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Gyldenstræde

Alene navnet ''Gyldenstræde", 
det lyder da dejligt, ikke! Ja, 
hvem har mon givet strædet det 
strålende navn?
Da jeg var barn i begyndelsen 
af tyverne, var der stor forskel 
på at bo i et stræde, eller i en 
gar'e. Det var ikke særlig fint 
at bo i et stræde. I mit barn- 
ddmskvarter var der Skyttenstræ
de, Anna Queens Stræde o.s.v. 
Mine skolekammerater rynkede på 
næsen af mine forældres kvistlej
lighed, men deres snobbethed 
faldt hurtigt til jorden, når 
jeg med en vis stolthed nævnede, 
at i huset boede der folk som 
pol iti vagtmester Westergaard, 
folketingsmand Larsen, købmand 
Gottlieb, maskinmester Hansen

o.s.v..
Jeg blev født d. 29.11 i året 
1913. Jeg var det 3de barn. Min 
søster Mary var 17, min bror 
Svend var 5, og senere, da jeg 
var 7 år og begyndte i skolen, 
arriverede min bror Kjeld.
Far var ansat ved jernbanen som 
portør, og min søde og flittige 
mor supierede de fattige måneds
skillinger med at have plads 
som hjælpekone i Øresundshospi
talets køkken. Hun gik også ud 
og vaskede storvask for "fruer", 
som betalte en fyrstelig løn af 
5-6 kr. for en hel dags storvask. 
I mit barndomshjem havde vi det 
sidst i måneden meget småt. Jeg 
har mangen pang set min mor være 
fortvivlet over ingen penge at



have til det daglige, - hvoref
ter jeg, da jeg blev stor nok, 
afløste mine ældre søskende i 
at gå på det såkaldte lånekontor 
og belåne en af vore pæneste ting 
fra hjemmet. Stor var glæden hos 
mor og mig, når jeg kom hjem med 
de forventede 3-4 kr.. 
Pantelåner Nielsen boede i Olai- 
gade. I Gyldenstræde boede jeg 
til jeg var godt 14 år, og nåe
de at holde min konfirmation der. 
På kvisten, som man kaldte den 
øverste gavllejlighed, havde vi 
to små stuer, et kammer, et me
get lille køkken med komfur plus 
jernvask, og endelig et lokum i 
gården.
Denne retirade var der nøgle til, 
grundet gadens sprittere, kaldet 
"lugebisser", gik ind, forrette
de nødtørft, og drak af små tom
me flasker fra fløde, hvorpå der 
var hældt kogesprit.
Husets mere eller mindre snobbe
de fruer skulle vaske lokummet 
efter tur, men glemte det næsten 

Anna Quiensstræde set ud 
mod Skyttenstræde, hvor 
der dengang lå en lille 
købmandshandel. 1936.
altid. Låsen blev tit brækket af 
og jeg mindes min flittige mor 
skure brædtet med soda og grøn 
sæbe .
Da jeg var 8 år, fik vi så, grun 
det vi boede øverst oppe på 3de 
sal på gavlen, installeret et 
rigtigt WC, med træk og slip. 
Denne nye luksus havde vi så kun 
for os selv, og hvor har jeg 
drømt om mangt og meget derude, 
om alt hvad der var vidunderligt 
i denne verden. Jeg husker, at 
når jeg kom fra skole, skyndte 
jeg mig derud, tændte "pæren" i 
loftet, og hengav mig til frem
tidens illusioner om penge og 
velstand.
På køkkentrappen legede jeg med 
mine veninder, de få jeg havde. 
Derude syede vi dukketøj, pynte



de dukkestuer med møbler lavet 
af tændstikæsker der var limet 
sammen som stole, borde og kom
modeskuffer. Vi fantaserede om, 
hvem der boede bag de mange vin
duer, som vi øverst oppe kunne 
se langt væk over tagene. Fra 
hovedtrappens vindue kunne jeg 
se ned i Anna Queens Stræde, og 
fra vores lejligheds tagvindue 
havde jeg en ganske vidunderlig 
udsigt. I baggrunden Sct.Olai 
Kirkens spir og Kronborg Slot, 
ja, i baggrunden byens gamle tår
ne .
Men nu lidt om nogle af beboerne 
i Gyldenstræde.
For enden af gaden lå vognmand 
Nielsens hus (nu for længst re
vet ned). Vognmanden havde i sin 
ungdom været i England. Han pra
lede meget af sit engelske,som 
gjorde sit til, at han gik under 
navnet Along Jack. Nielsen havde 
et par sprælske heste, en landau
ervogn og et høloft, hvor vi un
ger fik lov til at åltære hakkel
se for ham,- en primitiv og spæn
dende opgave at prøve, men som 
fik en brat ende, da en dreng ved 
navn Frode Olsen havde glemt at 
fjerne sin stortrøje. Den kom i 
maskinen, og kom ud uden ærmer. 
Hos vognmand Olsen boede et gam
melt artistpar Grabowsky. Om søn
dagen gik ægteparret adstadigt 
til kirken med handsker, paraply 
og salmebog.
I nr. 4 lå en kælder, med lemme 
op til gaden. Det var tovværks
handler Hansens kælder, hvor vi 
børn kunne købe et stykke reb til 
sjippetov for 5-10 øre. Det var 
en tovende, der lugtede af beg 
og tjære.
I nr. 6 boede en færgemand Olsen, 
som sejlede små både med turister 
over havnen til Kronborg.
I gården, også nr. 6, levede en 
sadelmager Petersen,- et håndværk 
som snart et helt uddøet i Dan
mark, nu hvor bilerne helt har 
overtaget hestekøretøjerne.
I en stuelejlighed boede en rul
lekone, fru Holm. Hun lagde sin 
nøgle i vinduet, som stod på klem 
når hun gik i byen. I sandhed Fro
de Fredegod-dage dengang; og al

drig har der været indbrud i hen
des lejlighed, og ligeledes hus
ker jeg, at aldrig har der været 
tyverier af nogen art, da jeg bo
ede der.
I Anna Queens Stræde boede der 
også to gamle frøkener. En meget 
høj, mager dame, vi kaldte "kaf
fekanden". Hendes veninde var til 
gengæld lille og tyk; derfor hed 
hun naturligvis "tepotten". To 
søde stilfærdige damer, som ikke 
gjorde en kat fortræd.
I nr. 1, hvor jeg boede, var der 
en købmandskælder. Jeg husker 
fra min pure barndom, at hos in
dehaveren, "Madam Olsen", kunne 
vi købe mange, nu uddøde koloni
alvarer. Der var vandsennep, ma
let fra stenkværn, kandis, spege
sild i tønder, King Edward kar
tofler, skråtobak, nogle få ci
garetmærker, som hed North State 
og flag. Nu er købmandsbutikken 
forlængst overtaget af en pro
dukthandler .
I Gyldenstræde nr. 3 boede en 
ligkistesnedker Jensen,- et u- 
hyggeligt erhverv, syntes vi 
børn, men sådan var der så meget. 
Skulle et sygt menneske hentes 
til hospitalet fra strædet, kom 
der en vogn til adressen, for
spændt med to heste. Selve vog
nen var med mørkegrønne glasru
der, plus indeni en dyb kasse. 
En portør stod bagpå, på et trin- 
brædt, og holdt på et par døre. 
I sandhed en frygtelig køretur 
for et sygt menneske, over top
pede brosten..Tit lå der en dø
ende inde i vognen.
Jeg mindes også datidens renova
tionskørsel, som foregik fra kl. 
10 aften, og hele natten. På vog
nen sad to søvnige mænd, som 
havde den uhumske opgave at tøm
me gårdenes lokumsspande. Tit 
kunne man om morgenen spore 
deres ildelugtende færd fra nat
tens togt gennem stræderne. Hel
lere ramme ved siden af, end 
slet ikke ramme!
I en lille forhave til huset, 
hvor vi boede, var en plet jord, 
som kun var forbeholdt de store 
lejligheders lejere.
Henne i krogen, ind til sko-



Udsigt over byens tage set fra Strandgade i 1914.



mager Carlsens gård, havde en 
maskinmester "Eneste" plantet 
en kastanie. Dette var i 3de 
sals højde, da jeg blev født,- 
og hvor var det smukt om for
året, med de udsprungne blomster 
som lys på grene, og fuglene 
fløjtende i træets krone. Grene
ne strakte sig helt hen til vo
res vinduer,- og så den vidunder
lige udsigt fra vinduerne ud over 
det blå sund. Ja, glemt var så 
de små stuer med det trange køk
ken; vi deroppe på kvisten hav
de alligevel noget, som de andre 
ikke havde.
Af fornøjelser havde vi ikke man
ge, og dog har jeg kendt til at 
komme en tur til København,- i 
Tivoli og Zoologisk Have.
Far var jo københavnerdreng, og 
havde en stor kærlighed til kunst, 
musik og teater, og da jeg viste 
en ærlig børneinteresse for alt 
indenfor disse genrer, har jeg 
været mange gange på museum og 
i det gamle Casino. Fra Folkete
atret husker jeg bl.a. endnu i 
dag de pragtfulde folkekomedier. 
Der var f.eks. "Kaptajn Grants 
Børn", "Jorden rundt i 80 dage", 
"Gyngehøvdingen" o.s.v. .
Da jeg var 5 år, købte far og 
mor et klaver. Det kostede i 
1918, 1000 kr., en formue. Vi 
var således de første beboere i 
opgangen, der kom til at eje et 
sådant luksusinstrument. Far 
havde sat sig i hovedet, at min 
søster Mary og jeg skulle lære 
at spille. Ak, hvor jeg husker 
min stakkels søsters fortvivlel
se over, at have frygtelig svært 
ved det. Hun gik til undervis
ning hos en lærer ved navn Mad
sen Stensgård, en ilter herre 
med fipskæg.Han skældte og smæld
te over elevernes manglende ev
ner. Jeg fulgte engang med min 
søster til en undervisningstime, 
og skulle selvfølgelig sidde mu
sestille i en stue ved siden af 
undervisningslokalet, og vente 
til timen var forbi; og nej, 
hvor jeg blev skræmt over at hø
re som han rasede og regerede. 
Mærkeligvis må det ikke have af- 
skrækket mig til at prøve at læ

re at spille klaver, for da jeg 
nåede 10 års alderen, blev det 
min tur. Da min søster havde 
skuffet far i hans forventninger 
om sine børns eventuelle musiske 
færdigheder, måtte jeg ikke be
gynde en undervisning, førend 
jeg kunne læse rent i skolen. 
Altså begyndte jeg min første 
klaverundervisning oppe på Ak
seltorvet hos en gammel dame, 
frk. Bredstrup. Frk. Bredstrup 
var datter af en velhavende 
saltkoger Bredstrup fra 
GI. Strandgade, (senere Lund og 
Rasmussens kontor og lagerbyg
ning). Den elskelige musiklærer
inde havde en stor lejlighed. 
Stuerne var møbleret, bl.a. i 
musikværelset, med hvide rokoko
møbler med guld og rødt silkebe
træk. Musikværelset lå med vin
duer ud til torvet.
Det var et opretstående klaver, 
(spinet), med sprøde toner. Jeg 
husker de dejlige timer, som det 
var i går. Alt gik med liv og 
lyst; pludselig forsvandt denne 
lille fine porcelænsfigur ud i 
køkkenet, for så at komme ind 
med kager og rød saftevand på en 
bakke. Så sad vi to og nød disse, 
for mig så sjældne , Napoleonska
ger. Frk. Bredstrup kunne også 
give mig en hel krone tilbage, 
når jeg skulle betale månedens 
4 kroners honorar. Stolt for jeg 
hjem til Gyldenstræde, for at 
forære min mor pengene.
Min lærerinde var 76 år i 1923. 
I dag har jeg snart nået samme 
alder.
Jeg må mindes, at også min æld
ste bror, Svend, skulle lire 
at dyrke musikkens glæder.
Vi havde i Helsingør, De unges 
Idræt, en ungdomsforening.
Jeg var på daværende tidspunkt, 
meget mod min vilje, blevet ind
meldt i børneorganisationen D.U.I. 
Min bror skulle spille pårpicolo, 
jeg blev tvangsindlagt til at 
danse folkedans. Hvor jeg husker 
disse ulidelige dansetimer.
Jeg var som barn frygtelig tynd, 
meget genert, led af angst- og 
skrækfornemmelser og var mørke
ræd. Dette, at jeg var mager og 



tynd, det var nok til at jeg led 
af mindreværdskomplekser; så det 
var intet under, at denne tvung
ne danseskole var et sandt mare
ridt. Jeg husker de gange vi 
skulle udklædes i nationaldragt, 
med opvisning for øje. Kyse med 
røde silkebånd, bundet i sløjfe 
under hagen, snøreliv, lang sort 
nederdel o.s.v.. En nydelig dragt, 
men dengang syntes jeg langtfra 
at den klædte mig. Da jeg havde 
danset to år, blev jeg til min 
store lettelse udmeldt. Min bror 
opgav også hurtigt "hornet”, så 
nu var jeg alene om at dyrke mu
sikkens glæder. Far hang over 
mig, men det var åbenbart min 
medfødte evne til at lære at 
læse noder hurtigt, mere end min 
flittighed, der var årsag til, at 
jeg gjorde fremskridt.
Dette, at kunne spille klaver 
ret godt, hjalp mig senere hen 
i livet over min generthed. Her 
var virkelig noget, jeg kunne 
frem for mange andre. I skolen 
spillede jeg til gymnastiktimen 
til øvelser, for skolekomedier 
o.s.v. .
I livet fremover, har klaveret 
været en stor glæde for mig.
I mit ægteskab havde jeg mange 
år, hvor jeg spillede til af
ten skolens damegymnastik; det 
var 28 år. Samtidig havde jeg 
også danseskolemusik, som varede 
i 20 år. Mange år, men med dejli
ge minder fra hold med ballet, 
step, børne- og voksen dansemu
sik o.s.v.. Også som privat mu
siker har jeg været ude utallige 
gange, ved selskaber og fester. 
I manges familiealbum havde jeg 
den store glæde og ære, at figu
rere som musikeren.
På min mands og mine rejser til 
udlandet var det vidunderligt, 
at kunne hjælpe til med at spil
le for solister og rejsekammera
ter. I Paris, Bruxelles og Kbln, 
og på Capri, hvor jeg blev hæd
ret på dr. Munthes Villa, af en 
svensk professor, med bog og kys 
på kinden o.s.v..
I Tetnan havde jeg stor fornøjel
se af at spille for italienske 
værtsfolk, som havde nedsat sig

som hotelejere langt fra Napoli, 
deres hjemstavnsby.
Endnu i året 1989 er jeg engage
ret på plejehjemmet og daghjem
met Hamlet, 9 timer ugentlig. 
Når jeg virker til private sel
skaber, har jeg stor glæde ved 
først at se på bordkort med nav
ne på gæsterne. Under underhold
ningen fletter jeg så ind i mu
sikken, kvinde- og mandsnavne. 
Jeg tænker på, at der findes fak
tisk et utal af melodier med nav
ne som Anna, Karen, Grethe, Han
ne, Susanne, Alvilda, An}apd,a, 
Gerda, Jeanette, Katinka, Ellen, 
ja, jeg kunne nævne mange dejli
ge pigenavne endnu. Også for her
rerne er der jo navne som Poul, 
Peter, Søren, Knud, Viggo, Jens, 
Jørgen.
Ved bryllup, sølvbryllup, guld
bryllup og diamantbryllup, af 
sidstnævnte har jeg spillet til 
5 igennem årene, er det mig en 
ekstra glæde at spille alle de 
dejlige kærlighedsmelodier for 
festens topfigurer.
Nu, da jeg er ved melodier med 
navne, er der dejlige ting om 
byen Helsingør. Vilhelm Hansens 



pragtfulde tekst og musik til: 
Hvor her er smukt ved Øresunds 
kyst. 3de vers' slutning ly
der jo således: Her fandt jeg 
fred, og når engang jeg dør
vil jeg hvile ved dig, Helsing
ør .
Komponist og pianist Henry Carl
sen skrev også Kronborgvalsen, 
som er blevet kendt meget, bl.a. 
i Sverige og Norge.
Helsingør-sangen, som lyder: 
Dejlige by ved Sundet, du har 
mit hjerte vundet.- Denne for
nøjelige sang er der flettet 
en munter tekst ind i, til fest
lige lejligheder, som lyder: Ba
re der Wiibroe på flaskerne står, 
drikker vi mere, jo mere vi får 
o . s . v . .

Der er også en gammel sang med 
mindet om en hjemvendt helsingo- 
raner, der spørger konduktøren 
i Snekkersten: Når du fløjter 
næste gang, er det så Helsingør? 
Han glæder sig til at smage det 
danske øl igen, og siger med be
gejstring: Men det skal være Wii
broe, den er fra Helsingør. Melo
dien er en gammel skillingsvise. 
For afdøde Karina Parkov har jeg 
spillet til fester, som bl.a. 
foregik på selve Wiibroe, på 2den 
sal.

Grethe Larsen 
Flynderborgvej 13 B 

3000 Helsingør

Forsidebilledet

Vor fotograf Carsten Møller har til forsiden fundet dette hygge

lige vinterbillede, der stammer fra overlærer Laurits Pedersens 

samling:. Billedet er fotograferet omkring 1890, i hvert fald før 

1897, hvor Olai Kirkes spir blev rejst. Vi står på Søndre Strand

vej, på det sted, hvor vejen drejer en smule ind i land. Man kan 

her vælge at fortsætte ad Strandstien langs kysten. De stynede 

træer langs vejen fandtes på hele strækningen til Skotterup. Det 

er svært at forestille sig, at det hektiske trafikknudepunkt,der 

findes på stedet i dag, engang har været så idyllisk. Den primæ

re trafik dengang har nok været fiskerkonerne fra Snekkersten og 

Skotterup med deres særlige trillebører med baljer fulde af fisk 

til salg i Helsingør. LBM



Mfinøøré Wé
-----------1858.-----------

FUGLESKYDNING.
Torsdagen den 22de Juli Kl. 8 afholder 

Helsingørs Kongelige Privilegerede Skyde
selskab sin aarlige Papagøieskydning. Num- 
mernes Trækning finder Sted den 20de Juli 
fra Kl. 0 til 9 Aften. Udenbyes kunne deel- 
tagei Skydningen._______Directionen.

TIVOLI A CASINO.
Da Tyrolerselskabet Pitzinger fra Pu- 

sterdahl slutter deres Concert i Ramløsa imor- 
gen Efterniiddag Kl. (i, vil det, ifølge Opfor
dring fra forskjellige Sider og inden dets Af- 
reise til Gothenborg, have den Ære at give 
en extra Soiree herNteds imorgen 
Søndag fra Kl. 8 til 11 Vi Aften. Efter Soi
réens Slutning vil paa Plainen blive afbrændt 
SnQrraketter og andet Fyrværkeri. Adgangen 
er som sædvanlig. Der udringes sidste Gang 
Kl. 117«__________________ F. Vehin. _

Marienlyst.
Paa Grund af Ombygning lukkes Bevært

ningen i Lindegaarden indtil videre fra Man
dagen den 19de ds.

raft 3>ri'itg, fom pat Spil til Sagerproe 
festonen, fan blive antaget enten firår eller til 
SRaantbcn# Ubgang pots

31. Jtnutdfoii.
Se janter, fom pave ftaaet bo>3 mig i 3 SILia* 

neber, bebed lofte tuben 26be bel., og Pirften af 
if«r bbab .fila’bningdftpffer angaaer inbeit en 2)laa« 
neb fra Tato, ba jeg elleve forbepolber mig min 
lovlige €>let._______________ 9i 3 e n f e n.____

(En ghnfceientøm, 
forbeelaglig beliggenbe, en SDliif fra .ftelfingvr, 
cirra 4ii Xbr. Itnnb gobe og Velbptfebe forter 
er at erbolbe tilfjvbe meb eller uben fBewtniug, 
meb 2000 Pib. Udbetaling. llbfa'bcn er (i Sbr. 
Slug, 473 Sbr. æpg, 12 Tot. pavre, 15 Xbr. 
kartofler, 10 ®fjp. Slogbvebe.

PJTan behaget at benvenbe fig til (Steven 
©aarbmanb 15. 5p. 3c n f en i ^ovfcreb.

(Eobe Solbær
faaed boS (Satiner ©uren fen i gi. Ælofter.

Sienbonimen Sir. 214 a i Som 
genéøobe tier i ©taben meb beti næ* 
renbe fortrinlige æage ri meb complet 
Snventarium, fan unber^aanben er^oU 
beé tilfjobb paa færbeleé favorable 3BiI= 
faar, naar man berøm ^envenber fig 
til gulbmcegtig 5. dJtdéføn.

En hyggelig Beboelseslejlighed, besta*- 
ende af 4 Værelser foruden Pigekammer og 
øvrige Beqvemmeligheder, kan erholdes billigt 
tilleie til førstkommende October Flyttetid. 
Trykkeriet anviser.

Dampskibsfart I Sundet.
Fredag den 3die September foran

dres Dampskibene Hamlet og Ophe- 
lias Afgangstider indtil videre saa- 
ledes:

Hamlet
fra Helsingør til Helsingborg Kl. &'/} Morg. 

og - 6 Efterm.
- Helsingborg - Helsingør - 6 Morgen

og -6l/j Efterm, 
- Helsingør • Kjøbenhavn - 9 Morgen,
- Kjøbenhavn - Malmø - 1O Form.
- Malmø - Kjøbenhavn - l®y3Midd.
- Kjøbenhavn - Helsingør - S'/jEfterm.

Ophelia
- Kjøbenhavn - Helsingør - 9 Form.
- Helsingør - Helsingborg - 158 Midd.
- Helsingborg - Helsingør - ll/a Eftm.
- Helsingør - Kjøbenbavn - 58*/3
- Kjøbenhavn - Malmø - Sl/a

Paa begge Dampskibes Reiser til og fra Hel
singør og Kjøbennavnanløbes Humlebek, Rung
sted, Vedbek, Skodsborg, Taarbek og Bellevue.

Hver Torsdag afgaaer intet Skib i 
* Ophelias* Route.

Helsingør, den 28 August 1858. 
EXPED1T10NEN.



?Uræbifanterne.
7. Sonbag efter Srinitatté.

®t. Stat Jtirfe .RI. 10: sprooft ^>etberg.
®t. SJlariæ RirEe RI. 10: hr- ©totgpræft gifler.
hospitalet RI. 1: Samme.

^»elfingør, Pen 17. 3uli 1858.
— 3gaat SJiorge« er Solbbobbagten per i ®pen 

bienen inbbragen, bforneb ængtpøften paa ®rapo- 
Debet, beb Ørefunb^i og Peb .Oeløngøré»5fofbtam» 
mer er bortfalben og en betpbelig Settelfe faalebeå 
inbtraabt i ben perbærenbe ©arnifoné befocerlige 
aSagttjenefte.

TIVOLI 4 CASINO.

■morgen, Torsdag, Kl. 81/«, gives
Stor Vocal-Concert

af
Karntlier Nationalsangerne 

fra Klageni'nrt.
Selskabet, der optræder i deres Nationalco- 

slumer, er engageret paa „Sommerlyst^ i

delfin gør, ben i. Juni 1858.
— 3bag ft JDiarienlnft (fuur» og Søbabe= 

erabli^fement blebet aabnet, fom bet fpneé, unber 
be belbigfte Sufpicier, ibet bet berligfte .»Sommers 
oeir allerebe i ben tiblige Él'rargeriftunb ftiHebe 
S lettete beilige 'fart meb bene ftpggefulbe Werr 
og ^tømenabét i ben ftjønneftc ’Beioøning. ^ra 
Slottets 23alcon gabeS fra .fil. 6—8 2)iorgencon= 
rert, ber begnnbte meb en Pbi-ral, faalebeø fom 
Stit ogSrug er beb sBabefteberne. 3 ©frer« 
mibbag finber ben egentlige SfabningSfeft Steb i 
(fuurfalen beb Table d’hdle .fil, 5, bbortil et be« 
tpbeligt Sfntal af Slbonnenternr bar labet lig antegne.

®n rafE ®reng,
font bil gaae Spærinber, fan benoenbe fig til 

____ ________gøbfer (Snebol bf en.
(Sn renlig éerre fan etpolbr et lille meublfs 

ret tBærelfe meb fmut Ubfigt og Slbgang til 
.^aoen. Sammeftebø tan, om ønffcs, rrbolbeb IDleel. 
^rytteriet anoifer.

sVaa Vanbifebet ^røbefleen per beb fBpen 
fan faaeø 3 a 4 tilbed« meublerebe jBcerelfer, 
famt ’Jlbgang til Jtjøffen og .£>auge. 2>lan pen« 
benbe fig paa Steengabcn f)Tr. 41,___________ _

e fra politiet.
^.'olitietO æetjenbtgjørelfe af 19be Slpril 

1854 (angaaenbe Sleenpolbelfe af Sabet og 91enbe« 
ftene m. m.) bringes perbeb alle Sebfommenbe i 
(Srinbring til nøjagtig ©fterlebelfe.

3fær inbffætpe« følgenbe SJeftemmelfer;
at (SabeflræCningernc forinben §einiiP 

øen flulle vanbeS;
at tRenbeflenene flulle feteé ^vet SJlot’ 

øen oø jevnliø ubff^Hed meb frifl 
æanb-



Foreningen afholder ordinær 
Generalforsamling torsdag den 14. marts 

klokken 19.30
På Marienlyst Slot

Formanden for Hellebæk-Aalsgaard egns
historiske Forening, arkitekt Vagn Kie- 
ler causerer over lokalhistorien.

Helsingørs hvide Flip
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Herre Lingeri Underbeklædning

Hatte, Stokke, Handsker m. m.

Telefon 417 • Leverandør til Varelotteriet
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En Time« JernbenereJ«« fra Kabenhavn

Smukkest beliggende ved Øresund

Pensionærer modtages

Telt. 70 ALFRED T. ANDERSEN
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