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FORENING O & MUSEUM W
Medlemsblad for Helsingør Museumsforening Nr. 2, Juni 1997



Generalforsamlingen
Umiddelbart forud for generalforsamlingen den 1. 
april 1997 fik Museumsforeningen ny formand, 
idet postmester Ervin Jepsen ikke ønskede at fort
sætte, og som hans efterfølger udpegedes den 
hidtige sekretær, redaktør Bent Jørgensen. På ge
neralforsamlingen takkede Bent Jørgensen den af
gåede formand for sit arbejde i foreningen, og i 
beretningerne kom han derefter ind på aktivite
terne, hvoraf den populære foredragsrække fort
sat har været et af de væsentligste indslag. Heref
ter omtaltes årets forskellige arrangementer samt 
planer om en større tur, blandt andet til Rostock 
og Polen. Et af de mange emner, Museumsforenin
gen har beskæftiget sig med i det forløbne år er at 
finde en passende mulighed for at give Helsingørs 
store historiker Laurits Pedersen et værdigt minde, 
og netop nu ser det ud til, at den nyanlagte sti over 
værftsgrunden til Kronborg vil komme til at bære 
hans navn. Bent Jørgensen kom iøvrigt ind på den 
igangværende debat om indretning af et selvstæn
digt kunstmuseum på Marienlyst Slot - et forslag 
som er bragt frem af såvel museumsinspektør Mo
na Faye, som den nystartede Tværpolitiske Liste, 
men som Museumsforeningen ikke kan bakke op, 
dels fordi tanken formentlig er urealistisk set ud 
fra et økonomisk synspunkt og dels fordi en ud
skillelse af Marienlyst Slot vil være ødelæggende 
for en velfungerende museumsstruktur.
På baggrund af en række indkomne forslag ud
spandt der sig en længere og meget positiv debat 
om foreningens fremtidige arbejde, målsætninger 
o.s.v. Endelig vedtoges en mindre justering af kon
tingentet, således at pensionistpar får en medlems
fordel, der svarer til „almindelige" par. De aktuelle 
kontingentsatser kan ses på bagsiden afbladet. Til 
bestyrelsen nyvalgtes slotsforvalter John Zilmer, 
og bestyrelsens sammensætning, som den ser ud 
efter generalforsamlingen og konstitueringen kan 
ses på side 11 her i bladet.

Forside billedet:
Bymuren blev i anledning af byjubilæet i 1926 rekon
strueret på fælleden ved Kronborg. Samtidig tegning.
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Byjubilæet i 1926 gav 
skam også underskud!
Hamlet-Sommer 1996 gav som bekendt et betydeligt underskud 
og deraf følgende debat. Men det er ingen nyhed i Helsingør- 
historien. Læs bare Helsingør Dagblads referat af garanternes 
møde på Hotel Øresund i november 1926:

Fordelingen af Helsingør- 
Festernes store Underskud.
Et livligt Garantmøde i Aftes paa 
Hotel Øresund. -Garantudvalgets 
Formand aflægger Beretning.

J
ubilæums-Garanternes andet 
Møde i Aftes paa Hotel Øresund 
havde fundet vældig Tilslutning.

Af de 379 Garanter i By og- paa Land 
var mødt godt 300, der med største 
Interesse paahørte Garantudvalgets 
Formands Beretning angaaende 
Regnskabet. Det var ventet, at Ga
ranterne vilde kappes om at faa Ordet 
for at udtale sig om Regnskaberne, 
men Mødet formede sig nærmest som 
et privat Opgør mellem Formanden 
for Garantudvalget, Direktør F. H a n 
s e n, og Købmand A. S. H. J e p p e- 
s e n. Endvidere havde Overretssag
fører Mortensen og Portør Berthelsen 
Ordet, førstnævnte, der var indispo
neret efter en længere Procedure i 
Østre Landsret, for at redegøre for 
Komiteens Syn paa Sagen i Øjeblik
ket, sidstnævnte for at takke for den 
gode Reklame for Byen og misbillige, 
at „det frie Ord“, „Tidens Krav“, havde 

faaet Lov til at se Dagens Lys. Garan
terne paahørte i god Ro og Orden de 
tre Talere. Vi henviser iøvrigt til 
nedenstaaende Referat.

Regnskabsberetningen. Forman
den for Garant
udvalget har Ordet. 
Dir. Fr. Hansen, aab- 
nede paa Garantud
valgets Vegne Mø
det og oplyste, at 
dette var et rent pri
vat Møde for Ga
ranterne, men 
den lokale Pres
se var dog invite
ret, ligeledes Københavnerpressen, 
idet man ikke vilde have de køben
havnske Journalister saa højt op, som 
Tilfældet var ved forrige Garantmøde, 
ikke udsætte dem for den samme 
Arbejderrisiko som da.
Hr. F. Hansen, der af Garantudvalget 
(Grosserer Georg Olsen, Overrets
sagfører Gottlieb. Hotelejer Baadtoft 
og Forretningsfører Thelin) var an
modet om at lede Mødet, beklagede 
det personlige Overfald, han havde 

3



været Genstand for i Bladene (fra 
Købmand Jeppesens Side). Han mente 
dog, at alle Udvalgets Medlemmer 
vilde føle sig hævede over den Slags 
Angreb paa den personlige Hæder
lighed.
Alle Regnskaber, der omfatter ialt ca. 
1000 Bilag, var nøjagtigt gennem- 
gaaede, men Regnskabet er endnu 
ikke afsluttet, dels fordi en Del 
Garanter endnu ikke har betalt, dels 
fordi man savner Regnskab fra 
Sportsudvalget.
Taleren udtalte sin Forbavselse over, 
at to Medlemmer af Festernes Ære
præsidium, fhv. Redaktør Georg Do- 
natzky, sekunderet af Folketings
mand, J. P. Larsen, i Byraadet havde 
rejst Spørgsmaalet om, hvorvidt 
Kommunen skulde give Tilskud til 
disse Fester. Man er blevet flaaet 
tilstrækkeligt her i Kommunen, og der 
havde virkelig for de Erhvervssø
gende været Lejlighed til at tage Ga
ranterne under Armen. Der var ab
solut ingen Anledning til denne 
Forespørgsel. Bankerne gav Laanet 
for at hjælpe de helsingørske Erhverv, 
og allerede den 1. September var det 
Turistforeningens Pligt at inddrive 
Beløbet hos Skyldnerne.
De sidste to Linier i Garantibeviset 
holder ikke juridisk, idet enhver 
Garant, om han finder det nødvendigt, 
kan gøre Regress overfor Turistfor
eningen. Taleren gik derefter over til 
en Omtale af det vigtigste Punkt paa 
Dagsordenen, nemlig Regnskabet:

Landbrugsudstillingens dundrende

Underskud.
Festpladsen havde kostet ca. 73.000 
Ki’. i Anlæg. Carl Lund fik 56.300 Kr, 
Arkitekt Tage Møller 1950 Kr., 
Gangbroerne 1059 Kr. Træerne 640 
Ki’. osv. Restaurationsbygningen havde 
kostet 22.408 Kr. og givet en Indtægt 
paa 14.500 Kr. Kunstindustriudstil
lingen kostede 5.163 Kr. og gav en 
Indtægt paa 1.420 Kr. Konditori
bygningen kostede 9.470 Kr. og gav 
8.000 Ki’. Marionetteatret 6.219 og gav 
kun 717 Ki'. i Indtægt. Badeanstaltens 
Drift kostede 1.691 Kr. og gav 1.313 
Kr.
Udstillingsbygningens Opførelse ko
stede rent ud 17.632 Kr. Haand- 
værkerudstillingen kostede med Drif
ten 6.969 Kr. og gav en Indtægt paa 
8.879 Ki’. Landbrugsudstillingen ko
stede 10.462 Ki’. og gav en Indtægt 
paa 7.025 Kr., men hertil kom Krea
turstaldene, der stod Komiteen i 
5.563,43 Kr., hvorefter denne Udstil
ling har givet et dundrende Under
skud. Der blev talt saa meget om 
Vekselvirkning mellem By og Land, 
- det lød saa smukt, mente Taleren, 
men her burde det Offentlige være 
traadt til, saaledes at Garanterne kun
de være sluppet for dette Underskud. 
Folkeparken havde ikke kostet Ko
miteen en Øre, men givet en Indtægt 
paa 17.656 Kr. Radiobilerne gav 
derimod et lille Underskud, idet det 
kostede Komiteen 20.439 Kr. at faa 
dem herop fra Montmartre. Bilerne 
havde givet en Indtægt paa 18.818 Kr. 
Musiken paa Festpladsen havde 
kostet 12.048 Kr. Af andre Udgifter til 
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Festpladsen kan nævnes Lønninger 
17.008 Kr. (heraf fik Politiet 3000 
Ki\), Uniformer 1.560 Kr. og Assu
rance 1.771 Ki'. Udgifterne til Illumi
nation og Flag beløb sig til 2.938 Kr. 
Boderne havde givet en reel Indtægt 
paa 8.326 Kr. Tælleapparaterne ko
stede 1.240 Kr. Renovationens Bort
kørsel 865 Kr., hvilket viste, at der 
maa have været Mennesker paa 
Pladsen. Redningskorpset fra Kø
benhavn fik 987 Kr., Folkedanserne 
586 Ki'., Guirlanderne omkring Dan
seestraden kostede 361 Kr., Børne- 
festen 254 Kr., Ildfesten 457 Kr. 
Høstfesten 109 Kr. Vask og af 
Haandklæder 149 Kr. osv. osv. - - det 
bliver sikkert for meget at gaa i 
Detailler.

Entreen
har givet en Indtægt paa 86.213 Kr. 
Dansen 4.498 Kr. (Udgiften var 660 
Ki'.) Toiletterne 1.485 Kr. og Partout
kortene 1.140 Kr. Der blev udstedt 
6.000 gratis Partoutkort.
Ringridningen kostede 1.161 Kr. og 
gav en Indtægt paa 598 Kr. At vise 
Skolebørnene rundt, kostede 300 Kr. 
Blomsterfesten stod Komiteen i reelt 
4.652 Ki'. (deraf til Præmier 1100 Kr.).

Festen paa Axeltorvet.
gav en Indtægt paa 3.326 Kr. medens 
Udgiften var 2.370 Kr. Havde 
Adgangen været mindre elendig, 
udtalte Taleren, kunde denne Fest, 
have givet meget, meget større 
Overskud. Tombolaerne kostede 3.337 
Kr. og gav en Indtægt Paa 5.185 Kr.

Studenterstævnet 2190 Kr., medens 
Indtægten kun blev. 1665 Kr. 
Koncerterne kostede Komiteen 2437 
Kr., - der indkom 1707 Kr. Sportens 
Udgifter beløb sig til 1844 Kr., og da 
Regnskabet var gjort op fandt man at 
Indtægten var opført med 15 Kr. 
Senere indbetalte Købmand Jeppesen 
169 Kr.

Riddertournringen,
der var ganske elendigt planlagt ind
bragte 16906 Kr., medens Ud
gifterne androg 13,178 Kr. Af de 
forskellige Udgiftsposter ved denne 
Tournering kan nævnes: Udstyr m.v. 
2699 Kr., Tribune 3802 Kr., Ritme
ster Schaumburg 493 Kr., Præmier 
359 Ki'., Indkvartering m.m. for 
Officerer paa Marienlyst 1100 Kr., 
Bespisning af Deltagerne 2420 Kr. 
osv. osv.

Skuespillerne og Lønningerne.
„Det gamle Spil om Enhver“ indbragte 
i alt 31.857 Kr, „Trold kan tæmmes 
50.288 Kr. og Heksebaalet 2180 Kr. I 
alt har Johs. Poulsen-Udgifterne 
beløbet sig til 85.900 Kr. plus Ca. 
2.300 Kr. eller i alt ca. 90.000 Kr. og 
indbragt ca. 93.000 Kr.

Af Skuespiller-Lønningerne kan vi 
nævne: Johs. Poulsen og Frue 6500 
Kr. Anders de Wahl 2.900 Kr. Signe 
Kolthoff 2.160 Ki'. Thorkild Roose 
1000 Kr. Storm-Petersen 1000 Kr. 
Holger Gabrielsen 2.000 Kr. Henrik 
Malberg 3200 Kr. Rasmus Christian
sen 1700 Kr. Mathilde Nielsen 1900 
Kr. Aage Fønss 1800 Kr. og Fru
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Skoubo 2300 Kr.

Jubilæums-Ekspressen
staar Komiteen i den smukke Sum af 
3271 Kr., medens den ikke har givet en 
rød øre i Indtægt. Tilsynet med 
fremmede Automobiler har givet 248 
Ki'. i Overskud. Byens Udsmykning 
har kostet 360 Kr., Jubilæumshefterne 
9164 Kr. medens Indtægterne her 
mod Forventning kun beløb sig til 
15,511 Kr., en ganske forsvindende 
Sum i Forhold til, hvad den Slags 

I forbindelse med jubilæumsfestlighederne i 
1926 blev der udarbejdet et flot farvelagt 
kort over festområdet på Grønnehave- 
arealet ved Kronborg i passende nærhed af 
Hornbækbanens hovedbanegård. Her får 
vore læsere samtidig et overblik over de i 
artiklen nævnte begivenheder og lokaliteter. 
Tegnet af Setoft 1926.

Hefter giver andre Steder. Der er 
endelig fremstillet 10.000 Emblemer 
(for 1275 Kr.), men kun faa blev solgt.
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komsten 318

Den dyre Reklame. 
Til Reklame er an
vendt ca. 29.000 Kr. 
Maleren Cumming har 
faaet 400 Kr. for en 
Brochure, Fotograf 
Rudolf Jørgensen 456 
Kr. for forskellige 
Fotografier, Berl. Tid. 
2500 Kr. for et 
Ekstranumer, Politi- 
ken 1400 Kr. for et do. 
og den Fers-lewske 
Presse 600 Kr. for 
deres Jubilæums- 
numer. Monterossis 
Bureau i København 
5300 Kr. for Re
klame.
Journalist Hendills Ho
norar 3200 kr., Jour
nalist Bohemanns 
do. 1100 Kr., Aab- 
ningsfesten for Pres
sen (50 Personer) 
androg 975 Kr. og 
Afslutningssammen- 

Kr. plus „diverse 900
Kr.“. Aabningsmiddagen stod 
Komiten i 3217 Kr. Til Kontor
udgifter, Rejser, Porto m.v. er anvendt 
10.246 Kr. Heraf har Konsul Olesen 
faaet 1550 Kr. og Overretssagfører 
Mortensen 1229 Kr.

Festen paa „Sommariva“
for Skuespillerne er noteret til 888 Kr., 
hvori dog ikke er indbefattet Cham
pagnen, - den i Hovedstadspressen 
meget omtalte Champagne, der er 

betalt af de deltagende Komité
medlemmers egen Lomme. (Ved 
denne Oplysning udbrød Forsamlin
gen i høje Bravoraab).

Hovedsummerne
Gælden til Banken andrager 76.395 
Kr. 22 Øre. Kasseregnskabet balan
cerer med 394.599 Kr. 49 Øre, og der 
fremkommer derefter en Underba
lance paa 108.227 Kr. 50 Øre. Hertil 
kommer yderligere Statsskatten, Gæl
den til Helsingør Kommune samt et 
Krav paa 6000 Kr., som Komitéen 
imidlertid ikke har villet anerkende, 
og hvorom der for Tiden forhandles. 
Endelig er „den gamle By“ paa Grøn
nehave solgt for 9000 Kr. Man har 
kun Grund til at være tilfreds.
Efter at Direktør F. Hansen havde 
oplæst T uristforeningens Mødeproto
kol, udtalte han, at man, efter hans 
Mening, kun havde Grund til at være 
tilfreds med Festerne. Den 2. Juni 
forløb paa en for vor By fuldt ud 
værdig Maade. Under Majestætens 
Besøg kunde vi næppe have haft 
bedre Mænd til at repræsentere Byen 
end borgmester P. Christensen og I. 
M. Welsch. At Resultatet af Turist
festerne er blevet saa elendigt, er kun 
beklageligt. Der er kalkuleret med alt 
for høje Indtægter, og det maa bebrej
des Komitéen, at den ikke altid har 
vidst, hvor den var henne. Det maa 
ogsaa beklages, at vi Garanter nu staar 
som de plukkede Faar, men vi maa 
trøste os med det Skriftsted, der er 
blevet aktuelt under Valgkampagnen: 
„Herren mildner Luften for de klip-
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pede Faar.“

Byens kreditevne har ikke lidt 
nogen Brist.
Taleren vendte sig nu mod et kø
benhavnsk Eftermiddagsblad, der i de 
sidste Dage, for at skabe Sensation, 
havde skrevet, at Østifternes Kredit
forening i Anledning af det sørgelige 
Økonomiske Resultat i Helsingør 
havde strammet Laanebestemmelseme 
og nægtet at yde Laan til Byen. Denne 
Artikel var ikke alene tendentiøs, men 
i høj Grad misvisende og skadelig. 
Der er ialt 371 Garanter, fordelt paa 
108.000 Kr., hvoraf ca. 30.000 Kr. 
repræsenteret ved Udenbysboende: 
Der hviler altsaa ca. 78.000 Kr. paa 
Byen, men da de fleste Garantier 
drejer sig om Portioner paa 100 Kr., 
kan dette ikke paa nogen maade 
indvirke paa vor Bys Kreditevne. 
Taleren sluttede med at udtale Haabet 
om, at Borgerne i Helsingør vilde staa 
Ryg mod Ryg og være med til at holde 
vor gamle Bys Omdømme ude i 
Landet højt. Det er en daarlig Fugl, der 
griser sin egen Rede til. (Hør! - 
Haandklap).
Købmand A.S.H. Jeppesen erklæ
rede, at han aldrig nogen Sinde havde 
haft til Hensigt at nedsætte vor gamle 
Bys Omdomme, men Garanterne 
havde følt sig narrede, fordi det 
lovede Garantmøde ikke fandt Sted 
forinden Meddelelsen kom om Ga
rantisummens Indbetaling. Vi skylder 
Banken Garantien, erklærede Hr. 
Jeppesen, men er til Dato ikke blevet 
krævet for en Øre. Garantikapitalen 

blev tegnet paa grundlag af en Udgift 
paa 150.000 Kr., men nu er 
Udgifterne oppe i Nærheden af den 
halve Million: Det er da derfor ikke 
under-ligt, at vi forlanger at se et 
Regnskab, forinden vi betaler 
Garantisummen. Jeg har ikke som 
Formand for Sports-udvalget kostet 
Garanterne 2000 Kr., -den Paastand 
er det mest.... naa, ja, jeg siger ikke 
mere, men jeg har Gang paa Gang 
protesteret mod de store Udgifter. 
Overfor Sportsunionens Be-styrelse 
har jeg aflagt specificeret Regnskab. 
For nylig har jeg overgivet Komitéen 
169 Kr., der var blevet tilbage, men vi 
havde indirekte faaet Bemyndigelse til 
at lade Sportsunio-nen nyde godt af 
disse Penge for Af-savn af Banerne 
paa Sportspladsen. Naar Beløbet nu 
er indgaaet i Turist-foreningens 
Kasse, skyldes dette, at Garanterne jo 
i Forvejen havde nok at betale. (Hør!). 
Taleren sluttede med at bemærke, at 
Parkeringen af Bilerne, der havde 
givet 248 Kr. i Overskud, efter hans 
Overslag skulde have givet ca. 13.000 
Kr. i Overskud. (Bevægelse i Salen.) 
Der opstod nu mellem Hr. Jeppesen 
og Hr. F. Hansen en heftig Strid om, 
hvorvidt det var Turistforeningens 
eller Bankens Pligt at indkalde Ga
rantikapitalen. Hr. Jeppesen holdt paa 
Banken, medens Hr. Hansen hæv
dede, at Banken intet som helst havde 
at gøre med Incassoen af disse Midler.

Overretssagfører V. Mortensen 
indtog i Henseende til dette Spørgs- 
maal samme Standpunkt som Køb-
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mand Jeppe
sen. Man 
havde ska
det Sagen 
meget ikke 
alene nu, ■ 
men ogsaa 
i Fremtiden 
ved utidig Kritik. 
Man skal ikke lægge 
for ensidig Vægt paa de 
store Tal, der har svirret i 
Luften i Aften. Festerne blev gen
nemført saaledes, at de rundt 
omkring i Verden har vakt Opmærk
somhed. Jeg kæmpede for, at vi nø
jedes med Festspillene og gik kun med 
til Grønnehave-Arrangementet, for 
derved at prøve paa at holde Folk i 
Byen. Hele Sagen pacede sig selv 
frem,saaledes at det blev uoversku
eligt det hele. Vi blev alle paa en Gang 
grebne af Optimisme, selv murerme
ster Johs. Petersen, der købte 100 
Feltsenge. Men det maa slaas fast, at 
vort Formaal var at skabe Grundlaget 
for aarligt tilbagevendende Festspil, 
og det har vi naaet. Om nogle Aar vil 
De komme til at erkende, at vort 
Arbejde ikke har være spildt, men at 
Navnet Helsingør yderligere er 
fæstnet ude i Verden. Der er skabt en 
Institution, Kronborg-Festspillene og 
der staar masser af Mennesker, 
baade her og i København, parate til at 
fort-sætte med Festspillene.
Taleren beklagede den kedelige, per
sonlige Strid mellem Jeppesen og Han
sen og udtalte Forundring over, at 
man ikke alene havde rettet Kritiken 

mod Festkomiteen, men ogsaa mod 
Garanternes egne Tillidsmænd, Ga
rantudvalgets Medlemmer, om hvis 
personlige Hæderlighed de ikke kun
de drages Tvivl. Saadan Kritik og for
handling foregaar ikke i anonyme 
Aviser, men her eller for Rettens 
Skranke. (Hør.)
Taleren fremhævede til Slut at der 
ikke i Sommer var nogen, der tænkte 
paa at hjælpe Komitéen: det hele var 
overladt til Konsul Olesen og Taleren, 
der endog selv maatte sørge for at 
skaffe „Natmøbler“ til Stede til Skue
spillerne i Fratergaarden.
Portør Berthelsen beklagede, at man 
tilsyneladende ikke havde haft den 
rette Tillid til det Udvalg, man selv 
havde valgt. Han betonede, at Komi
téens Reklame havde været til uvur
derlig Nytte for Turistsagen i Dan
mark, og sluttede med en Bemærk
ning om, at det havde gavnet 
Helsingør bedst, om organet for det 
frie Ord aldrig havde set Dagens Lys. 
(Hør.)

Efter at endnu d’Hrr. Jeppesen, 
Hansen og Mortensen havde haft 
Ordet for korte Bemærkninger, slut
tede Dir. F. Hansen Mødet.

Og Garanterne forlod i smaa ivrigt 
diskuterende Klynger Mødesalen - 
ikke stort klogere end da de var kommet.

Monumenternes 
Helsingør
Nr. 13 i rækken af Helsingør-guider er 
udkommet. Køb den i museumsbutikken.
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Fotoforvirring 
i arbogen
Det er ikke altid nemt at stedfæste de 
mange gamle fotografier fra Helsin
gør, og slet ikke når det gælder loka
liteter, der i dag er forandret til uken
delighed. I årbog 1994 side 66 og år
bog 1996 side 42 er gengivet det 
samme fotografi, men med forskellig 
opfattelse af motivet. I førstnævnte til
fælde er det i en artikel af Kenno Pe
dersen, der opfatter fotografiet som 
værende fra Villa Augusta, der som 
bekendt lå ved den gamle Strandvej 
og blev nedrevet i forbindelse med 
forlæggeisen af jernbanen og anlæg
get af Kystbanen. Det har imidlertid 
vist sig at fotografen har befundet sig 
et helt andet sted, omend ikke mange 
hundrede meter derfra, nemlig ved 
„Dånchersminde“, hvis karakteristiske 
bygning var velkendt af helsingora- 
nerne dengang. Yngre borgere ken
der naturligvis ikke dette bygnings
værk, der ligeledes måtte vige for 
jernbanens arealbehov. Da museet er
hvervede et maleri med selvsamme 
motiv, dæmrede det for Kenno og un
dertegnede, hvorfor billedet i årbogen 
1996 kunne forsynes med den kor
rekte tekst. Det er beklageligt, når så
danne fejltagelser sker i et bogværk, 
men nu er fejlen rettet og vore læsere, 
der er i besiddelse af begge årbøger 
kan passende gøre notat herom de re
spektive steder. LBM.

Om ejendommen 
Prøvestenen
Museet får mange henvendelser 
vedrørende lokaliteten Prøvestenen, 
som jo i kraft af butikscentret er 
ganske velkendt. Historien om navnets 
oprindelse fortaber sig i det dunkle, 
men lidt har vi da kunnet finde ud af:

I 1809 begyndte Helsingør magistrat 
at sælge ud af byens overdrevsjorder, 
og en af køberne var justitsråd og 
postmester Hans Top, der i 1813 købte 
lod nr. 21 af denne overdrevsjord, 
som lå helt ude ved bygrænsen. Her 
opførte han gården Prøvesteen. Top 
døde i 1833 og hans kone Adolphine 
Christiane Top, født Bille, boede her
efter alene på gården indtil hun i 1844 
solgte den til jordbruger Hans Larsen. 
Herefter ejedes Prøvesteen af køb
mand og preussisk konsul Carl Prytz i 
perioden 1845-1859, hvorefter jord
bruger Engelbrecht Jørgensen var ejer 
indtil 1894.
Helsingør Kommunes Museer har 
ikke materiale, der umiddelbart kan 
oplyse bevæggrunden til navnet Prøve
steen. Det er dog ikke et ualmindeligt 
stednavn. Således findes der flere gårde 
med dette navn, og det i 1922 nedlagte 
søfort i København, hed - og stedet 
hedder stadig - Prøvestenen. Også et 
blokskib fra 1801 hed Prøvestenen.
Postmester Tops gård Prøvesteen hø
rer til de mange landsteder i Helsing
ørs omegn, opført på markjordene og 
overdrevet, og som er med til at
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Udsnit af maalebordsblad i 1:20.000 udg. 
1929 visende arealet med gården Prøvesten. 
Den gamle gård er nu afløst af Prøvestens- 
centret. Det er Kongevejen man ser øverst.

disse bygninger er ligesom navnet 
forsvundet og andre er bevaret, 
enten bygning og navn eller kun 
navnet. At bygningerne forsvin
der, kan være en uundgålig og 
nødvendig ting på grund af 
udviklingen, men at stednavnet 
går samme vej burde ikke være 
nødvendigt, da det vil kunne 
fortælle den historie, som byg
ningen ikke har fået lov til.

Lars Bjørn Madsen

Museumsforeningens 
bestyrelse

Helsingør Museumsforenings 
bestyrelse pr. I. april 1997: 
Formand: Bent Jørgensen
Næstformand: Ingrid D. Jarnbjer

bevare mindet om en storhedstid i Sekretær: John Zilmer
Helsingørs historie. Selv om mange af 
landstederne idag er jævnet med jor
den, er det vigtigt at navnene får lov til 
at leve videre. Den ældre generation 
husker stadig mange af navnene: Bir
kedal, Vapnagaard, Mariehøj, Mar- 
gretehøj, Rolighed, Fredsholm, Belve- 
dere, Aldersfred, Bregnehøj, Chri- 
stinehøj, Bergmandsdal, Sophielyst, 
Nøjsomhed og mange flere. Flere af 

Kasserer: Kenno Pedersen 
Tur-udvalget: Jens Erik Nielsen 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
Søren Fisker og Annelise Møller. 
Suppleanter: Tom Sinding og 
Torben Bill-Jessen.
Revisorer: Bjørn Madsen og Preben 
Munch Nielsen. Suppleant: Ervin 
Jepsen.

Næste nummer af Forening og Museum
udkommer 1. september. Sidste frist for indlevering af stof til bladet er 1. august.

11
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Udsendes i uge 22

Kommende 
Arrangementer
Redigeret af Jens Erik Nielsen og 
Ingrid Dora Jarnbjer

5. juni 1997 
Grundlovsfest på 
Flynderupgaard
i tidsrummet kl. 14-16. Der er adgang 
allerede fra kl. 12.00. Der henvises til 
omtalen i Forening & Museum 1/1997.

3. august 1997
Vandretur i København
Vi følger Ingrid Dora Jarnbjer på en 
vandretur i København, hvor vi blandt 
andet skal se Kastellet og en række 
andre seværdigheder.
Der er afgang fra Helsingør Station kl. 
8.59 med tog i reserveret togvogn mrk. 
Ingrids Rejser.
Vi påregner at være tilbage i Helsingør 
ved 17.30-tiden. Der kan maksimalt 
deltage 25 personer, og turen egner sig 
ikke for gangbesværede. Deltager- 
afgiften udgør 50 kr. og deltagerne 
sørger selv for gyldig rejsehjemmel.

13. september 1997:
Bustur til Hvide-ættens hjem
egn og en afstikker til De 
Sjællandske Alper.

Turen arrangeres i øjeblikket af Ingrid 
Dora Jarnbjer og Jens Erik Nielsen. 
Vi kører igennem Hornsherred via 
Munkholmbroen til Tveje-Merløse 
Kirke, Tuse Kirke og Nørre Jernløse 
Kirke. Efter frokost ved Igelsø kører vi 
forbi herregårdene Kongsdal og 
Torbenfeldt til Skamstrup Kirke. 
Herefter kører vi til Dragsholm Slot, 
hvor vi påregner at drikke kaffe, og 
afslutter med et besøg i Faarevejle 
Kirke, hvor jarlen af Bothwell hviler. 
Nærmere med hensyn til afgangs- og 
hjemkomsttidspunkt oplyses i næste 
nummer af foreningsbladet. Deltager
afgiften påregnes at blive ca. 225 kr. og 
der kan maksimalt deltage 38 personer.

Tilmelding
til begge ture kan allerede nu ske til Jens 
Erik Nielsen, Rolighedsvej 17, 3000 
Helsingør, på telefon 4921 7087 - helst 
efter kl. 17.

JEN.

Kontingentsatser
gældende fra næste kontingentbetaling:

Pensionister og unge under uddannelse: 
Kr. 75.
Pensionistpar: Kr. 125.
Enkeltmedlemmer: Kr. 150.
Par: Kr. 200.
Firmaer oe institutioner: Kr. 400.
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