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SPRIT £ .
Gamle Broderier

Nu må man ikke foranlediges til at tro, at Museums
foreningens ærværdige blad er blevet en rejsebro
chure efter forsidebilledet at dømme. Forsidens mo
tiv er såmænd hentet fra Nordre Strandvej 46, hvor 
der i sin tid lå en kinesisk pavillon opført af den 
velkendte Helsingør-familie Tvede. Anledningen til 
forsidebilledet, iøvrigt en akvarel malet af en fru 
Herløw i 1940, er, at museet er ved at lave en ud
stilling omkring Tvede-familien.
Et andet af museets billeder danner ramme om denne 
udstilling, nemlig et stort maleri af familien 
Lundwall, malet af J.F. Møller på landstedet Belve- 
dere i 1850-erne. En af personerne på billedet er 
Marie Louise Lundwall, gift Gradmann, hvis datter 
Elizabeth blev gift med direktør Charles Tvede, søn 
af grundlæggeren af Tvedes Spritfabrik i Helsingør 
I.L. Tvede.
Fra hende og andre af kvinderne på billedet stam
mer den omfattende håndarbejdssamling, som semina
rielektor Eva Nielsen for nogle år siden har fået 
overdraget af Ellen Bartholdy, født Tvede. Eva Ni
elsen er gift med Kitty Tvedes gudsøn Flemming du 
Jardin Nielsen, der har udarbejdet en slægtstavle 
over familien Lundwall, hvortil en del af broderi
erne kan henføres.
Håndarbejderne, der omfatter brugs- og beklædnings
genstande har været i familiens eje fra 1750-erne 
og er en af landets største håndarbejdssamlinger i 
privat eje.
På særudstillingen, der er blevet til ved et samar
bejde mellem museet og Eva Nielsen, kan man foruden 
håndarbejderne se en række genstande, fotos m.m. 
fra livet omkring Tvedes Spritfabrik.

Udstillingen på Bymuseet er åben daglig kl. 12-16 
fra den 11.5. - 1.9.1988. Gratis adgang.

Annette Aagaard og Kirsten Aagaard

REDAKTION
Birger Mikkelsen 
(ansvarsh.)
Kenno Pedersen
Lars Bjørn Madsen
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UBBERUP SKOLE
Frederik V lod fra 1721 oprette 
240 rytterskoler på rytterdi
strikterne. På Kronborg Rytter
distrikt fik det dengang meget 
udstrakte Tikøb Sogn tildelt 2, 
en i Borsholm og en i Tikøb. De 
opførtes 1722.
For børnene fra Mørdrup, Esper- 
gærde og Tibberup var det en 
vej på over en mil gennem skove 
og overdrev, så det kan ikke 
undre, at de ikke mødte jævn
ligt op i skolen.
Dengang var egnen her omkring - 
Mørdrup, Tibberup, det meste af 
Espergærde, Søbækhus (Somøllen) 
og Busserup - fæstegods under 
Krogerup. Og det ville så abso
lut være en fordel for godsets

1751-1796
ejer, at fæstebønder og fæste- 
husmænd kunne det mest elemen
tære, hvad læsning, skrivning 
og regning angik. Det gjaldt 
ikke mindst religion, der lær
te dem at være autoritetstro og 
underdanige tjenere for herska
bet .
I 1751 lader Frue Conference 
Raad Inde Rostgaard (Conradine 
Reventfeldt) i sin gudelige om
sorg et smukt skolehus opbygge 
efter den dertil givne donation 

* af salig Frøken Fridericia Con- 
radina von der Maase af en 
kapital på 250 rd. til en sko
leholder. Det vil sige skole
holderens løn er renter af ka
pitalen, og de udgør 10 rd. år
lig. Der har vel været en til
hørende jordlod og en natura- 
lieindtægt fra forældrene, men 
det var en ussel løn. Til Sam
menligning kan nævnes, at sko
leholder Gjødesen i Tikøb fik

* Fridericia Conradina von der 
Maase var datter af Conradine 
Sophi Rostgaard og ritmester 
von der Maase ■♦•1 728. Samt dat
terdatter af Conference Raad 
Inde Rostgaard.
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U rd. samt naturalier i 1742. 
Over skolehusets dør opsættes 
en tavle med indskriften: 
Stat Skole Huus til Guds og 
Rostgaards Stammes Ære, 
Hvori vor ungdom skal Guds san
de Kundskab lære.
Herfra velsignels til Gods og 
Herskab gaaer, 
og Frøiken von der Maass et æ- 
vigt Minde faaer.
Jo, det er lydighed og underda
nighed, den kære ungdom skal 
lære !
Det er kun få skoleholderes 
navne, som det har været muligt 
at finde frem til. Den første, 
man har kendskab til, er skole
mester Munch, som i hvert fald 
virkede i 1755 og 1756.
Fra 1763 til 1765 hedder skole
holderen K. Rebæch. Han kendes 
fra en meget svulstig og under
danig bønskrivelse til den høj
ædle, højærværdige og højlærde 
hr. biskop (Ludvig Harboe, bi
skop over Sjællands stift), 
højgunstige øvrighed. Det lå 
dog i tiden med en sådan formu
lering. Rebæch har påtaget sig 
den liden skoletjeneste ved 
Tibberups Skole på Frue Confe
rence Raad Inde Rostgaards gods 
på provst Garboes anbefaling. 
Garboe var også præst i Tikøb

Kort over området.
Udsnit af målebordsblad fra 1947 
1:20000
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Sogn. Det har åbenbart været 
ned løfte om, at Garboe siden 
ville hjælpe Rebæch til et bed
re embede. Nu kan Rebæch altså 
ikke mere eksistere for den løn 
han får. For nu vægrer foræld
rene sig ved at skulle betale 
ham, for de er nemlig tvungne 
til at betale til den kongelige 
skole i Tikøb. Deres betaling 
erlægges i naturalier. Foræld
rene vil ellers gerne være fri 
for at sende deres børn til Ti
køb, da undervisningen der ikke 
er meget bevendt, eftersom sko
leholder Gjødesen er blevet for 
gammel.
Rebæch beder så mindelig bi
skoppen om at skaffe ham et an
det embede, og han henviser til 
de 2 anbefalingsskrivelser fra 
provst Garboe og oberstløjtnant 
von der Maase, som skriver på 
sin svigermors vegne. (Det er 
nu ikke hans svigermor, men 
hans mormor).
Hvor Rebæch får andet embede, 
vides ikke, men han forsvinder 
ud af billedet.
En af hans efterfølgere hedder 
Christopher Piil. Kort fortalt: 
Han dør 51 år gammel i 1772. 
Herefter hedder skoleholderen 
Johan Friderik Lehnert, som er 
en tidligere gevorben d.v.s. 
hvervet soldat. I 1771 er han 
40 år, hans kone 50 år gammel. 
Det var ikke megen uddannelse, 
der krævedes for at være lærer, 

man skulle blot kunne læse, 
skrive og regne.
Det er nu ikke alle af voksen
generationen, der er analfabe
ter på den tid.
På ”Toftegaard", gård nr. 8 i 
Mørdrup bor fæstebonden Peder 
Jørgensen. Han og 2 andre får 
hver overrakt en bibel af prov
st Garboe i 1771. Biblerne er 
finansieret af et legat. På 
dette tidspunkt er Peder Jør
gensen 64 år. Hans farbror og 
datter er også læsekyndige. 
Der er i denne tid interesse 
blandt befolkningen for børne
nes skolegang.
I 1763, samme år K. Rebæch kom
mer som skoleholder til Tibbe- 
rup Skole, er 4 mænd fra Tikøb 
Sogns søndre part mødt op i 
præstegården i Tikøb for at ta
le med biskoppen, der er på 
rundrejse. De er utilfredse med 
skoleholder Gjødesen, der ikke 
mere magter at holde styr på 
eleverne, og dermed er under
visning af dem umulig. 

Skønt provst Garboe ikke er 
særlig begejstret for ham, hol
der han åbenbart hånden over 
ham, for der sker ikke noget i 
sagen.
3 år senere i 1766 skriver de 
samme mænd plus yderligere 2 et 
brev til biskoppen, for nu er 
forholdene i Tikøb Skole for 
kritisable. "Dog have vi for 
hånds Alderdoms Skyld tiet der-
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til i nogle Aar i det Haab at 
Gud self skulde giøre en god 
Forandring herpaa", skriver de. 
Det gjorde Gud så omsider, for 
Gjødesen døde samme år i Decem
ber 81 år gammel .
1785 nedsætter kronprins Frede
rik, den senere Frederik VI, 
Den Lille Landbokommission, der 
også tager sig af skoleforhold. 
Der planlægges oprettelse af 
skoler på Kronens gods i Frede
riksborg og Kronborg Amter. Ved 
placeringen af de nye skoler må 
tages "i betragtning, at bøn
derne fordeles således til vis
se skoler, at vejen dertil ikke 
falder længere, end at børnene 
uden vanskelighed flittigt kan 
søge samme og - - at en fjer
dingvej bliver det længste mål 
for noget barn". Det gennemfør
tes dog først ca. et halvt år
hundrede senere.
Men tilbage til Tibberup Skole. 
Siden 1786 har skoleholderembe- 
det været ledigt. Det er præ
sten, der nu hedder Fangel, som 
administrerer lønudbetalingen, 
og nu i 1792 er renterne vokset 
til 60rd.. Det er de renter, 
som skulle udgøre lærerlønnen i 
de forløbne 6 år. Fangel erklæ
rer, at "ingen duelig Person 
har villet melde sit til dette 
Hunger Brød, efter at de forri
ge een efter den anden havde 
forladt det".
Han er nu i tvivl om, hvad han
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skal gøre med rentepengene, og 
han henvender sig derfor til 
sin biskop, som nu hedder Bal
le .
Det er som nævnt i denne perio
de, at der planlægges skoler i 
amtet, og i denne forbindelse 
meddeler Fangel biskoppen, at 
Krogerup Gods' nuværende ejer 
Frue Kammerherreinde von der 
Maase (Sophie Henriette de Mol- 
tke) har sørget for, "at de 
fornødne Jorder er blevet ud
lagte til en Skole paa Godset 
paa et Sted, som dertil kunne 
eragtes beqvemmest, og hvor 
følgelig ogsaa en Skole maae 
bygges".
Dette kommenterer biskop Balle 
med følgende ord: "Formodentli- 
gen maae dog et saadant Huus 
(skolehus) have forhen været 
til, da ellers ingen Hjelpe- 
Skole kan tænkes, at have fun
det Sted, i Særdeleshed naar en 
fast og bestandig Skoleholder 
dertil var antaget".
Om de opsparede renters anvend
else spørger Fangel nu:
1. Skal Tibberup Skole opbyg

ges på Hans Majestæts be
kostning, eller

2. skal godsets ejer selv lade 
den opbygge på egen bekost
ning og i så fald, må de op
sparede renter anvendes her
til, eller

3. må de opsparede renter læg
ges til kapitalen for derved



at forhøje skoleholderens 
løn?

Fangel nævner intet om tidlige
re opsparede renter, og det 
kunne tyde på, at embedet dog 
har været besat i årene 1751 - 
1786.
Dette brev fra Fangel af 29. 
November 1792 sendes kommando
vejen via provst, biskop, Ren
tekammeret, amtmanden, tilbage 
til Rentekammeret, hvis svar 
sendes via amtmanden til bi
skoppen den 4. Maj 1793.

Rentekammeret svarer, at det 
kun har bemyndigelse til at 
foranstalte nye skolers opbyg
gelse på de kongelige godser, 
og det kan ikke indlade sig i 
sager, der vedrører en skoles 
indretning og opbyggelse på et 
privat gods. 
Bliver det så til noget med 
skolebyggeriet på Krogerup Go
ds' jorder?
Jo, der bliver bygget et skole
hus på 7 fag på Hovvejen på den 
jordlod, som i 1844 matrikule
res under nr. 14 af Mørdrup By.

I dag Hovvejen nr. 43.
Af en brandforsikringspolice af 
20. December 1794 fremgår det, 
at vurderingssummen er 560 rd.. 
Til sammenligning kan nævnes, 
at de 9 gårde i Mørdrup samti
dig assureres for beløb fra 310 
- 730 rd, så Tibberup Skole har 
ikke været en ussel rønne. Ta
get har højst sandsynlig været 
af tegl.
Hvor skolen i 1751 byggedes er 
ikke sikkert fastslået, men det 
er ikke utænkeligt, at den har 
ligget samme sted. Det gamle 
skolehus var ikke i brug i 6 år 
på grund af manglende skolehol
der, så det har vel været ret 
så forfaldent.

Imidlertid bliver det kun få år 
huset rummer skolen. Muligvis 
udkonkurreres den efterhånden 
af "Lerskolen", som bygges 1794 
-95 i Snekkersten på Kronens 
Gods .
1. December 1796 er skolens da
ge talte. Da overdrager Kroge- 
rups ejer Friderich Anthon Adam 
von der Maase til Hr. Provi
antforvalter Grønvold til evin
delig Arv og Eiendom det imel
lem Tibberup og Mørdrup nye op
bygte Huus paa 7 Fag, Godthaab 
kaldet -- med tilliggende 5 Tdr. 
Land geometrisk Maal, samt den 
paa samme staaende Over og Un
derskov" .
Siden hen gik stedet tilbage 
til Krogerup, men nu er det i
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privat eje, og matr. nr. 14 er 
udstykket i flere parceller.

Kilder: 
Matrikelarkivet: Koncept Kort 
over Mørdrup og Espergierde By
er . 1810.
Matrikelarkivet: Sogneprotokol. 
Niels Stenfeldt: Om Tikøb Sogn 
i gamle dage. 1960. 
Nationalmuseet: 2. afdeling. 
Tikøb Sogn. Præstearkivet. 6803. 
Rigsarkivet: Rentekammeret. 
Sjællandske Landvæsenskontor. 
2482.248 Journal nr. 492.1793. 
Landsarkivet: Kirkebog for Ti
køb Sogn 1715 - 1780.

Sjælland Stifts Bispearkiv: 
Indkomne sager 1737 - 1820. 
Brandforsikringsprotokoller: 
Tikøb Sogn 1793 - 1800. 1800 
1858.
Krogerup Gods Fæsteprotokol 
1764 - 1898.

Februar 1988

Kirsten Johansen 
"Kærsgaard" 

Mørdrupvej 98 
Espergærde

FninnnKHMFNTATinN
-nutidsregi strer i ng

Hvordan lever vi i vore bo
liger? Hvorledes bliver for
skellige former for erhvervs
arbejde udført?
Disse spørgsmål er noget af 
det Museumsforeningens ar
bejdsgruppe for fotodokumen
tation prøver at besvare, så 
også vore efterkommere kan 
få indtryk af, hvilken spænd- 
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ende periode vi lever i idag. 
Det er mangel på konkrete op
lysninger om helt almindelige 
dagligdags ting, der gør fo
toregistrering aktuel. De små 
detaljer, vi selv betragter 
som en selvfølge, kan blive 
vigtige brikker i det histo
riske puslespil, vi alle del
tager i.



Er dette registreringsarbej
de kun for specialister? 
Svaret er nej. En god ind
faldsvinkel er en historisk 
interesse, en lyst til at i
agttage, lytte og respektere 
mennesker og deres livsform. 
Desuden er det væsentlig at 
sammenholde de informationer 
vi bliver delagtiggjort i , 
så det supplerende billedma
teriales værdi bliver opti
malt. 
Hvorledes foregår dette ar

bejde? Hvordan finder jeg 
spændende emner?
For ikke at udvælge en til

fældig adresse i telefonbog
en eller ved at udpege et 
sted på bykortet med lukkede 
øjne, så tænk på nogen eller 
noget du kender godt, har 
kendskab til i forvejen, det 
gør måske opgaven lettere, 
overkommelig og begrænset. 
Her vil jeg nævne et eksem
pel på en registreringsform 
jeg har anvendt.

ET HUS I SNEKKERSTEN
Husene i området nær havnen 
i Snekkersten er en spænden

de blanding af alt lige fra 
gamle fiskerhuse til moderne 
parcelhuse. Huset jeg beskri
ver er vores genbos idylli-

9



ske velbevarede bygninger. 
Dokumentationen viser hvor
ledes der leves 1 disse om
givelser dags dato, samtidig 
med at den giver historiske 
tilbageblik. 
Følgende punkter forsynes 
med korte informative oplys
ninger. Disse vedlægges ne- 
gativer/fotografier der vi
ser huset udefra samt inte
riør og et par af husets be
boere :
Adresse, mtr.nr.opførel sesår. . 
Ejerforhold /beboernes navn... 
Evt. indflytningstidspunkt ... 
Bygningsændringer med årstal.. 
Situationsplan (i dette til
fælde kopi af gammel blyants

tegning, med angivelse af de 
bygninger der findes på ejen
dommen ). . .

Skitse af husets indretning 
med ruminddeling og indteg
nede fotovinkler d.v.s. an
givelse af, hvor de enkelte 
optagelser er fotograferet 
fra, samt den vinkel der vi
ser hvor meget der er med på 
de enkelte billeder... Dette 
er nødvendigt for at lette 
en senere rekonstruktion. 
Efter endt arbejde er dette 
materiale givet til ejendom
mens ejer/beboere til gen

Dagligstuen i huset Gydevej 4 
i Snekkersten. Forf. fot.1987
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nemsyn og i kopi inden arki
vering på Helsingør Kommunes 
Museer.
Ilar man lyst til at deltage 
i et sådant registreringsar
bejde kan man vælge den 
fremgangsmåde der passer en 
bedst. Det vigtigste er, at 
vi får de nutidshistoriske 
værdier registreret og beva
ret og hertil kan Museums
foreningens Fotodokumentati
onsgruppe medvirke.
PS Under arbejdet med oven
nævnte er fremkommet inter

essante historiske oplys
ninger og effekter. Disse 
har tilknytning til de land
liggerfamilier der boede her 
i sommerhalvåret og fisker
familierne der udlejede.
Dette kun for at nævne mulig
heden for fornyet inspirati
on og interesse til at fort
sætte med dette arbejde.

Torben F.Olsen, Gydestien 2
Snekkersten

Kontingentet følger nu kalenderåret
Helsingør Museumsforening holdt 
d. 17. marts ordinær general
forsamling på Marienlyst Slot.
Kontingentopkrævningen i Hel
singør Museumsforening bliver 
lidt "skæv" i det næste år. 
Foreningens generalforsamling 
har nemlig vedtaget, at regn
skabsåret, som hidtil er be
gyndt på vor "fødselsdag" i au
gust, fremtidig skal følge ka
lenderåret. Konsekvensen bliver, 
at der til sommer vil blive op
krævet halvt kontingent for an
det halvår af 1988 og derefter 
i januar normalt kontingent for 
hele 1989.
Til gengæld for denne regnskabs

tekniske tilpasning afstod be
styrelsen fra at foreslå kontin
gentforhøjelse, selvom mange ud
gifter stiger.
Det nye regnskabsår, som muse
umsforeningens revision og kas
serer havde ønsket, blev vedta
get enstemmigt på generalforsam
lingen som torsdag d. 17. marts 
blev holdt på Marienlyst Slot, 
hvor museumspædagog Poul Korse 
var dirigent. 
Formanden, lakob Olrik indledte 
sin beretning med mindeord over 
foreningens kasserer, fhv. vice- 
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skoleinspektør Erik Gøbel, som 
døde i fjor. Jakob Olrik fortal
te derpå om stærk aktivitet med 
bestyrelses- og udvalgsmøder 
samt publikationer, og han glæ
dede sig over stor medlemsinter
esse for aktiviteter som besøget 
hos "Fiskerne" på Flynderupgård, 
byrundturen i Helsingborg og mu
seumsquiz, julestue og Christian 
IV-foredrag ved Poul Korse, alle 
på Marienlyst Slot. Blandt akti
viteterne var også en rundgang 
på Helsingør kirkegård i anled
ning af, at museumsforeningen 
har påtaget sig vedligeholdel
sen af det galschiøtske familie
gravsted for en ti-årig periode. 
Jakob Olrik sagde, at bestyrel
sen så nært som muligt følger 
bestræbelserne på at få Wiibro- 
es tidligere bryg- og malthus i 
Hestemøllestræde overladt til 
Helsingør Kommunes Museer, der 
har aktuelt behov for pladsen 
til depoter, værksteder og hel
st også udstilling. Det er kom
munen, som forhandler om leje
mål med bryghusets nuværende e
jere, men museumsforeningen er 
klar til at gå ind i sagen, hvis 
det perspektivrige museumspro
jekt kan fremmes.
Olrik glædede sig over medlems
bladet "Forening og Museum", 
som bestyrelsen har besluttet 
at udsende i uændret udstyr i 
fire numre i 1988, og han oplys
te, at museumsforeningen og mu
seerne nu udgiver museernes år
bog som sam-produktion, så den 
lødige og smukke skriftrække er 

sikret fortsat beståen.
I forbindelse med beretningen 
fortalte museumschef Kenno Pe
dersen om planerne for Helsingør 
Kommunes Museers overtagelse af 
Karmeliterklostret som en fjer
de afdeling med klostermuseum, 
socialhistorisk udstilling, rum 
til udstillinger af kunst, 
kunsthåndværk og arkitektur 
samt andre formål. Karmeliter
klostret har hidtil hørt under 
Justitsministeriet, men vil for
mentlig overgå til Kulturmini
steriet, som ønsker, at Helsing
ør Kommunes Museer skal stå for 
klostret - dog uden ekstra ud
gifter for Helsingør kommune. 
Kenno Pedersen, der siden Erik 
Gøbels død har fungeret som mu
seumsforeningens kasserer, frem- 
lagde regnskaberne, der viste 
kontingentindtægter på 46.000 kr. 
og et overskud på 14.800 kr. 
Foreningens egenkapital er nu 
57.114 kr., som er nødvendig til 
bl.a. produktionen af årbogen, 
som skal tilsendes alle medlem
mer .
Fra bestyrelsen var Ervin Jepsen 
(sekretær) og .Erik Buch Vester- 
gaard på valg, og begge blev gen
valgt. Suppleanten Lone Greve Ol
rik er indtrådt i bestyrelsen som 
formand for arrangementudvalg, 
og som nye suppleanter valgtes 
sekretær Mona Christensen og 
postkontrollør Jens Erik Nielsen.

bm.


