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NOGET MÅ DER GØRES

Store dele af museernes magasinerede genstandssamlinger 

frister en henfaldende tilværelse grundet utilfredsstillen

de opbevaringsforhold.

Denne alvorlige magasinsituation underbygges klart af den 

rapport, som overkonservator Knud Holm, Nationalmuseets Be

varingssektion, udarbejdede om museernes magasinforhold i 

august 1986. Konklusionen lyder: "Museerne har sine ik

ke udstillede genstande magasineret på lofter og 

i kældre i en række geografisk spredte bygninger. 

Det generelle udsagn om disse magasiner må være, at de er 

aldeles uegnede til opbevaring af museumsgenstande 

og at de yder museet meget ringe muligheder for 

med god samvittighed at kunne acceptere tilbud om 

genstande fra omverdenen. Et levende museum med en fag

lig ledelse bør til stadighed kunne udvide sine samlinger, 

men dette forudsætter idag, at samlingerne er sikret rimeli

ge opbevaringsforhold og at genstandene på magasinerne er 

tilgaaigelige for inspektion og musealt, ligesom opretholdel

sen af den nødvendige renligholdelse og magasinhygiegne bør 

være gennemførlig med anvendelse af et rimeligt minimum af 

ressourcer."

Magasinforholdene er ikke bedret siden - og noget må der gø

res. Det haster overordentligt. Som statsanerkendt kultur

historisk lokalmuseum er Helsingør Kommunes Museer pålagt en 

række forpligtelser i henhold til museumsloven. Opførelsen 

af et nyt og tidssvarende centralmagasin efter "Langelands

modellen", vil ikke alene gøre det muligt for museerne at 

opfylde de lovmæssige forhold bedre, men i høj grad også at 

udvikle museumsvirksomheden, og dermed fortsat være "lokal

samfundets hukommelse".
Kenno Pedersen, Museumschef
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Birger Mikkelsen

Malerne ved Øresund
Træk af laugets og håndværkets historie
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I 1800-tallets sidste to årti
er dannede arbejdere og ar
bejdsgivere det organisations
system, som trods mange moder
niseringer består endnu. Stor
lockouten i sommeren 1899 og 
dens afslutning, Septemberfor
liget, er vandskellet mellem 
to vidt forskellige landskaber 
i tiden - mellem 1800-årenes 
fritvoksende foreningsliv i 
lokal karambolage og 1900-tal- 
lets etablerede fagretslige 
hierarki, styret fra toppen i 
LO og DA.

Stiftelsen af Helsingørske Ma
lermestres Forening 30.april 
1890 var typisk for denne ud
vikling. Ni mestre skrev under 
på første side i protokollen 
og akcepterede dermed en vis 
begrænsning i den individuelle 
mulighed for at fastsætte pri
ser og lønninger. Det har må
ske smertet håndværkets patri
arker at miste suverænitet, 
men foreningsdannelsen har 

også været erkendt som nødven
dig og som en savnet substans 
i det tomrum, det gamle laugs- 
system havde efterladt.

Forhistorien var håndgribelig 
nok. I 1886 var mestrene ble
vet enige om sammen at yde 60 
kroner om året til dagklassen 
for malerlærlinge på Helsingør 
tekniske Skole, i 1887 havde 
13 svende dannet Malernes Fag
forening i Helsingør og i 1888 
var flere mestre til fagmøder 
på den store Industriudstil
ling i København, hvorfra Cen
tralforeningen af Malermestre 
i Østifterne udgik. Endnu et 
par års forberedelse var dog 
nødvendig for at overvinde de 
individualistiske betænkelig
heder.
Dette individualistiske træk 
har det helsingørske malerfag 
sikkert haft langt tilbage i 
tiden. De malere, der smykkede 
klostre og kirker med kalkma
lerier og vel også arbejdede i 



de gotiske købmands- og adels
gårde, har været vandrende 
kunstnere med kortvarig kon
takt til det lokale samfund.

De fremragende kunstnere og 
håndværkere, som Frederik II 
indkaldte omkring 1580, da 
Kronborg blev bygget og smyk
ket, boede nok i Helsingør i 
en årrække - Hans Knieper, den 
mest berømte af kongens malere 
på slottet, havde således en 
gård i Kongensgade - men de må 
have bevaret tilknytningen til 
deres laug i Tyskland og Flan
dern i stolthed over den rene, 
ufordærvede ziinft.

Et selvstændigt malerlaug fik 
Helsingør aldrig, men Kenno 
Pedersen har dog påvist, at 
faget ihvertfald i perioden 
1623-31 dannede laug sammen 
med glarmestrene og skålema
gerne. Selskabet var blandet, 
men vel betænkt, eftersom det 
var de dekorative fag, der 
fandt sammen.

Helsingør havde ganske enkelt 
for få malermestre til at dan
ne laug, men også andre for
hold spillede ind: indtil 
Sundtoldens afløsning i 1857 
var de vigtige kunder toldens 
embedsmænd og byens skibskla
rerere. De krævede fornemt 
håndværk, og malermestrene har 
måttet dokumentere deres due
lighed ved medlemsskab i Kø
benhavns Malerlaug. Da Hels- 
ingørske Malermestres Forening 
blev dannet i 1890, var flere 
af stifterne således knyttet 
til københavnerlauget, hvor de 
havde aflagt svendeprøve og 
var blevet "indført".

Mens andre helsingørske byg
ningshåndværkerfag omkring 
1890 tog de gamle laugstradi- 
tioner - der var blevet af
brudt med Næringsfrihedsloven 
i 1857 - op, begyndte malerme-

Man støder ofte på spor af -ældre 
tiders malerhåndværk, når man re
staurerer Helsingørs gamle huse, 
som her i Stengade 74, hvor en 
fin dekoration fra baroktiden er 
malet på bindingsværksvæggen.

strene helt forfra. Initiativ
tager til og første formand 
for den nye forening var Juli
us G. Undén, som 1864 havde 
grundlagt sin forretning i 
slægtens ejendom, Set. Annaga- 
de 29. Den er i dag et hånd
værksmæssigt klenodium, fordi 
i værkstedet med en rigdom af 
inventar og værktøj er bevaret 
urørt fra grundlæggerens tid, 
men det var dengang en moderne 
og meget travl malerforretning 
med bygnings-, møbel og vogn
arbejde .

Julius G. Undén og hans kol
leger brugte den nye forening 
til saglige formål - de fik 
efter tre års forhandlinger 
vedtaget en prisliste for 46 
slags bygningsarbejde, og de 
indgik 1893 en rent lokal o



verenskomst med Malernes Fag
forening. Overenskomsten kom 
med årlige ændringer til at 
gælde, indtil storkonflikten i 
1899 lagde forhandlingerne op 
på et højere niveau. Samme år 
var foreningen med til at dan
ne den lokale arbejdsgiversam- 
menslutning, hvor malermestre
ne siden har været meget virk
somme .

I det nye århundrede måtte ma
lermesterforeningen finde en 
ny identitet, som 1907 blev 
markeret med navneskiftet til 
Helsingør og Omegns Malerlaug. 
Man knyttede kort sagt forbin
delsen til håndværkets århund
redgamle traditioner, og det 
lykkedes at give dem et rigere 
og mere varigt indhold end i 
mange andre foreninger, som 
antog laug-navn.

Helsingør og Omegns Malerlaugs 
oldermand var fra 1904 Fritz 
Emil Rusch, som havde særlige 
forudsætninger for at gøre sin 
forening zunftig på en ny tids 
vilkår. Han var søn af Carl 
Wilhelm Rusch, der fra 1860- 
erne havde en smuk position 
som malermester, tegnelærer 
ved Borgerskolen og officer i 
Borgervæbningen, og selv havde 
han som naver i Tyskland sam
let erfaringer, før han i 1887 
selv løste borgerbrev i Hels
ingør .

I Rusch' oldermandsperiode fik 
lauget bl.a. i 1915 den smukke 
lade, der nu rummer den ubrud
te række af protokoller og ad
skillige andre dokumenter. Med 
laden som midtpunkt har lauget 
udviklet et karakteristisk 
fællesskab, hvor ærværdige 
traditioner og ægte håndværks
mæssig uimponerthed findes si
de om side. Dette fællesskab 
har sat mange skud i tidens 
løb - således markant i 1985, 
da lauget indviede sine egne

Datidens malerarbejde var kræven
de, når maleren både skulle male 
fine skilte og rokokotidens præg
tige gadedøre, som her i Stenga
de 66. Døren sidder idag i GI. 
Færgestræde-.

K
U

lokaler i Industriforeningens 
bygning. Medlemmerne stod i 
fællesskab for indretningen 
med et (naturligvis) perfekt 
malerarbejde, som forgængerne 
havde gjort det i 1891, da det 
var hele Industriforeningens 
bygning, der skulle males som 
nybyggeri.

Helsingør og Omegns Malerlaug 
har i de 100 år haft 12 older
mænd. Blandt disse indtager V. 
F. Johansen (1921-37) en sær
stilling, idet han - efter at 
have taget sin afsked som le
der af Helsingør Værfts maler
værksted med over 70 svende - 
blev en af malerfagets store 



organisatorer. I 1930 var han 
den egentlige grundlægger af 
og 1930-35 første formand for 
Centralforeningen af Malerme
stre under Arbejdsgiverfore
ning - en af de organisatio
ner, som i juni i år slutter 
sig sammen til landsforeningen 
Danske Malermestre ved en kon
gres i Helsingør.

Pensler fra firmaet S. Kjers- 
gaard i København afbildet i et 
katalog fra 1906;
Fra venstre vises amerikansk 
pensel i jernkapsel, forbunden 
ringpensel, fin Lyoner-pensel og 
indsat pensel på træskaft.

I de senere årtier var Johan
nes Knudsen oldermand 1951-76, 
og 1976-88 blev posten vareta
get af den nuværende æresold- 
ermand Ib Sørensen, som gjorde 
lauget til en moderne arbejds
giverorganisation - men også 

til et sted, hvor håndværkets 
kontinuitet er grundet og lue
forgyldt på gedigen vis. Ved 
jubilæet er Poul-Erik Kristen
sen oldermand med ansvar for 
et stort program, der omfatter 
reception og fest, udgivelse 
af bogen "Malerne ved Øresund" 
af Birger Mikkelsen, udsen
delse af en laugsavis i store 
dele af Nordsjælland samt del
tagelse i Bymuseets maler-ud
stilling .

Malerhåndværket var for få år 
siden plaget af miljøproblemer 
og tilsyneladende på retur, 
trængt af gør-det-selv-arbejde 
og produkter, der ikke krævede 
håndelag. Ved jubilæet i Hels
ingør og Omegns Malerlaug er 
situationen ændret afgørende - 
malerne bruger nu næsten kun 

vandige malinger, der er helt 
ugiftige, og faget har med mod 
på at genvinde tabt terræn 
begyndt et stort fremstød un 
der mottoet "Malermestrene 
farver fremtiden".

Et fag med rige traditioner er 
således så livskraftigt som 
nogensinde. På teknisk skole 
lærer nye generationer at mar
morere, åre og forgylde, og i 
boliger, institutioner og fa
brikslokaler har mestre og 
svende efter årtiers hvidmale
ri igen fået lov at bruge far
ver og dekorationer.

Moderne teknik og den gamle 
faglige kunnen har fundet hin
anden i det daglige arbejde 
for malerne, og det er derfor 
særdeles spændende og inspire
rende, at Helsingør Bymuseum 
vil lade noget lignende gælde 
for den maler-udstilling, der 
åbnes i juni. Man vil komme 
til at se håndværkets hi
storie, men også dets aktive 
nutid - og små og store muse
umsgæster vil få farver, pen



sier og maler-skikke med som 
aktive oplevelser. Kenno Pe
dersen og hans medarbejdere 
har lagt op til en ny form for 

museumsoplevelse - nærværende, 
levende og håndgribelig. Der 
er noget at se frem til.

Broncer Pensler 
til Guld- & Sølvbronce etc.

ginSbagen ben 7be januar 183-5.Wø* 3.

StebigereS og ubgiocé af Rafter j). ©runer.

Det er altid fornøjeligt at gennemblade Helsingørs gamle aviser. 
Helsingørs Avis er byens ældste, idet den allerede i 1799 kom som 
"Helsingøers Kongelige aleene priviligerede inden- og udenlandske 
Efterretninger". Et besværligt navn, der året efter forkortedes 
til "Helsingørs Avis". Museet råder over en del af de ældre, gans
ke sjældne, årgange af Helsingørs Avis. Her skal læserne på denne 
side og side 10'fornøjes med forskellige meddelelser og annoncer 
fra avisen i året 1835. Det var dengang Frederik den Sjette var 
konge. Øresunds Toldkammer var lige blevet udvidet og havnen lige
så. Helsingør var en lille by med sine smalle gade ligeså stærkt 
befærdet af køer og grise som mennesker og hestevogne.

$a ber, fer til rette Hib nt tumle tnbfjobe 
bet til vore-ærpggcrierb Stift fornøbite og ei ube« 
tpbelige Dvantmn Sont te., ubforbreb con tante 
©munter, og »i bcbuiwii oftere Ijave følt SBirt« 
ningen af . ben 9tipco, l)Vormcb Ubcertitering er 
fcrbimbcn, finte vi ob nobfagebe til Ijetveb at- tik 
Ijenbcgive, at ber for gremtiben ingen Ublevering 
af gT vil ft'nbc ©teb fra vore ^Bryggerier, nben 
iniob centant æctaling veb 9Jbbtagclfen.

jjelfmgar ben 2ben Sbvenrber 1835.
N. Ramlropp. Ove E. Galscliiiit. M. Hansen. 
Chr. Jeppesen. Carl A. Galschiot. P. INicIsen.

Cn @utb 23rp[lnaal meb reb ©tren erjnbt Ve« 
Verbagcti ben 7te 9b»br., for'benS liloctebringelfe 
[oveb en Sonceur i Hotel d’Oresuml.

.uerveb abvarci mob at betroe 9)?anb|Tabet 
fra ben ()cr i £>avnen beliggenbe ©tonnertbrig, 
Eranfit, fort af (Sapitain, bw. ©colfa'y, 
noget paa benneb eller ©tibetb 91avn, ba faabant 
iffe bliver betalt.

^iclftugor ben 2 9<o»br. 1835.
Siittiug & ^ry^.

2be iBicrctfer for en Vogrrenbe ere at faae tilleie 
paa StranOgaben . 9b. 2 i DttrljeOen af '-Broen.

Sbnnebelil iubtrufne Æilf.Hbe er firår Sonbition 
lebig for en 'bgr, fom paa egen Jjaanb tan paarage 
fm SRaNavning. iniffertct anvifer.

gormebelfl Sogborn er en ©ouoition firår lebig 
for en 'j'ige. Xrptieriet anvifer.
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Zachhau levede et strengt og hårdt liv, ville gøre alt for alle, 
tankte aldrig på sig selv, og der skete så meget, som jeg tror 
tog hårdt på ham. Det sidste besøg vi havde sammen var kunstigt. 
Han havde været på hospitalet flere gange og havde fået flere 
advarsler - men denne aften skulle alt ordnes, han var så rastløs 
han havde lovet både det ene og det andet til de forskellige, det 
blev en lang dag før vi var færdige og gik hver til sit. Om 
morgenen da jeg kom hen i Set. Annagade så jeg igen flaget på 
halv. Jeg tænkte bare ikke det var vores chef, jeg glemmer.det 
aldrig, han var elsket af hele byen, ja af hele Nordsjælland, men 
det var ham vi mistede.
Igen skete der en stor forandring på vores kære gamle bryggeri, 
Hansfort rejste og Bjørn Madsen blev direktør, og der skulle en 
ny salgschef til - det blev Engberg.
Nilsson blev salgsinspektør. Det var dejligt, for jeg havde en 
stor støtte i ham og vi holdt ud i mange år sammen.
Da Bjørn Madsen fyldte 60 år gik jeg ned og ønskede mig en 
kaffemaskine og en opvaskemaskine, han kiggede lidt på mig, men 
så sagde han, at det skulle jeg få, og det blev en stor hjælp. Jet 
havde også en meget sød dame Inge Pedersen hos mig i 10 år.
Bryggeriet fortsatte de gamle traditioner. Hvert år den 22. 
december kørte jeg således med Nilsson ud med gæs og snaps og øl 
til alle de ældre - der havde haft arbejde på bryggeriet. Når vi

så nåede til Aksel Jørgensen, var der frokost med kogt sild og 
kartofler, så der er mange gode minder at tænke tilbage på.
Vi havde også en haveforening fra Hillerød på besøg en gang om 
året. Det var gerne en fredag aften og så var der fuld knald på; 
musik som Otto gav, han stod gerne nede i gården og spillede 
"Oppe på bjerget" - det har været en af mine yndlingssange. 
Pigegarden stiftede fru Parkov, hun var gudmoder til den. Den



sluttede altid den sidste fredag i sommerensæsonen på bryggeriet. 
Den største oplevelse var nok, da dronningen skulle komme på 
besøg; da var der nerver på. Dronningen havde bedt om, at den 
ældste dame på bryggeriet ville give hende blomster, og det var 
jeg gået hen og blevet. Så ud på den røde løber og neje for 
dronningen og prins Henrik - uha, så servere kaffe bagefter, men 
jeg klarede den.
Der var en masse årlige besøg. Sundbusserne var jo ligesom noget, 
der hørte bryggeriet til, især da brødrene Thorsen var der; dem 
havde vi lige fra den dag, da de lagde til med deres små rappe 
sundbusser. Statsbanerne havde vi også en gang om året og 
ligeledes LB færgerne.
H.P. Parkov havde også et besøg, som jeg aldrig glemmer. Det var 
50 soldaterkammerater - en søndag til frokost. Pludselig stod de 
alle oppe på stolene og sang og så drak de ud og alle glassene 
kastede de over skulderen, da var jeg grædefærdig.
Men årene gik og jeg havde så mange gæster så man forstår knap, 
hvor tiden blev af. Mange ting blev forandret, depoterne skifter 
ud - mange er væk. Besøg af brandfolkene fra København var en 
tilbagevendende begivenhed. Hver sommer havde de skovtur herop. 
Det var en brandmand der hed Ernst, der stod for det i mange år. 
Politiet var også nogle af mine venner, især i de første år, var 
de faktisk en stor hjælp for mig. De var en slags barnepiger for 
mine piger, der havde stor respekt for dem, så hvis de ikke 
gjorde som der blev sagt, så brugte jeg politiet. Selv er jeg 
ofte blevet fulgt hjem, når dagen var blevet for lang, og jeg 



ingen lygte havde med. Der var "Urt" Madsen og Jørgen Klarskov, 
som var nogle af de første jeg stiftede bekendtskab med, mange 
gange er Jørgen Klarskov kommet med kage til kaffen - han var en 
flot politimand. Så kom der nye til, så der blev faktisk lavet en 
månedsklub. Men der kom også en masse flere til for bryggeriet 
har altid været et åbent hus hvor alle var velkomne.

Jeg kunne blive ved. Arene bare fløj afsted og 37 år var blæst 
væk, jeg nærmede mig de 70, så jeg måtte trække mig tilbage. Det 
var næsten ikke til at forstå - hvor var årene blevet af?
Bryggeriet holdt en meget flot afskedsfest - 247 var der, som kom 
og tog afsked med mig, men det var svært at sige farvel til den 
dejlige arbejdsplads, der har været som mit hjem.

"METTE"

Z greb tigen, ben Ifibe Dctobcn

(Sil Benefice■ for §r. S. 91 eup er t).
(gør førfte @nng);

Sen onbe Lumpaci Vagabundus
eller

Set liberltge
Urplleopcra meb DanbP i 3 Slftcr og fyorfpil, af 

3£eftroy. SSiijtfcn af 2Bcttjel fiJiitllcr.

3 Subergaben Olo. 507 er tilfjobS, for Billig 
^riiS, 24 fmuffe Blomfter i potter; fammeftebS ons 
ITeS jlrar tilleie, i'et roligt JJmto, 2 umeubkrebe ærts 
rejfer ogj'plnbb til Srittibe.

Superfint rfjrpilallifcret SBanille befommed i 
Stænger a 24 p., famt er arriveret nye ©arolina 
Wié l)oo S. ?. 9?atl;anføn.

5 mit Stempletpapiirb Ubfalg fan tillige erbols 
be3 ftemplebe Spillefort af SIgent JjoImblabS gabrif, 
til Mjobenbavné ^rifer. 3> SoelSfon.

400 Dibb. i 4 pSt. fgl. Dblig. til ben notertc 
Børécouré ønfTeS tilfføb« af S. V. 92atl)anfon.

grebag Slften Beværtning i SInhrgget, og til 
mere 59lor|Tab for ©jrefierne afbranbeS Ml. 9 libt 
gyrvarterie.

©n bonet Kante, font »il'borttage-meb en'©nfe
i -rfiéllebS jSærelfer, »il .niælbe .,(ighoéigrue, © i nu 
m e l f i a r, :9|lo. 300 Rga ,>Eorvét'. ,;v;. . 7,

' ' gra ‘tbag. l;ar jeg aahnet mit Ølubfalg i-min 
æoutif paa Stranbgaben, buet frembrleS fan erbolbeb 
»el .afproppet Øl paa Bontt. af forffjellige Sorter.

jjelfmgeer 'ben 7be Slttgnfl t835.
Doe S. ©alfcfjiet.

3 ©darben Olo. 27 paa fjernet af Steengas 
ben og Sopbiegaben falgeS MiebenbavnS Bitterøl, 
bebfle SlagS 10 (5., anben bitto 5 0. graften, nb 
af djufet, naar tomme glafFcr mebbringed; b1'* 
æ.wibuu?bolber £ a r S g e I b r.

Shtiffoffer oa iUalbncbber faacS for billig l'riib 
i Stjcrnegaben Olo. 517.

3 ©ubergaben Olo. 513 bliver ©tues cg Sal?; 
©tagen tilleie;- s—«..... . .. .

’ ©n ©tuesWligbeb, nyelig iRanbfat meb -Plaling 
o. f. »., paa ©teengaben Olo. 409, beflaantbe af: 
2be æarelfer, Mjoffen og SorvebtmS; er fnar eller 
til mrftfommenbe ORicbaeli glyttebag at erbolbe. tik 
Itie. Ben berpaa Oiefleeterenbe vilbe behagelig bens 
»rnbe fig til SommiSfiottair Slbrabamfen.

Se Seiligbcber i Jpufet Olo. 451 i giolgaben, 
font i flere Siar bar varet beboet af ©foemagermes 
fler Difen, bliver lebig til Wlidfaeli gfyttetio. Dm 
£eieh fait accørbereS meb gfrociirator 97eller.

Oleberfie ©tnge i J)nfet Olo. 437 i Stjernegas 
ben er til ferflfonmtenbe OTiebaeli glyttetib at faae 
tilleie, naar man berøm benvenber fig til 

___________ -___________ ___ SL_Dlfen.

@vo Jjonning faaeé i St. Slnntgaben 9lø. 182, 
for 1 Ulf. ’Pimbct.

©n ®pan|Trer6(lot, meb.SlfetibeenS fpaanbtag og 
en Selvring, er tabt t fpammffmeilrtSfoven; gins 
beren er faa gob at. aflevere' beg paa ^a^contoiret 
itnob en Soucenr, .. . ■. . . ■ ■ ...



MALERE PÅ
UDSTILLING!
Helsingør Bymuseum har den 6. 
juni kl. 14.oo fornøjelsen at 
kunne åbne en lille, men ganske 
spændende særudstilling om de 
Helsingørske Malere. Læseren 
må ikke foranlediges til at tro 
at udstillingen fejlagtigt er 
flyttet fra Marienlyst. Særud
stillingen beskæftiger sig nem
lig om malerfaget som håndværk, 
og det i anledning af Helsingør 
og Omegns Malerlaugs 100 års 
jubilæum. Datidens malere var 
ganske vist kunsthere, men på 
en lidt anden måde end på male
riets lærred. På udstilligen 
vil man kunne se, hvor kræven

de malerfaget i virkeligheden 
har været - og bliver igen i 
vore dage, hvor tendensen i 
moden atter går mod fest og 
farver. Som noget særlig spæn
dende i udstillingen vil museets 
gæster få lejlighed til på ud
valgte dage at overvære maler
fagets gamle discipliner som 
marmorering, ådring, forgyldning 
og meget mere demonstreret i et 
værksted opbygget i udstillin- 

gen" LBM

ATTER ET DØGN 
I HELSINGØR
I denne tid er der stor travl
hed på museerne. Foruden forbe
redelsen af både malerlaugs- og 
maleriudstillinger, arbejdes 
intenst på at skaffe midler 
til at lave en udstilling om 
sidste års store projekt, ET 
DØGN I HELSINGØR. Vi håber at 
det lykkes, så udstillingen kan 
åbne på årsdagen den 29. septem
ber. Mere om dette, når VI ved



I maj måned har vi haft den for
nøjelse at kunne byde velkommen 
til Rigmor Naess, som tidligere 
har arbejdet på museerne. 
Dennegang er Rigmor imidlertid 
ansat som "lærling" og skal væ
re her i 2 år for at blive mu
seums- og arkivassistent. Det 
er de nye bestemmelser om ud
dannelses-ydelse, der har mulig
gjort denne løsning, som både 
Rigmor og museerne utvivlsomt 
får megen glæde af.

AMSR

NYT FRA FLYNDE- 
RUPGAARD!
Som mange ved, er vi på Flynde- 
rupgaard Museet ved at opbygge 
en samling, af genstande vedrø
rende landbruget her på egnen. 
I maj måned er vi blevet til
budt en større gave bestående af 
landbrugsredskaber fra første 
halvdel af 1900-årene fra en 
gård i Skibstrup. Med den sædva

nelige velvilje fra Kommunens 
Beskæftigelsessekretariat vil 
redskaberne snart blive hentet 
og istandsat på værkstedet i lø 
bet af efteråret. AMCD

MØDER OG ARRANGEMENTER

GRUNDLOVSFEST på FLYNDERUPGÅRD 

TIRSDAG, den 5. JUNI, kl. 14-16 

For tredie gang holder vi nu 
grundlovsfest på Flynderupgård, 
så vi kan vel tillade os at kal
de det en tradition.
Traditionen tro vil der også væ
re underholdning af folkedanserne 
og hjemmeværnsorkesteret.
Grundlovstaleren i år er:

REDAKTØR JOHN BECK

Der kan købes kaffe og hjemmebag 
samt øl og vand.
Vi håber, Museumsforeningens med
lemmer vil slutte op om arrange
mentet i stort tal.

—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o— 

"BAG KLOSTERETS MURE"

TORSDAG, den 14. JUNI, kl. 19.30 

Som afslutning på vinterens fore
dragsrække slutter vi med et be
søg i Helsingørs 3-stjernede se
værdighed: KARMELITERKLOSTERET 
med den tilhørende kirke og syge
hus .
Omviser og fortæller er:

MUSEUMSFORMIDLER POUL KORSE

Efter klosterbesøget vil vi slut
te af og ønske•hinanden god ferie 
på hyggelig vis ..............................  

—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o— 

KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Foredragsrækken genoptages i uge 
42 - torsdag, den 18. oktober og 
derefter hver torsdag i lige uger 

6. november mødes vi til "salon" 
på Marienlyst Slot.

Nærmere herom i næste nummer af 

FORENING & MUSEUM


