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»FISKERNE«atter åben!
Tirsdag den 10. november kunne Helsingør 
Kommunes Museer præsentere første etape 
af den endelige færdiggørelse af udstil
lingen "FISKERNE", som er skabt på grund
lag af arkitekt Per Christiansens meget 
store og fornemme fiskerisamling på Flyn- 
derupgaard Museet.
Gennem det sidste halve år, har der væ
ret arbejdet intenst på at lave nye og me
re autentiske rammer for Arne Meylings 
gamle fiskerstuemøbler i udstillingen FIS
KERNE. Endvidere er der i tilknytning til 
fiskerisamlingen blevet indrettet et nyt 
magasin til de fiskeriredskaber, som ik
ke er udstillet. "Fiskerstuen" med til
hørende udstillingsgang, er lavet med bi
drag fra Sparekassen SDS, Ragnhild Bruuns 
Fond, tømrermestrene H & K. Jensen, Fre
densborg, Helsingør Museumsforening, samt 
en række anonyme givere, medens museerne 
primært har bekostet de egentlige byg
ningsmæssige arbejder.

REDAKTION
Birger Mikkelsen 
(Ansvarsh.)
Kenno Pedersen
Lars Bjørn Madsen

Næste nummer af 
"Forening og Museum" 
udkommer i marts 
1988. Stof til bla
det er meget velkom
ment og bedes sendt 
til Bymuseet, Heste
mølles træde 1, 3000 
Helsingør, senest 25. 
februar 1988.

INDHOLD

Forsidebilledet:
Det hyggelige billede med nisserne, der ankom
mer til Helsingør Statshavn, er et udsnit af ét 
postkort, tegnet af Alexander Svedstrup (1864- 
1930). Han er nok bedst kendt som forfatteren 
til romanen "Erik Gudmand", men han var en ha
bil tegner og maler, som bl.a. selv illustrere
de sine rejseskildringer.
Postkortet er fra 1908 og udgivet af Jens Møl
lers Forlag i Helsingør. Hele kortet er gengi
vet på side 12.
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Else Egedam, som står for i- 
scenesættelsen af Bymuseets 
igangværende udstilling, 
"Dukkernes Verden", har siden 
1951 haft dukkeklinik i Hel
singør. Men først i 1987 lyk
kedes det Helsingør Kommunes 
Museer at udstille 196 dukker 
fra Else Egedams samling. 
Dukkerne er opstillede, så de 
optræder i tableauer, f.eks. 
er de på landet, til fødsels
dagsselskab, på legepladsen, 
skriver breve ved chartollet, 
eller klæder sig fint på til 
spadsereturen. Et af udstil
lingens tableauer har Else 
Egedam sammensat af alverdens 
forskellige dukker og som 
baggrund malet en regnbue - 
et symbol på verdens forskels 
lige racer.

Når man ser denne opstil
ling af de forskellige natio
naliteter kunne man ønske sig, 
at børn i meget større ud
strækning, end det er tilfæl
det i dag, ville få mulighed 
for at stifte bekendtskab med 
dukker af andre racer. Natur
ligvis findes der negerdukker 

i alle legetøjsforretninger, 
men tænk om man også kunne 
købe små skævøjede kinesere 
eller brunøjede indere?

Eller kunne man tænke sig 
en slags udveksling af dukker, 
børn og lande imellem?

Dukker knytter sig jo ofte

følelsesmæssigt til sin ejer, 
og derfor kunne man forestil
le sig den som et middel til 
allerede tidligt at opdrage 
børn til tolerance og forstå
else for alle folk og racer.
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Der findes næppe nogen kvinde, 
som ikke fra sin barndom har 
minder forbundet med dukker. 
De fleste kan sikkert også 
huske, hvordan ynglingsdukken 
så ud, hvordan den var klædt, 
og hvad den hed.

Dukken er en af de ældste 
former for legetøj vi kender. 
I det gamle Ægypten og Græken
land har man f.eks. fundet af- 
bildinger af dukker. I forhi
storisk tid er der ingen tvivl 
om, at miniatureudgaver af 
mennesker - eller dukker om man 
vil - har haft en magisk, re
ligiøs betydning.

Vi kan godt i dag fornemme 
en sær magi, der kan stråle ud 
fra en dukke med et særligt 
levende udtryk - en næsten 
hemmelig forbindelse mellem 
materiale, farve og udformning 
gør, at vi taler om, at dukken 
har sit eget liv.

En dukke er et stykke legetøj, 
der forestiller et menneske, 
nu oftest et barn. Ordet dukke 
havde tidligere knap så af
grænset betydning. En avis
annonce fra 1762 taler således 
ikke om porcelænsfigurer, men 
om "adskillige smaa Dukker af 
Børn, Fugle, Hunde, Haner og 
Høns". At en dukke er en lille 
- og helst nydelig - figur er 
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vel baggrunden for, at "Min 
Dukke" på Holbergs tid kunne 
bruges som kælenavn til en ung 
kvinde. - Kalder man i dag en 
pige for en dukke, er det ikke 
en ubetinget ros (selv om det 
pyntelige også her er en side 
af sagen).

Pigen med sin dukke er et 
fast element i vor forestil
lingsverden. Dette motiv fore
kommer hyppigere end nogen an
den kombination barn/legetøj i 
vort og det foregående århund
redes afbildninger af legende 
børn, som findes på tegninger, 
malerier, stik, fotografier, 
glansbilleder, postkort o.s.v. 
Illustrerede blade og især 
børneblade anvender temaet i 
udendørs og indendørs regie. 
Pigen med dukken står som til
skuer ved andre børns leg, 
eller hun sidder stille og 
artigt ved siden af de voksne. 
- Som omsorgen for hjem og 
børn har hæmmet kvinders del
tagelse i det offentlige og 
politiske liv, har dukkelegen 
virket afdæmpende på pigers 
hele adfærd. Først i plastic
alderen efter 2.verdenskrig 
har en dyr kæledukke kunnet 
overleve den agression, som 
lejlighedsvis kommer til ud
tryk hos næsten ethvert barn. 
Tidligere voldte utålmodighed,



hidsighed eller skødesløshed 
nemt ubodelig skade på dukken. 
- Alle blidere følelser kunne 
man derimod få afløb for.

Når dukker i stort antal er 
bevaret gennem generationer 
og ofte til slut foræret til 
et museum for på den måde at 
sikres, hænger det sammen med 
den dybe følelsesmæssige bin
ding, som mange piger har haft 
til deres dukke. Dukken funge
rer som "barn" og modtager af 
ømhed, som fortrolig ven, for 
hvem sorger og glæder udøses, 
og som trøster, når vrede og 
frustration vælter ind over en. 
Også i dag, hvor piger opdra
ges til større aktivitet og 
udadvendthed end tidligere, 
kan man ved at lytte til duk
keleg høre et barn dele både 
forventning og bange anelser 
med dukken. En lille pige kan 
f.eks. projicere sin angst for 
torden over i dukken og søge 
at overvinde frygten ved at 
tale beroligende og forsikre 
dukken om, at "mor" nok skal 
passe på den.

Som legeredskab indgår duk
ken i rollelege og efterlig
nende legesituationer. Den er 
et stykke legetøj af bestemt 
form, farve, størrelse og ma
teriale. Samtidig er den en 
egentlig person, en forlæng

else af barnets eget væsen, og 
åbner som sådan mulighed for 
bearbejdning af allehånde føl
elser og konflikter.

Hvor længe børn i Danmark har 
leget med dukker kan ingen 
vide. Europas ældste dukker er 
fundet i barnegrave fra antik
kens Grækenland og Rom. Til
svarende fund er ikke gjort 
fra Danmarks oldtid, og her
hjemme eksisterer kun få duk
ker, der har været i dansk eje 
i bare 200 år. Formodentlig er 
dukken dog også hos os en af 
de ældste legegenstande. Piger 
har efterlignet voksne kvin
ders forehavender, og forhån
denværende, anvendelige mate
rialer som træ, ler og skind
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har været brugt til fremstil
ling af primitive dukkebørn.

Dengang måtte faderen lave 
sine børns dukker, mens nuti
dens børn blot udpeger dem i 
en forretning. For som der så 
rammende står i sangen:

"Se min smukke, nye dukke, 
den kan lukke øjet, 
far har købt den, jeg har 

døbt den, 
mor har syet tøjet."

Og siden den tid, hvor F.J. 
Ring skrev disse linier, har 
den travle moder også måtte 
overlade fabrikanten at sy 
tøjet.

De dukker, vi ser i dag, er 
fremstillet af højst forskel
ligartede materialer: træ, 
stof, skind, ler, glaseret og 
uglaseret porcelæn, voks, pap, 
papmache, formbare blandinger 
af savsmuld, gips, lim, mel 
o.s.v., celluloid, jern, mes
sing og diverse andre metal
ler. I størrelse varierer de 
fra tommeliser på 2-3 cm. til 
kæmpedukker på over 1 m. En
hver race og mennesketype er 
snartsagt repræsenteret, og 
teknisk set findes alle af
skygninger fra den simpleste 
skematiske menneskefremstil
ling til det sindrigste meka
niske kunstvæk, der kan til
fredsstille den mest for- 
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dringsfulde voksne køber.
Nu om dage forestiller de 

fleste dukker børn, men tid
ligere fandtes der næsten ude
lukkende dukker med et vok
sent udseende. Det kan måske 
forklares ud fra den opfat
telse, at børn blev betragtet 
som små voksne, og pigerne 
skulle gennem legen forberede 
sig på at blive store, voksne 
kvinder, vel at mærke smukke, 
moderigtige kvinder. Dette 
giver H.C.Andersen os et ind
blik i i børnesangen, som han 
skrev søndag morgen, den 17. 
september 1871.

"Danse, danse, dukke min! 
Nej, hvor frøkenen er fin! 
Kavaleren ligeså, 
han har hat og handsker på, 
bukser hvide, kjole blå, 
ligtorn på den store tå. 
Han er fin, og hun er fin. 
Danse, danse, dukke min!

Her er gamle Lisemor! 
Hun er dukke fra i fjor;



håret nyt, det er af hør, 
panden vasket er med smør; 
hun er ganske ung igen. 
Kom du med, min gamle ven! 
I skal danse alle tre, 
det er penge værd at se.

Danse, danse, dukke min! 
gør de rette dansetrin! 
Foden udad, hold dig rank, 
så er du så sød og slank! 
Neje, dreje, snurre rundt, 
det er overmåde sundt! 
Det er nydeligt at se, 
I er søde alle tre."

Først sent i forrige århund
rede opstår den idé, at børn 
er børn.

Dukkelégetøjet var i tid
ligere tider ofte dyrt i for
hold til den daglige leve
standard. Når alligevel mange 
piger fra forholdsvis beskedne 
kår ejede smukt og veludført 
legetøj, kan det i høj grad 
skyldes forældrenes forstå
else af, hvor god en hjælp 
legetøjet kunne være ved op
dragelsen og uddannelsen af 
næste generations mødre og 
hustruer. Gennem legetøjets 
kærlige overtalelse centre
rede pigers følelsesliv og 
idéverden om mand, børn og 
hjem, og selv de vildeste 

pigebørn hensmeltede over 
poesien i miniaturegenstand
enes snart naive, snart kunst
nerisk fuldkomne omskrivning 
af virkeligheden.

Selv om det mest er børn, 
man i dag sætter i forbin
delse med ordet dukke, kan de 
færreste voksne sige sig fri 
for den fortryllelse, der 
ligger i begrebet. Tænk blot 
på de "lykketrolde", der hæn
ger i bilernes bakspejle. Men 
det bliver ikke blot ved det. 
Nogle voksne har fundet en ny 
måde at beskæftige sig med 
dukker på. Det er at samle på 
dukker, hvor interessen kon
centreres om dukkernes alder, 
sjældenhed og den dermed for
bundne værdi. Det vigtigste 
for børnene er stadigvæk duk
kernes udseende og tøj. For 

de voksne er dukker måske kun 
et tilfældigt samlerobjekt, 
hvorimod dukken for barnet al
tid vil være uerstattelig.

Mona Christensen
November 1987
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JULEMÆRKER PÅ MUSEET
I forbindelse med Helsingør Bymuseums udstilling af gamle julekort, vi
ses også en komplet samling af julemærker, lige fra disses første udgi
velse i 1904.
Det kan godt være, at postmester Ejnar Holbøll fra Charlottenlund ville 
gøre store øjne, hvis han kunne se, hvad hans idé med et julemærke til 
bare to øre har udviklet sig til, siden starten i 1904. Da blev det førs
te julemærke med billede af Dronning Louise udgivet og julemærkekomite
en dannet. Julemærket indbragte 74000 kr, og for dem oprettedes julemær
kehjemmene for tuberkuløse børn fra fattige hjem. I 1924 blev Holbøll in
viteret til USA af landets Nationale Tuberkulose Sammenslutning som æ- 
resgæst, og nu spredtes idéen hurtigt til andre lande.
Holbøll døde i 1927, og det år havde julemærket hans portræt som motiv. 
Med tuberkulosens tilbagegang bruges pengene fra julemærkesalget og ju
lemærkehjemmene idag mere til almindelige rekreationsophold for syge børn. 
Siden 1951 har julemærkerne været udsendt i ark med forskellige moti
ver. I 1970 tegnede den daværende prinsesse Margrethe "Juleforberedelse 
i Himmelborgen". Da kunstneren altid er hemmelig indtil mærkerne udgi
ves, havde trykkeriet fået at vide, at tegnerens navn begyndte med "W", 
og de ville derfor vende signaturen "M" på hovedet, hvilket dog forhin
dredes i sidste øjeblik.
Idag indbringer julemærket mange millioner og er blevet et eftertragtet 
samlerobjekt. De viste mærker er samlet af Lars Bjørn Madsen, som ven
ligst har udlånt dem til museet.

Annette Aagaard
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MØDER OG ARRANGEMENTER
vinteren 1987/88

Søndag den 13. december, klokken 14.oo: 
JULESTUE

på MARIENLYST SLOT
Med sang og musik, julehistorier og jule
snak vil vi hygge os og forberede os til 
den tilstundende jul.
Der skal også klippes og klistres jule
stads, så slottets store juletræ kan bli
ve iklædt sin rette pynt.
Der vil blive serveret kaffe - the - so
davand til "historiske" priser. Har du en 
god julekageopskrift eller en gammel fa- 
miliekagetradition er du meget velkommen 
til at præsentere den i julestuen (ring i 
givet fald til Poul Korse på Bymuseet).
Af hensyn til forberedelserne til jule
stuen bedes man tilmelde sig dette fami
liearrangement på telf: o2-21oo98.
PS: Med henblik på julen 1988 vil vi ger

ne etablere en julestudiegruppe; evt. 
interesserede kan ligeledes henvende 
sig på telf: o2-21oo98.

Torsdag den 25. februar klokken 2o.oo:
"CHRISTIAN DEN FJERDE OG HELSINGØR - 
CHRISTIAN DEN FJERDES HELSINGØR"

1988 vil blive et sandt Christian den 
Fjerde jubelår. Over det ganske land vil 
en lang række arrangementer og festlighe
der markere 4oo-året for hans overtagelse 
af kongemagten i 1588.
Gennem hele sin lange regeringsperiode 
havde Christian den Fjerde meget nære re
lationer til Helsingør. Om disse og om 
livet i Helsingør på Christian den Fjer
des tid vil museumspædagog Poul Korse 
fortælle og rammerne om denne beretning 
kan vel næppe blive mere ideelle end i 
kongens eget lystslot - Lundehave - eller 
som det i dag bedre er kendt:

MARIENLYST SLOT
der iøvrigt selv har kunnet fejre sit 
4oo års jubilæum i 1987.
Til dette arrangement er det ikke nødven
digt med forudgående tilmelding.
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SctOlai Kirkes
glemte ^kjolbFrise

I forbindelse med udbedringen af 
nogle alvorlige revner i Set. Oli 
kirkes indvendige, nordvestlige 
hjørne i august måned i år, blev det 
i 164o opsatte epitafium over kgl. 
majestæts forvalter over fyrene i 
de danske farvande og strønme, Jens 
Pedersen Grove, ndtaget og sendt til 
Nationalmuseet i Brede, hvor det vil 
blive efterset og konserveret for så 
atter at blive ophængt på sin plads, 
hvor det i lighed med de øvrige epi

tafier, igen vil være med til at for
skønne Domkirken.
Ved sådan en lejlighed dukker der 
ofte ting frem, som lader os få et 
glimt af tidligere tider, hvilket 
også skete her. Det første vi så 
bag epitafiet var vel henved 12 
spande århundreders støv, hvor imel
lem blandt andet fandtes et sammen
krøllet blad fra en lommebog med 
nogle latinske navne. Bladet må væ
re fra 16oo-tallet og er formentlig 
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en stump af en regning, for på den 
ene side står en række nævne (hvem 
ved, måske håndværkerne der har ar
bejdet med opsætningen af epitafi
et ?). Det eneste navn der kunne 
genkendes var Caspar Finke, som vi 
ved, smedede ophænget til lysekro
nen, som samme Jens Pedersen Grove 
skænkede kirken i 1633.
Vi fandt også to små bolde, syet af 
fint skind, som vel ved børns leg i 
kirken, må være forsvundet om bag 
epitafiet.
På væggen bag epitafiet fremkom de 
afbildede to våbenskjolde, som er en 
rest af den skjoldfrise vi ved be
finder sig under kalken, og som 
strækker sig hele vejen rundt i kir
ken over arkadebueme. De blev malet 
på muren kort efter den store udvi
delse af kirken, som var tilende
bragt 1559. Adelsmænd (sponsorer), 
som havde skænket penge til et så
dant byggeri, lod ofte deres våben 
male på væggen (i Set. Marie kirke 
blev de malet på træskjolde og er 
siden forsvundet).
Skjoldfrisen blev renoveret af H.C. 
Rosendahl i 173o og han lavede til
lige en liste, så vi idag ved, hvil
ke skjolde der befinder sig under 
kalken. De har vel stået synlige til 
1838, da man foretog store omforan
dringer i kirken, hvorved de sikkert 
er blevet kalket over.
Våbenet til højre tilhører, som der 
står skrevet, Mogens Krabbe. Han 

blev født 1513 og ejede, sammen med 
sin hustru Karen Ged, Vegholm og 
Skillinge i nordvestlige Skåne. Mo
gens Krabbe druknede den 28. juli 
1564 ved Tofteholm i Sverige. Det 
andet skjold tilhører Kirsten Linde- 
nov til SEllerup. Hun blev gift 
1557 på Fovslet med Steen Bille 
(hans våben må skjule sig under kal
ken til venstre for hendes). Om 
sidstnævnte ved vi hel del mere.
Steen Bille fik sin første opdragel
se i Dragsmark Kloster og sendtes 
derefter til sin farbror Torben Bil
le electus i Lund, der holdt ham i 
skole i Bosjb Kloster. Senere op
holdt han sig for sin uddannelses 
skyld 5 år i Frankrig og berejste 
dette land, England, Skotland og 
Tyskland. Efter hjemkomsten var han 
fem år ansat i kancelliet. I Syvårs
krigen deltog han fra først til 
sidst. Han gjorde tjeneste til lands, 
og var en tid fændrik ved den skån
ske fane. I forlening havde han fle
re store godser, og fra 1565 Herre
vad Kloster. Som industriel fore
gangsmand viste han sig ved at an
lægge den første danske papirmølle 
i bemeldte Herrevad samt et glas
værk. Han var ikke uden lærdom,skrev 
elegant latin og støttede gerne vi
denskabeligt arbejde. Størst fortje
neste har han indlagt sig ved sin 
interesse og forståelse for sin be
rømte søstersøn Tyge Brahe, der i 
begyndelsen af 157o'eme havde bolig
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og laboratorium på Herrevad, og som 
har omtalt sin onkel med både ærbø
dighed og hengivenhed. I 1577 ud
nævntes Steen Bille til landsdommer 
i Skåne, men endnu samme år svigte
de hans helbred, og i 1578 tvang 
sygdom ham til at søge afsked fra 
embedet. Den 5. januar 1586 døde 

han i sin kane ved Nivå. Både Steen 
Bille og hans hustru ligger begra
vet i Set. Maria kirke i Helsing
borg.

TORBEN BILL=JESSEN
Kirketjener

Udstilling af julekort på Bymuseet

Glædelig Jul og godt Nytår. De allerfleste af os har igennem årene skre
vet eller modtaget disse hilsener som optakt til juledagene og det nye 
år.
Nogle gange er ønskerne om en glædelig jul blevet modtaget med lidt dår
lig samvittighed, for lige netop den person man havde fået hilsen fra, 
havde man selv af den ene eller den anden grund ikke skrevet til. Hvad 
gør man så? Man skynder sig at sende et nytårskort og tænker vel næppe 
på historiens vingesus i den anledning.
Men historie og traditioner ligger der bag disse hilsener på de små post
kort. Skikken med at sende skriftlige nytårshilsener, er den ældste af 
12



de to traditioner og går helt tilbage til de gamle ægyptere, der på små 
papyrusstykker med hieroglyffer ønskede hinanden et godt nytår.
Også kineserne lagde vægt på at det nye år skulle forløbe godt, og atdem 
man kendte, kom godt ind i dette. Der findes således skriftlige kinesis
ke nytårshilsener fra år 300 f. chr.
Om europæerne var mere karrige med gode ønsker end andre folkeslag, er 
uvis, men de ældst bevarede europæiske nytårshilsener stammer først fra 
1300-tallet.
Det var træsnit med nytårsønsker og i regelen med bibelske motiver, li
gesom de ældste nytårshilsener man kender her fra landet fra 1700-tal- 
let. Specielt trykte julehilsener, kender man først fra midten af forri
ge århundrede. Det havde ganske vist været skik blandt det bedre borger
skab at overbringe en skriftlig julehilsen. Det kunne være gode ønsker 
eller være skrevet på et visitkort, som man personlig overbragte og lag
de i modtagerens visitskål, eller et julebrev skrevet på særligt dekore
ret papir og sendt med posten.
Tyskland var det førende land med hensyn til trykning af nytårskort, men 
det blev en englænder, Sir Henry Cole, der i 1843 opfandt julekortet,som 
vi kender det idag. Cole havde fået en ven ved navn John Calcott til at 
tegne kortet, og det blev trykt i 1000 eksemplarer på et trykkeri som 
Cole ejede. Motivet var familien ved julebordet og med den trykte hilsen 
"A Merry Christmas And A Happy New Year To You", og selv om ikke alle 
syntes om motivet, blev ideen med det trykte julekort hurtigt taget op 
af andre.
Omkring 1880 nåede julekortet til Danmark, og som i de fleste andre eu
ropæiske lande, var det ved århundredeskiftet umådeligt populært at sen
de julekort til hinanden.
Hvis kortet på den tid det kom frem skulle sendes med posten, skulle det 
sendes i en kuvert. Det syntes den østrigske professor Emanuel Hermann 
var overflødigt, og i 1869 skrev han i Neue Freie Presse, at da en tre- 
diedel af alle breve kun indeholdt korte meddelelser, kunne man nøjes 
med at sende et kort med posten og dermed spare kuvert, brevpapir, segl
lak og arbejdstid.
Besparelser må også dengang have været "in”, for professorens idé slog 
an i flere lande, især efter der også blev indført lavere porto for for
sendelse af kort. I Danmark blev det åbne brevkort eller korrespondance
kortet, som det kaldtes postalt, indført den 1. april 1871.
Selv om det var billigere at sende jule- og nytårshilsenerne på deåbne 
kort, blev de fleste alligevel sendt som brev. De fleste af de tidlige 
kort var nemlig så fint udformede med relieftryk, silkebånd og blonde
kanter, at de kun kunne sendes i en kuvert. Desuden måtte man indtil 
1904 kun bruge kortets forside til navn og adresse på modtageren; med-
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deleiser og hilsener skulle skrives på bagsiden, siden med det trykte 
motiv.
Til at begynde med, var motiverne på de trykte julekort fortrinsvis en
gelske eller tyske, men det varede ikke længe før de typiske danske ju
lekort fulgte efter. Nisser og røde postbude fik mængden af juleposten 
til at stige år for år.
Med de mange forskellige motiver der kom frem, kom også interessen for 
at samle på julekortene. Kortene kunne inddeles efter f.eks. motiv, 
kunstner, serienummer og årstal, for heldigvis fulgte ikke alle Emma 
Gads råd om at sende julehilsener på et blankt hvidt kort i stedet for 
på "det upersonlige trykte julekort".
Havde man fulgt disse råd, havde det nemlig ikke været muligt at vise 
de festlige jule- og nytårskort, som udgør en del af Helsingør Bymuse
ums postkortsamling, der vises på museet i hele december månde.

Kirsten Aagaard.

Fords Paalidelighedsløb.
I efteråret 1931, nærmere betegnet 
i dagene 1-4. september, arrangere
de tidens store bilfirma FORD et 
såkaldt pålidelighedsløb forskel
lige steder i landet, blandt andet 
i Helsingør. Her var det Motor - 
Compagniet, der stod for arrange
mentet. Motor-Compagniet lå dengang 
på Søndre Strandvej, hvor nu DKA og 
Avis Biludlejning har domicil i dag. 
Dengang lå her et stort og moderne 
bilhus, hvor Ford forhandledes. Det 
var ingeniør Granholm, der stod i 
spidsen for dette firma.
Når FORD arrangerede et "pålidelig
hedsløb" var det nok mere for re
klamens skyld end det egentlig var 
for at bevise Fordvognens pålidelig- 
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hed, idet der dengang næppe var no
gen, der var i tvivl om Fords egen
skaber. Det havde mere end 15 mil
lioner Ford T 'er forlængst bevist, 
og de 4 millioner Ford A 'er der i 
1931 kørte omkring i verden værnede 
om dette gode ry. Fords model A 
blev præsenteret i 1927/28 og beteg
nelsen A fik den, fordi Ford, efter 
at være kommet til bogstavet T i al
fabetet valgte at starte forfra, da 
den nye model skulle præsenteres. 
Ford problem var iøvrigt, at han 
havde svært ved at forny sig på sam
me måde som konkurrenterne, der 
hvert år lancerede en ny model. I 
1931 var Fords program og udvalg 
nøjagtig det samme som i 1928,



hvorimod Chevrolet, som var Fords 
største konkurrent, kom med nye mo
deller og større motorer næsten 
hvert år.
Her i efteråret 1931 var der stadig 
mange måneder til præsentationen af 
den nye Ford V8, så derfor valgte 
man at fastslå Fords identitet som 
verdens bedste vogn ved disse "på- 
lidelighedsløb" i landet. Ikke færre 
end 53 Fordvogne skulle køre uaf
brudt i 3 døgn eller 72 timer. Det 
var kun tilladt at fylde olie og 
benzin på bilerne. I Helsingør gik 
starten fra Axeltorv den 1. septem
ber kl. 13, hvor en Fordvogn skulle 
køre herfra til Hornbæk, videre til 
Gilleleje, Esbønderup, Esrom, Tikøb, 
Fredensborg, Hillerød, Hørsholm, 
Niverød, Nivå, Humlebæk og tilbage 
til torvet i Helsingør, hvor det 
var beregnet at vognen skulle an
komme 3 timer senere. Man kørte jo 
ikke så stærkt i gamle dage !! Ru
ten var 99 km. lang og skulle gen
nemkøres uafbrudt i 3 døgn.
Publikum kunne deltage i dette eks
periment på flere måder. Først ar
rangerede man en konkurrence, der 
gik ud på at gætte hvor mange kilo
meter bilen havde tilbagelagt efter 
de tre døgn. Man måtte jo påregne 
små differencer i hver tur, bl.a. 
på grund af skiftende chauffører. 
Publikum kunne også deltage som 
passagerer i vognen på turen rundt 
i Nordøstsjælland. Da dette blev 

offentliggjort, blev alle pladser 
hurtigt udsolgt. Både i de sene 
nattetimer og i de tidlige morgen
timer var alle sæder besat med in

teresserede helsingoranere. Da vog
nen kom tilbage fra en af turene, 
udtalte et hold lærere fra Almensko
len med rektor i spidsen til Hel
singør Avis: "Turen har været en Op
levelse af enestående Skønhed", og 
en af lærerne tilføjede: "Vejret har 
vist sit mest tillokkende Ansigt". 
Umiddelbart før starten, havde post
mester Dreyer foretaget en forseg
ling af speedometeret og kilomester- 
tælleren med lak og stempel. Til
stede ved denne højtidelighed var 
også den motorsagkyndige ingeniør 
Dithmar, der havde til opgave at 
plombere motorrummet, da enhver mo
torreparation var udelukket i dette 
løb. Herr og fru ingeniør Granholm 
var selvfølgelig også tilstede til
ligemed selveste direktør Mortensen 

15



fra Fords samlefabrik i Sydhavnen i 
København, der havde afset tid til 
at hilse på for en kort stund. Na
turligvis blev løbet fulgt af mange 
intereserede helsingoranere, unge 
som gamle. Mindre end et år forinden 
var forøvrigt Helsingør Motor Klub 
blevet stiftet.
Da løbet var slut den 4. september 
kl. 13, kunne den motorsagkyndige 
ingeniør Dithmar konstatere, at mo
toren ikke havde været rørt i de 
tre døgn, og postmester Dreyer sagde 
god for at kilometertælleren var u- 
rørt af menneskehånd. Om eftermid
dagen var der kaffebord på Hotl d' 
Øresund, og ved den lejlighed for
talte Grandholm: "Der er udleveret 
næsten 5oo billetter til Gættekon
kurrencen, og det rigtige Tal blev 
2364,3 km." Vinderen blev kommis

Eilif Hansen, GI. Banegårdsvej foran 
postkontrollør Aasberg og nr. 3 blev 
fru H.Hansen, Sudergade. Kort efter 
denne seance blev et telegram modta
get, og ingeniør Grandholm kunne for
tælle forsamlingen, at samtlige 53 
Fordvogne havde gennemført de 72 ti
mers "pålidelighedsløb" uden eet 
eneste uheld. En bemærkning der selv
sagt glædede Grandholm umådelig me
get.
Skulle der blandt læserne være nogle 
som deltog i dette løb på den ene 
eller anden måde, hører undertegnede 
meget gerne herom, ligesom alle for
mer for historier om biler og bilis
me i Helsingørområdet før 196o har 
stor interesse.

UFFE MORTENSEN 
GI. Banegårdsvej

Ford-vognen, start 
nummer 24 ved må
let på Axeltorv og 
Erik af Pommern i 
baggrunden. Herren 
i den lyse jakke t.v. 
for vognen er in
geniør Dithmar.Ved 
siden af denne,med 
hat,står politimes 
ter Petri.


