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Christian IV
Christian den Fjerde-året, som fejres i an
ledning af 4OO-året for hans overtagelse 
af kongeværdigheden, markeres over hele lan
det ved forskellige arrangementer. Således 
også i Helsingør, der vel mere end nogen 
anden dansk provinsby er overordentlig vel - - 
forsynet med storslåede minder om denne be
rømte konge og ikke mindst hans tid.
Ud over Kronborg og Marienlyst som de bedst 
kendte bygværker, omfatter minderne selve 
byen med en række spændende og velbevare
de huse, ligesom byens to gamle kirker rum
mer utrolig meget fornemt inventar fra net
op Christian den Fjerdes tid. Helsingør 
Kommunes Museer har valgt at lade disse min
der in natura være "udstillingen" om kon
gen og hans livfulde tid, og i stedet ta
ge andre og mere oversete sider af tiden 
op til behandling i en bredere tidsmæssig 
sammenhæng - om muligt i form af et histo
riskmarked, teater, egnsspil og musik. 
Endvidere arbejdes på en artikelserie i 
Helsingør Dagblad om Christian den Fjerdes 
tøjlesløse sundtoldsstad - søfartsbyen, lau- 
gene, håndværket, handelen, de fattige, de 
rige, heksene med videre.

Kenno Pedersen
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ET KAMMAGER
VÆRKSTED
Arbejdet med ben og horn har 
været kendt siden de ældste 
tider. Det har kunnet konsta
teres gennem arkæologernes 
søgen i køkkenmøddinger, mo
ser, begravelses-og offer
pladser, hvor man har fundet 
våben, redskaber og smykker 
af begge materialer. Det har 
vist sig, at forarbejdningen 
og brugen af ben og horn i 
den daglige tilværelse har 
været mest almindelig i den 

plads op gennem tiden, og da 
drejebænken blev kendt, gik 
dette arbejde ind i en ny fa
se, idet ben og horn er et 
taknemmeligt materiale for 
drejeren.
Det værksted bymuseet kan vi
se, har da også stået som en 
del af et drejerværksted, 
idet det har tilhørt drejer
mester Henrik Julius Hassel

ældre stenalder, tog noget 
af i den yngre stenalder, og 
da de forskellige metaller 
blev kendt, blev ben-og horn
genstandene reduceret til 
småting som knapper, kamme, 
nåle, smykker og småredska
ber som fiskekroge og lign. 
Som kunsthåndværk og husflid 
har arbejdet med dette mate
riale imidlertid beholdt en

J. & L. NIEMANN
Edvard Munchsvej 9



berg, som levede fra 183o- 
19o2, og som havde sit værk
sted i Bjergegade 13. Værk
stedet blev senere videre
ført af hans søn, Georg Has- 
selberg.
Horn som arbejdsmateriale fås 
sædvanligvis fra okser, køer 
eller tyre og kunne købes op
skåret og udpresset til horn
plader, tyndere plader kunne 
fås af fåre-og gedehorn, de 
kaldtes latemehom, hvoraf 
man fik de smukkeste fra Eng
land. Som navnet siger, brug
tes de tyndeste og hvideste 
til lygteglas.
Når kammageren modtog en sådan 
hornplade skrabede han den 
først ren for ujævnheder med 
forskellige skrabejern, lige 
og buede, der har håndtag i

begge ender. Efter denne pro
ceslagde han sine skabeloner 
på den, således at kamtænderne 
gik i hornets længderetning, 
ridsede formen af med en nål 
og savede derefter. Så bear
bejdedes formen med fil og 
sandpapir, så kanterne afrunde
des, og skulle f.eks. en nak
kekam være krum, måtte den op
varmes og sættes i pres et 
stykke tid. Dertil anvendtes 
forskellige tænger. Til frem
stilling af en spiseske brugtes 
små blyforme, som anbragtes 
omkring den udsavede, opvarme
de ske og derefter klemtes sam= 
men med en skruetvinge eller i 
en høvlebænk. Man kunne også 
bruge hornet i dets oprindeli
ge form og udnytte dets natur
lige krumning til bægre, ringe 
m.m. Når genstanden var færdig 
udformet, blev den pudset og 
poleret, hvortil anvendtes 
pudseskiven, der kunne sættes 
i forbindelse med et drivhjul.

Annette Aagaard
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OLDSAGER
En forårsdag for mange år siden 
gik. jeg hen over de marker, der 
støder op til Teglstrup Hegn ved 
gartneriet "Skovbrynet". Jeg 
ledte efter oldsager og havde 
netop fundet nogle sorte afslag, 
da en mand kom imod mig med et 
jagtgevær over armen. Han spurg
te interesseret, hvad jeg ledte 
efter på hans jord, og jeg for
talte om flintsagerne.
Nogle år efter overtog han gart
neriet og dybdegravede drivhuse
ne. Under dette arbejde fandt hr. 
Bent Jensen i ca. 3/4 meters 
dybde tre store sten sat sådan 
sammen, så de dannede ligesom et 
kammer og her lå to flintøkser, 
hvoraf især den ene er meget 
smukt forarbejdet. De er begge

Kærneøkser som denne er 
fundet ved Skovbrynet.
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fra jægerstenalderen.
Senere har jeg undersøgt egnen 
omkring Skindersø fra Nygaard 
mod Ålsgårde. På markerne ved 
Skindersøvej nr. 4o og 46 har 
jeg fundet meget flintaffald og 
enkelte redskaber: økser, skra
bere, bor, flækker og mikrolit- 
ter m.m.
I forbindelse med registrering 
af fortidsminder og private- 
oldtidssamlinger i vor kommune 
har jeg besøgt de fleste ejen
domme på denne egn, men desvær
re med et meget magert resultat. 
Fru Karen Hansen, Esrumvej 291 
oplyste dog, at hun havde gjort 

enkelte fund af flækker og af
slag samt en slagsten. Den fami
lie, der boede på Skindersøvøj 
46 indtil 1978, havde under tør- 
vegravning fundet et hjortegevir 
og en sleben flintøkse. Fra hos
pitalet og til Nygaard har man 
tilsyneladende ikke gjort fund. 
Måtte læsere eventuelt ligge in
de med oldsager eller oplysnin
ger hører undertegnede og museer
ne herom !

Steffen Bering Jacobsen 
GI. Hellebeekvej 45 
Helsingør

Hotno Ludens
- det legende menneske

Dette kunne være titlen på en 

kunnende særudstilling ved Hel

singør Konruunes Museer. I.ege- 

tøj vil nødvendigvis udgøre en 

væsentlig bestanddel af en så

dan udstilling. Legetøj har ek

sisteret til alle tider og i 

mange forskellige udformninger 

til såvel udendørs som inden

dørs brug, men har altid på en 

måde afspejlet dagliglivet.

Med "de nye tider" fik legetøjet 

en anden kulturhistorisk bag

grund. legetøj blev i højere 

grad købt færdigt. Der blev sam

tidig mere af det, og det fik en 

større udbredelse i og med, at 

det blev billiggjort ved den in

dustrielle massefabrikation.

Museerne har allerede en lille, 

nien ganske vægtig samling af le

getøj, luen vi kiuuie godt tænke 

os at få denne gjort større og 

mere repræsentativ.

Vi ved, at meget legetøj bliver 

kastet bort og vil derfor gerne 

opfordre alle børn og voksne til 

at tænke på naiseerne, når lege

tøj af den ene eller anden gnuid 

skal smides bort. Christian på 

lo år Læaikte på museerne, da han 

ikke længere havde den store in

teresse for at beholde en del af 

sit gamle legetøj. Han aflevere

de det til museet. Her fik det 

et mininet og blev registreret 

med senere udstilling forøje.

Kenno Pedersen
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Med Løvefødder AF
ANNETTE

—AAGAARDog Gesvejsninger
- et produkt fra Spies' kobbersmedie

På kobbersmednes laugsfane ses 

som en art vartegn en skinnende 
kobberkedel, som nok var laugs- 

medlemmemes hovedartikel. 
Bymuseet er ved køb konmet i be

siddelse af et flot eksemplar, 

en kedel på tre ben, udsmykket 

med punslede ornamenter, rocail- 
ler, sløjfer og blomster. På 
hanken er den stemplet: W. Spies 

Helsingør. Kedlen er udført ca. 
1865 af Johan Heinrich William 

Spies, som blev kobbersmedemester 

i Helsingør 1857. Han boede med 

familien i Stjernegade 13, og

1; f

gennem annoncer kan man se, at 

han også har deltaget aktivt i 
byens liv. Efter en børnegudstje

neste i julen 1883 modtager han 

bortkomne effekter, og i 1877 
modtager han tilmeldinger til 

Industriskolens kursus. I decem

ber 1879 har han fået 5 års ene
ret på fremstilling af en mælke

køler, han har opfundet. Han har 

forskellige lejligheder til leje 
og averterer efter læredrenge.

Tydeligt nok en aktiv mand, et godt 

forbillede for hans senere så kend
te oldebarn Simon Spies. Kobberked

len er et smukt stykke håndværk med 
den karakteristiske slaglodning i 
bunden og de usædvanelig mange for

siringer. Man kan næsten med smede

svend Madsen i Hostrups komedie 

"Genboerne" udbryde: "Blankt Mes
sing med Løvefødder og Gesvejsnin
ger. Saadan Noget ser man ikke hver 
Dag."
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TITTER
GENOPSTILLING AF DE GAMLE 
GRAVMONUMENTER PÅ HELSINGØR 
KIRKEGÅRD

Da man i 196o'erne besluttede 
at omdanne Kongensgade til 
den indre bys hovedfærdsels
åre, kostede det som bekendt 
store kulturhistoriske tab. 
Foruden nedrivningen af alle 
de smukke gamle huse langs 
Kongensgades nodre side, for
drede hensynet til den øgede 
trafik også inddragelsen af 
en stor del af Helsingør Kir

Købmand Christian van Mehrens 
meget fornemne gravmæle foto
graferet omkring 1925. Nu får 
det atter lov til at stå op 
ad muren med det samme hus i 
baggrunden.

kegårds ældste del til vejan
lægget. Ligbærerlaugets gamle 
ligvognshus måtte rives ned 
og en lang række gamle spænd-
ende gravminder over kendte 
helsingørske slægter som Mar- 
strand, van Mehren, Tegner, 
Knox, Mullens, Olrik, Purgan, 
Unna og mange flere måtte 
sløjfes. En del af gravsteder
ne blev flyttet længere ind 
på kirkegården, således fami
lien Olriks fine gravmonumen
ter, der idag står ved muren 
langs Nygade, så nær ved deres 

8

oprindelige plads som muligt. 
De fleste gravsteder blev dog 
sløjfet helt. Man var imidler
tid heldigvis så pietetsfuld, 
at man valgte at gemme de 
gravmonumenter, som man anså 
for så værdifulde, at de ikke 
kunne destrueres. De blev der
for opstillet ved kirkegårdens 
materialhus ved I.L.Tvedesvej.



Blandt disse var købmand Chri
stian van Mehrens meget for
nemme monument som man til
skriver den kendte stenhugger 
Frantz Nay (o.1766-1823 ). Det 
er en af Helsingør Kirkegårds 
største kunsthistoriske sevær
digheder, næppe overgået af 
andet end general F.E.Ohlrog- 
ges store monument ved indgan
gen fra Nygade. Slægten van 
Mehren efterlod sig flere fine 
gravmæler, der sammen med bl. 
a. en del af slægten Tegners 
og slægten Mullens gravmæler 
blev reddet ved vejudvidelsen. 
Disse gravmonumenter stod alle 
langs den gamle mur ud mod I. 
L.Tvedesvej, og Helsingør Kom
munes Museer har nu sammen med 
kirkegårdsinspektør Bent Chri
stiansen lavet et forsøg på en 

nyopstilling af disse monumen
ter i mere naturlige omgivel
ser end i "lapidariet" ved ma- 
terialhuset.
De bliver nu opstillet langs 
den nye mur så nær ved deres 
oprindelige placering som vel 
mulig. Det er så heldigt, at 
de alle blev fotograferet in
den vejudvidelsen, således at 
man rimelig nemt kan rekon
struere gravstederne. Da der 
jo er tale om sløjfede grav
steder, hvor de jordiske re
ster af de personer monumen
terne var sat over, nu ligger

Kirkegårdens hjørne mod Nygade og 
I.L.Tvedesvej omkring århundrede
skiftet. Ligvognshuset, det gamle 
kirsebærtræ og stakittet forsvandt 
ved den store vejudvidelse. Chri
stine Mølle i baggrunden brandte i 
1928.



under vejens asfalt, vil der 
ikke blive tale om en egentlig 
genskabelse af gravstederne

Fint udhugget marmorrelief 
i gravmæle for købmand En- 
gelbrecht Holm.
Motivet symboliserer han
delen og den nødvendige 
flid (bikuben).

med hække omkring fiktive 
gravsteder. Men monumenterne 
vil blive opstillet, så de så
vidt muligt står som de oprin
deligt stod, ligesom også den 
slags træer der flankerede dem, 
vil blive plantet. Således vil 
monumentet over van Mehren at
ter komme til at stå op mod 
kirkegårdsmuren flankeret af 

thujaer og i selskab med de øv 
rige fine monumenter over 
Mehren-slægten. Marmortavlen 
over kaptajn og kæmner Ludvig 
Ferdinand Tegner vil atter 
blive ophængt på kirkegårdsmu
ren, som det var almindeligt 
at gøre på den gamle kirke
gårdsmur, og de 4 fine sand
stenstavler over slægten Knox 
og Mullens vil atter komme til 
at stå på række foran kirke
gårdsmuren med takstræer imel
lem .
Denne ældste del af Helsingør 
Kirkegård vil hermed fremover 
langt bedre kunne fortælle sin 
lange og spændende historie 
for den lidt romantiske kirke
gårdsvandrer, som den kunne 
inden den måtte afgive en alt 
for stor del af den indviede 
jord til trafikken.

Lars Bjørn Madsen

MØDER OG ARRANGEMENTER
Torsdag, den 25. februar, kl. 2o.

Vi minder om mødet på Marienlyst 
Slot, hvor museumspædagog Poul 
Korse fortæller om Christian den 
Fjerde og Helsingør.
Nærmere beskrevet i Forening & 
Museum nr. 4/1987.

Torsdag, den lo. marts, kl. 19.3o

ORDINÆR GENERALFORSAMLING på
Marienlyst Slot.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Efter generalforsamlingen vil 
museumschef Kenno Pedersen for
tælle om slottet og dets spæn
dende, 4oo-årige historie.
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LOKALHISTORISKE
NYUDGIVELSER
-ved Poul Korse
Helsingør Kommunes Museer har i 
1987 registreret følgende lokal
historiske publikationer.
MOSEBYEN - Registrant for Mør- 
drup landsby, 1986.
(12o sider. 111. kr. 122)
Omfattende og rigt illustreret 
gennemgang af landsbyen Mørdrups 
historie samt beskrivelse af 
hver enkelt af de tilbageværende 
gamle gårde og huse.
Helsingør-som fotografen så det: 
SNEKKERSTEN OG SKOTTERUP 
(Billedhæfte. 32 sider. Kr. 2o - 
for museumsforeningens medlem
mer : Kr. 2o) .

Helsingør-som fotografen så det: 
SMEDEN
(Billedhæfte. 32 sider. Kr. 3o).
Hæfterne 7 og 8 i den lille po
pulære serie.

Helsingør Kommunes Museer - 
ÅRBOG 1986.
(12o sider. 111. Kr. loo (til
sendt Museumsforeningens med
lemmer som gave)).
Årbogen indeholder artikler om 
offentlig og privat forsorg i 
Helsingør 1737-18o8, brændevins
industrien i Helsingør i anden 
halvdel af 18oo-årene, værftets 
snedkeri 1882-1932. Desuden mu
seernes og Kulturelt Udvalgs be
retninger for 1986.
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...og i loo år var vi 
fælleSiDonten...

(56 sider, ill. ikke i handelen)
Tom Danielsen har skrevet histo
rien i anledning af Specialar
bejderforbundets Helsingør afde
lings loo års jubilæum.
... rundt om ERLING.
(88 sider. Ill. Kr. 55)
Et afslappet portræt af Helsin- 
gøiKredsens mangeårige social- 
demok-atiske folketingsmand og 
minister.
Folk og minder fra Nordsjælland. 
(Julehæfte. 52 sid. Ill.Kr. 85)
Bl.a. artikler om Helsingørs 
første vejviser, fiskerlejerne 
Snekkersten og Skotterup samt 
Helsingørfotografen Christian 
Wismer.

NORDSKOV MØLLE fortæller. 
(48 sider. Ill. Kr. 2o).
Den gamle mølle i Aalsgaarde 
fortæller sin historie gennem 
Lis Møller Hundebølls pen. 
Forhandles af forlaget Heureka, 
Tof terup.
BLANDT BØDLER OG ANDET SKARNS
FOLK. (4o sider, Ill. Kr. 58).
Efter heksene og fuskerne og 
bønhaserne beretter museumschef 
Kenno Pedersen dennegang liv
fuldt om en anden af fortidens 
out-sidergrupper.
Desuden udgiver de lokalhisto
riske foreninger regelmæssige 
medlemspublikationer, der også 
indeholder lokalhistoriske ar
tikler .

Poul Korse

Idyl fra det forsvundne Helsingør, må man vist kalde tegningerne på for- og bag
siden. De viser Havnepladsen omkring 1880 inden stationen blev bygget. På begge 
tegninger ser man det kampestore toldbodpakhus med havnekontoret til venstre for 
dette. I havnekontorets gavlkvist sidder uret fra det nedrevne Øresunds Toldkam
mer til glæde for de passagerer, der skulle med dampskibet. På forsidebilledet 
ser man endvidere byens toldbod, der lå, hvor nu Toldkammeret ligger. Det var en 
pragtfuld bygning opført i 1783. Kun to bygninger på tegningerne eksisterer nu, 
nemlig Strandgade 75 (Simon Unna) og Rådhuset, hvis tårn ses i baggrunden. N


