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Så er det jul igen

-denne hyggelige tid, hvor man med lidt god vilje kan kom
me i god gammeldags julestemning lidt udenom det mate
rielle ræs. 1 skrivende stund mangler der stadig sne, men ju
len kan dog stadig nå at blive hvid, som på forsidebi I ledet, 
hvor vi ser cn Helsingør-familie på juletur i skoven -måske 
Teglstrup Hegn- omkring 1910. Påklædningen er ikke just 
sporty, så man kunne tænke sig, at de er på en lille tur jule
dag. Slæden er måske julegaven til den dreng, der har måttet 
vige pladsen for damerne, sikkert efter fotografens anvis
ning. Han står klar med sin styrestang, som om han vil skub
be slæden det sidste stykke, men de voksne ser betænkelige 
ud og ville nok også have svært ved at holde hattene på 
hovedet, især damen nærmest, selvom hendes hat sikkert er 
tøjret med en solid hatlenål. Den tids almindelige familie var 
som regel ikke indstillet på de større sportsudøvclser, og 
havde ikke specielt tøj til den slags, bortset måske fra unge 
fodbold- eller cykleentusiaster. Desværre kender vi ikke per
sonerne på billedet. Et herligt julcmoliv er det imidlertid -og 
drengen har sikkert fået sin plads tilbage i kælken efter at 
billedet er kommet sikkert i fotografens kasse til glæde for 
eftertiden. Annette Aagaard/LBM.
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Guldgravervej
-drømmen om guld og grønne marker.

af t S. Chr Petersen

Nu afdøde maskinmester S. Chr. Petersen, 
som var leder af Helsingør Byhistoriske 
arkiv i 1960'emc, har i sin lid skrevet en 
lille beretning om den nu forsvundne 
Guldgravergaard og navnet, som er beva
ret i Guldgravcrvcj.

1 1813 blev der født en dreng i Hørsholm, 
som blev døbt Ole Jensen, men som siden
hen skulle blive bedre kendt som »Guld
graveren«. Han kom allerede som 1 l-årig 
til søs som skibsdreng, da hans forældre 
tidligt var døde. Da han 14 år gammel 
blev konfirmeret i Hornbæk Kirke, havde 
han således selv tjent til sit konfirmations- 
udstyr. Efter konfirmationen sejlede han i 
24 år på langfart som matros og styrmand. 
Ole Jensen kom flere gange jorden rundt, 
sejlede 6 gange rundt Kap Horn og 3 gan
ge rundt Kap det gode Haab. Adskillige 
gange havde han været ude for forlis; sid
ste gang i Stillehavet, hvor kun få af be
sætningen blev reddet. De reddede blev 
landsat i San Franciseo, hvor guldfeberen 
netop på den tid havde raset i Californien, 
efter der var fundet guld i Calavcras øst 
for San Franciseo. Da Ole Jensen var i be
siddelse af uafhængighed og mod, drog 
han med strømmen af folk til dc rige guld
miner ved Calavcras. Efter Ole Jensen 
havde vasket og gravet efter guld i ea. 1 
år, opgav han imidlertid del farefulde ar
bejde blandt røvere og indianere og drog 
hjem til Danmark. Det fortælles, at da Ole 
Jensen kom hjem, hår de han på sig cl

Ole Jensen fotograferet med sin hustru i 
1890.

bredt bælle, hvori rar indsycl guldslør og 
guldklumper. Samme år, 1852, købte Ole 
Jensen cl mindre landbrug på 17 1/2 td. 
land beliggende på Helsingør Overdrev, 
lodden nr. 156. Gårdens tidligere ejer. 
Poul Nielsen, hårde red købet fortalt, al 
markerne var tilsåcdc, og da Ole Jensen på 
del tidspunkt ikke hårde noget kendskab 
til landbrug, stolede han på sælgerens ud
sagn uden al undersøge om det r ar rigtigt. 
Del r iste sig snart, at markerne ikke r ar
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tilsået i det omfang, der betingede købet, 
og at Ole Jensen var blevet snydt af Poul 
Nielsen. Det fortælles af børnebørnene, at 
der efter Poul Nielsens død hvert år efter 
høst hørtes sløj på loftet, hvor kornet lå, 
som om nogen målte kornet op. Da det 
gentog sig år efter år, gik Ole Jensen en 
nat, da støjen var særlig hørlig, op på lof
tet og sagde disse ord: »Jeg ved, du har 
beskuffet mig Poul Nielsen, men i Guds 
navn tilgiver jeg dig; hvil i fred«. Fra den 
dag blev der ro på loftet. Endvidere for
tælles at Ole Jensen var en meget godgø
rende mand mod de fattige, og al han un
der en landbrugskrise hjalp flere af sine 
naboer og bekendte over krisen, og at det
te egentlig er grunden til at gård og vej al
lerede dengang fik den uofficielle guldgra- 
vcrbetegnclse, som en tak og et minde om 
hans godgørenhed.
Ole Jensen solgte gården omkring 1889-

Guldgravergaarden fotograferet i begyn
delsen af 1920'erne. Personerne, der 
skelnes på denne meget dårlige gengivel
se, er familien, som overlog ejendommen 
efter »Guldgraveren«.

90 og kom derefter i klosteret i Helsingør 
og døde den 3. november 1904. Den gam
le Guldgravergaard nedbrændte den 21. 
februar 1929.

Noter vedr. Guldgravergaard
v/ Lars Bjørn Madsen
I 1826 solgte bager Teetz ejendommen 
(jordebogsnummer 107, matrikelnummer 
53, brandtaxalionsnummer 564) til Poul 
Nielsen. Denne solgte ejendommen til Ole 
Jensen i 1851 (købekontrakt af 29. sep
tember 1851 og skøde af 31. juli 1852). 
Den oprindelige Guldgravergaard (Blax. 
564) lå, hvor Blichersvej og Spættevej i
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dag møder hinanden. Spættevej hed oprin
delig Guldgravervej, et navn denne gamle 
adgangsvej til gården fik i 1929. Navnet 
Guldgravervej er nu overført til cn ny be
byggelse ved Lindevangsvej og et nyt 
navn Guldgraversticn er givet til en cykle- 
og gangsti mellem Esrumvej og Kronborg 
Ladegaardsvej.
Efter gårdens brand opførtes en ny Guld- 
gravergaard, som lå, hvor nu Nordvestsko
len er opført.
Om Guldgravergaardens brand den 21. fe
bruar 1929 kunne Helsingør Avis berette 
følgende:
»Ved halvtitiden i Formiddags alarmere
des Politi og Brandvæsen til den Løjtnant 

Forstørre! udsnit af målebordsblad fra 
1929 over området ved Guldgravergaar- 
den. Selve gården, der ligger umiddelbart 
syd for Fregne høj ved Esromvej, er mar
keret ved en pil.

Poul Hammer tilhørende Ejendom »Guld- 
gravergaarden« ovenfor Bakken ved Es- 
romvej. Ejendommen, hvis Tilliggende er 
ca. 20 Tdr. Land, bestod af tre sammen
byggede Længer, der var Straatækte og 
meget gamle, og Ilden, som opstod fra en 
af Skorstenene i Stuehuset, bredte sig med 
stor Hurtighed, saaledes at alle tre Længer 
i mindre end et Kvarter var omspændt af 
Flammerne, og hele Ejendommen ned
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brændte til sidste Pind i Løbet af en halv 
Time. Tiltrods for den rivende Hurtighed, 
hvormed Ilden bredte sig, lykkedes del 
dels Gaardens egne folk, dels tililende Na
boer, al redde hele Besætningen, Fjerkræ 
og iøv rigt all Ler ende; en Spædekalv kom 
ud i yderste øjeblik, men hele Indboet, alt 
Materiel og Redskaber brændte. Ved Dy
renes Redning og ogsaa paa anden Maade. 
ydede Kornet- og Korporalskolens Mand
skab, der var til øvelse paa Eksercerplad
sen og straks, da de saa Branden, ilede til, 
udmærket Assistance. Kornetterne trak af
sted gennem Sneen med de opskræmte 
Dyr over til Einar Jensens Gaard, hvor de 
kom i Hus. Ligeledes ydede Kornetterne 
god Hjælp ved at transportere Brandvæse
nets Sprøjtemateriel gennem Vejens tykke 
Snelag hen til et ved Gaardcn liggende 
Vandhul. Nogen større Betydning havde 
denne Slukning dog ikke; det var mini
malt, hvad der kunne skaffes af Vædelse 
og Slangerne sendte Straaler paa flere Ste
der, saa et Par af Brandmændene fik lidt 
rigeligt af det Vaade ud over sig. Der var 
iøvrigl mødt med stor Udrykning, men af 
det nye røde Materiel maatte man lade den 
store Vogn blive holdende ude paa Esrom
vejen og den anden kørte uhjælpeligt fast i 
Snelaget midt paa Vejstykket op til Brand
stedet. Vi erfarer senere, at da Brand
mandskabet havde faaet slaaet Hul paa 
Dammens Is og sat de 3 Tommers Slanger 
til, lykkedes det at faa rigeligt Vand, og 
Presset var til Tider saa stærkt, at Murene 
gav efter og væltede for disse solide arm
tykke Straaler. Noget let Arbejde vil det 
næppe blive atter at faa Slangerne trans
porteret til Helsingør, da de jo efterhaan- 
den blev stivfrosne. Vi finder Anledning 
til at nævne, at en af Brandmændene un
der Redningsarbejdet paa et kritisk Tids
punkt trængte ind i de brændende Bygnin

ger og reddede to Grise, som ellers uhjæl
peligt ville være indebrænd!, og om et lig
nende godt Stykke Redningsarbejde kan 
der meldes for cn ung Mand derude fra, 
idet han ligeledes med største Fare for sig 
selv, trængte ind i Stalden og løste liere af 
Kreaturerne. Som nævnt er Ilden opslaact 
i Stuelængens Tag. Kriminalpolitiet un
dersøger Sagen, men har endnu ikke noget 
bestemt Holdepunkt. Ilden opdagedes 
først, da den var brudt gennem Straataget 
og der kan være Formodning om, at den 
som næv nt hidrører fra cn Utæthed i Skor
stenen.«
Dagen efter bragtes en mindre notits, der 
kundgjorde, at det eneste væsen, som 
indebrændte på gården, var den store sorte 
hund, som var lukket inde.
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^ummerruati Bittø retning 
om f>elfingør i klaret 1799:

»Denne, Dronningen for alle Danmarks 
Købsleder, har om Sommeren en daglig 
Blanding af alle Europas Nationer, som 
fra og til de mangfoldige, idelig ankom
mende Skibe, fra og til dens stolte Told
kammer, er lig en jagende Sværm Olden- 
borrer i en smuk Majaften. Men med Y nk 
betragter man Byens Havn, der er den al
deles uværdig, og næsten at ansee som 
bygget for Færgeløbsjoller. Man har dog 
Haab, at paa et af tvende andre belejligede 
Steder end der, hvor den saakaldede Havn 
nu er, blive indpælet og fordybet en Baj 
for 1000 og maaske liere Skibe. Det vil 
næppe blive Spørgsmaal om en Tønde 
Gulds Anvendelse hertil, eller mere, betal
te sig; ikke at tale om at den højeste Nød
vendighed udkræver en sikker Havn til 
dette af alle under Danmarks Sepier lig
gende Kyster bedst belønnede Sted. Ste
dets Lotser, som tillige ere Færgemænd, 
udgjøre et Chor af 150 Mænd, alle muntre, 
tildeels velhavende og færme Folk. Fiske
riet hertil er vel godt, da det er en Fornø
jelse hver Morgen at see Fisketorvet over
flødigt forsynet med mange Sorter levende 
Fisk, som nys have forladt deres Element; 
men alligevel kunde denne vigtige Næ

ringsgren meget udvides til Medvirkning 
og Forhandling, naar et Selskab vilde fore
ne sig og sejle til Havs, da del som nu 
bringes i Land, til daglig Fornødenhed, 
fanges med Sættegarn under Landet. Sta
den har tvende Kirker, en dansk og en 
tydsk, foruden en Hospitals og en engelsk 
Kirke, saml cn Jøde-Synagog; en berømt 
latinsk Skole, og cl godi dansk Skolehold, 
adskillige Arbejdsanstalter, et stort Hospi
tal og et Sygehus for fremmede Skibsfolk. 
Et Fattighus, sex Gader, hvori nogle of
fentlige Lygter, foruden cn Del Stræder. 
Omtrent 350 Borgere, hvoraf 16 eligerede. 
Grosserere og Kjøbmænd imod 40. En 
Ankersmedie og syv andre Smede, otte 
Slagtere, sex Bagere og henimod 40 Bryg
gere og Brændeviinsmænd. En Reberbane 
af Bctydcnhed; en Skydebane, to Sukker- 
Raffinaderier, et godt Apothck, to Docto- 
res Medicinæ og tre Chirurger, en Gene
ver- og Stivelsesfabrik. Iblandt Borgerne 
vare flere gode Professionister, men man 
sagde, ikke almindelig god Velstand. Tre 
Herbergeersteder med Magistrat-Taxi i 
hver. Det er ikke al undre, at disse ere al
mindelig dyre Opholdssteder, formedelst 
den store Mængde Mennesker, som idelig 
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fra Skibsllaadernc komme i Land og ofte 
naar Vinden er dem contrair, sætter Lev- 
netsmidlerne i en uhyre Priis, ja underti
den giør dem manglende. Alligevel vced 
jeg ikke nogetsted at have smagt bedre 01 
til fire Skilling Flasken end her. Stadens 
Vand er temmelig godt og i Overflødig
hed. Her opholde sig otte udenlandske 
Consuler, saa og nogle Sprogmestre. En
deel Kiøbmænd tale færdigt Engelsk, saa- 
vclsom de Heste Lotser og Skibsfolk.
Magistraten bestaar af en Borgemesler, to 
Raadmænd, hvoraf den eene er Bye- og 
Raadstueskrivcr. Raadhuuset er en stor og 
gammel Bygning, som trænger til Udpynt- 
ning. De kriminelle, saavel som de civile 
Arrester erc forordningsmæssige. Her løn
nes sex Vægtere. Stadens Garnison be
staar af fire Jægcrcompagnicr. Hclsingøer 
ejer et Overdrev paa nogle Hundrede Tøn
der Land, som ligger i den elendigste For
fatning, som kan tænkes; og er for det 
meste bevoxet med Lyng og Moos. Man 
har tilforn hørt Rygte om Strid over denne 
Stadens Herlighed; men der er nu Haab 
om Fred og Almcen-Uddeling, og i saa 
Fald ogsaa om et forbedret Agerbrug. En 
Træeskole ved Staden fortjener Opmærk
somhed; den er oprunden ved Borger og 
Bager Mcntzes Konstgartnerie og Flittig
hed, og indtager omtrent tolv Tønder Land 
paa tre Steder. De lo indeholde flere end 
20000 Træer, optrukne af Kierner, og ind- 
okulerede med forskjellige gode Frugter, 
hvoraf allerede for nogle Aar siden, en 
stor Deel ere kjøbte af Nordmænd og 
Svenske, som finde sig bedre tjente med 
disse end de fra Holland og Lybek. Den 
tredie Plantage, som dog ikkun haves i Le
je paa visse Aar, indeholder Millioner, paa 
samme Maadc opclskcdc som hine, og gi
ver en lykkelig Udsigt for Ejeren, naar 
først almeen Kundskab derom er bleven 

vitterlig. Saavel for Landets egne Frugtel
skere, hvorved udenlandsk Indkjøb kan 
forekommes, og den Helsingøerske Træe- 
frugthandel tillige ophjælpes, slaar denne 
Anmeldelse her. Man lægge Mærke til, at 
de nu i to Aar holdte Frugttræe-Auctioner 
paa Kiøbenhavns Børs over Hollandske og 
Amerikanske Sorter, ere skeete sidst i 
Maij Maaned, hvorimod de kan faaes søe- 
værts fra Hclsingøer til hvilken beqvem 
For- eller Efteraarstid man vil. Danmarks 
herlige og mange Sletter kunne med Held 
modtage Forbedring af dette Slags uden 
Savn for Agerbruget, og muligt stige til 
saadan Forædling, at vi kunde sælge Frug
ter til Fremmede, istedetfor bestandig at 
kjøbe af dem. End en Industriegren fandt 
jeg her, som fortjener Udvidelse; denne 
nemlig at alle Færgclaugcts Baadesejl for
væves af en eller flere Mestere til godt 
Ravndug af det Garn, som Færgclaugcts 
Koner selv spinde om Vinteren. Ønskelig 
var det tillige om denne sjældne Markeds
plads fabriksmæssig var forsynet med alle 
Sorter gode og færdige Klædingsvarer til 
Søemandsbrug og Tjeneste for de mang
foldige fra Nord og Syd kommende Men
nesker, som undertiden efter en lang Reisc 
finde sig forlegen. Nogle smaae Boutikker 
ere vel i den til Stranden eller Havnen 
ncdløbende liden og meget snevre Gade, 
med nogle Par Skoc og Støvler, Pelse, Ka
vajer, Skindhuer og nogle flere Artikler, 
hvis pyntelige Forfatning jeg dog afholder 
mig fra at rose. Maaskcc en gammel Patn
ots Forslag til en lignende. Indretning en
gang vinder Sejr til hans megen Ære. Det 
herlige og stolte Kronborg og det yndige 
Marienlyst, hvorfra gives en herlig Forlys
telse for Øjet til det svenske Rige, og det 
altid besejlede Kattegat, er her uden mine 
Anmærkninger«.
(Tidl. publ. i "Iris og Hcbe" september 1799).
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Lidt om Villa 
Augusta
Ved et tysk badested boede i sin tid baron 
Carl Frederik Aksel Bror Blixen-Finecke. 
Baronen havde været gift med Christian 
den Niendes dronning Louises søster, 
prinsesse Augusta af Hessen-Kassel, og 
ægteparret ejede i Helsingør den store for
nemme villa "Augusta", der forlængst er 
nedrevet og opslugt af DSBs store ranger- 
terræn syd for byen. Her boede parret ofte, 
når hoffet var på Fredensborg. Baron Bli
xen-Finecke blev stamhusbesidder syv år 
gammel, da han anede godset "Dallund” 
ved Odense. Godset var i 1722 kommet i 
den gamle mecklenborgske adelsslægt von

På delle fine fotografi. som museet i sin 
tid har fået skænket af E. Tvede, ses Villa 
Augusta i begyndende forfald. Billedet er 
vel optaget omkring århundredeskiftet, og 
Statsbanerne har allerede lagt skinner og 
venter blot på mere plads. Hvem bygnin
gens statelige udseende skyldes, ved vi 
ikke, men den var utvivlsomt opført som 
hovedbygning til tømmermester Plums 
sukkerraffinaderi. Villaens arkitektoniske 
kvalitet stod ikke meget tilbage for den 
heldigvis stadig eksisterende bygning for 
Civilforsvaret, Svingelport 7; også et 
gammelt sukkerraffinaderi, opført o. 1760 
for købmand Johan Spath. Man rev ikke 
hele villaen ned med eet, men lod en 
stump slå tilbage. Del siges, al der i flere 
af byens gamle huse findes genanvendte 
materialer fra Villa Augusta, bl.a. i Set. 
Anna gade 31, saml i en sidste år nedrevet 
bygning på Grønnehavevej 30.
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Fineckes eje, og da den sidste ætling døde 
i 1801, blev det stamhus for en slægtning, 
den svenske general, friherre Carl Philip 
von Blixcn, der tilhørte en ældgammel 
pommersk adelsslægt. Han ændrede sit 
navn til von Blixen-Finecke, og han var 
farfar til baronen, som døde i 1873. Den 
afdøde var en mand med mange og skif
tende interesser. Han blev medlem af Fol
ketinget og var i nogle måneder udenrigs
minister og minister for Slesvig i ministe
riet Rotwill. I den første slesvigske krig 
førte han en eskadron af herregårdsskytter. 
Udover Dallund ejede baronen Skjoldnæs
holm i Skåne, to andre svenske godser 
samt nogle pommerske herregårde, så da 
han giftede sig med prinsesse Augusta, 
kunne han på Dallund føre et liv af "asia
tisk luksus". Det kom til et brud med Fre
derik den Syvende, og Blixen-Finecke lod 
sig som svensk godsejer introducere i 
"Riddarhusct" i Stockholm og overvejede 
at blive svensk undersåt. Det blev der ikke 
noget af, og da svogeren Christian den 
Niende kom på tronen, fik ægteparret et 
nært forhold til det nye hof. Det var årsa
gen til, at Blixen-Finecke købte et af dc 
gamle sukkerhusc, oprindelig en industri
ejendom. hvor råsukkeret fra de dansk
vestindiske øer blev raffineret, ved Strand
vejen lige syd for Helsingør. Det blev om
bygget til en luksiøs sommervilla, hvor 
hoffet fra Fredensborg ofte aflagde besøg 
og beundrede den smukke udsigt over 
Øresund og de mange sejlskibe på rheden. 
Da Kystbanen blev anlagt i 1890 erne, gik 
villa "Augusta" med i købet. Dens smukke 
have blev (il stationens rangeranlæg, men 
cn rest af huset blev slående lige indtil 
1950'erne. I sin sidste epoke var villa 
"Augusta" logi for lokomotiv personale, 
som skulle overnatte i Helsingør. En stor 
skam, at v illaen ikke fik lov at overleve.

Sulett isos
En historie om juletræet og pigen.

Der findes v ist ikke mange gamle billeder 
af juletræer i private hjem, som dette fra 
Svingelport 3 i julen 1908. Det meste af 
julepynten findes nu på bymuseet og be
står af knælende engle og nisser, lamctta 
og istapper, kræmmerhuse og kurve i for
skellige former. Foran træet står en dukke 
og cn papfigur, som forestiller Rødhætte 
og ulven. Om den kønne pige på billedet 
med slangekrøllerne og den pæne søndag
skjole er der en helt speciel historie, som 
vel nok kan fortælles nu så længe efter. Pi
gen hed Karen Margrethe Donatzkv, og 
hendes mor havde cn meget besøgt systue, 
hvor byens fruer fik syet deres kjoler. 
Christiane Donatzkv var gift med Emil 
Donatzkv, en bror til redaktøren på Hel
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singørs Aris. Dc hårde ingen børn, men 
det har åbenbart ikke ræret Emtis skyld, 
eftersom han hårde lo born med fru Ol
sen, som hår de et ismejeri på Østerbro. 
Karen Margrethe r ar den ældste, men da 
den næste, en dreng, arrir credc to år efter, 
bier fru Christiane træl af mandens må
nedlige ture til Østerbro med børnepenge- 
ne, og de bier enige om at adoptere pigen. 

som saaledes kom til al r okse op i Helsin
gør. El ler billedet al dømme er hun r oksel 
op i et godt borgerligt miljø. Karen Mar
grethe bier ikke gift, men broderens datter 
har fortalt os historien og skænket faste
rens efterladenskaber til Helsingør Kom
munes Museer.

Annette Aagaard.

Julegaveideer 
i året 1894.
Der r ar en tid. da man r ed køb af r arer 
ikke fik udleveret en ussel lille kassebon, 
men cn smukt håndskrevet regning, ofte 
med et påtrykt reklamebillede som delte, 
hvor blikkenslager Christian Nielsen i 
Bjergegadc 4 gør opmærksom på sil rig
holdige »Lager af alle Husholdningsar

tikler«. I forgrunden ses bl.a. et dukke
komfur med to kasseroller, sikkert spritfy- 
rel, og mellem forskellige kedler, kander, 
pottemål og rir ejem noget, der kunne lig
ne en henkogningskedel. Længere tilbage 
ses en af de store kulkasser, som altid stod 
r ed kakkelovnen; åben forneden, så man 
kunne komme til med skovlen. Til højre 
præsenteres vi for cn mere handy udgave, 
som kunne transporteres fra den ene ovn 
til den anden. En fiks lille vandvarmer til 
sprit eller olie med ophængt rippekedel 
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mangler heller ikke i forretningens udvalg, 
foruden kødhakkemaskine, husholdnings
vægt og petroleumslamper, såvel stående 
som hængende. Og den kronede kakkel
ovn er puttet ind i billedet allerbagerst. Jo, 
Christian Nielsen kunne tilfredsstille et
hvert ønske i blikkenslagervarer til hus
moderen i det gode borgerhjem.
Læg mærke til størrelsesforholdet mellem 
de enkelte ting og sager. Den ukendte op
havsmand til træsnittet har utvivlsomt 
klippet i forskellige varekataloger og sat 
billederne sammen, uanset varierende 
størrelser og forskelligt perspektiv. Resul
tatet er dog ikke så ringe endda.
Men hvad kostede så alle disse herlighe
der i 1894? Regningen, hvorfra træsnittet 
er hentet, giver desværre ikke mange 
oplysninger, hvad angår de større ting, 
men man kan se, at indkøbene fortrinsvis 
drejer sig om belysningen. Væger indkø
bes i alenvis af 25 øre, og 2 generalbræn- 
derglas koster 50 øre. Månedens store ind
køb er en servantespand til 3 kr. 25 øre. 
Regningen er ført for 3 måneder, og skre
vet til enkefru Boysen, som havde forret
ning i Strandgade 55. Priserne har derfor 
nok været nettopriser.

Annette Aagaard

Foredrag på 
Bymuseet

torsdage kl. 19.30:

9. december:
Den gode gamle tradition holdes i 

hævd: Julecauseri med Ingrid Dora 
Pedersen og Ingelise Ponsaing.

NB!! Bemærk den ændrede dato.

13. januar:
Lysbilldeforedrag ved arkitektur
historikeren Marianne Rangill Car- 
stensen om kirkebyggeri i Danmark 

-fra de tidligste trækirker til 
nutiden moderne kirker.

27. januar:
Pia Wessel fortæller om digteren 

Johan Ludvig Heibergs mor 
Thomasine Gyllembourg 

-problemlitteraturens moder i 
Danmark og hendes for den tid 
utrolige kærlighedshistorie.

10. februar:
Ingrid Dora Pedersen fortæller 

historien om Tranquebar -og viser 
lysbilleder fra sin egen rejse til den 

gamle danske kronkoloni i Indien.

Alle foredrag finder som 
sædvanligt sted på

Helsingør Bymuseum, 
Set. Anna Gade 36 

(indgang gennem gården)

IDP


