt, 
som de nu gør.
Lars Bjørn Madsen fot. 

ne selv klare denne vældige opgave, som mu
seerne således uforvarende er blevet påført, 
hvilket man på ingen måde er gearet til rent ar
bejdsmæssigt. Genplaceringen af museums
genstandene har derfor taget uforholdsmæssig 
lang tid og været en alvorlig hæmsko i den 
museale virksomhed, hvor netop samlingernes 
tilgængelighed er et altafgørende element.

Noget måtte gøres. I november måned blev 
derfor alle medarbejdere foruden nogle få an
modet om at give møde på centralmagasinet 
med henblik på i samlet flok at medvirke ved 
udpakning, revidering og genplacering af de 
mange tusinde museumsgenstande. Et fysisk 
hårdt og krævende arbejde som fordrede gode 
kombinationsevner og akkuratesse i udførel
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sen. Fejlplacering ville være ensbetydende 
med, at den pågældende genstand ville være 
»tabt« for den museale virksomhed. Det har 
derfor også været nødvendigt med en løbende 
stikprøvekontrol.

En berigende sidegevinst ved genmagasine- 
ringen var den »team-building«, som voksede 
frem gennem det tværgående samarbejde, der 
tillige bibragte de deltagende medarbejdere en 
dybere indsigt og dermed forståelse og respekt 
for denne del af det museale system og arbejde.

Om end det stipulerede mål blev nået inden 
for den fastlagte tidsramme, så er genmagasi
neringen ingenlunde tilendebragt, men fordrer 
en tilsvarende indsats i 2003. Ligeså i 2004 
hvor genstandssamlingerne i det nye magasin 
på Hellebæk Avlsgaard vil være på program
met. Her forestår en omfattende nyordning i 
forbindelse med revidering og nyregistrering af 
de mange museumsgenstande, som har været 
opbevaret på Tretorn, hvor museerne midlerti
digt havde fået stillet lokaler tilrådighed i for
bindelse med rømningen af kældermagasinet 
på Skolen ved Rønnebær Alle. Lejemålet på 
Hellebæk Avlsgaard omfatter en 10-årig kon
trakt.

Arealmæssigt dækker de lejede lokaler på 
Hellebæk Avlsgaard museernes aktuelle behov 
for magasinplads. En beskeden pladsreserve 
rummes i de 150-200 kvadratmeter, som er om
fattet af lejemålet, men som fordrer en større 
istandsættelse inden lokalerne kan indrettes og 
ibrugtages som magasin med klimastyring og 
de fornødne sikringsanlæg.De historiske papirer og deres opbevaring
Museerne er principielt forpligtet til at opbe
vare og sikre genstandssamlingeme for evig
heden. Dette gælder naturligvis også den arki- 
valske del af museumssamlingerne, som imid
lertid opbevares under kummerlige forhold på 
lofterne i Karmeliterhuset. Med den centrale 
position og de muligheder den arkivmæssige 
side af den museale virksomhed kan og bør ind

tage i fremtiden indenfor Helsingør Kommu
nes Museer, har Kulturudvalget prioriteret ind
retningen af et nyt og tidssvarende lokalhisto
risk arkiv med de fornødne publikumsfacilite
ter højt. På anlægsbudgettet for 2003 er der så
ledes blevet afsat 550.000 kroner til indretning 
af et byhistorisk arkiv i den gamle brandstati
on i St. Annagade 43. De 550.000 kroner ræk
ker imidlertid ikke til en total istandsættelse og 
indretning af denne, men vil formentlig være 
nok til en begyndelse, således at bygningen i 
første omgang kan gøres tjenlig som arkivma
gasin og rumme den bestående arkivaliesam- 
ling som Kulturarvsstyrelsen har krævet fjernet 
fra Karmeliterhusets loftetage senest ved ud
gangen af 2001 ! Registreret og delvis nedpak- 
ket står arkivaliesamlingen på loftet parat til at 
blive overflyttet til nye lokaler.

Et gevaldigt stykke arbejde er i den forbin
delse blevet udført af volontør Peder Olsen, der 
tillige har færdiggjort ordningen og registre
ringen af det kæmpemæssige arkiv fra Helsing
ør Værft, som dermed for alvor vil blive til
gængeligt ikke alene som grundlag for gedig
ne historiske undersøgelser af værftet som virk
somhed og arbejdsplads i lokalhistoriske sam
menhæng, men tillige regionalt og på lands
plan. Værftsarkivet kan endvidere i forbindel
se med den fremtidige anvendelse af »Værfta
realet« bidrage indholdsmæssigt.Værftet og museerne
Der har fra forskellig side været tanker og for
slag fremme om etablering af et Værftsmuse
um på en del af arealet. En interessant og nær
liggende tanke, som nødvendigvis må omfatte 
såvel de skibstekniske forhold og værftet som 
arbejdsplads. Den skibstekniske synsvinkel er 
omfattet af Handels- og Søfartsmuseets kon
cept for »Værftet - et center for maritime akti
viteter«. Værftet som arbejdsplads og værft-by- 
relationen er derimod indeholdt i det museale 
koncept for Helsingør Kommunes Museer med 
udgangspunkt i det forhold, at Helsingørs hi
storie har omfattet to markante og særegne pe
rioder - Sundtoldstiden (1426-1857) og 
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Værftstiden (1882-1983). Hver især har de sat 
deres umiskendelige præg på byen. Den histo
riske fællesnævner har været skibe.

Mens sundtoldstidens Helsingør allerede er 
forholdsvis veldokumenteret og formidlet ved 
blandt andet en fast udstilling på Bymuseet, 
gennem Skibsklarerergaarden og den velbeva
rede sundtoldsby, fremstår Værftstidens Hel
singør uden tilsvarende udstillingsmæssig for
midling. Behovet for et museum omhandlende 
historien om »de nye tider« må siges at være 
stort og nærværende.

Anlæggelsen af Helsingørs Jernskibs- og 
Maskinbyggeri i 1882 markerer det industriel
le gennembrud i Helsingør. Værftet fik fra 
første færd enorm betydning for byen, dens 
næringsliv og folketal. Værftet er som et ter
mometer på Helsingørs udvikling. Få brancher 
er så følsomme overfor konjunkturer som 
skibsfart og dermed skibsbygning. Op- og ned
gangstider for værftet blev op- og nedgangsti
der for byen. Virksomheden blev tillige en »stat 
i staten«. Direkte som indirekte var byens liv - 
økonomisk, socialt og kulturelt - i meget høj 
grad præget af Nordsjællands absolut største 
arbejdsplads.

Intenst og komplekst har samspillet været 
mellem værft og by i de godt og vel 101 år værf
tet eksisterede. Værftsfløjten var på en måde 
det fælles omdrejningspunkt i værft-by-relati- 
on, idet den ikke alene styrede arbejdspladsen, 
men i nok så høj grad også livet i byen, der så
ledes helt og holdent indrettede sig på »værfts
rytmen« i form af værftfløjten, der i henved 100 
år lød over værft og by morgen, middag og af
ten.

Et omfattende historisk materiale beror i dag 
på Helsingør Kommunes Museer. Museerne 
har således i de sidste 25 år gennem en målret
tet indsamlings- og dokumentationsvirksom
hed fået skabt en betydelig museal samling om 
»de nye tider« i Helsingør. En samling, der 
blandt andet rummer et komplet hjem, en kaf
fe- og théforretning, en købmandsforretning, 
en bagerforretning, en frisørforretning, et bil
ledskærerværksted, et bogbinderi, et maler
værksted, et skomagerværksted m.fl. foruden 

betydelige mængder værktøj fra værftet. Hertil 
kommer en særdeles omfattende arkivalsk 
samling, der blandt andet omfatter føromtalte 
værfts hovedarkiv med tilhørende stamkarto- 
tek.

Alt i alt en samling som i udstillingsmæssig 
sammenhæng fordrer megen plads, der på in
gen måde vil kunne tilvejebringes på Bymuse
et i Karmeliterhuset, hvor udstillingsarealet i 
forvejen er for småt og på mange måder utids
svarende. Ligeledes må samlingen om »de nye 
tider«s historie i Helsingør betragtes som et 
samlet hele og udstilles som sådan.

En udstilling om »de nye tider«s historie i 
Helsingør kunne tænkes at omhandle den kul
turhistoriske akse værft-by, herunder virksom
heds-, by- og fremmedkultur, arbejds- og fri
tidsliv, bo- og familieforhold, solidaritet og en
delig »tiden efter værftet«, for blot at nævne 
nogle få emner, som nødvendigvis må indgå i 
en eller anden form for udstilling.

Indsamlingen og dokumentationen af »de 
nye tider« er langtfra et afsluttet kapitel i den 
museale virksomhed, som endvidere burde bi
bringes en regional sammenhæng og perspek
tiv. Det vil således være naturligt tillige at se 
Helsingørs udvikling i relation til de øvrige 
værftsbyer i Øresundsregionen, der i øvrigt ind
til for få år siden havde den største koncentra
tion af skibsværfter i verden i forhold til sin ud
strækning.

Værftet vil være en ideel placering for en ud
stilling om »de nye tider«s historie i Helsingør. 
Udover de fysiske aspekter vil placeringen sik
re en historisk dimension til værftet og dets hi
storie og dermed Værfttidens historie i Helsing
ør, men tillige være et komplementært element 
til det nye Handels- og Søfartsmuseums kon
cept »Værftet - et center for maritime aktivite
ter«, hvilket vil være en uomtvistelig fordel for 
de to museer og deres brugere.

I overensstemmelse med de gode sambejds- 
relationer, der altid har hersket mellem Helsin
gør Kommunes Museer og Handels- og Sø
fartsmuseet skal ovennævnte naturligvis være 
behørigt koordineret og afstemt med de planer 
og intentioner, som Handels- og Søfartsmuse
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et har med »Værftet - et center for maritime ak
tiviteter«.

Udover et samarbejde omkring udstillinger, 
kan samarbejdet meget vel tænkes udvidet til 
også at omfatte andre sider af den museale virk
somhed. Dette kunne eksempelvis være et »hi
storisk eksperimentarium«. Og i den udstræk
ning det byhistoriske arkiv med blandt andet 
det store og omfattende værftsarkiv kunne ind
rettes i tilknytning til ovennævnte udstilling om 
»de nye tider«s historie i Helsingør, kunne det 
endvidere være nærliggende, at Helsingør 
Kommunes Museer efter nærmere aftale kun
ne gøre brug af eksempelvis Handels- og Sø
fartsmuseets læsesal og studiefaciliteter med 
tilknyttet publikumsbetjening, møde- og fore
dragsrum samt AV-faciliteter.

Dette har løbende været drøftet med Han
dels- og Søfartsmuseet, således også i 2002, 
hvor et større fælles udstillingsprojekt i byg
ning 13 på Værftet desværre har måtte stilles i 
bero indtil videre.Museerne er repræsentereti flere arbejdsgrupper
Med henblik på en realisering af visionen om 
et Værftsmuseum i Helsingør er der på initia
tiv af Dansk Metal Helsingørafdeling blevet 
dannet en arbejdsgruppe, der tror på visionens 
bærekraft, og derfor vil arbejde for dens reali
sering. Handels- og Søfartsmuseet og Helsin
gør Kommunes Museer er repræsenteret i be
meldte arbejdsgruppe for så vidt at denne ale
ne tager sigte på at skabe et historisk grundlag 
for de planer der er indeholdt i Handels- og 
Søfartsmuseets »Værftet - et center for mariti
me aktiviteter«. Arbejdsgruppen omfatter fhv. 
forbundsformand Georg Poulsen, distrikts
sekretær Sten Johansen, uddannelseskonsulent 
Peter Poulsen, kontorassistent Flemming Røn
ne, redaktør Bent Jørgensen, museumsdirektør 
Hans Jeppesen og museumschef Kenno Peder
sen.

Værftsarealets fremtidige form og funktion 
er betinget af beliggenheden mellem det gam

le Helsingør og Kronborg, mellem havnen og 
det nyere Helsingør/Grønnehave. På hver sin 
måde sætter by og havn, fæstning og slot særli
ge grænser og betingelser for den fremtidige fy
siske udfoldelse og form, og dermed i vid ud
strækning også indholdet og brugen af værfts
arealet. Generelt kan det vel udtrykkes sådan, 
at slot og fæstning bestemmer formen, medens 
indholdet og brugen bestemmes af byen. Kron
borg - Værftet - Byen - Havnen må ses som en 
ressource såvel i lokal som i regional sammen
hæng. Heri rummes tillige et enestående po
tentiale for Helsingørs udvikling som kulturby.

Med dette klart for øje har en gruppe med
arbejdere indenfor Kultur- og Fritidsforvalt
ningen i 2002 arbejdet med planer om en 
tværgående kulturel udnyttelse af blandt andet 
bygning 12 og 13 på »Værftet« i tidsrummet 
frem til etableringen af Søfartsmuseets mariti
me center. Den tværfaglige gruppe omfatter 
kulturchef Trine Bille, lederen af frilandskul
turcentret Anne Majken Snerup Rud, lederen af 
aktivitetscentret Bølgen Lars Saabye, musik
skoleleder Michael Møller Christensen, lede
ren af kulturhuset Det gi. Toldkammer Morten 
Koppelhus og museumschef Kenno Pedersen. 
Møderne i denne »kulturgruppe«, der i daglig 
tale omtales som »lysthusgruppen« efter stedet 
hvor møderne sædvanligvis holdes, har en ufor
mel karakter uden fast dagsorden, men er cen
treret om aktuelle kulturelle emner.Den lokale musik i nyere tid- et indsamlingsprojekt
Det startede for nogle år siden med en stak lo
kale musik-cd’er, som journalist Steen Kjærs- 
gaard overlod til museet. Det blev til mange fle
re. Nærliggende var ideen derfor at lave en 
egentlig indsamling. På initiativ af Steen Kjærs- 
gaard etableredes en arbejdsgruppe omfattende 
Svend Engelsen, magasinforvalter Carsten 
Møller, Lisbet Hoick Jensen, institutionsleder 
Lars Saabye, bibliotekar Torben Schössow og 
museumschef Kenno Pedersen, som har udar
bejdet et indsamlingsprojekt omhandlende den 
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lokale musik i nyere tid.
For uden en fortid, ingen nutid og dermed in

gen fremtid - så enkelt er det. Historie er en 
vedvarende proces i tid og rum iscenesat af 
mennesker. Det gælder også musikken. Et 
særligt kapitel er i så henseende det lokale mu
sikliv, der har haft sin særlige betydning i den 
lokale kulturhistorie. Det er derfor vigtigt og 
helt nødvendigt for forståelsen af Helsingørs 
historie, at musiklivet fastholdes i den kollek
tive bevidsthed, som grundlag for en bredere og 
dybere forståelse for de forudsætninger og be
hov, der har rådet i lokalsamfundet. Dette vil 
dermed også give mennesker i stadig bevægel
se og udvikling bedre mulighed for at forstå den 
historiske udvikling og nutiden og derigennem 
få bedre mulighed for at præge fremtiden. En 
sådanne viden- og identitetsbank på det musik
historiske område må nødvendigvis opbygges 
gennem indsamling, registrering, bevaring, 
forskning og formidling af musiklivets historie 
i Helsingør, hvor det stedlige arkiv- og muse
um kan og vil fungere som lokalsamfundets 
»hukommelse«.Skibsklarerergaarden i Strandgade 91
I henved 10 år har »Skibsklarerergaarden« 
været på den museale dagsorden. Strandgade 
91 er et af de bedst bevarede og kulturhistorisk 
mest værdifulde huse ikke kun i Helsingør, men 
også på landsplan. Ejendommen indgår i den 
historiske perlerække af palæhuse vidnende om 
byens glorværdige sundtoldstid, hvortil er 
knyttet minder om Danmark både i storhed og 
tilbagegang.

Helsingør Kommunes Museer tillægger 
Skibsklarerergaarden en afgørende betydning i 
formidlingen af Helsingørs historie. I mere end 
400 år var Øresundstolden og hele det forret
ningsliv der stod i forbindelse hermed Helsin
gørs livsnerve. Denne historie kan på ingen må
de illustreres og formidles bedre end gennem 
Skibsklarerergaarden, der ovenikøbet omfatter 
Skandinaviens ældst bevarede og fungerende 

butik med tilhørende »skipperstue« og konto
rer. Interiørene er et nationalt klenodie, som på 
en hel naturlig måde indgår i Helsingør Kom
munes Museers fremtidsvisioner centreret om 
»museet uden montrer«.

I 1993 erhvervede restauratør Søren Fisker 
Strandgade 91 med henblik på realisering af 
ideen om et »autentisk og levende« sund
toldsmuseum i ejendommens stueetage, der 
blandt andet omfattede et velbevaret butiksin
teriør fra 1823 med tilhørende skipperstue. In
teriørerne er efterfølgende blevet restaureret og 
fredet ved Søren Fisker. Ved tinglyst deklarati
on af 13.10.1994 har Søren Fisker vederlags
frit overdraget brugsretten til stueetagen til 
Driftsselskabet Strandgade 91, der blev stiftet 
ved samme lejlighed med henblik på indretning 
og drift af Museet Skibsklarerergaarden, hvor 
den museumsfaglige del skulle varetages af 
Helsingør Kommunes Museer i samråd med 
Handels- og Søfartsmuseet, medens den øko
nomiske del af driften alene påhviler bemeld
te driftsselskab.

Strandgade 91 er en fredet ejendom, hvis be
ståen som sådan er sikret. Hvad bygingsfred- 
ningsloven imidlertid ikke entydigt definerer er 
forholdet mellem mål, midler og tid. Byg
ningsmæssigt er tilstanden således temmelig 
kritisk for Strandgade 91, som ikke er tæt på 
tag og fag. Ejendommen er derfor udsat for et 
alvorligt og tiltagende bygningsmæssigt for
fald. Siden 1994 har bemeldte driftsselskab for
gæves forsøgt at bibringe Museet Skibsklare
rergaarden anstændige rammer at virke i såvel 
fysisk som økonomisk. Driften har fordret 
mange tusinde timer og til tider været fysisk 
krævende, men arbejdet har været lønnen i sig 
selv, og de utrolig mange økonomiske ressour
cer som i årenes løb er blevet anvendt på ste
det, må siges at have båret frugt set i lyset af 
den levende, folkelige og udelte begejstring, 
der har været museet til del verbalt. Gennem en 
årrække har mange ved frivillig indsats og øko
nomiske ofre bidraget til at realisere den af al
le anerkendte gode ide med at bevare denne 
enestående seværdighed, som et offentlig til
gængelig attraktion, men bygningens tilstand 
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og dermed mulighederne for offentlig adgang 
er desværre blevet ringere.

En enig bestyrelse i driftsselskabet tilkende
gav ved generalforsamlingen i 2002 »at så
fremt, der ikke sikres en økonomisk medvirken 
fra Helsingør Kommune, må Driftsselskabet 
Strandgade 91 desværre nedlægges og dermed 
Museet Skibsklarerergaarden«. Dette aspekt 
blev indbragt for Kulturelt Udvalg i forbindel
se med en drøftelse af Skibsklarerergaardens 
fremtid. Helsingør Byråd bemyndiger senere 
borgmester Per Tærsbøl og formanden for 
Ejendoms - og Miljøudvalget Ejner Rost til at 
forhandle med ejeren og finde en løsning på sa
gen. I august måned kan Per Tærsbøl meddele, 
at der er indgået en aftale som omfatter et byg
ningsforbedringslån på 3 millioner kroner (ek
straordinær bevilling til Bygningsforbedrings
udvalget) samt betaling af husleje for Museet 
Skibsklarerergaarden. Driftsselskabet Strand
gade 91 og Museet Skibsklarerergaarden kan 
fuldt og helt bakke op om aftalen, der tilgode
ser de bevaringsmæssige og museale interesser. 
Bygningsforbedringsudvalget afslår imidlertid 
at bevilge det pågældende lån under henvisning 
til sagsforløbet, herunder at det rettelig burde 
have været en byfornyelsessag. Bygningsfor
bedringsudvalgets afgørelse kan ikke ankes. 
Helsingør Kommune har under hele sagsfor
løbet gjort gældende, at ejendommen er allere
de blevet byfomyet. Sagen forelægges Helsin
gør Byråd den 28. 10. 2002, hvor Byforbed
ringsudvalgets indstilling tages ad notam. Til
bage stod ovennævnte tilkendegivelse som 
uden en aftale formelt ville træde i kraft ved 
årsskiftet. Nuvel. Alle de impliceret parter i sa
gen havde tilkendegivet, at Skibsklarerergaar
den selvfølgelig måtte bevares og fremstå som 
det nationalhistoriske klenodie ejendommen 
vitterlig er. Det gjaldt også ejendommens funk
tion som museum. Så der måtte selvfølgelig 
med lidt god vilje kunne findes en løsning. In
gen kunne være tjent med at sagen blev tabt på 
gulvet i passivitet og fornærmethed. Alle gode 
kræfter måtte derfor samles omkring en accep
tabel løsning. De var ikke mange. Men de fandt 
sammen. Og Helsingør Byråd kunne på sit sid

ste møde i 2002 vedtage ovennævnte økonomi
ske løsningsmodel, der bogstaveligt talt redde
de Skibsklarerergaarden og museet på stregen.Publicering
Vedtægtsmæssigt er museerne pålagt at udbre
de kendskabet til resultatet af det museale ar
bejde. Dette er righoldigt og stærkt varieret. 
Formidlingen heraf har ligeledes følgelig været 
mangfoldig. Foruden diverse pressemeddelel
ser, interviews, indslag i radio- og TV-udsen- 
delser har formidling og PR-virksomheden om
fattet artikler i aviser og blade, udgivelsen af 
bladet Forening & Museum, hjemmeside på in
ternettet, byportal, foredrag, omvisninger, by
vandringer og arrangementer. Hertil kommer 
en række udstillinger, brochurer, foldere og for
skellige publikationer, herunder museernes 
årbog og særbøger.

Helsingørs gader og stræder i mands minde 
er et bogprojekt, hvor det byhistoriske arkiv er 
hovedleverandør af historisk materiale. Bog- 
projektet omfatter 6 bøger, der påtænkes ud
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sendt successivt med én bog om året. Den første 
bog i serien omhandlede Stengade erhvervs
mæssigt 1901-2001. Den næste i rækken vil 
omfatte Klostergade, Fiolgade, Søstræde og 
Stjernegade. Derefter følger Bjergegade, St. 
Annagade, Sophie Brahesgade og Lundegade, 
der følges op af en fjerde bog om Strandgade, 
Havnegade, Allegade og Lappen; mens den 
femte vil omhandle St. Olaigade, Sudergade og 
Kongensgade. Sjette og sidste bog i serien vil 
omhandle alle de små stræder og gader rundt 
om i byen, nemlig Gyldenstræde, Anna Que- 
ensstræde, Skyttenstræde, Grollowstræde, An
kerbakken, Hovedvagtsræde, Bramstræde, Bro
stræde, GI. Færgestræde, Munkegade, Graa- 
brødrestræde, Munkegade, Kirkestræde, He- 
stemøllestræde, Groskenstræde, Kampergade, 
Torvegade og Peder Frandsens Stræde.

Øgenavnebog 2, eller »Heksehylet, Trippe- 
ren og Det snigende gulvtæppe« er den offici
elle titel på efterfølgeren til bogen om »Uglen, 
Champagnegaloppen og Den skødesløse«, der 
opnåede at blive udsolgt i to oplag eller 2000 
eksemplarer i løbet af et par måneder. Slet så 
stor en succes blev bog nummer 2 imidlertid 
ikke, alene af den grund, at den kun blev trykt 
i 1200 eksemplarer og i ét oplag. Reelt var der 
tale om en revideret og udvidet udgave af den 
første bog, så på baggrund af en nøgtern vur
dering ville det potentielle bogmarked være 
mindre. Hertil kom, at bogen i modsætning til 
den første blev udgivet uden noget økønomisk 
sikkerhedsnet i form af sponsorstøtte. Bogen er 
nu udsolgt, og Helsingør Museumsforening har 
sikret sig et pænt økonomisk overskud om end 
noget mindre end året før.

Der har i årets løb været arbejdet på færdig
gørelsen af manuskriptet til en lille bog om 
Karmeliterhusets historie skrevet af Jette Wan
del. Bogen redigeres og tilrettelægges af mus
eumsinspektør Lone Hvass og museumsin
spektør Lars Bjørn Madsen. Med udgivelsen af 
bogen om Karmeliterhuset foreligger historien 
nu beskrevet i bogform for alle fire huse: Kar
meliterhuset, Skibsklarerergaarden, Marienlyst 
Slot og Flynderupgaard, hvor Helsingør Kom
munes Museer i dag har domicil.

Megen ny historisk viden er de seneste år ble
vet skabt gennem museernes virke. Endnu me
re resterer. Helsingørs historie er unik. Byens 
historie afspejler Danmarkshistorien i storhed 
og tilbagegang. Samspillet med den omgiven
de landkommune er aldrig undersøgt eller be
skrevet ligeså lidt som Tikøb kommunes histo
rie i samlet form. Det er ikke fordi Helsingør 
Kommunes Museer ikke publicerer. Tværti
mod. Omkring 120 publikationer er det blevet 
til siden 1976, hvor den første årbog så dagens 
lys, og flere er som nævnt allerede på vej. Et 
indledende arbejde er endvidere påbegyndt i 
forbindelse med udarbejdelsen af en historisk 
synopsis og disposition for et ultimativt bog
projekt om Helsingørs historie.Læsesal og ny, fast udstilling på Bymuseet
I forventning om at arkivmagasinet i den gam
le brandstation snarest indrettes med læsesal og 
øvrige publikumsfaciliteter, er der som en mid
lertidig foranstaltning på Bymuseet, der ligger 
mindre end 250 meter derfra, blevet indrettet 
en traditionel læsesal i den såkaldte »Brahe- 
sal«, som i en årrække har fungeret som særud
stillingslokale. Af økonomiske årsager er sær
udstillinger midlertidigt blevet stillet i bero på 
Bymuseet, idet man har koncentreret ressour
cerne om en ny opstilling af den faste udstil
ling, der i det væsentlige skriver sig tilbage til 
1978. Bymuseets faste udstilling kan med an
dre ord i år fejre sit 25-års jubilæum sammen 
med undertegnede.

Udover en nyopstilling af de bestående sam
linger på Bymuseet er en del nye emner og 
mange nye genstande blevet inddraget i udstil
lingen. Helt nyt er således en del af et inventa
rium fra Svaneapoteket, der lå i Strandgade 77- 
79, og som sådan huskes af mange helsingora- 
nere ikke mindst for den spændende og særeg
ne atmosfære der rådede i det gamle apotek 
med dets mange mærkelige ting og sager, her
iblandt forskellige udstoppede dyr. Erhvervel
sen har været en økonomisk vovet handling, 
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som med fornem økonomisk støtte fra Nordea 
Fonden, Provisor, cand.pharm. Ove Lund og 
Inger Elisabeth Lunds Fond, Danske Bank og 
Industriforeningen For Helsingør og Omegns 
Fond er endt nogenlunde lykkeligt. Side om si
de med apoteksinventariet er hospitalssamlin
gen blevet nyopstillet i stueetagen.

Ingen anden danske købstad har haft et så rigt 
og frodigt laugsliv som Helsingør, der endog til 
tider overstråler København. Laugskroen har 
en central rolle i laugslivet. Museerne har der
for valgt at præsentere sin fine laugssamling i 
denne sammenhæng, og sådan at rummet, der 
er beliggende i stueetagen, også kan benyttes 
til undervisning, foredrag og arrangementer. 
Med laugskroen er det for første gang blevet 
muligt for Bymuseet at kunne tilbyde grupper 
at spise deres medbragte mad på museet.Besøgende på museerne i 2002
Takket være kreative og ihærdige medarbejde
re med god tæft for at skaffe eksterne midler er 
det igen i 2002 lykkedes museerne at frem
bringe en række gode og seværdige særudstil
linger, der også har haft publikums bevågen
hed. Samlet kan der således konstateres en 
fremgang i besøgstallet, der er steget fra 26.236 
til 31.175 eller med 18%. En beskeden stig
ning, som imidlertid dækker over større for
skydninger i besøgstallet på den enkelte afde
linger.

Efter et par år med faldende besøgstal synes 
udviklingen at være vendt på Marienlyst Slot, 
der har haft mere end en fordobling i besøgs
tallet fra 6180 i 2001 til 13.317 i 2002, hvilket 
fortrinsvis må ses i lyst af en række gode og 
velbesøgte særudstillinger.

På Helsingør Bymuseum hvor den faste ud
stilling i sin grundform indtil 1. marts i år hav
de bestået i 25 år og indskrænkningen af særud
stillinger til stort set nul, kan der konstateres en 
tilbagegang fra 7450 besøgende i 2001 til 5860 
i 2002 eller med godt og vel 21%. En tilbage
gang i besøgstallet må tilsvarende konstateres 
på Flynderupgård Museet, nemlig fra 12606 i 

2001 til 11.444 i 2002 svarende til 9%. Når 
Helsingør Bymuseum og Flynderupgård Mu
seet således hver især må konstatere et fald i 
besøgstallet, må dette i vid udstrækning ses i 
lyset af det forhold, at der har været tale om 
færre og mindre udstillinger beroende på en 
svigtende tilgang af eksterne midler. En spiral
bevægelse med et dystert perspektiv, der kun 
vendes ved øget tilgang af økonomiske midler, 
der ikke nødvendigvis behøver at have perma
nent karakter, men være en slags produktud
viklingsmidler over en 4-årig periode.

Selv om museumsgenstande har deres egen 
unikke værdi, så må disse nødvendigvis udstil
les på en tidssvarende måde og i tidssvarende 
rammer for at de kommende generationer vil 
gøre brug af deres museum og dermed få del i 
den kulturhistoriske arv og identitet. Det vil de 
yngre generationer tilsyneladende godt. I alle 
tilfælde udgør børn en stadigt voksende andel 
af de besøgende på Helsingør Kommunes Mu
seer, og da navnlig på Flynderupgård Museet 
med dets Frilandskulturcenter.Arbejdsforhold
Arbejdspladsvurderingerne viser generel til
fredshed med arbejdsmiljøet, om end de fysi
ske arbejdsforhold i henhold til normen lader 
en del tilbage at ønske, såvel pladsmæssigt som 
ved den fysiske indretning af de enkelte ar
bejdspladser med hensyn til belysning, gulv
belægning, stole og skriveborde, der er blevet 
prioriteret i nævnte rækkefølge. Ved udgangen 
af 2002 er der kun to kontorer, der endnu ikke 
har fået korkbelægning i stedet for kokostæp
pe, hvilket primært skyldes, at de pågældende 
kontorholdere ikke ønsker dette. Tilsvarende er 
der flere medarbejdere som ikke ønsker at få 
udskiftet deres gamle »historiske« skrivebord 
med et moderne hæve-sænke skrivebord. Mu
seets sikkerhedsrepræsentanter har som sådan 
været på det lovpligtige grundkursus af sam
menlagt en uges varighed. Der er blevet afholdt 
en række arbejdspladsMed-møder, hvor form 
og indhold så småt er begyndt at melde sig.
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Nyløn var et nyt begreb, som blev nær
værende i 2000, hvor det nye lønsystem blev 
implementeret i den kommunale verden på 
godt og ondt. Med de beskedne midler, der var 
til rådighed for Nyløn ved museerne, blev en
gangsbeløb valgt som tildelingsmetode de to 
første år, hvorved der kunne akkumuleres et ri
meligt rådighedsbeløb med henblik på tildeling 
af faste tillæg i forbindelse med de ændringer 
i de respektive stillingsbeskrivelser som var re
sultat af udviklingssamtalerne.

Tiden går og vi går med. Dette måtte muse
erne i sandhed sande da museumsregistrator 
Kirsten Aagaard begyndte at tale om at gå på 
efterløn og tog skridtet i 2002. At der virkelig 
skulle være gået henved 25 år siden Kirsten var 
blevet tilknyttet museumsvæsenet er noget nær 
ubegribeligt. Men et faktum er det. Ligeledes 
er det et uomtvisteligt faktum, at hovedparten 
af museernes genstandssamlinger har passeret 
over Kirstens bord, hvor de er blevet registre
ret med et aldrig svigtende engagement og 
lødighed. Hertil har Kirsten været en særdeles 
loyal og pligtopfyldende medarbejder, en uvur
derlig arbejdskraft, som efterfølgeren meget 
vel kan bruge som forbillede i stillingen.Den nye museumslov
Med den nye museumslov er kravene for dan
ske museer blevet skærpet økonomisk og ind
holdsmæssigt med sigte på det enkelte muse
ums opretholdelse af sin statsanerkendelse. 
Målet er for Staten færre, men større enheder i 
form af regionale museer. Dette er helt i over
ensstemmelse med tidens trend i en tro på, at 
større enheder er bedre og mere rationelle end 
mindre. Det er imidlertid ikke nogen naturlov. 
Hertil spiller det lokale engagement i muse
umsmæssig sammenhæng en temmelig afgø
rende rolle.

Fornuftigt og rimeligt forekommer derimod 
en overordnet koordination af den museale 
virksomhed både i regional sammenhæng og på 
landsplan. Dette fordrer naturligvis en vis stan
dardisering af formen i udarbejdelsen af de 4- 
årige arbejdsplaner således som Kulturarvssty

relsen har lagt op til i de retningslinier, som er 
blevet udstukket. Helsingør Kommunes Muse
er har i forbindelse med udarbejdelsen af den 
årlige virksomhedsplan i tillempet form søgt at 
indarbejde de 4-årige arbejdsplaner i Virksom
hedsplanen for 2003.

Helsingør Byhistoriske Arkiv
af Lars Bjørn Madsen

Helsingør Bymuseum er et af landets godt 
halvthundrede museumsdrevne lokalhistoriske 
arkiver under SLA, der har til formål at ind
samle, ordne, registrere og bevare lokalt arkiv
materiale fra foreninger, virksomheder og en
keltpersoner og stille det til rådighed for of
fentligheden efter fastsatte regler om tilgænge
lighed m.m. Helsingør Byhistoriske Arkivs an
svarsområde er primært den gamle Helsingør 
Kommune. Den øvrige del af kommunen (gi. 
Tikøb Kommune) varetages dels af det til Flyn- 
derupgård Museet knyttede lokalhistoriske ar
kiv og dels af de forenings-drevne lokalarkiver 
i Hellebæk-Aalsgaarde (Hammermøllen i Hel
lebæk) og i Hornbæk (Sauntevej 4a), begge i 
nært samarbejde med Helsingør Kommunes 
Museer.

Når man ser tilbage på Helsingør Byhistori
ske Arkivs virke i året 2002, kan det kun ske 
med stor glæde trods en fortsat beskæring af 
vort budget. Man fristes endog til at hovere lidt 
og synge den gamle Christiania-kampsang »I 
kan ikke slå os ihjel!« Det skyldes to primære 
ting. Den ene er, at vi besluttede os for at imø
dekomme behovet for en læsesal hos det stadig 
stigende antal brugere af arkivet. Det kunne in
denfor de bestående rammer kun ske ved ind
dragelse af Bymuseets særudstillingslokale i 
det tidligere Centralbiblioteks læsesal på øver- 
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ste etage i vestfløjen af Karmeliterhuset. Gan
ske vist en væsentlig indskrænkning af vort ud
stillingsvirke, men højst nødvendigt, hvis vi 
skulle kunne give vore brugere de faciliteter, 
som med rimelighed kan forventes af ethvert 
lokalhistorisk arkiv. Den anden væsentlige ting 
er det kæmpemæssige arbejde, vore volontører 
har ydet arkivet. Det ville, for at sige det rent 
ud, have været umuligt at drive arkivet uden 
disse folks helt frivillige og ulønnede hjælp. En 
stor tak, skal derfor gives Jonna Gustafsson 
Nielsen, Torben Bill-Jessen, Peder Olsen, Vig
go Rørby og Susan Mølenberg.Arkivets ny læsesal
Læsesalen rummer registraturer, publicerede 
kilder, aviser, opslagsbøger og andre nødven
dige hjælpemidler, samt foreløbig en ældre 
computer, der giver adgang til arkivets elek
troniske registraturer, medens der ikke har 
været økonomisk mulighed for læseapparater 
til mikrofilm og -fiche. For de brugere, der øn
sker at fordybe sig i kirkebøger og folketællin
ger, er det derfor fortsat Hovedbiblioteket i Ma
rienlyst Allé man må søge, ligesom biblioteket 
i sagens natur kan tilbyde brugerne et langt 
større udvalg af lokalhistorisk litteratur, end der 
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er til rådighed på vort arkiv. På læsesalen, der 
betjenes af arkivaren, arkivmedarbejderen eller 
en af vore volontører, vil man som i de andre 
arkiver umiddelbart kunne bestille de arkivali
er man ønsker at se, men der kan dog være en 
dags leveringstid på de arkivalier, der ligger i 
fjernmagasin. Man kan også få udleveret en 
brochure, der giver oplysning om de arkivalie- 
grupper, der findes, samt en vejledning i bru
gen af arkivets hjælpemidler.

Med åbningen af læsesalen behøver bruge
ren nu ikke længere aftale et besøg på arkivet i 
forvejen, men kan blot komme tirsdag, onsdag 
eller torsdag i museets åbningstid kl. 12-16 og 
få den nødvendige betjening.Samlingerne
Som nævnt i Kenno Pedersens beretning, er re
gistreringen af det meget omfattende arkiv for 
Helsingør Værft ved at være afsluttet for den 
første fases vedkommende. Arbejdet, der ud
føres af volontør Peder Olsen, bliver i år fulgt 
op af en registrant over arkivet, der opbygges, 
så det bliver nemt for brugeren at orientere sig 
i det mægtige organisationsapparat, som værf
tet selvsagt repræsenterede. Volontør Jonna 
Gustafsson er i sit store arbejde med indtast

ning af de publicerede
uddrag af Helsingør By
råds Forhandlinger 1838- 
1970 nået til 1915, og det 
elektroniske register, der 
er kommet ud af dette, er 
til rådighed på arkivets 
læsesal, hvor det løbende 
bliver ajourført. Stadig er 
registranten over den del 
af Kommunens Arkiv, 
der ikke er afleveret til 
Landsarkivet og nærme-

Læsesalen er indrettet i den ly
se Brahe-sal i Karmeliterhuset 
og er udstyret med reoler fra 
det gamle Centralbibliotek.



At Helsingør Byhistoriske 
Arkiv lider under kum
merlige magasinforhold, 
har vist været gentaget til 
ulidelighed. Forholdene 
understregedes imidler
tid, da en kraftig regnby
ge sidste dr satte arkiv
kælderen under vand med 
ødelæggelse af dele af fo
toarkivet som en alvorlig 
følge. Her er museets 
medarbejder Mads Nico- 
laysen i gang med af
tørring og oprydning. 
Lars Bjørn Madsen fot.

re omtalt i årbogen 2001, under udarbejdelse. 
Registret vil blive en væsentlig hjælp for såvel 
den nuværende kommunale administration 
som for arkivets brugere.Registrering
Arkivet arbejder fortsat med elektronisk regi
strering af de forskellige ganske omfattende ar
kivgrupper, og størsteparten er nu registreret og 
for en stor dels vedkommende endog søgbart 
for brugerne på læsesalens enlige, gamle com
puter. Arkivet følger overordnet de retningsli
nier, der er udstukket af Sammenslutningen af 
Lokalarkiver (SLA), herunder anvendelsen af 
fælles-arkivdatabasen Arkibas. Den optimale 
udnyttelse af denne database forhindres imid
lertid af vor tilkobling til Kommunens fælles 
netværk, der er baseret på helt tidssvarende 
Windows-baserede programmer. Endnu vil der 
formentlig gå en rum tid inden en Windows- 
udgave af Arkibas er færdigudviklet og fuldt 
kompatibel med Kommunens system. Derfor 
er den elektroniske registrering i det væsentli
ge sket med en database, der opfylder disse 
krav og hvis data kan overføres til en fremtidig 
version af Arkibas, eller for den sags skyld en 

hvilken som helt anden Windows- eller Mac- 
baseret relateret database.

Arkivet har i det forgangne år indledt et ufor
melt samarbejde med biblioteket i forbindelse 
med bibliotekernes store projekt www.danske- 
billeder.dk, hvis mål er, at alle ældre fotografi
er i lokalarkivernes og bibliotekernes samlin
ger bliver søgbare på Internettet. Der er imid
lertid langt fra idé til virkelighed, ikke mindst, 
da det endnu er usikkert, hvorvidt projektet er 
foreneligt med lokalarkivernes egne planer for 
dette område.Forskning og undersøgelser
Med støtte fra Frederiksborg Amts Museums
råd i 2001 og 2002 har vi fået udskrevet den i 
Rigsarkivet beroende Markbog for 1681 over 
Helsingør By som en fortsættelse af den tidli
gere udskrevne og publicerede Markbog for Ti
køb Sogn (En beskrivelse af Tikøb Sogn i året 
1681). Vi har endvidere fået mulighed for er
hvervelse af kopier af kort fra slutningen af det 
18. århundrede over Helsingørs markjorder og 
overdrev, der letter stedfæstelsen af markbo
gens stednavne og samtidig gør publikationen 
mere brugervenlig ved anvendelse af kortene i
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Ved Esrumvej, overfor Grantoftegaard findes et af de me
getfå endnu ubebyggede områder inden for den gamle 
kommunegrænse, der kan give et indtryk af hvordan Hel
singørs markjorder og overdrev så ud i 1681.
Lars Bjørn Madsen fot. 2002.

denne. Det er tanken, at markbogen for Hel
singør skal publiceres i 2003, hvis økonomiske 
midler hertil ellers kan findes.

Desuden er, efter gentagne ønsker fra en lang 
række borgere, iværksat en registrant over 
Kommunens veje med oplysninger om vejenes 
historie og navnene, et arbejde der varetages af 
volontør Viggo Rørbo. Den følges senere op af 
en tilsvarende registrant over alle Kommunens 
stednavne.

Et større planlagt projekt er udbygningen af 
Kulturarvsstyrelsens såkaldte SAVE-register 
for Helsingør Kommune. Dette register, der 
skal omfatte alle landets kommuner og danner 
grundlag for de såkaldte Kommuneatlas, har til 
formål at kortlægge bevaringsværdierne i by
erne og på landet, og omfatter en registrering 

af bygninger opført før 1940, i regelen foreta
get af unge arkitekter, der ledsager registrerin
gen af en række arkitektoniske og bevarings
mæssige vurderinger fastlagt efter et bestemt 
skema. For at SAVE-registret imidlertid kan 
bruges som indgang til den kulturhistoriske 
forskning, kræver det en væsentlig udbygning 
og forbedring af databasens oplysninger/felter. 
Arbejdet vil blive varetaget af arkivet i nært 
samarbejde med lokalhistorikeren Kjeld Dam- 
gaard.Arkivets publikationer
Torben Bill-Jessens register over borgerskaber 
i Helsingør 1612-1806 blev publiceret i 1996 i 
et meget begrænset antal og er forlængst ud
solgt. I det forgangne år har Torben Bill-Jessen 
udvidet registret ved indtastning af den anden 
borgerskabsprotokol i rækken, således at det nu 
omfatter perioden 1612-1933. Dette udvidede 
og reviderede register vil i 2003 blive trykt og 
udgivet, takket være A-print i Espergærde.

Der er også velbegrundet håb om, at Torben 
Bill-Jessens i 2002 udarbejdede register over 
folketællingen for Helsingør 1801 vil blive 
publiceret i 2003. Det udmærker sig ved, ikke 
alene at være et udskrift af den oprindelige fol
ketælling, men tillige at indeholde oplysning 
om de pågældende ejendommes ejerforhold og 
anvendelse, ligesom usikre adresseangivelser 
er præciseret nærmere. Grundlaget for dette har 
primært været brandtaksationsprotokollen for 
1801. Denne »udvidede folketælling« for 1801, 
der således går langt videre i sine anvendelses
muligheder end folketællingerne i den af Sta
tens Arkiver udarbejdede Dansk Demografisk 
Database, er tænkt som »startskuddet« til udgi
velsen af alle folketællingerne for Helsingør 
købstad efter samme koncept. 1
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Marienlyst Slot
Af Mona Faye

Det er ingen hemmelighed, at mødet med kunst 
og kunsthåndværk kan være sitrende interes
sant. Det kan være kombinationen mellem tek
nik og indhold, der fascinerer, og en af kunstens 
fornemste opgaver er som bekendt at være in
spiration for tanker i beskuerens indre univers. 
Ved at arrangere udstillinger, hvor kunst og 
kunsthåndværk er i centrum, håber Marienlyst 
Slot at komme i dialog med gæsterne.

Ud over de skiftende udstillinger rummer 
Marienlyst Slot en samling af ældre kunst, der 
gennem årene er købt, deponeret eller foræret 
til museet. Samlingen koncentrerer sig om 
dansk guldalder, når den er bedst, og museet er 
meget stolt af denne samling. Som det ses af 
årets gang på Marienlyst Slot er udstillingerne 
ikke begrænset til kun at omfatte denne sam
ling, men er et samspil mellem natur, arkitek
tur, kunst og kunsthåndværk.

Kunst og kultur er efterhånden blevet en del 
af vores hverdag, og vi kan ikke læse i en avis 
eller et magasin uden at støde på begreber som 
livsstil, boligindretning og mode. At blande 
gammelt og nyt ligger i tiden, og stiltilpasning 
fra forskellige tidsperioder skaber en festlig og 
spændende atmosfære. Marienlyst Slot har så
ledes gennem årets udstillinger sat fokus på 
kunst og kultur - og dermed livsstil.Ragnarok - keramiske parafraser af den nordiske mytologi
Gudernes skæbne i den nordiske mytologi har 
altid fascineret os danskere. I Asgård lever gu
derne i evig ungdom. Den øverste af guderne, 
Odin, har sat sit ene øje i pant hos jætten Mi
mer for at få adgang til hans visdomsbrønd. 
Ravnene, Hugin og Munin, tanke og erindring, 
sidder på Odins skuldre og fortæller ham alt, 
hvad der sker og er sket, og han færdes om-

»Ragnarok«. Skulptur af Leme Tol strup Jarnov. Stentøj 
behandlet med sort sand, manganoxyd og guldbelægning.

kring i Asgård på sin ottebenede hest, Sleipner. 
Odin var foruden at være gud for krig, kamp, 
død, visdom og trolddom også gud for digte
kunsten. Denne voldsomme gudetro, som kri
stendommen fortrænger, blev nedskrevet i kri
stendommens første århundreder.

Årets første kunstudstilling valgte vi at kal
de Ragnarok - keramiske parafraser af den 
nordiske mytologi. Leret og kunsten har en år
tusinder gammel tradition. Om denne samhø
righed har Bjørn Nørgaard meget smukt og me
get rigtigt sagt: »Fra jord er du kommet - til 
kunst skal du brændes.« Ideen med at arrange
re en udstilling med keramiske parafraser af 
den nordiske mytologi opstod, da Geert P. Ki- 
sum, formand for Foreningen af nordsjælland
ske Keramikere, henvendte sig til Marienlyst 
Slot med forespørgsel om udstillingsmulighed. 
Det var tanken, at udstillingen skulle fremtræ- 
de som en forlængelse af ældre mytologiske 
fortolkninger. Med kunstnere som Karl Hansen 
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Reistrup (1863-1929) og Niels Hansen Jacob
sen (1861-1941) in mente, var der ikke langt 
fra tanke til handling. Disse to kunstneres 
arbejder er særdeles synlige, når talen falder på 
den nordiske mytologi. Tænk blot på Reistrups 
dramatiske lertøjsfigur Thor og Midgaardsor- 
men fra omkring 1893 og fra samme år det 
kompakt befolkede relief Ægirs gilde. Tænk 
også på Niels Hansen Jacobsens mange dystre 
småstatuetter med ofte litterært eller mytolo
gisk motiv. Trods værkernes mytologiske ind
hold synes de særdeles nærværende, og kan 
nemt opfattes som aktuelle kommentarer til ti
dens moralske og politiske begivenheder.

Myterne gør verden sammenhængende og 
meningsfuld, og de legitimerer de til enhver tid 
herskende forhold. Leret har tilsyneladende 
uendelige muligheder, og den enkelte kunstner 
har naturligvis i forbindelse med bearbejdelsen 
af leret gjort sig nogle tanker og overvejelser. 
Disse er en vigtig kilde til forståelsen af deres 
kunstneriske personlighed. Med andre ord har 
hvert keramisk arbejde sin egen sjæl, og ud
stråler dermed sin egen energi, sit eget eks
pressive udtryk. Dette skal få os til at åbne øjne
ne og sætte tankerne i gang, skabe en fascina
tion, en dialog - og dermed opstår en fortro
lighed mellem os og leret.

Kataloget blev økonomisk støttet af B.G. 
Fonden, L.F. Foghts Fond, Gangstedfonden og 
E. Klink A/S. Carlsberg støttede ferniseringen 
med deres gode øl. Udstillerne var Jane Bailey, 
Lise Balsløv, Anette Christiansen, Niels Huang, 
Hanne Hørby, Lenie Tolstrup Jamov, Christa Ju
lin, Geert P. Kisum, Hannah Malling, Lone 
Munksgaard, Linda M. Rasmussen, Else Secher, 
Jytte Strøm, Inger Tribler og Dorrit Worm. Det 
vil her blive for omfattende at fortolke alle ke
ramiske arbejder, men skulpturen Ragnarok af 
Lenie Tolstrup Jarnov får et par ord med på ve
jen, da den hos mig fremkaldte en paradoksal 
virkning af næsten chokerende karakter. Lenie 
er inspireret af Hugin og Munin, og skulpturen 
er udført i stentøj behandlet med sort sand, 
manganoxyd og guldbelægning. Den er 35 cm. 
høj. Men de to ravne var ikke den eneste inspi
rationskilde. Sammenstyrtningen af World Tra

de Center den 11. september 2001 var den an
den inspirationskilde. Dybest indtryk gjorde de 
skræmte skikkelser i vinduerne, isoleret af il
den og uhjælpeligt fanget i et hjørne, de ikke 
kunne undslippe fra - kun vente på døden. 
Trods det, at billedet står knivskarpt i min erin
dring, synes det som en gåde, et drømmesyn 
uden direkte relation til virkeligheden. Skulp
turen Ragnarok kan opfattes som en sand re
præsentant for den dag, hvor ingen ord er store 
nok, og man derfor skal holde sig til det enkle.En verden af lyst
Sommerudstillingen på Marienlyst Slot hed En 
verden af lyst. Her viste Monica Ritterband et 
udsnit af sine miniatureglasmosaikker. Hun er 
vokset op i et kunstnerisk miljø, hvor også glas
mosaikkerne var i centrum, idet hendes mor, 
Olly Ritterband, brugte glasmosaikkerne til at 
udtrykke sine følelser. Monica Ritterband er i 
dag den eneste udøvende danske kunstner, der 
behersker denne teknik. Som ung valgte Mo
nica journalistikken, men arbejdede dog side
løbende med kunsten. I 1997 skiftede hun radi
kalt kurs, og valgte at blive kunstner på fuld tid. 
En beslutning, hun ikke senere har fortrudt, for
tæller hun.

I mosaikkerne skildrer hun et komprimeret 
billedudtryk. Hun fortæller en flig af en histo
rie, og selv om mosaikkerne ofte ikke er større 
end 6x10 cm., siger hun, at de skal kunne hol
de udtrykket, såfremt de skal forstørres til 1 x 
1 meter. I sine mosaikker skildrer Monica Rit
terband sensualiteten, den lidenskabelige ud
foldelse, men også smerten og sorgen, absur
diteten, humoren, det figurative og det ab
strakte. Hendes kvinder har yppige og frodige 
former, og Monica udtaler, at hun opfatter de 
nøgne kroppe som en samfundskommentar. 
Hun er scenografisk i sit udtryk, og hun er en 
stærk kolorist.

Monica Ritterband fortæller, at hun køber 
håndspundet glastråd i Italien. Tråden klippes 
i stykker på 2 mm., tages med en pincet og 
monteres derefter på højkant, således at brud
fladen ses og den højeste lyskraft opnås der-
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»Fuldmodenhed«. Miniaturemosaik af Monica Ritter
band.

ved. I mosaikkerne forstår hun at fastholde li
vets flygtige skønhed, og hun forstår ligeledes 
antydningens og nuanceringens vanskelige 
kunst. Et godt eksempel herpå er hendes glas
mosaik Fuldmodenhed, som viser en kvinde
torso fanget i det sekund, hvor man fornemmer 
sensualiteten stærkest. En rød rose er tatoveret 
på kvindens mave, og både brystvorter og nav
le har fået samme intense røde farve. I næsten 
grafisk form udtrykker Monica et fortællende 
indhold - hun fastholder en nøgtern iagttagel
se i form af de yndefulde linier og mysticismen, 
symbolismen og humoren kommer til udtryk i 
den røde rose.

Monica Ritterbands spændvidde er stor. Den 
rækker fra de imponerende millimetersmå glas

stykker, der tilsammen udgør mosaikkerne, til 
de rustikke stål- og jernskulpturer, som i dag 
pryder både private og offentlige bygninger. 
Skulpturerne Balance, Kadence og Kompeten
ce hylder henholdsvis svømmeren Mette Ja
cobsen, cykelrytteren Ole Ritter og sejleren 
Poul Elvstrøm. Udstillingen viste eksempler på 
Monicas arbejdsmodeller.En historie om et smykke
Det var ikke første gang, Marienlyst Slot viste 
en smykkeudstilling. Den første hed Batalje på 
Slottet, hvor Mikala Nauer og Torben Harden
berg viste deres smykker i skærende kontrast til 
hinanden. Den anden hed Den danske broche. 
Da mange af vore gæster har efterlyst endnu en 
smykkeudstilling, prøvede vi at efterkomme 
deres ønske i efteråret.

Allerede længe inden vi kom til verden, pyn
tede vores fjerne forfædre sig med dyretænder, 
dyreknogler, frugtkemer, fjer og muslingeskal
ler, hvilket bekræftes ved arkæologiske under
søgelser og fund overalt på kloden. Op gennem 
tiderne har folk følt trang til at omgive sig med 
noget smukt. Blandt naturfolk er det ikke blot 
kvinderne, men også mændene, der bærer 
smykker som pynt. Trangen til at pynte sig 
medførte anvendelse af stadig nye materialer 
og yderligere forfining af teknikkerne. Med op
dagelsen af metallerne havde man fået vigtige 
råstoffer, som også kunne benyttes som smyk
ker. Et eftertragtet ædelmetal var guld, men det 
blev ikke anvendt til smykker inden for alle kul
turer. I mange tilfælde var også sølv, messing 
og bronze grundmaterialet til halskæder, ringe 
og armbånd. Smykker var i mange kulturkred
se ikke bare pyntegenstande, de videregav og
så budskaber om den, der bar smykket, sym
boliserede for eksempel magt, stilling og stam- 
metilhørsforhold.

I vor nøgterne tid er det fortrinsvis kvinder, 
der virkelig bærer smykker. Kvindernes smyk
ker har altid først og fremmest skullet under
strege deres skønhed og sociale tilhørsforhold 
- mændenes smykker derimod været tegn på 
udmærkelser eller høje embeder, beviser på
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værdighed og anseelse. Smykker tilfredsstiller 
forfængeligheden, der er en af de stærkeste 
drivfjedre i vor karakter: de tilfredsstiller bære
rens ønske om at hæve sig op over mængden, 
at tiltrække omverdenens blikke og understre
ge personligheden.

Vor verden forandres, ligesom smagen ænd
res. Udstillingens idéoplæg var blandt andet at 
vise, hvor dansk og svensk smykkekunst pla
cerer sig netop i 2002. Udstillingens idéoplæg 
var også at forsøge at vise, at smykker ikke kun 
repræsenterer en værdi, en status, men også i 
høj grad afspejler samfundet. Vi kender de sto
re perler på 1600-tallets kvinder, ligesom vi ser, 
at det i det næste århundrede var diamanten og 
bjergkrystallen, der dominerede. I dag bruger 
nogle smykkekunstnere stadig ædle metaller, 
men mange kunstnere vælger også helt for
bløffende enkle virkemidler, taget ud af hver
dagen, og sammensætter dem i for eksempel 
symmetri og balance. Alt synes tilladt, når blot 
det har en idé og funktion. Det var vel først i 

/ århundreder har alverdens kulturpersonligheder og 
kongelige sammen med byens egen befolkning nydt ud
sigten fra Belvederen i Marienlyst Slots prægtige have. 
Samspillet mellem natur, arkitektur, kunst og kunsthånd
værk afspejledes på diskret, elegant vis i dette beskedne 
stykke parkinventar med sin balustrade, opført 1801 ef
ter tegninger af hofbygmester Boye Magens. Balustraden 
blev repareret og ændret gennem årene og blev til sidst 
helt ødelagt af nutidens hœrværksmœnd. 12002 blev balu
straden genopbygget, og udsigten kan atter nydes herfra 
ved besøget på Marienlyst Slot. Fotografik af Lars Bjørn 
Madsen 2002.

begyndelsen af 1980erne, at smykkekunsten 
blev underkastet andre regler. Nye materialer 
blev afprøvet, og nu var det mere det personli
ge smykke, som kom i centrum. Ganske vist er 
mange af guldsmedeforretningerne i dagens 
Danmark stadig præget at konservatisme. Det
te kan skyldes, at materialerne er enormt kost
bare, men det kan også tyde på, at mange af 
kundernes forventninger stadig er meget tradi
tionelle. Derfor er den kunstneriske udvikling 
i den grad uhyre vigtig, og det synes af den al
lerstørste betydning, at kunstnerne får mulig
hed for at vise deres smykkekunst på udstillin
ger.

I den miniverden, som et smykke er, kan me
get ske. Smykkerne kan ofte indeholde skjulte 
kommentarer til vort samfund, de kan være 
ekstremt enkle, minimalistiske, de kan afspej
le naturens underfundigheder, de kan vibrere af 
lys, de kan vise et system af profiler, de kan vi
se kuber af sølv og guld, de kan vise mini
skulpturer, de kan foregive en ophævelse af 
tyngdeloven, de kan vise smykkekunst i høj ka
rat udført i ukonventionelle materialer. I 
1980erne og 1990erne etableredes nye genera
tioner af smykkekunstnere, og nu står vi ikke 
blot ved begyndelsen til et nyt årti, men også 
et nyt årtusinde. Hvordan fremtiden bliver for 
dansk og svensk smykkekunst er svær at for
udsige. Men for at fortsætte den nyskabende 
smykketradition, er det uhyre vigtigt, at kunst
nerne får mulighed for at mødes på tværs af lan
degrænser- som på udstillingen En historie om 
et smykke. Guldsmedene Anette Breinegaard, 
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Castello Hansen, Torben Hardenberg, Per Sun- 
tum, Ulrika Swärd og Mona Wahlström var in
viteret til udstillingen, og Kongens Værelse var 
omdannet til det rene skatkammer.

På Nationalmuseet har de en meget fin sam
ling sørgebrocher. En af dem har tilhørt Chri
stian IX's dronning Louise, og er skænket til 
museet af dronning Ingrid. Den er udført i horn 
og forestiller to hjorte i relief. En anden sørge
broche er udført i onyx, platin, perler, guld og 
glas. De er begge fra omkring 1880-1900. Den
gang var det meget almindeligt, at man gav ud
tryk for sin sorg ved at bære sørgebrocher. Og 
ligesom Lenie i sin keramiske skulptur Ragna
rok tog udgangspunkt i terrorangrebet på World 
Trade Center, så viste Torben Hardenberg sit 
virvar af tanker og følelser i sin sørgebroche 
9.11.01.Efterårsudstillingen
Gill Bernadotte var en af tre kunstnere, der hav
de sat hinanden i stævne på efterårets udstil
ling. De andre var glaskunstneren Lars Hellsten 
og maleren Malena Olsson. Sidstnævnte er født 
i Karlshamn, men har i de sidste 14 år boet i 
Rom. På udstillingen viste hun eksempler på 
sine nyeste collager, hvor hun kombinerer an
tikke motiver med moderne grafisk design. 
Svaner og påfugle forekommer talrigt i de far- 
vestærke collager, og Malena Olsson fortæller, 
at hun godt kan lide kontraster, men frem for 
alt, synes hun, at kunst skal være smuk. Det 
skal være en nydelse for øjet, noget som lyser 
op i dit hjem. Det er det vigtigste, understreger 
hun. Hun fortæller, at hun maler næsten hver 
eneste dag, men hun påpeger, at hun ikke kan 
male på bestilling. Hun mener, at hun skal være 
i den rette stemning for at maleriet skal blive 
godt.

Jill Bernadotte fortæller, at hun kan finde in
spiration når og hvor som helst, og at det kan 
være vanskeligt at sige, hvorfra den endelige 
inspiration nøjagtigt kommer. Hun mener dog, 
at hendes største inspirationskilde er naturen. 
Specielt havets organiske former optager hen
de meget, og det kommer fint til udtryk i hen

des kunst. Jill Bernadotte blev født ved Eng
lands sydkyst, og hun fortæller, at hun tilbrin
ger hver sommer ved vandet i Sverige.

Jill mener, at den bedste måde at beskrive sig 
selv som kunstner ville være at sige, at hun er 
skulpturel pottemager. Hun laver funktionelle 
krukker, men Jill fortæller, at hun sjældent kan 
modstå fristelsen til at lade formen tage over 
fra funktionen. Hun fortæller, at for hende er 
en krukke en skulptur, som har muligheden for 
at blive anvendt som brugsting, men først og 
fremmest er den at betragte, at mærke eller fø
le. Sagt med andre ord: som genstand er en 
krukke blot en beholder, og ikke større end den 
fyldt op kan løftes. Jill Bernadotte viser deri
mod i kraft af den kunstneriske udformning 
krukken som et billede. Nogle keramikere er 
først og fremmest optaget af krukken som 
brugsgenstand, hvorimod Jill er optaget af 
krukkens skulpturelle virkning.

Jills keramiske blade er rent skulpturelle. 
Hvert blad i naturen har sin egen udformning 
og karakteristika. Mine blade, fortæller Jill, har 
elementer af naturens karakter. Hun fortsætter: 
»Sammenlignet med naturens blade er mine 
blade på en gang simplificerede og overdrev
ne«.

Nogle gange er inspirationen, fortæller Jill, 
til stede i underbevidstheden for at komme til 
udtryk på et senere - og forhåbentlig rigtigt 
tidspunkt. Et godt eksempel herpå er hendes 
nyeste keramiske arbejder, hvor hendes glasur 
er inspireret af det orientalske. Om dette for
tæller Jill: »Det må være fjorten år siden, jeg 
var i Kina. Men indtrykket af skønheden og far
verne, ikke kun glasurerne i sig selv, men sel
veste Kina har aldrig forladt mig. En stor in
spirationskilde har ligeledes været den ameri
kanske glaskunstner, Chihully, som udstillede 
i London efteråret 2001. Jeg fandt hans smuk
ke og organiske former både ekstremt spænd
ende og udfordrende. Jeg blev hermed inspire
ret til i min kunst at fange dagligdagen og sam
tidig kombinere mit kunstneriske udtryk med 
min tekniske kunnen.«

Glaskunstneren Lars Hellsten er ikke i tvivl 
om, hvor han henter inspiration. »Mit halve jeg 
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er Hærjedalen«, siger han, men rejser i Japan 
har inspireret ham lige så meget som Hærjed- 
alens uberørte og storslåede fjelde. Han for
tæller, at han lader gerne glasset afgøre, hvor
dan skulpturen bliver. Glasset ved bedst, hvor
dan det skal arte sig. Motivet til kunstværket 
opstår, når glasset falder frit ned. Jo højere fald
højde, desto mere mønster og luftbobler. Lars 
Hellsten fortæller: »Krystal er for mig et mate
riale, som ejer sensualitet, en vital kraft. Mit ar
bejde ser jeg som en måde at samtale med kry
stalmassen, ikke fremmane den nøjagtige 
form.« Lars Hellsten har været ansat på Orre
fors i tredive år, og hans krystalarbejder er of
te i kraftfulde, skulpturelle former. Lars Hell
sten fortæller: »At arbejde med glas er for mig 
altid at være på vej, at rejse, at nå nye mål og 
gøre nye opdagelser.«

I en storslået glaskomposition Samuraierne 
har Lars Hellsten mesterligt tolket den japan
ske historie og japanske æstetik. Her skildrer 
han kejserens magt og fuldkommenhed. Han 
skildrer samuraier, der trofast holder vagt ved 
kejserens palads. Han skildrer deres mod og 
styrke, og det sorte og det klare løv i to store 
glasskiver symboliserer nat og dag. Det deko
rative farvespil i krystallen forenes med den 
tavse atmosfære - fantastisk.Juleaften, åh, hvor er du sød...
Den første søndag i advent tændte borgmester 
PerTærsbøl traditionen tro årets juletræ på Ma
rienlyst Slot. De forrige to år havde juleudstil- 
lingeme koncentreret sig om borddækning, og 
udstillingen Juleaften, åh, hvor er du sød... 
skulle ses som en naturlig forlængelse af disse 
udstillinger. Det havde imidlertid længe været 
et ønske at vise kongeligt porcelæn, og derfor 
kontaktede jeg Royal Copenhagen for at fore
spørge om muligheden for udlån af porcelæn. 
Et af hovedargumenterne for at en sådan ud
stilling kunne komme på tale netop på Marien
lyst Slot var, at på Slottet lever mindet om dron
ning Juliane Marie, der har lagt navn til Mari
enlyst Slot, som hun i en årrække var ejer af. 
Det forholder sig nemlig således, at i 1775 blev 

Den Kongelig privilegerede Danske Porcela- 
insfabrik grundlagt med dronning Juliane Ma
rie som medstifter. Dengang var porcelæn dyrt 
og eftertragtet, og det danske kongehus ville ik
ke stå tilbage for de andre hoffer. For at styrke 
fabrikkens muligheder indførte kongehuset 
samtidig et importforbud af europæisk porce
læn.

Vi bruger porcelæn hver eneste dag, når vi 
spiser og drikker - men sådan har det ikke al
tid været. Porcelænet blev opfundet i Kina, 
hvor man allerede omkring år 1000 havde en 
produktion af porcelæn. Herfra kom enkelte 
stykker efterhånden via Silkevejen til Europa i 
løbet af Middelalderen, men det var først langt 
senere - efter at de store opdagelsesrejsende 
havde gjort verden både rund og mindre - at 
det skrøbelige og kostbare materiale rigtig be
gyndte at gøre sit indtog hos europæerne. Nu 
er det ikke porcelænets historie, der her skal 
skrives, blot skal det nævnes, at der i 1775 var 
etableret næsten 50 fabrikker i Europa. Men til
bage til sommeren 2002. Royal Copenhagen 
syntes om udstillingsforslaget.

Nu dækkes et bord jo som bekendt ikke med 
porcelæn alene. Spisebestikket har ligeledes 
traditioner, der rækker flere århundreder tilba
ge i europæisk kulturhistorie. Når talen falder 
på sølvbestik i en god kvalitet, taler vi om 
kunst, kultur og traditioner, og derfor hen
vendte undertegnede sig til Georg Jensen med 
ønsket om at vise forskelligt sølvbestik, skabt 
af nogle af de personligheder, der har været til
knyttet Georg Jensen Sølvsmedie. For at un
derstrege porcelænets form og farve blev de fle
ste af bordene dækket med klassiske damask
duge fra Koldingvæveriet Georg Jensen Da
mask. Glas og vaser blev velvilligt stillet til 
rådighed af Holmegaard Glasværk.

Kendte personligheder lod sig forføre af slot
tets skønhed. Psykolog og familieterapeut Ilse 
Wilmots jul var dramatisk. Der var ingen ad
gang for røde nisser i Ilses iscenesættelse af ju
leaften. Hun arbejdede med en skala af natur- 
og jordfarver, og her ville nisserødt ødelægge 
helheden. Ilse skabte et julebord med et utra
ditionelt og meget personligt præg, og fremstod
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som et modstykke til en verden fuld af masse
producerede varer. Juletræet - sprøjtelakeret 
med guldfarve - strålede om kap med Georg 
Jensens smukke lysholdere. Russiske og græsk
ortodokse ikoner hang side om side med ro
merskkatolske helgenbilleder og symboliserede 
dermed den fred og tolerance, som julens bud
skab bringer menneskene.

Designeren Lene Bjerres jul var snehvid. De

»Højtidens inderlighed og stille poesi«. Borddækningen 
i det søndre hjørnekabinet blev udført af dekoratør Jens 
Holt i samarbejde med Michael Johannessen og Martin 
Graae til udstillingen »Juleaften, åh, hvor er du sød...«. 
Foto Mona Faye.

lyse farver dominerede både i over- og under
duge, i porcelæn og servietter. Hun kaldte sit 
bord White Christmas, og denne titel leder umid
delbart tanken hen på Bing Crosbys største suc
ces fra 1942, hvor han synger I'm dreaming of 
a white Christmas.

Michael Johannessen, dekoratør hos Ilium, 
lod sig inspirere af verandaens aflange form. 
Dette kom til udtryk både i det bord, som arki
tektfirmaet Susanne Kongsted havde stillet til 
rådighed for udstillingen, og i dekorationen, 
som bestod af sivpinde. Desuden lod Michael 
sig inspirere af rummets lyshed, og da han al
lerede i december ser frem til den lyse tid, le
gede han med lyset med hjælp fra spejlreflek
ser og blinkende lyskæder.

Martin Graae, chefdekoratør hos Royal Co
penhagen, iscenesatte sit bord og værelse med 
naturens egne produkter. Han fortalte, at for 
ham er julen først og fremmest hygge med vægt 
på skønhed, harmoni og traditioner. Dette sås i 
den overdådige iscenesættelse af bordet og de 
store mistelten. Han havde valgt at dække med 
stellet Mussel Mega, som er den nye udgave af 
det musselmalede stel. Det har taget udgangs
punkt i de oprindelige dekorationer på det mus
selmalede, hvorefter udvalgte dele er forstørret, 
så der derved opstår smukke grafiske mønstre. 
Således forbindes fortiden og nutiden i dansk 
porcelæn på fornem vis.

Ulrikke Gercke, forfatter og stylist, fortalte, 
at for hende er det en ære at dække et bord, hvor 
børnene skal sidde. For der er ifølge Ulrikke ik
ke nogle, der som børn lægger mærke til de
taljen og stemningen i et rum. De har stadig 
nogle af de sanser i behold, som for længst er 
forsvundet i de voksnes verden. De voksne er 
optaget af helt andre ting, for eksempel, om 
børnene spiser sundt, at de ikke fryser og man
ge, mange praktiske ting. Ulrikke mener, at vi 
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voksne også skal tænke på, hvad det er for et 
visuelt univers, som vi lader vore børn leve i. 
For eksempel skaber dæmpet lys og rolige far
ver harmoni for det lille barn.

Mange forbinder julen med besøg af fami
lien og billedet af bedstefaderens dejlige smil, 
børnebørnenes forventningsfulde blikke og 
moderens hektiske, røde kinder trænger sig på. 
I borddækningen To som elsker hinanden sås 
det modsatte. Bordet blev dækket af dekoratør 
Jens Holt fra Marienlyst Slot.

Et værelse var tilegnet dronning Juliane Ma
rie. Bordet var dækket med Flora Danica - det 
mest berømte og vel nok også det mest fantas
tiske stel fra Royal Copenhagen. Flora Danica 
blev første gang fremstillet i 1790’erne og pro
duceres stadig. Stellet er unikt, alene fordi det 
gengiver over 700 danske planter i en uset vi
denskabelig korrekthed. Stellet anvendes sta
dig af kongehuset til særlige lejligheder. Værel
set og bordet blev iscenesat af dekoratør Jens 
Holt fra Marienlyst Slot.

Det var også Jens Holt, der i samarbejde med 
Michael Johannessen og Martin Graae iscene
satte bordene i henholdsvis Kongens Værelse, 
Spisesalen og Lillieværelset. Årsagen hertil 
var, at Helsingør Kommunes Museer på grund 
af uoverensstemmelser måtte bede en udstiller 
om at trække sig.

Mange var med til at gøre udstillingen Jule
aften, åh, hvor er du sød... til en oplevelse, jeg 
aldrig glemmer. Jeg vil derfor gerne rette en 
stor tak til Helsingør Museumsforening, der 
støttede udstillingen økonomisk. En stor tak til 
Wiibroe, som sørgede for, at vi ikke gik tørsti
ge fra Slottet på åbningsdagen. Ligeledes en 
stor tak til Sundbusserne, som ikke blot støt
tede udstillingen økonomisk, men også udle
verede fribilletter til vor naboby Helsingborg. 
Som det allerede kan læses, har mange været 
med til at realisere drømmen om den gammel
dags, romantiske jul, som vi alle drømmer om, 
men sjældent når at realisere. Derfor vil jeg ger
ne rette en stor og varm tak til Honningkage
huset i Christiansfeld, Fletværket i Hornbæk 
ved Frank Jørgensen, Peter Dyrbye fra Jobhu
set, Max Guttmann fra Guttmann Antikviteter, 

Kaffe- og thehuset i Bramstræde, Jette Colding 
fra J. C. Cosmetics i Stjemegade, Tove Sylvest 
fra Kanal 56, Isenkræmmerforretningen Otzen 
i Helsingør, Jeannett Colding, Helsingør, Chri
stina Bardram, Gilleleje og Park- og Vejafde
lingen ved stadsgartner Christian Vang Chri
stensen. Også tak til Grangården, som sponso
rerede de flere af grantræerne til dette års jule
udstilling. Endelig skal rettes en hjertelig tak til 
mine forældre, fordi de igen i år gav sig tid til 
at hjælpe med opsætningen af juleudstillingen. 
Alle har de tryllet i forbindelse med udstillin
gen. Alle har de forvandlet Slottet til et over
dådigt og strålende juleeventyr, som var med til 
at betage, forføre og inspirere til fornyelse og 
måske endog under misteltenen, et listigt jule
kys.Øvrige arrangementer
Foruden årets skiftende udstillinger har Mari
enlyst Slot dannet ramme om en del forskelli
ge arrangementer. Året begyndte med at revi
sionsfirmaet Ernst & Young holdt nytårskur den 
10. januar, og dagen efter sagde Helsingør 
Kommune farvel til det afgående byråd. Told 
og Skat havde den 22. januar inviteret den rus
siske skatteminister til frokost, og efter en om
visning af undertegnede, hvor der blev lagt 
vægt på Øresundstolden og vore russiske for
bindelser, satte en meget åben og inspirerende 
minister sig til bords, hvor også borgmester Per 
Tærsbøl deltog. Kommunaldirektør Flemming 
Jensen havde den 6. februar i forbindelse med 
afslutning af Kattegatprojektet valgt at holde 
det afsluttende foredrag på Slottet. Den 23. feb
ruar holdt Helsingør Folkeuniversitet et sym
posium, hvor Gorm Tortzen og andre eksperter 
fortalte om Ole Rømer, hans tid og videnska
belige arbejder. Icelandair holdt møde den 1. 
marts med cheferne for en række danske og 
udenlandske flyselskaber. Støtteforeningen for 
Hornbæk Kunstmuseum så Slottets samlinger 
af kunst den 19. marts, og Hamlet Sommer hav
de i april måned valgt af afholde pressemødet 
på Slottet for dette års Hamlet Sommer. Den 
22. maj holdt Alliance Française deres afslut- 
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tende møde. Den 28. maj var kommunaldirek
tør Flemming Jensen vært ved DSV-arrange- 
mentet. Den konservative Vælgerforening hav
de dette år valgt Marienlyst Slot og parken som 
ramme om Grundlovsdagen. I foråret fotogra
ferede Lene Bjerre Design A/S sit julekatalog 
på Slottet og Georg Mathiasen fra Galleri Rein
hard i Helsingør fortalte om sin opfattelse af 
kunst en lørdag i august. Dronning Margrethe 
besøgte uofficielt Slottet den 10. august for pri
mært at se Jill Bernadottes keramik. Det blev 
en dejlig eftermiddag. De europæiske ministres 
ægtefæller var den 30. august af Finansmini
steriet inviteret til frokost på Slottet. Den 1. ok
tober afsløredes hædersprisen for byforbed
ring, og modtageren blev Helsingør Domkirke 
Skt. Olai.

Det var en stor dag for Slottet, da en lille ind
budt forsamling den 22. oktober var med til at 
indvie den restaurerede balustrade, som Fon
den Conrad Nellemann og hustrus Mindelegat 
havde været med til at finansiere. I slutningen 
af november fik vi en forsmag på det EU-top- 
møde, som senere skulle finde sted i Køben
havn, da embedsmænd og ministre fra EU-lan- 
dene den 25. november af Finansministeriet var 
inviteret til middag. Traditionen tro skænkede 
Wiibroe sin årgangsøl tredje juledag til en ind
budt forsamling, og denne festlige begivenhed 
satte samtidig et fint og stemningsfuldt punk
tum for året 2002.På gensyn
Der kan være mange forskellige grunde til at gå 
på museum. Nogle besøgende er meget målret
tede, og kommer for at se eller gense et helt be
stemt maleri eller en arkitektonisk detalje. An
dre kommer for at lade sig inspirere. Folk uden 
særlige forudsætninger kommer for at opleve og 
forstå museets indhold. Det er derfor mit ønske 
og håb, at udstillingerne har været en støtte og 
hjælp til dem, der gerne vil lære noget nyt, og 
at udstillingerne har inspireret slottets gæster til 
at tage del i den verden af oplevelser, som Ma
rienlyst Slot har tilbudt i året 2002 - og meget 
gerne vil tilbyde i de kommende år.

Flynderupgård- Museum og Frilandskulturcenter.
af Anne Majken Snerup Rud

På Flynderupgård drives museumsvirksomhe
den i skønsom forening med historisk land- og 
havebrug, historisk spisehus, foredragssal, lo
kalarkiv og udstrakt arrangementsvirksom
hed. Herudover foregår en stor del af det sam
lede museumsvæsens »usynlige« arbejde som 
f.eks. genstandsregistrering, genstandspleje og 
magasinering på Flynderupgård.

Aret 2002 har kun haft få af det, man kunne 
kalde almindelige hverdage - der har året igen
nem været ekstraordinære opgaver, udadvend
te såvel som interne, der stod i kø for at blive 
løst.

I begyndelsen af året lagde vi optimistisk ud 
med at konkretisere omlægningen af gen
standsregistreringen til edb på det fælles muse
ale system Dansk Museums Index. Det foregik 
i fællesskab med de fleste andre kulturhistori
ske museer i Frederiksborg Amt.

Som fortalt på disse sider sidste år var det et 
projekt, som Helsingør Kommunes Museer 
havde taget initiativ til og fået organiseret. Det 
var derfor med stor beklagelse, at vi, efter
hånden som de planlagte kurser og seminarer 
blev afviklet, måtte se os overhalet af de øvri
ge museer. Alene fordi de har edb-maskiner, der 
virker!

Helsingør Kommunes Museer skal, i lighed 
med kommunens øvrige institutioner, være 
koblet på kommunens fælles edb-anlæg, som 
imidlertid kun har administrative formål. Det 
kan ikke bruges til de faglige programmer, mu
seerne skal bruge bl.a. for at opfylde den nye 
museumslovs krav om digital indberetning til 
Kulturarvsstyrelsen. Da der ikke er råd til at an
skaffe bare nogenlunde tidssvarende compute- 
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re til såvel det administrative som til det fagli
ge edb-anlæg, var vi henvist til at forsøge at in
stallere det museale system på nogle udrange
rede maskiner. Det fungerede imidlertid ikke. 
Dette tekniske problem ødelagde totalt vore 
muligheder for at afprøve løsningsmodeller 
ved omlægning af 50 års registreringspraksis. 
Vi havde lidt hastværk, fordi vi gerne ville ha-

ve udarbejdet de nye procedurer, medens mu
seets registrator gennem mange år Kirsten Aa- 
gaard stadig var ansat hos os. Hun havde valgt 
at gå på efterløn og skulle slutte inden sommer. 
Vi under i høj grad Kirsten hendes gode efter
lønstilværelse, men det skal ikke nægtes, at 
med hende forsvandt en stor del af museets 
samlede erfaring - og som sagt lykkedes det ik
ke at få styr på teknikken inden hendes afgang. 
Vi håber, at 2003 bringer en løsning på de prak
tiske problemer, så vi kan komme på om
gangshøjde med vores kolleger og ikke mindst 
opfylde museumslovens krav.

Medens vi tog livtag med teknikken, havde 
vi den glæde, at publikum var meget fornøjede 
med vores vinterudstilling »Nordsjælland på 
paletten« med privatejede malerier med lokale 
motiver. Udstillingen var åbnet kort før jul året 
før. Men særudstillinger skal jo skifte, og vi gik 

i gang med at forberede vores sommerudstil
linger »Carl Musik« og »Erich Erichsøe«, der 
åbnede henholdsvis den 15. maj og den 1. ju
ni. »Carl Musik« omhandlede Carl Andreassens 
livsværk som henholdsvis musiker og træ
skærer. Det store materiale, fotos, figurer, no
der, breve og meget andet havde vi lånt af Carl 
Andreassens datter, Inge Krog, som også med

stor entusiasme hjalp 
med at opstøve mang
lende brikker til ud
stillingens brogede 
billede. Hun fik også 
foranstaltet, at san
gerinde Iben Gran
berg, pianist Niels 
Granberg og cellist

Særudstillingen ».. .heste, 
grise, køer og får« viste 
skitser af maleren Erich 
Erichsøe. Den her viste 
skitse af hest er udført 
1943.

kgl. kapelmusicus Ib Herman indspillede Carl 
Andreassens »Tikøbvalsen«, »Je’t’aime« og 
»Mazurka« på CD. En »produktion«, der kom 
i stand med stor velvilje fra Musikskolen, hvor 
Steen Sørensen med Michael Møller Christen
sens sanktion brugte nogen tid på at forévige 
disse stykker musikalsk lokalhistorie. Erich E- 
richsøes skitser kom fra Helsingør Kommunes 
Museers egne samlinger. De er hjemtaget for 
mange år siden. Ved en omflytning på Bymu
seet kom de mange hundrede skitser ud på 
Flynderupgård, hvor de kraftfulde penselstrøg 
begejstrede os meget. Til udstillingen udvalg
te vi skitser med husdyr, og den fik titlen ».... 
heste, grise, køer og får«. Udstillingen vakte 
god genklang hos publikum. Såvel hos de, der 
kunne huske Erich Erichsøe som én af Helsin
gørs originaler som hos folk, der aldrig havde 
hørt om Erich Erichsøe. Således har Dansk 
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Træfigur ud
ført af musi
keren og 
træskæreren 
Carl Andre
assen.
Carsten Møl
ler fot. 2002.

Landbrugsmuseum, GI. Estrup, lånt udstillin
gen for at vise den i 2003.

Inden da havde vi afholdt vinterferiearran
gementer, hvor Frilandskulturcentret Flynde- 
rupgårds Venner, nu traditionen tro, lavede fug
lekasser med børnene, der inde på museet teg
nede, hvor de selv boede. Der er imidlertid in
gen tvivl om, at det historiske landbrugs næsten 
nyfødte pattegrise var det, der betog såvel børn 
som voksne mest. Der var stort set konstant kø 
til de projektansattes fine omvisninger i svine- 
stalden.

Det var også blevet til en fint besøgt pode
dag, som Det Danske Haveselskab havde ar
rangeret den 13. april. En lille måned efter var 
der stor tilslutning til Skovvæsenets »Skovens 
dag« den 5. maj, som i år foregik i Egebæks
vang, hvorfor Flynderupgård var en naturlig 

samarbejdspartner. Knapt var der ryddet op ef
ter »Skovens dag«, før der skulle stilles an til 
det traditionelle grundlovsdagsarrangement.

Grundlovsdag var som sædvanlig en hygge
lig dag, hvor vi på Flynderupgård særligt kun
ne glæde os over, at Conrad Nellemann og 
hustrus mindelegat donerede 15.000 kr til Fri
landskulturcentret Flynderupgårds Venner. En 
donation, der gjorde det muligt i løbet af året 
at få skabt en skulptursti til opstilling af 20 
skulpturer, som Karl Otto Johansen generøst 
havde skænket til Flynderupgård Museet.

Efter Grundlovsdag intensiveredes arbejdet 
med at arrangere sommeraktiviteter, som sæd
vanlig gik for sig på onsdagene i juli måned. 
Frilandskulturcentret Flynderupgårds Venners 
medlemmer og de ansatte på museum og fri
landskulturcenter hjalp børnene med at lave 
gammeldags legetøj, smede og snitte redska
ber, slå reb, skære fløjter, lave græsdukker, gå 
markvandringer m.m. Som noget helt nyt var 
der indrettet en historisk legeplads med for
skellige gamle lege, ligesom der blev arrange
ret fælleslege som f.eks kastespillet Munken og 
sækkevæddeløb.

At være med til at bevare kendskabet til gam
le danske lege har længe stået på vores »når vi 
har tid og ikke mindst råd-liste«. Det hjalp, da 
børnekulturkonsulenten arrangerede en tur for 
interesserede medarbejdere ved kommunens 
børneinstitutioner til Gerlev Idrætshøjskole, 
hvor der er kursus i gamle lege. De ledige plad
ser i bussen blev tilbudt medlemmer af Venne
foreningen, og vi var en lille flok, der drog af 
sted sammen med pædagogerne. Medens disse 
blev instrueret i alskens mere eller mindre vold
somme lege, kunne vi i ro og mag gå rundt og 
prøve de forskellige legeredskaber og diskute
re, hvorledes det kunne gøres hjemme på Flyn
derupgård.

Således inspirerede gik Venneforeningens 
trofaste mandagssjak i gang med at lave kopi
er af de gamle redskaber. Det blev bl.a. til keg
lespil, stylter, tovringe til spillet »at kaste til 
harve« samt reb til at adskille spillebanerne. 
Den historiske legeplads blev, som ventet, en 
meget stor succes.
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Gennem hele det første halvår var årets 
største arrangement under forberedelse. Det var 
de »Grønne Miljødage«, der ved en stadig sti
gende intensivitet i møder, aftaler og fysiske 
forberedelser trængte sig på. En tværkommu
nal arbejdsgruppe med deltagere fra Udvik
lingsafdelingen, Teknisk Forvaltning, Elvær
ket, Kommunikationssekretariatet og Flynde- 
rupgård-folk stod sammen med Den Grønne 
Guide for planlægningen af de mange aktivite
ter i den første uge af september. Der var ar
rangeret virksomhedsbesøg hos private og of
fentlige virksomheder, vandreture og andet, der 
kunne henlede opmærksomheden på miljøven
lige tiltag. Ugen begyndte på Flynderupgård 
med opsendelse af flere hundrede balloner - det 
skulle have været brevduer, men en fjer
kræsygdom satte en stopper for de miljørigtige 
duer - og sluttede med en stor markeds- og høst
fest på Flynderupgård, hvor også Helsingør 
Kommunes miljøpris blev uddelt.

Begunstiget af et ualmindeligt mildt sen
sommervejr blev det en meget succesfuld 
weekend, hvor omkring 3000 mennesker lagde 
deres vej omkring Flynderupgård og for man
ges vedkommende blev der hele dagen. Det var 

De »Grønne Miljødage« i den første uge af september 
2002 var begunstiget af et ualmindeligt godt sensom
mervejr. Hundredevis af balloner sendes mod himlen, og 
i weekenden morede de mange børn sig bl.a. med for
skellige historiske lege under kyndig vejledning af Idræts
historisk Værksted, Gerløv Idrætshøjskole. Maria Dals- 
gaardfot. 2002.

dejligt, at de mange mange timers arbejde, som 
både de kommunalt ansatte og Frilandskultur
centret Flynderupgårds Venners medlemmer 
havde lagt i såvel forberedelserne som afvik
lingen af weekenden, gav så stor og positiv re
spons. Det kan ikke nægtes, at vi alle var lidt 
slidte bagefter, men der var ingen tid til piv, for 
en lille måned efter var det tid for efterårsferie
arrangementer, hvor stort set den samme flok 
af ansatte og Frilandskulturcentret Flynderup
gårds Venners medlemmer stod for kartoffel
optagning, mostpresning, tærskning, findelege 
og meget andet. Det gode vejr var slut, det stor
mede og regnede og man skulle tro, at folk, der 
holdt fri, ville holde sig hjemme. Men sådan er 
Flynderupgårds publikum ikke. Ti minutter før 
vi åbnede mandag formiddag, stred de første 
deltagere sig op af alléen, og stille og roligt kom 
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en jævn strøm af besøgende ugen igennem. Al
drig har vel spisehusets dejlig varme kartof
felsuppe og kakao været mere efterspurgt.

Den, i realiteten glædelige, løsning på maga
sinpladsproblemet, der blev akut, da Tretorn
bygningen skulle rømmes - nemlig et fjernma
gasin i Hellebæk - afstedkom megen tumult og 
frustration i sommerens løb. Der skulle måles 
op og foretages diverse installationer, og det var 
næsten umuligt at få adgang til lokaliteterne, 
når håndværkere og andre skulle til, alt sam
men medens flyttedagen nærmede sig med 
stormskridt. Ved stor velvilje fra de implicere
de firmaer lykkedes det dog, og der var i det 
mindste reoler til at sætte sager på, da genstan
dene ankom. I det kommende år forestår så den 
revision og indeksering af genstande, som ik
ke kunne foretages i sommerens hastværk.

I løbet af efterårsferien blev en fin mindeud
stilling om Per Christiansen, skaberen af fiske
risamlingen og -udstillingen, sat op. Den var 
udarbejdet af Ritta 
Vognsen Jensen og 
Kjeld Damgaard. Ud
stillingen blev åbnet 
den 20. oktober, hvor 
Per Christiansen ville 
være fyldt 83 år. Hi
storisk Forening for 
Espergærde og Om
egn stod for åbnings
højtideligheden, hvor 
museet fik overdra
get et smukt fotogra
fi af Per Christiansen. 
Der blev holdt flere 
taler og fortalt gode 
historier. Vi tror, at

Museumschefen deltog 
selv aktivt i det store gen
placeringsarbejde i ma
gasinet på Flynderup
gård. Anne Majken Sne- 
rup Rud fot. 2002.

Per Christiansen ville have nydt den gode 
stemning.

De interne opgaver skulle imidlertid også 
passes. Som tidligere nævnt måtte ca. 40.000 
genstande på Helsingør Kommunes Museers 
centralmagasin i 2000 flyttes ud p.g.a. repara
tion af taget. Det var ikke det store problem at 
få pakket dem sammen og flyttet dem ud; der
imod var genplaceringen en enorm opgave. 
Hver genstand har sin bestemte nummererede 
plads i magasinets forskellige sektioner. For at 
sætte en genstand på plads, således at den kan 
findes, når den skal udstilles, skal hvert enkelt 
registreringsnummer slås efter i et af de 96 
ringbind, hvor placeringsnummeret er angivet. 
Det siger sig selv, at det er et meget tids
krævende arbejde, og det »tårnhøje helvede« af 
fyldte flyttekasser forsvandt kun langsomt. For 
at få sat mere skub i det, blev en »alle mand af 
huse« aktion sat i værk ugen efter efterårsferie
arrangementerne.
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Det var dog ikke alle museets medarbejdere, 
der havde mulighed for at deltage i det fælles 
projekt, men vi, der var med, fik en overra
skende positiv oplevelse ud af det. Trods mang
lende kendskab til systemer og magasinvirk
somhed i almindelighed gik alle på med krum 
hals i det temmelig kolde magasin. Alle, også 
museumschefen, fulgte de nødvendigvis meget 
rigoristiske regler for proceduren og tog sågar 
stikprøvekontrollen med godt humør. På grund 
af museernes decentrale struktur er det sjældent, 
vi har lejlighed til at så mange, på tværs af af
delingerne, arbejder på samme projekt. Så det 
var trods kulde og slæb en god oplevelse, der 
styrkede fællesfølelsen. De tre uger, der var af
sat inden juleudstillinger og -arrangementer 
skulle sættes i værk, slog dog langt fra til, så vi 
regner med at gentage succesen i det kommen
de år.

Samtidig med de store arrangementer og ma
gasinflytningen, var der gang i endnu et stort 
projekt: Skulpturstien. Karl Otto Johansens 
smukke skulpturer lå så underligt hjemløse 
langs magasinet. Det kunne hverken vi eller In
ger og Karl Otto Johansen lide at se på. Så da 
Venneforeningen, med donationen fra Nelle- 
mannfonden, gav tilsagn om støtte, måtte ar
bejdet med en permanent opstilling i gang. 
Krattet langs havens østside ryddede Leif 
Rasmussen og hans folk på rekordtid. Under 
Karl Ottos bevågne opsyn blev fundamenter 
stillet op, så skulpturerne kunne komme på 
plads. Til sidst kom en professionel og lavede 
en solid trappe, og så var stien færdig. Men in
den der var tid til indvielsen, skulle vi have årets 
sidste udstilling »Grød, brød og pasta« på 
plads. En udstilling, der ikke var med i vores 
arbejdsplaner - men da formanden for »Fami
lie og Samfund i Tikøb« (tidligere hushold
ningsforening) ringede og fortalte om et spæn
dende landsdækkende projekt, der skulle gøre 
folk opmærksomme på, at mad- og spisevaner 
er en vigtig del af vores kulturarv, kunne un
dertegnede ikke modstå. Dels er madhistorie en 
vigtig del af vores arbejdsfelt i forbindelse med 
spisehuset »Folkestuen« og dels finder jeg det 
vigtigt, at lokale foreninger kan bruge deres

Karl Otto Johansen (th) og Leif Rasmussen i færd med at 
anbringe en af de mange skulpturer langs Skulpturstien. 
Anne Majken Snerup Rud fot. 2002.

egnsmuseum. Økonomien udgjorde imidlertid 
et problem. Men da »Familie og Samfund« 
kunne love at de ville refundere de faktiske ud
gifter, besluttede museets ansatte at give et ek
stra nøk, så der kunne komme en udstilling. For
eningens medlemmer var meget aktive med at 
skaffe udstillingsgenstande og kom også med 
hjemmebagt kringle til den hyggelige åbning. 
Da vi nåede julemåneden, blev udstillingen sup
pleret, så den kunne bruges til vores julearran
gement for skoler og institutioner.

Efterhånden var vi nået så langt hen mod ju
leferien, at der næppe syntes tid til at indvi 
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skulpturstien, men det lykkedes at finde en dag 
- bidende kold - hvor Per Tærsbøl kunne klip
pe snoren over, så gæsterne kunne vandre ad 
den fakkeloplyste sti.

Sideløbende med de store opgaver har der 
været den daglige dont at passe. Landbrug, spi
sehus og museum skal jo drives hver dag året 
rundt: Køer skal malkes, grøden koges, fore
spørgsler besvares, mål- og resultatkrav, andet 
bureaukrati og landbrugsstatistik indberettes, 
arrangementskalender opdateres, arbejdsplads
vurdering udfyldes, registreringer udarbejdes 
og møder afholdes, men frem for alt skal pub
likum plejes. Der er en stadig stigende interes
se for omvisninger på Flynderupgård; der har 
således været omkring 90 grupper i årets løb. 
Ikke mindst Leif Rasmussens fine formidling 
af det historiske landbrug er populær. Der har 
ialt været 14.323 optalte besøgende på muse
um og i Frilandskulturcenter. Hertil kommer 
de, der nøjes med en tur i de smukke omgivel
ser suppleret med et besøg i »Folkestuen«.

Selv om det af det foregående kan synes, at 
arbejdet på Flynderupgård kan være lidt kao
tisk, arbejder vi rent faktisk efter en af Kultur
udvalget vedtaget såkaldt virksomhedsplan og 
efter mål- og resultatkrav samt efter de med 
Kulturministeriet aftalte arbejdsplaner. Alt kan 
imidlertid ikke vedtages på forhånd. Ind imel
lem er man nødt til at springe til, når oplagte 
muligheder pludselig viser sig eller uforudsete 
opgaver skal løses.

På Frilandskulturcentrets plan for 2002 stod 
bl.a., at det kulturhistoriske landbrug skulle vi- 
dereudvikles. Det er i den forbindelse endelig 
lykkedes at få et historisk korrekt hønsehold 
bestående af »Hvide Italienere«. Hønseholdet 
udgør en parallel til Landbohøjskolens besæt
ning af samme race. Det er af bevaringshensyn 
vigtigt, at den samme type høns findes mere 
end ét sted, såfremt der skulle ske den ene be
sætning noget.

Vi har i årets løb udvidet vores forbindelse 
til andre landbrugsinteresserede museer og hi
storiske landbrug. Flynderupgård var således 
vært ved det første møde for Danmarks histo
riske museumslandmænd. Initiativet faldt i god 

jord, og det blev besluttet, at der skulle være 
årlige møder for landmændene, således at de 
praktiske erfaringer med at drive historisk land
brug kan deles. Også på den mere historisk fag
lige side har vi haft gode landsdækkende kon
takter i 2002. Vi har haft såvel den landsdæk
kende landbrugspulje som havebrugspuljen på 
ekskursion til Flynderupgård. Det nærmere 
samarbejde har betydet, at vi har fået uddepo
neret et hejseværk til laden og en gammel John 
Deer traktor fra Landbrugsmuseet GI. Estrup. 
Den er langtidsuddeponeret og kan anvendes til 
demonstration. John Deer traktoren tiltrak sig 
mange - ikke mindst ældre - landmænds inter
esse, da den var ude og køre i efterårsferien. 
Det er hensigten, at hejseværket skal installe
res i den store lade, som jo er bygget som hej
selade. Når værket er installeret, vil ladens - for 
sin tid meget moderne - konstruktion være 
umiddelbar forståelig for publikum. Det vil bli
ve en bekostelig affære at få hejseværket sat op, 
men tegn i sol og måne tyder på, at det med Fri
landskulturcentret Flynderupgårds Venners 
hjælp vil lykkes at få det sat op i det kommen
de år. Hermed vil det historiske landbrug tage 
endnu et skridt i retning af et autentisk 1920- 
30 landbrug.

Der har således været mange glæder i arbej
det på Flynderupgård i 2002, men der har og
så været skuffelser: En af de største var, at det 
endnu engang ikke lykkedes - trods stor poli
tisk velvilje - at få bevilling til en fast land
mandsafløser. Efterhånden som landbruget ud
vikles, er det helt umuligt for én mand at klare 
landmandsarbejdet sammen med det formid
lingsmæssige. Da Frilandskulturcentret i sin tid 
blev søsat med meget små rammer, var det tan
ken, at det skulle vokse i takt med publikums
interesse og opgaveudvidelser. Da der år for år 
har været aktivitetsudvidelser og der samtidig 
skal arbejdes med det historiske indhold i Fri
landskulturcentret, er grænsen nået for, hvad 
der kan gøres med de nuværende rammer.

Det var også trist, vi måtte sige farvel til vo
res registrator, Kirsten Aagaard. Hun havde 
gennem sit mangeårige virke ved Helsingør 
Kommunes Museer opsamlet en meget bred er
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faring inden for det for museumsvæsnet så vi
tale felt: genstandsregistrering. På sin stille og 
rolige facon arbejdede hun sig - under stadigt 
pres af kun at have først 16 senere 20 timer om 
ugen til sin rådighed - gennem de mange store 
og mindre opgaver, der landede på hendes bord. 
Kirstens princip var »teske-metoden«. I stedet 
for at fortvivle over en museumssag med flere 
hundrede genstande, der hver især skulle num
mereres, beskrives og katalogiseres, begyndte 
hun fra en ende - én teskefuld ad gangen - uden 
at forfalde til halve løsninger, der ville spare tid 
i nuet men til gengæld koste tid, når genstan
dene skulle bruges til f.eks. udstillinger.

Kirstens store erfaring og materialekundskab 
gjorde, at hun selvfølgelig efterhånden fik regi
streringerne hurtigere fra hånden end en mere 
uerfaren registrator kan gøre det. Det er derfor 
et meget uheldigt sammenfald af omstændig
heder, at Kirsten gik af samtidig med, at den 
nye museumslov i betragtelig grad øger krave
ne til registreringspraksis, bl.a. med krav om 
digital indberetning til Kulturarvsstyrelsen. 
Museet havde derfor håbet på at nyde godt af 
en kommunal pulje til forøgede driftsmidler 
foranlediget af nye lovkrav - således at vi kun
ne slå stillingen op som en fuldtidsstilling. Det 
skete desværre ikke.

Men glæderne har dog alt i alt været i over
tal og vi har haft flere uventede glæder, som 
f.eks. da vi fik et fint gennemlysningsmikro
skop foræret af Coloplast. Det bruges i regi
streringsafdelingen, bl.a. til at se forskel på hør- 
og bomuldsfibre. Inden Coloplasts dejlige ga
ve måtte vi tage materialet med til National
museets afdeling i Brede, hvor personalet var 
så søde at lade os låne deres plads for en kor
tere bemærkning. På den sidste dag inden jul 
kom en tilsvarende ganske uventet opmuntring. 
Flynderupgård Museet var blevet tildelt 25.000 
kr fra Provisor cand.pharm. Ove Lund og Inga 
Elisabeth Lunds Fond v. Landsretssagfører (H) 
Henning Andersen. Da vi i det daglige går og 
fedter rundt og nøje overvejer, om der er 50 - 
100 kr til dette eller hint, er det pragtfuldt at ha
ve et så dejligt stort beløb at tage med til 2003- 
aktiviteteme.

Den største glæde er dog de mange positive 
bemærkninger, vi får fra vores gæster, hvad
enten de nu skriver dem i gæstebogen, siger det 
ved skranken eller sender et lille kort eller brev 
med tak for sidst.

Det hele kunne ikke lade sig gøre uden de 
mange på Flynderupgård, der i forskellige sam
menhænge arbejder for den store helhed her på 
gården: Fast- og løstansatte, frivillige, med
lemmer af Venneforeningen, Historisk Fore
ning samt ikke mindst det faste mandagssjak 
fra Venneforeningen.

Tak for det!

Undersøgelser og formidling
af Lone Hvass

Bymuseets permanente udstilling har i store 
træk ikke ændret sig siden 1977, og derfor har 
opsætning af en fast udstilling nu 25 år efter 
påkaldt sig formidlingens hovedopgave i 2002. 
Det er i høj grad gået ud over de to andre af
delinger. Formidleren har jo som overordnet 
opgave at formidle alle tre afdelinger, herunder 
også Skibsklarerergaarden og Tikøb Frysehus. 
Flynderupgård har i det forløbne år således kun 
nydt godt af formidlerens arbejde i form af gui
dede ture i Kulturlandskabet i forbindelse med 
De Grønne Miljødage, ved opsætning af jule
udstillingen og ved udarbejdelse samt trykning 
af landsbrugsplancher, som nu er opsat i det hi
storiske landbrug. Ellers har heldigvis både 
Flynderupgård og Marienlyst Slot været selv
forsynende med formidlingsopgaver, mens 
Klarerergaarden og Frysehuset beklageligt nok 
har måttet undvære den faglige formidling.

Til marts 2003, når den permanente udstil
ling »Helsingørs Guldalder« er færdigopstillet, 
vil den næste store formidlingsopgave blive 
planlægningen og iværksættelse af den perma-
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Laugskroen er blevet en af Bymuseets store attraktioner.
Lars Bjørn Madsen fot. 2003.

nente udstilling »Kulturlandskabet i det nord
østligste Sjælland« på Flynderupgård.

Formidlingen på Helsingør Kommunes Mu
seer er et ønskejob for enhver kulturhistoriker, 
for næppe noget dansk købstadsmuseum har så 
spændende en historie, og så ganske særlig en 
historie, som Helsingør og dens omegn. Der er 
skrevet meget om byen og dens omgivelser, 
men nye undersøgelser og nye indsamlinger 
hører med i formidlingen. De stadig voksende 
samlinger er grundstammen og essensen i de 
gode historier, formidlet i udstillingsform, i 
museets årbøger, i museumsbladet eller i en 
god omvisning og foredrag. Råvaren er muse
umsgenstandene og de historiske dokumenter, 
genstande vi enten lige har hjemtaget, fundet 
frem fra mørket på vore magasiner eller måske 
lånt fra andre institutioner, og arkivalier i vort 
eget arkiv eller fra Statens Arkiver.

Museet har i 2002 samarbejdet med Natio
nalmuseet, Skov- og Naturstyrelsen og Kron
borg Statsskovdistrikt. Dette samarbejde op
hører i begyndelsen af 2003, idet de foretagne 
undersøgelser og den efterfølgende bearbejd
ning og udarbejdning af manuskript til artikler 
i Nationalmuseets Arbejdsmark samt Nyt fra 

Nationalmuseet og endelig 
som manus til bogen om Gur
re er færdig.

Undersøgelserne i Helsing
ør Domkirke i 2000 blev af
sluttet med en mindre særud
stilling på Bymuseet, som nu 
inddrages i den permanente 
Byudstilling Helsingørs guld
alder. Undersøgelserne om
kring Gurre Slotsruin vil bli
ve inddraget i den permanen
te udstilling om Kulturland
skabet på Flynderupgård Mu
seet.

I løbet af 2002 har museet 
erhvervet mange genstande

og inventar fra det tidligere Svaneapotek i 
Strandgade. Disse er blevet opstillet i en per
manent udstilling på Bymuseet sammen med 
en nyopstilling af Helsingørs og Øresunds Sy- 
gehospital tilrettelagt af cand. mag. Jette Wan
del og stud. mag. Lisbeth Hoick Jensen.

En del effekter samt inventar er indkøbt til 
opstilling af en permanent laugskro og værthus 
fra 1600- og 1700-årene som en levende ud
stilling. Laugskroen kan derfor med stor fordel 
benyttes til foredragsvirksomhed og undervis
ning for alle museets målgrupper, skoler, fore
ninger, samt til diverse særarrangementer. Lo
kalet bruges allerede nu af skoleklasser til ar
bejde med opgaver og ikke mindst til spisning 
af medbragt mad. Hertil fungerer »værtshuset« 
nu til manges fornøjelse.

I den permanente Byudstilling indarbejdes to 
undersøgelser som er påbegyndt i 2002/2003 af 
henholdsvis stud. mag. Lisbeth Hoick Jensen 
der arbejder med garnisonens indkvartering i 
Helsingør, og cand. mag. Caspar Jørgensen 
med projektet Den romantiske Have ved 
Marien-lyst. Sidstnævnte har emnet som akti
veringsjob indtil sommeren 2003 på Bymuse
et i samarbejde med formidlingsafdelingen.

Der arbejdes ikke med nogen særudstillinger 
på Bymuseet, idet arkivets læsesal har optaget 
det eneste egnede særudstillingsområde på By
museet.
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Nyopsætningen af Bymuseets permanente udstilling lag
de beslag på museumsformidleren en stor del afåret. Her 
ses et par af de nyindrettede montrer.

I Tikøb Frysehus er opsat en lille planche
udstilling om undersøgelserne i Gurre. Den for
ventes nedtaget i løbet af 2003, og der opstil
les en ny plancheudstilling.

Når de permanente udstillinger er færdigop- 
stillet i løbet af 2003/04 bliver der udarbejdet 
resumerende engelske tekster.

Bymuseet har ført en omfattende formidling 
uden for museet, udsprunget af museets gamle 
formidlingsidé »Museet uden vægge«. Først og 
fremmest i form af by vandringer med mange 
forskellige temaer, f.eks. Middelalderens Hel
singør, Det Florissante Helsingør, Det Skæve 
Helsingør, Industriens Helsingør, Arkitekturhi
storien, Øresundstoldens Historie. Øresunds
toldens historie fortælles specielt i Skibskla- 
rerergaarden i Strandgade 91, hvor butiksbe
styrerne står for den daglige formidling til bu
tikkens besøgende, kunder, turister, skoler osv. 
Desuden er der mange af byvandringerne der 
afsluttes i Skibsklarerergaarden. Bymuseet har 
foruden formidleren, to faste omvisere, der fo
restår omvisninger på museet og i byen, lige
ledes omviser lejlighedsvis museets chef.

Bymuseet har afholdt mange foredrag , i for
eninger, i menighedsråd og i kirker. Her er ble

vet fortalt om undersøgelserne i Helsingør 
Domkirke og i Gurre. Der er desuden afholdt 
cykleture, busture m.m inden for museet vir
keområde dvs. Tikøb gamle sogn. Endelig del
tager formidleren i kommunens arbejdsgruppe 
»Børn i Helsingør«.

Kulturnatten i Helsingør påkalder sig særlig 
opmærksomhed på Bymuseet, idet museet hø
rer til en af de mest besøgte institutioner den
ne aften. Museet deltager med ekstrabeman- 
ding, hvoraf flere optræder i udklædning. Em
net var i 2002 de gode historier på Bymuseet 
fortalt af det udklædte personale i 1700-tals 
dragter. Over 500 besøgende, familier, børn og 
voksne deltog med ihærdighed i museets skat
tejagt. Formidleren er i Kulturnattens bestyrel
se, og museet modtager et beskedent bidrag til 
personalets udklædning.

Desuden samarbejdes der med Helsingør 
Folkeuniversitet og Helsingør Aftenskole i en 
foredragsrække Danmarkshistorien i Euro
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pæisk perspektiv. Foredragsrækken finder sted 
i året 2002-2004 med tilknyttede ekskursioner 
til museer i København, Roskilde og Lund 
m.m. En foredragsrække omkring Øresund, li
geledes i samarbejde med Helsingør Folkeuni
versitet og Helsingør Aftenskole, har i marts 
2003 emner som »Øresundstolden«, »Borgene 
omkring Øresund« og »Borgerne i Øresunds 
købstæder i 1400-årene«. I løbet af efteråret 
2003 er planlagt lærerundervisning omkring 
emnet »Bronzealder i Norden« med foredrag 
og praktisk undervisning i støbning med bron
ze. Det er et samarbejde med folkeskolelærer 
Dan Holmstrup, Espergærde Skole og Dan
marks Pædagogiske læreranstalt og museums
inspektør Lone Hvass.

Et formidlings- og undervisningsprojekt ba
seres på fotos fra byerne Helsingborg og Hel
singør i mands minde er påbegyndt i 2002 og 
forventes færdigt i løbet af 2003 med en ka
lender for året 2004, foredrag og mindre plan- 
cheudstillinger i begge byer, på skoler, i pie
jehjem m.m. Det er et samarbejde med cand.
mag Klavs Holm og Helsingborg Kommune 
samt Helsingørs Kulturforvaltning og Bøme-
og Ungdomsforvaltning. 

Der udarbejdes un
dervisningsmateriale 
til skoler og gymna
sier til de to perma- 

nente udstillinger. »Helsingørs Guldalder« og 
den kommende »Kulturlandskabet i det nord
østligste Sjælland«.

Formidleren er medredaktør og medforfatter 
til publikationen Folk og Minder i Nordsjæl
land. Desuden medredaktør og skribent til de 4 
årlige numre af Forening & Museum. Der er 
endvidere skrevet artikler i det kommunale blad 
Kontakten

Bogen: »Gurre Slot, lensmandsborg og kon
gebolig«, som udgives i begyndelsen af 2003 
på forlaget Wormianum, er skrevet af Lone 
Hvass, Vivian Etting, Nationalmuseet og ph.d. 
Charlotte Boje H. Andersen, samt bidrag af Jør
gen Steen Jensen, Nationalmuseet.

En mindre bog om Karmeliterhusets histo
rie, udarbejdes af cand. mag. Jette Wandel, der 
har været beskæftiget på Bymuseet i jobtræ
ning. Bogen redigeres af Lars Bjørn Madsen og 
Lone Hvass. Den udgives af Helsingør Kom
munes Museer i 2003 takket være økonomisk 
bistand fra firmaet Falkenberg A/S Rådgiven- 
de Geologer i Lynge.

Formidlingsafdelingen har deltaget i et plan
lagt samarbejde omkring turistbrochurer. Der
samarbejdes med Kronborg Slot, Handels- og 
Søfartsmuseet, Teknisk Museum, Hammer
møllen i Hellebæk, m.fl. En fælles brochure vil 
blive udarbejdet i 2003 i samarbejde med Hel
singør Turist og Erhvervsbureau.

Museernes årsberet
ning kan passende 
afsluttes med dette 
fotografi forestillen
de Set. Mariæ Kir
kes gamle pengetav
le fra 1577, der kan 
ses i museets nye 
permanente udstil
ling. I denne tavle 
samlede man penge 
ind til kirken. At den 
nu er i musets vare
tægt, er der måske 
en dybere mening 
med.
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