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I maj 1988 rejste en busfuld medlemmer af Hel
singør Museumsforening i Christian den Fjerdes 
fodspor gennem det sydlige Sverige. Det blev 
indledningen til en af foreningens mange, popu
lære aktiviteter: Rejsevirksomheden. 
Siden har vi gjort ture til Vestsjælland, Lu
beck og Slesvig-Holsten. I skrivende stund læg
ges sidste hånd på planlægningen af en søndags
tur til Møn, den 1. september (alt udsolgt). 
Successen med de lidt kortere ture gav blod på 
tanden, så i oktober 1990 gik rejsen helt til 
Rom og om få uger gælder det igen Italien, den
negang Firenze; en rejse, der gentages i maj 
1992 (endnu pladser i dobbeltværelse).
I samarbejde med DSB og Helsingør Dagblad ar
rangeredes denne sommer rejser til Gotland. Det 
var så spændende en oplevelse, at der er planer 
om at gentage turen.
I det hele taget er der mange forskellige rej
seplaner, men idéen med dette indlæg er at få 
foreningens medlemmer til at fremkomme med de
res egne ønsker således, at der i højere grad 
kan planlægges i overensstemmelse med medlem
mernes egne ønsker. Ved en senere lejlighed kan 
ønskerne offentliggøres i Forening & Museum, så 
vi kan få en "opinionsundersøgelse", der for
tæller, hvor vi skal rejse hen. 
Derfor, kære Museumsforeningsmedlemmer, kom 
frit frem med jeres forslag - send dem til un
dertegnede eller aflever dem i skranken på Hel
singør Bymuseum.
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Historien om et 
per Franske Skruer
■ tå Swi hlielzzn
For at kunne forstå denne be
retning, må jeg lige forklare 
hvad en fransk skrue er: det 
er såmænd blot en kæmpestor 
træskrue, der i stedet for et 
"hovede" med "kærv" (rille) i, 
har et sekskantet hovede som 
på en bolt, og kan ispændes 
med en nøgle.
En franskmand har formentlig 
opfundet den, så altså "fransk 
skrue" .

Nu til beretningen!

"Tintin" var blikkenslager i 
sin fars gamle Helsingør-virk- 
somhed "Ulmann & Søn", der 
stod for kvalitet og garanti, 
som det hed i deres annoncer. 
Når Tintin var involveret i 
noget, var der altid et lille 
spørgsmålstegn ved det med 
kvaliteten. Det afstedkom, at 
han altid fik de letteste og 

mindst ansvarsfulde jobs. 
Alligevel ku' det kikse. Som 
den morgen da den gamle bad 
ham om at stikke ned i Allé
gade 12 og få fastspændt en 
WC-cisterne, en af de højt- 
hængende fra før de lavtskyl- 
lendes fremkomst.

"Tag nu nogle store franske 
skruer med," sagde den gamle, 
"for det er et elendigt møg
hus, og cisternen har været 
løs en gang før."
Tintin fandt et par skruer og 
noget værktøj, og stak af. Ef
ter en times tid var han glad 
fløjtende tilbage på værk
stedet .
"Det varede længe," bemærkede 
den gamle gnavent, "men du fik 
vel snablet dig en pilsner el
ler to til ikke?”. Den gamle 
lurede.
"Selvfølgelig," sagde Tintin;



Uhlmann Brdr. Suderg. 32 682

Brdr. Uhlmann Telefon 682
Blikkenslagere og Skiferdækkere

Aut. Vand- og Gasmestre 
Installation af W. C. og Badeværelser

"hvad skulle man ellers suse 
rundt og knokle for?" (Det med 
at knokle var ikke lige ram
mende for Tintins arbejdsydel- 
se. ) 
Nå, men en fjorten dages tid 
gik, og en formiddag ringede 
telefonen på værkstedet. Den 
gamle tog den, og kom to 
minutter efter rasende farende 
ud på værkstedet, og hen til 
Tintin.
"Din elendige klampehugger!" 
råbte han, "den cisterne i

Allégade 12 er løs igen! Hvor 
lange skruer brugte du derhen
ne?"
Tintin fandt et par, der lig
nede frem fra skuffen. "Sådan 
nogle," sagde han.
"Idiot," sagde den gamle, 
fandt nogle dobbelt så lange 
frem, og stak dem i hånden på 
sønnen, "Dem her!".
Denne gang var Tintin på værk
stedet kun en halv time efter 
skrueskiftet, for nu vankede 
der ingen pilsnere, men cis
ternen hørte de heller ikke 

Et kig ind i Brdr. Uhlmanns blikken
slagerværksted i gården til Suderga
de 32.



mere til. Nu sad den fast, og 
det med garanti.
Efter et par år havde alle 
glemt cisternen. En dag ringe
de telefonen. Den gamle tog 
den, talte ganske kort, lagde 
røret på, og blev siddende 
lidt og kikkede ud på værk
stedet. Tintin bemærkede det, 
og var sikker på, at noget var 
galt. Omsider kom han luskende 
stille ud til Tintin med et 
par pilsnere i hånden. Noget 
måtte være helt af lave, tænk
te Tintin.
"Du, min dreng," sagde faderen 
og lagde en hånd på hans skul
der, "kan du huske den cister
ne, du for et par år siden var 
nede i Allégade og spænde 
fast?".
Han stillede pilsnerne2på ar
bejdsbænken og fortsatte. "Den 
der drillede med at drysse 
løs, ikke?" .
Han åbnede pilsnerne, "Skål!" 
sagde han.
Jo, tænkte Tintin, den huskede 
han tydeligt. Han havde for at 
prøve den, taget fat og hængt 
i den, så nu kunne den da ikke 
være løs igen.
"Hvad med den, far?" spurgte 
han.
Han kunne ikke huske hvornår 
han sidst havde sagt far. 
"Du skal ned og spænde den

Ejendommen, Allégade 12, den smukke 
klassicistiske ejendom med den famø
se cisterne, er forøvrigt den ældste 
bygning i Allégade, men det er jo en 
helt anden historie.

løs. Skål!" sagde den gamle. 
"Løs?" måbede Tintin, "hvad 
mener du med løs?". Var han da 
blevet skrupskør.?
"Ja, forstår du, naboen flyt
ter, og de skal have deres 
garderobeskab med," sagde han 
med et lille muntert gnyf. 
"Står du og ta'r gas på mig?" 
spurgte Tintin, "eller hva'?" 
"Næ, min dreng. De franske 
skruer vi fik sat i til sidst, 
som endelig holdt," grinede 



han, "de holder også naboens 
klædeskab godt fast inde ved 
siden af!".
Tintin var ved at få øllet i 
den gale hals af grin. "Den 
ordner jeg," sagde hån, da han 
havde sundet sig lidt.
"Når vi nu næste gang vælger 

skruelængde, sku' vi så ikke 
mødes på midten?" spurgte Tin
tin, idet han stak ud af dør
en. Alt var i orden i Allégade 
12 en halv time senere, og 
firmaet "Ulmann & Søn" kunne 
igen leve op til annoncemotto
et, "kvalitet og garanti".

Avertissements. 1858.
Siet Setfauf meiner 

tvoblbetannten ^ubrifate 
von fDu^pwl»«r unb 
2Bicnerfalf i|t flir Opel* 
finger unb llmgegenb 
aUein bem Apetrn d?auf* 
mann 6. g. ^aa» uber= 
ttagen. SBaibmann 

nuddtølingbufen.

Salget af mine almeen 
erfjenbte ^abrifater nf 
^ubfvpulver og 28ie= 
nerfalÉ er for Ajelfingur 
og Dmegn alene over* 
braget gør. .Hjøbmanb 
6. Alan s.

SSatbmann 
af ^ettingltttfen.

Udmærkede store Kul sælges fra
Skib i Havnen.

Belfonr, Ellah & Co.
Kul udleveres fra Pladsen hver 

Sognedag fra Kl. 10 til 12 Middag.
Belfonr, Ellah & Co.

Dampskibsfart i Sundet.
Dampskibet „HELSINGBORG" 

afgaaer i sin regulaire Fart mellem llel» 
tsiti£bøi'K, Helsingør, Kjolten- 
lllivn og. iVlitlltlO, anløbende Bellevue, 
Vedbek, Rungsted og Humlebek, og afgaaer 
daghg:

B Kjøbeuhavn til Helsingør Kl. 8 */2
„ Helsingør til Helsingborg - 11
„ Helsingør til Kjøøenhavn Kl. 1
„ Kjøbeuhavn - Malmøe - 5 

Nærmere Underretning og Abonnementsbilletter 
imod 25 pCt. Rabat, uaar mindst 10 Stkr. 
tages, erholdes, naar man henvender sig i Ex- 
peditionen ved Havnen.

£)et ruéflfFe XampDaD
et til Slibenpttclfe imorgen (Sordbag).

En flink og proper Stuepige, som er øvet 
i Syning, kan faae Condition til Iste Novbr. 
hos Gundestrup.

, FUGLESKYDNING.
Torsdagen den 22de Juli Kl. 8 afholder 

Helsingers Kongelige Privilegerede Skyde
selskab sin aariige Papagøieskydning. Num- 
mernes Trækning finder Sted den 20de Juli 
fra Kl. 6 til 9 Aften. Udenbyes kunne deel- 
tage i Skydningen. Directionen.

TIVOLI & CASIXO.
, Da Tyrolerselskabet Pitzinger fra Pu- 

sterdahl slutter deres Concert i Ramløsa imor- 
gen Eftermiddag Kl. 6, vil det, ifølge Opfor
dring fra forskjellige Sider og inden dets Af- 
reise til Gothenborg, have den Ære at give 
en extra Soire« hersteds imorgen 
Søndag fra Kl. 8 til lP/4 Aften. Efter Soi
réens Slutning vil paa Plainen blive afbrændt 
Smjrraketter og andet Fyrværkeri. Adgangeu 
er som sædvanlig. Der udringes sidste Gang 
Kl. I17g__________ 1 i.. IWelim.

Marienlyst.
Paa Grund af Ombygning lukkes Bevært

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

®n taft Sreng, fom tjat Spft til Sagerpro* 
fedfionen, fan blive antaget enten |lrar eller til 
Sllaanebend Ubgang (>ob

__ utd fon.
Se janter, fom Ihiaef bo» mig i 3 SDlaa* 

neber, bebed løfte inben 26be bd., og Steffen af 
ifær pVab .Rlæbningdflyffet angaaer inben en 3)laa» 
neb fra Sato, ba jeg. e(leri* forbepolbet mig min 
lovlige 9let. 91. gen fen'.

Sit gieftanceli|ten for Jfte gnbbetaling af 
Kommuncafgifterne til $elfingørd Ajøbftab for
1 fie ^alvaat b. 51.' vil blive inbfenbt til Slmtet 
om nogle $>age, befjenbtgjøred for be ©fatte* 
pbcre, ber formben ønfte at betale bered 5(fgifter.

^elftngørd diamnertontoir, b. 12. Slug. 1858. 
Segnet.



RETTELSE
Redaktionen har modtaget følgende fra fru Else Egedam:
Under overskriften "Mit eventyrlige liv i Helsingør" var der i 
sidste nummer af museumsbladet indsneget sig en fejl, idet over
læge Poulsen var nævnt som den første, der havde indlagt sin ko
ne på fødekliniken her på Lappen. Den første var overlæge Sen- 
nels hustru.

FORSIDEN
Under professor og arkitekt H.B. Storcks restaurering af Set. Ma- 
riæ Kirke og Karmeliterklosteret i årene omkring århundredeskif
tet forsvandt en væsentlig del af den idyl og maleriske forfald 
som generationers brug af bygningerne havde skabt. Fors ide billedet 
viser klosterhaven øst for kirken før restaureringen, da den for
uden den store klokkestabel rummede adskillige forfaldne bindings
værksbygninger opført i det 18. århundrede. En del af bygningerne 
veg pladsen for den hyggelige have med de store elmetræer vi idag 
kan glæde os over. Så længe det varer. Thi nu er kirkeministeriet 
ved at etablere nye kontorlokaler for Helsingør Stiftsøvrighed i 
to af de gamle klosterbygninger, nord- og østfløjen. Med de krav 
som der i dag stilles til en arbejdsplads, har indretningen af kon
torer i de to fløje helt naturligt medført en renovering af et så
dant omfang, at alle de små gamle lejligheder, som oprindelig var 
bolig for ældre svagelige eller enligstillede kvinder under hos
pitalets forsorg, samt Tegner-salen med dens hyggelige møblement, 
er blevet fjernet helt og aldeles til fordel for splinternyt in
ventar. Ja selv en elevator skal erstatte den smukke gamle trappe 
op til kontorerne i nordfløjen. Kun den gamle konesal i vestfløjen 
som blev indrettet efter restaureringen i 1907, står endnu som den
gang . Så længe det varer. Den gamle klosterhave er truet af denne 
udvikling. En parkeringsplads til de ansattes biler skal etable
res, og her er haven en fristende mulighed. En bid af havens aller 
nordøstligste hjørne er allerede afsat til et kommende byggeri på 
den gamle tømmerhandels grund ved Kongensgade. Vi kan derfor kun 
anbefale vore læsere at nyde klosterhavens enestående idyl medens 
tid er. LBM



Få mere at vide .
Særudstillingerne "Det Kultur
historiske Skatkammer" på 
Bymuseet og Flynderupgård Mu
seet, der åbnede i juni måned 
har været pænt besøgt i som
mermånederne .

Trods den utraditionelle ud
stillingsform er de blevet vel 
modtaget af museernes publi
kum .

Til udstillingerne har vi ud
givet et katalog, der foruden 
en fortegnelse over de udstil
lede genstande, indeholder en 
række artikler om enkelte si
der og emner fra udstillinger
ne .

Som led i særudstillingerne 
kan vi nu, som noget helt nyt, 
tilbyde en foredragsrække med 
titlen "Det Kulturhistoriske 
Skatkammer".

Det er Helsingør Folkeuniver

sitet, der i samarbejde med 
museerne, har arrangeret de 
seks tirsdage. På grund af den 
gode ordning Folkeuniversi
tet har, er det lykkedes at få 
dygtige og spændende fore
dragsholdere fra det meste af 
Sjælland til at komme. og for
tælle os om deres specialviden 
på en række kulturhistoriske 
områder.

Foredragene foregår på Hel
singør Bymuseum og der vil i 
forbindelse med nogle af fore
dragene være lejlighed til at 
se genstande fra vore maga
siner .

Det er et nyt og spændende 
tilbud, som vi håber, at muse
umsforeningens medlemmer vil 
benytte sig af.

Anne Majken Snerup Rud
Museumsinspektør



FRA DET KULTURHISTORISKE SKAT
KAMMER

Når der tales om antikviteter 
og gamle sagers værdi, tænkes 
der oftest på pengeværdien. I 
denne forelæsningsrække skal 
vi i stedet for se på de 
kulturhistoriske værdier, der 
knytter sig til fortidens 
frembringelser.
En række specialister vil for
tælle om de ældre genstande i 
kulturhistorisk sammenhæng. 
Emner som, hvad blev de gen
stande, der i dag pynter vore 
hjem, oprindeligt brugt til, 
hvem fremstillede dem, og hvem 
brugte dem.

Der vil blive taget udgangs
punkt i Helsingør Kommunes 
Museers samlinger, og der vil 
være rig lejlighed til at lære 
nere om de ting og sager, man 
nåske har derhjemme.

L2.11:
Ira det kulturhistoriske skat
kammer . 
luseumsinspektør, cand. mag. 
Inne Majken Snerup Rud 

>6.11:
’ sale og hytter - om vore 
'orfædres bolig.
luseumsinspektør, mag. art.

Ena Hvidberg

03.12:
Ældre håndværk.
Museumsinspektør, mag. art. 
Georg Nellemann

14.01;
Oldemors legetøj. 
Museumsinspektør, mag. art. 
Charlotte Bøgh

28.01:
Bryllup og ægteskab i tidernes 
løb.
Museumsinspektør, mag. art. 
Lene Floris

04.02:
Det dækkede bord og de redte 
senge.
Museumsinspektør, mag. art. 

Hanne Frøsig Dalgaard

Holdnr: 7021
Tid: 6 tirsdag kl. 19^^-

20^5.

Start: 12. november
Sted: Helsingør Bymuseum
Pris: 280,- kr.

Indmeldelse
Indmeldelse sker ved henven
delse til sekretariatet: 
HELSINGØR AFTENSKOLE 
LUNDEGADE 5 
3000 HELSINGØR



TLF: 49 21 25 25
Mandag-torsdag 10-14
Torsdag også 15-17
Fredag 10-12
I hele sept.::
Man. og tors. 17-19

Her kan De få nærmere oplys
ninger om betaling, nedsat 

pris for pensionister fra Hel
singør Kommune m.v.

Ved indmeldelse bedes De op
lyse navn, adresse, tlf., fød
selsdag og holdnummer. Indbe
taling kan ske ved check, kon
tant eller giro (kontonr. 
9012125).ram

Kataloget til årets særudstil
ling "Det kulturhistoriske 
skatkammer" er nu genoptrykt 
og kan købes på Helsingør By
museum og Flynderupgård Mu
seet .
Hæftet, som indeholder en lang 
række artikler om kulturhisto
riske emner, der kan læses u- 
afhængigt af udstillingerne, 
sælges for kun 15,- kr.

ANNONCE

Nu er rapporten om "ET DØGN 
I HELSINGØR" og "DIN OG MIN 
VERDEN" udkommet.
Den er på ca. 70 sider med il
lustrationer og kan bestilles

på Helsingør Bymuseum for 30,- 
kr. incl. porto.

IKMDIUm-. BUH



MØDER OG ARRANGEMENTER
Så er det ved at være sæson for Helsingør Museumsforenings meget 
populære foredrag på Helsingør Bymuseum. I foredragsrækken "Der 
er også en verden uden for Helsingør" er der sammensat følgende 
program, som afholdes torsdage i de lige uger kl. 19.30 på Hel
singør Bymuseum, Set. Anna Gade 36:

31. oktober: I Erik den Rødes fodspor. Et 
spændende lysbilledforedrag 
om Grønland og nordboerne.

Ingrid Dora 
Pedersen

14. november : Gurre i ord, billeder og to
ner .

Poul Korse

28. november: Helsingør Toldkammer. Fra ve- Lars Bjørn
jerbod til Kulturhus. Et lys- Madsen
billedforedrag på grundlag af 
det materiale, der er benyt
tet til en ny bog om emnet.

L2. december: Juleskikke. Foredrag om nis- Ingelise Ponsaing 
ser og andet troldtøj. og Ingrid Dora

Pedersen
Efter nytår holdes yderligere 6 foredrag. Program foreligger til 
læste hummer af Forening og Museum.

IDP



SMAABILLEDER FRA HELSINGØR.

Marienlyst Slot.

* Orø imriitm Jtanfteft oc <*wenjtøn •*


