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Klarerergården 
skal bevares!
Skibsklarerergården i Strandgade 91 er et 
unikt minde om Øresundstoldens betydning 
for Helsingør og Danmark i mere end 400 år. 
Og samtidig er der tale om Skandinaviens 
ældst bevarede og fungerende butik med til
hørende skipperstue. Det er altså et både lo
kalt og nationalt klenodie, der skal værnes om. 
Det må alle da være enige om!
Desværre nej, for selvom ejendommen i Strand
gade er fredet, er der tale om et bygningsmæs
sigt forfald, som truer såvel selve ejendom
men som Skibsklarererbutikkens fortsatte ek
sistens.
Ejendommen er i privat eje - og problemet er, 
at ejeren tilsyneladende ikke er til sinds at fore
tage de nødvendige vedligeholdelses- og re
parationsarbejder, med mindre der ydes til
skud via byfomyelsesmidleme. Og det er Hel
singør Kommune ikke umiddelbart indstillet 
på at medvirke til.
Derfor er der en akut og overhængende fare 
for, at Skibsklarerergården må lukke og læg
ges i »mølpose« til bedre tider.
Men det må ikke ske.
Vi kan simpelthen ikke være bekendt at for
valte den kulturelle arv så lemfældigt og re
spektløst. Der må altså findes en redningsplan. 
Det mest nærliggende er, at Helsingør Kom
mune engagerer sig - eventuelt i samarbejde 
med potentielle private sponsorer.
Men uden et kommunalt initiativ er det van
skeligt at få øje på en løsning, der kan realise
res så hurtigt, at en egentlig katastrofe kan 
undgås.

BJ.
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£+juleeventyr

Det er ikke småting mus og rotter har 
været årsag til i kirkerne. I Helsingør 
domkirke samlede en rotte engang i 
1600-årenes stumper af salmebøger, 
postiller og håndskrevne noder til sit 
redebyggeri. Placerede endog reden 
under himlen over prædikestolen, så 
at præsten i bogstaveligste forstand fik 
»rotter på loftet«.
Mens rotten i Set. Olai kirke ødelagde 
noder og salmebøger, blev mus i kir
ken i den lille Østrigske by Oberdorf 
årsag til, at verdens mest berømte jule
salme blev skrevet og komponeret i 
året 1818. I anledning af Bymuseets 
udstilling om Stadsmusikanter og den 
hastigt nærmende julehøjtid, bringer 
vi derfor en lille julemusikhistorie; en 

historie, som nok vil være nogen af 
bladets læsere bekendt. Alligevel vo
ver vi at bringe den.

Juleaftensdag i året 1818 gik skole
lærer og organist Franz Xaver Gru
ber tidligt om morgenen fra sin bolig 
i Amsdorf op til landsbyens gamle 
sognekirke i Oberdorff. Organisten 
ville endnu engang indøve de melo
dier, som han havde valgt til aftens
gudstjenesten. Da han satte sig på sin 
plads ved orglet nede bag de tomme 
kirkestole, trådte i pedalerne og be-

På vej til julemesse i den lille bjergby. 
Tegning af Fritz Bruzelius i tidsskriftet 
Samvirke 22/1953. 
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gyndte på den første julehymne, kom 
der ikke en lyd fra orgelpiperne.
Asagen fandt han hurtigt ud af. Nogle 
af kirkens mange mus havde nemlig 
gnavet orglets læderbælg i stykker. En 
skade, der ikke var så let at udbedre, 
da den nærmeste orgelbygger og repe- 
ratør boede et stykke derfra i Zillertal. 
En juelaftensgudstjeneste uden kirke
musik, kunne man imidlertid ikke fo
restille sig. Kirkens unge hjælpepræst 
Joseph Mohr og organist Gruber var 
begge ganske unge mennesker, og de 
var klar over at deres ry som præst og 
organist stod på en prøve nu. Men 
præsten fik en idé. Han havde moret 
sig med at skrive et juledigt eller en 
julesang. Hvis Gruber ville kompo
nere lidt musik til det, kunne børne- 
koret synge til og Mohr kunne akkom
pagnere på sin guitar, idet han var en 
fremragende guitar-spiller. Det kunne 
erstatte orgelet.
Som sagt så gjort, digtet blev fundet 
frem. »Stille Nacht, heilige Nacht«. 
Sådan begyndte det. Enkle stilfærdige 
ord. Mohr har sandsynligvis været på
virket af de forfærdelige krige i Na- 
poleonstiden og et ønske om fred i 
fremtiden. Da Gruber havde læst førs
te vers, syntes han ikke at opgaven var 
umulig. På vej hjem gennem sneen til 
Amsdorf, opstod melodien, og toner
ne klingede inden i ham, således at 
han allerede efter middag kunne vise 
det færdige resultat - musik til digtet 
udsat for to solostemmer, kor og gui
tar.
Kirkekoret, der bestod af 12 drenge 
og skolepiger, blev hurtigt indkaldt og 

de indøvede salmen. Da julegudstje
nesten, Christmessen i Nicolaus kir
ken i Oberdorf begyndte, klang Glade 
Jul’s toner for første gang i en kirke. 
Kirkegængerne var tilfredse, og der
med synes historien udspillet. Men 
sådan blev det ikke. For endelig hen 
på foråret, da orgelbyggeren fra Ziller
tal Karl Mauracher nåede frem til 
Oberdorf forbavsedes han over, hvor
dan de havde klaret sig uden orgel til 
juleaftens gudstjenesten. Gruber for
klarede, at de havde improviseret en 
lille sang og demonstrerede hvordan. 
Orgelbyggeren var begejstret og bad 
om at få en afskrift med hjem. Gru
ber gav ham sangen beæret, men nok 
mest glad for at orglet var i stand. 
Orgelbyggeren spillede derefter sal
men i alle de landsbykirker, hvor han 
kom for at reparere orgler.

Fire søstre StraBer. bragte melodien 
uden for Øsrigs grænser. De havde 
lært den af Karl Mauracher. Børnene 
boede i Zillertal, hvor deres familier 
fabrikerede handsker, og når de lej
lighedsvis rejste til markeder og han
delsmesser i Tyskland, plejede de at 
give små koncerter med tyroler fol
kemusik. I 1831 sang de for første 
gang Stille Nacht, Heilige Nacht ved 
en gudstjeneste, som blev afholdt i 
forbindelse med den store Leipziger- 
messe, i Gewandhaus- klædehandler- 
lavets gamle hus i i Lepzig. De blev 
højtideligt opfordret til at gentage den 
ved endnu en konzert. Og sådan gik 
det til, at gudstjenesten i det konge
lige hofkapel på Pleissenburg Slot ju
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leaften 1832 sluttede med, at fire børn 
fra Tyrol sang salmen for kongen af 
Sachsen. I de første tyve år efter at 
sangen var skrevet, var den mest brugt 
af de musikglade tyrolere, men nu 
bredte den sig til hele Tyskland. Først 
tyve år efter blev den den trykt for 
første gang. Af en ukendt forfatter, 
stod der på titelbladet, for så vidt at 
både komponist og forfatter var ube
kendte.
Tyske emigranter brugte salmen i 
USA og Australien og dermed havde 
salmen bgyndt sin gang verden rundt. 
Dens tekst blev oversat til snesevis af 
sprog, uden at man spurgte til, hvem 
komponist og forfatter var. De fleste 
steder fulgte man dog det oprindelige 
forlæg nøje. Silent night, holy night.. 
på engelsk, Douce nuit, sainte nuit.. 
på fransk - begge dele direkte oversat 
fra tysk. I Danmark tog Ingemann sig 
af salmen, der i dag kendes af enhver 
som Glade Jul, dejlige jul, fra 1850.

Endelig var der nogen, som interes
serede sig for, hvem 
der var ophavs- 
manden til 
men. Og 
man fandt 

Tegning: Lone Hvass

ved ihærdigt detektivarbejde frem til 
Gruber og Mohr, som da var gamle 
mænd. Mohr døde i 1848 - så fattig, 
at han ikke engang kunne betale for 
sin begravelse. Gruber i 1863 som or
ganist i Hallein, men ligeså fattig som 
Mohr.
At ingen af dem kom til at tjene penge 
på salmen hører selvfølgelig historien 
til. Skønt den blev trykt i millioner og 
atter millioner af eksemplarer. Ingen 
af de to kunstnere producerede noget 
som blev stående. Måske var det kun 
den fjerne juleaftensdag i 1818, de 
nåede højderne, og dog kan de godt 
have skrevet noget, der var lige så 
smukt, blot på et tidspunkt, hvor de 
ikke havde nogen Franz Mauracher til 
at bringe det videre. Hvem ved.
Mange musikkyndige vil sikkert me
ne, at der ikke er meget musik eller 
indhold i salmen. Kunst eller ikke 
kunst! Når juleklokken ringer, synges 
den lille enkle melodi med de jævne 
ord ikke destomindre over det meste 
af verden.
Sådan lød historien om Glade Jul, der 
ofte gengives i flere varianter.

Den 10. november åbnede Bymuseet 
udstillingen Stadsmusikanter i Dan
mark, som dr. phil Jens Henrik Kou- 
dal, Dansk Folkemindesamling og 

Musikhistorisk Museum har 
stået for. Udstillingen vil vare 
til den 4. marts 2001. Et lille 
kuriosum i den store udstil

ling er den nykonserverede 
rotterede med det musikalske 

bygningsmateriale.
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Sikring af vor fælles
kulturarv af Torben Bill-Jessen
Som det efterhånden må være de fle
ste bekendt har Domkirken længe 
været under restaurering. I den forbin
delse skal der lægges nyt gulv af mun
kesten. For at sikre at disse sten lig
ger stabilt og kan bære selv de tunge
ste af vore sognebørn, er de øverste 
50 cm jord inde i kirken gravet bort 
for herefter at komme i en blandema
skine, blive tilsat jurakalk og vand. 
Således behandlet blev jorden igen 
lagt ind i kirken og overdækket med 
20 cm beton inklusiv 2 lag rustfri stål- 
armering.
Af diverse løsfund har det været me
get sparsomt. Nogle engle af bly og 
kistehanke af jern og lignende store 
ting er der dog fundet noget af, men 
mindre ting som foreksempel mynter 
er der ikke fundet en eneste af. Da 
man fik nye bænke i 1938, fandt man 
en del mynter og to par briller, og det 
selv om jorden ikke dengang blev 
endevendt.
Dog er der en enkelt undtagelse. Dette 
lille våbenskjold som billedet viser, 
må have siddet på Anna Cathrine 
Compotelles eller hendes søn Chri
stian Ulrik Rosenheims kiste og blev 
i omtrent den sidste skovlfuld fra 
blandemaskinen fundet i mørtelen og 
lagt til side. Her fandt jeg det en uge 
senere. Ved hjælp af syre, spartel og 
bearbejdning med Brasso lykkedes

Sådan så våbenskjoldet ud, da det var blevet 
fundet i mørtelen.
På billedet side 9 ses skjoldet efter den næn
somme restaurering.
Foto: Torben Bill-Jessen.

det mig at komme igennem mørtlen 
og ind til messingen, og i dag stråler 
det lille våbenskjold om kap med 
efterårssolen. Den bliver nu som kir
kens ejendom overdraget bymuseet til 
opbevaring. Hvad der ellers ligger i 
den øverste halve meter af kirkens 
jord (læs: Mørtel) er jeg sikker på, at 
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kirken kan give garanti på, at det bli
ver hvor det hører hjemme, nemlig i 
kirken.

Efterskrift:
Jens Nielsen 
Tolder, adlet 
Rosenheim fik 
1687 foræret en 
gravkælder i 
koret i Set. Olai 
Kirke af byens 
Magistrat. Han 
døde 1690 i 
Dublin under 
de danske hjæl
petroppers op
hold der, og lig
ger begravet i 
Irland. Han fik 
altså ikke selv 
brug for graven, 
det gjorde deri
mod hans unge 
søn fænrik Chr.

Ulrik Rosenheim i 1700. Christians 
mor Anna Cathrine Compotelle blev 
begravet der i 1707. Deres tidligere 
så pragtfulde egekister står i omtalte 

kælder, med 
det sorte og 
okseblods
farvede læ
derovertræk 
flænget i styk
ker og plynd
ret for næsten 
al messing
pynt. Jeg vil 
tro, at da man 
fik nyt gulv 
omkring 1840 
og plyndrede 
kisterne, må 
man have tabt 
det lille skjold 
i jorden.

Det er nu red
det for anden 
gang.

Rundtur på Kronborg
Man går ofte på et museum forbi et smukt maleri, et billedtæppe eller lignende, 
der fortæller en historie, man læser navnet på maleriet eller en kort forklaring, 
glæder sig over skønheden i kunstværket og går videre, men man får sjældent 
noget at vide om den måske barske baggrund, der skjuler sig bag skønheden. 
Nu er chancen der for at få mere at vide.
Lørdag den 20. januar 2001, kl. 1330 viser slotsforvalter John Zilmer rundt på 
Kronborg og fortæller om »Skønhed og Gru« bag malerier og tapeter på 
Kronborg. Pris pr. person 40 kr, pensionister 35 kr. Tilmelding ikke nødvendig.
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2Wet om StejSenie
og tnjené Daniel
I Helsingør Avis No. 8 tirsdag den 27. januar 1829, kan 
man læse om handel og rejsende i byen.

(Svenffm i
3 dage er gået uden at nogen skibe har 
passeret Sundet, men et skib er udgået af 
havnen den 17. januar til Havre de Grace 
med hvede, og dagen efter indkom et skib 
fra Rørvig med sæd. Af rejsende til byen 
var der 4 rejsende til Sverige og 5 rej
sende kom til byen fra Sverige.
Forsiden meddeler også, hvilke varer der 
forhandles på torvet. Kom, kartofler smør, 
flæskekød, oksekød tørv og brænde, halm 
æg og gæs.

S^iWtbdnbekn og éuenffe 
^orfælgm
Skovridderen på Valdemarslund i Gurre 
meddeler, at vildtet vil blive solgt i J.J. 
Ahrentsens Frugt- og vildthandel.
Vildthandelen, som er en af byens betyd
ningsfulde forretninger, har fine tilbuds
varer, såsom meget fede stoppede kalku
ner og kapuner, og af fuglevildt: tjurer, 
urhøns og agerhøns, fede rådyr, og harer, 
røgede skinker, oksetunger og gåsebrys- 
ter, appelsiner, pommerantser, citroner, 
dadler, russiske grønne sukkerærter, fine 
bordæbler m.m., altsammen til billige pri
ser. Forretningens indehaver gør også op
mærksom på, at det er beklageligt, at der 
er svenskere der uberettiget går rundt og 

sælger vildt ved dørene. Det er et indgreb 
i hans handel og kan få meget ubehage
lige følger.

dengang, her oar Sjur 
og Urbøns i øøene 
Også byens restauratio
ner kan byde på vildt. 
Restaurationen i 
Stengade no.25 
har portionsvis 
stærk bouillon i 
og ude af huset kl. 
12. Fra kl. 12-3 er 
der middagsspis
ning og fra kl.7-10 
aftenspisning med 
forskellige retter. 
Onsdag den 28. ja
nuar serveres der 
f.eks. i og uden for 
huset vildtretter af 
tjur, urhøns, harer 
og agerhøns samt 
forloren skildpadde, 
løvrigt kan man på 
førstesalen leje en møbleret sal og sove
kamre og evt. få kosten i huset. Stuetagen 
har også sovekammer, køkken, spisekam
mer og viktual samt brændekælder ved 
Bondetorvet (Axeltorv).
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Saøøt og Sroiiffcbrobc
Tirsdag den 
3. februar 
holdes der 
skovauktion 
i Tikøb distrikts 
skove. Der 
sælges bl.a.
Knude-trødske 
og fagotbræn
de. Her er 
det godt at
skele til ordbogen, for 
fagotter er favnebrænde, som består af 
runde ukløvede stykker af stamme eller 
grene. Træblæserinstrumentet af samme 
navn består af et sammenbøjet rør, der har 
en vis lighed med to sammenbundne 
grene, og trøske er frønnet og mørt træ.

^rænHiin og 
Sfibébeck |ma $luaion
Fra Helsingør toldkammer bekendtgøres 
det at der sælges kornbrændevin og kaffe 
på auktion. Ligeledes er der auktion ved

skonnert- 
dæks- 
m. m., 
line er 
neme.

master, 4 bovspryd, 
planker, knær

30 favne tov og 
med på auktio-

pladsen foran andet sukkerhus..........

Og så er der alle annoncerne, hvor der sø
ges piger til huset, flere lejligheder til leje 
- der er bestemt ikke boligmangel i byen, 
»ævret« smør og en Calmus Chenille er 
billig til salg.

Hos købmand A. Johnsen kan man købe 
Maderia, portvin, muskat vin, Medoc, 
gammel vin !!, rom, cognac, m.m til bil
lige priser.

Slot fjorcnbc mcb 
ftiinc og ^jelbe-^hing
Man kan også erhverve en gig med tilhø
rende kane, til en eller to heste, og der 
hører pletteret seletøj, klokkespil, kane
net og lygte til.

Shjttctib
I gården no. 309 ved Torvet er der værel
ser til leje til to familier til påske flytte- 
tid. Der var to flyttetider: Enten flyttede 
man til påske eller til Mikkelsdag d. 29. 
september. Der er også en lejlighed i går
den no. 220 på Bjerget som bliver ledig 
ved Påskeflyttetid. Lejen kal man hen
vende sig til købmans Eckardt om. (køb
mand Eckardt var far til den senere etats
råd Christian Eckardt. Vi vil i et senere 
nummer af Forening og Museum fortælle 
om etatsråden der blev en stor kunst- og 
oldsagsamler.)
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Fjernvarmeledning 
gennem Gurre 
Slots yderværker og 
kong Valdemars vej.

af Lone Hvas s

I
 dette år påbegyndtes jordarbejderne 
til nedlæggelse af fjernvarme ud til 
Gurre og Tikøb. Projektet er stort og 
ligger økonomisk i en størrelsesorden på 

30 mio. kr og forventes færdigt ved årets 
slutning. En omfattende planlægningsfase 
har fundet sted, hvor der graves lednin
ger ned hele vejen ud langs med Gurre- 
vej. Dernæst gadeledninger i lokalom
råderne, og endelig etablerers to nye pum
pestationer for at opretholde trykket i led
ningerne. I hele dette omfattende arbejde 
er det at museerne kommer ind i billedet. 
Vi skal ikke her fortælle om hele udgrav
ningen, da materialet og resultaterne end
nu ikke er færdigbehandlet. Endvidere er 
en større bog om Gurre på vej i det ny år. 
Her vil læserne kunne orientere sig om 
både gamle, og især om de nye udgrav
ninger og resultatet af de endnu ikke fore
tagne undersøgelser i 2001. Da man gra
vede vejbanen op til fjemvameledningen 
mellem Helsingør og Tikøb opdagede 
man inde i den gamle landsbygade i 
Gurre, et imponerende stykke brolagt vej 
(billedet på denne side), som har ført til 
Gurre Slot. Kun en trediedel af vejbanen 
kom frem i grøften. Opdagelse af vejen 
førte til en arkæologiske undersøgelse

Den smukt hrolagte vej og dæmning, som 
førte til Gurre slot, var flere steder brudt op 
og brolægningen fjernet. Den var enkelte 
steder erstattet med mindre sten, som her 
forrest i billedet. Udfor Søgaardfandtes en 
mindre brolægning af små håndstore sten. 
Det er sandsynligvis den nedlagte vej til 
gårdene Petersborg og Sophielyst (i dag 
Ørsholt), som lå der i 1800-årene.
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foretaget af Nordsjællandsk Folkemuse- 
um og bistået af Helsingør Bymuseum. 
Til alt held blev vejen i løbet af forunder
lig kort tid fredet, og grøften til v armerø
rene, hvor den berørte vejforløbet, blev 
lagt om. I landevejens sydlige side ved 
vejen til Skt. Jacobs kapel blev grøften 
til fjernvarmerørene ført gennem forskel
lige brolægninger. Den yngste af dem kan 
have haft forbindelse til en af Gurre lands
bys forlængst nedlagte gårde, en gård, der 
lå umiddelbart syd for Søgaard. Den æld
ste brolægning, der lå 40 cm dybere, var 
sandsynligvis den middelalderlige kirke
vej, der førte direkte til den nedlagte sog
nekirke - den 1200-tals kirke, som Kong 
Valdemar Atterdag måske senere an
vendte, som et valfartskapel for helgenen 
Skt. Jacob.
Den brolagte vej, der i en let kurve på 400 
m fører fra Gurre landsbys oprindelige 6 
gårde og vest på mod Gurre slot, er ved 
landsbyen anlagt på en terrasse op mod 
den naturlige højning, der ligger umid
delbart nord for den gamle landsbygade. 
I en blød kurve løber vejen ud som en 
dæmning i den fugtige eng, og den ender 
umiddelbart syd for ruinen på en naturlig 
højning, der endnu kan ses i den moderne 
vejbane. Hvordan den afsluttes ved bøj
ningen ved vi ikke, heller ikke om den 
slutter præcist her. Trachéet til fjern
varmeledningen var ikke placeret, så vi 
kunne følge vejen på det stykke.
Den godt 2 meter brede fjemvarmegrøft, 
strejfede slottes yderværker vest for rui
nen og afslørede i engen 3 meget kraftige 
egestolper 35 x 35 cm i diameter. De nå
ede godt 1,5 meter ned i den gamle eng- 
tørv, men hvormeget de har raget op over 
engoverfladen ved vi ikke, men de kan 
godt have været 2-3 meter lange. De har 
måske været en del af et større broanlæg. 
I nær fremtid vil en præcis opmåling med 

GPS (opmåling ved hjælp af radiosignaler 
som modtages fra satelitter), foretaget af 
Skov- og Naturstyrelsen resultere i en 
kotemåling af hele området med en nøj
agtighed på 1 cm, således at de store ege
stolper og anlæg fra de tidligere udgrav
ninger fra 1930’eme sættes sammen på 
en plan og giver dermed et klart billede 
af det store borgområdes mange yder
værker.
De store egestolper og mindre rester af 
en plankebro eller -belægning har hørt til 
en del af borgens vestlige yderværker. De 
blev alle taget op til dendrokronologisk 
datering (årringsdatering foretaget på Na
tionalmuseet). Anlæggene kan muligvis 
have haft en forbindelse til forhøjningen 
nord-vest for ruinen, der har været bebyg
get, ligesom hele området nord for rui
nen har været bebygget. Selve det 4-fløj- 
ede anlæg er slottets hovedborg og i dag 
det eneste synlige bygningsværk af det 
gamle slot.
De store egestolper gav en datering af an
lægget til 1365, dvs. blot 4 årefteratkong 
Valdemar Atterdag var kommet hjem fra 
sit besøg hos paven i Avignon med reli
kvier til sit kapel på Gurre indviet til hel
genen Sankt Jacob. De spinklere planker 
ligeledes af eg, som lå nær stolperne, 
stammer fra året 1076. En ikke så lidt 
overraskende datering, idet vi på det tids
punkt befinder os helt tilbage til den 
allerældste middelalder. Og så melder 
spørgsmålene sig da også: Hvilken byg
ning stod så tidligt herude? og hvorfra 
stammer disse planker? Det kunne være 
en dør eller lignende, genanvendt som 
trædebro for opførelsen af de store stol
per i 1365. Men det er spørgsmål, vi 
endnu arbejder energisk med.
Dæmningen, der fra vest (fra Gurre Vang) 
løb ned mod ruinen, har antagelig ført 
direkte ned til borgens yderværker. I dag 
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løber denne vestlige dæmning sammen 
med vej dæmningen fra øst (fra Gurre by) 
i en kurve umiddelbart syd for ruinen. 
Hele anlægget er blevet til en alfarvej - 
landevej, hvilket den blev allerede var i 
1600- årene. Den blev samtidig også 
kirkevej for indbyggerne i Gurre til sogne
kirken i Tikøb. I den ældste middelalder 
må Gurres bønder have brugt deres egen 
sognekirke med tilhørende kirkegård. 
Hvornår den blev nedlagt som sognekirke 
(det såkaldte Skt. Jacobs kapel) ved vi 
ikke, måske allerede på kong Valdemar 
Atterdags tid.
En arbejdsgruppe bestående af histori
kere, arkæologer og arkitekter fra Natio
nalmuseet, Helsingør Bymuseum og 
Skov- og Naturstyrelsen samt Kronborg 
Skovdistrikt vil i det kommende år fore
tage forskellige undersøgelser i borgens 
yderværker.
Den planlagte bog om Gurre Slot vil blive 
trykt af Tidskriftet Skalk, Wormianum.

Kort over Gurre og slottet. Udsnit af 
Maalebordsblad 1948 (udg. og rev. 1967)

Lene på museum
15-årige Lene Topp fortæller 
her om sine oplevelser som 
erhvervspraktikant på 
Helsingør Kommunes Museer.
Mit navn er Lene Topp, og jeg har været i 
erhvervspraktik på Helsingør Bymuseum 
i en uge. Jeg er meget historieinteresseret, 
og blev derfor meget glad, da jeg fik lov 
at komme derind i praktik. Jeg er blevet 
vist rundt på hele museet, lige fra de gam
le, støvede bøger på loftet, til de mange 
spændende fotografier i kælderen, og det 
er helt utroligt, hvad man kan finde i de 
gamle ting og sager. Bl.a. fandt jeg i en 
bog fra 1740, et C der næsten lignede 
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vores snabel-a’er, men det var det ikke. 
Jeg har også været ude at besøge Flynde- 
rupgård og Marienlyst Slot. På Flynde- 
rupgård var jeg blandt andet med ude og 
så med en af de gamle såmaskiner. Det 
var faktisk meget sjovt at få lov til at 
prøve. Jeg var også med til at ordne en 
masse post, faxe, og en masse andet, og 
det var meget spændende at se, hvad der 
foregår bag ved udstillingerne, som jo er 
det, man normalt ser, når man går på 
museum. Marienlyst var også sjovt; der 
var bl.a. nogle fra et blad ude og fotogra
fere deres modeller. Der var ingen gæs
ter, mens jeg var der, men det var utroligt 
sjovt og hyggeligt alligevel.
Jeg har også været med Lars Bjørn Mad
sen og Henning Henningsen på Rigs
arkivet, og finde ud af noget om Helsin
gør bysegl. Jeg har længe ønsket mig at 
komme ind og se Rigsarkivet, så det var 
jo helt perfekt, at jeg lige kunne få lov til 
at tage med. Vi havde en rigtig spændende 
og sjov tur; jeg tror faktisk jeg grinede 
det meste af vejen hjem i toget. Lars og 
Henning er utroligt gode til at fortælle om 
de forskellige ting. Jeg tror aldrig jeg har 
lært så meget af en tur til København.
Jeg har også været en tur ovre i kirken og 
se, det var altså også meget spændende. 
Alt det de har fundet derinde, jeg synes 
det er helt utroligt så godt bevaret det er. 
De havde godt nok dækket det hele til 
igen, da jeg var der ovre, men nede på 
museet så jeg billeder derfra.
Jeg vil sige, at ud over at jeg har haft alle 
tiders sjove og lærerige uge, med en mas
se søde og rare mennesker, har det også 
hjulpet mig til at finde ud af, at det er på 
et museum jeg vil arbejde, når jeg bliver 
stor, og hvis jeg ikke kan det, vil jeg i 
hvert fald have noget med historie at gøre, 
for det bliver aldrig kedeligt; det er al
drig det samme man laver. Man starter et 

sted og vil finde ud af noget, og inden 
man ved af det, ja så sidder man med 117 
andre ting, som man også har fundet, der 
lyder spændende. Sådan kan man ellers 
blive ved i en uendelighed, og det er også 
noget af det, jeg synes der er spændende. 
Man tror man skal finde én ting, men det 
gør man bestemt ikke, det er aldrig det 
samme man laver fra dag til dag.
Jeg har fået udleveret en genstand af en 
eller anden art af Kenno Pedersen, som jeg 
så skal finde ud af hvad er. Men det er mig 
altså et totalt mysterium, så jeg tænkte, om 
der måske var nogen, der kunne hjælpe 
mig. Vi tror den er fra før krigen, nok fra 
1920-30’eme eller der omkring. Den er ca. 
14 cm lang og 7 cm bred, og lavet af jern, 
vil jeg tro. Der er en lille lås på, som kan 
låses op med en lille bitte nøgle, der ikke 
er mere end ca. 3 cm lang. Stangen til lå
sen kan kun åbnes lige op og ikke læn
gere, men det kan jo være den har kunne 
åbne mere engang. Den minder mest om 
et håndtag til et eller andet, og det er også 
det, jeg tror den har været brugt til. Måske 
på en taske hvor der har været opbevaret 
penge i eller sådan noget, og når man så 
gik fra den, kunne man jo tage håndtaget 
med, så der ikke var nogen der kunne løbe 
med den. Men det er kun et gæt, for det er 
mig virkelig et kæmpe mysterium, hvad 
den har været brugt 
til. Hvis nogen ved 
det, eller kan gen
kende den, kan de 
ringe til Helsingør 
Bymuseum på tlf.
49 21 00 98. Jeg 
glæder mig til at 
høre fra dem, for 
jeg er meget 
spændt på hvad 
det kan være.
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Efterlysning af byens borgere 
i 1700-årene!!
Har nogen af museumsforeningens medlem
mer malede portrætter af Helsingoranere fra 
1700-årene, som museet kunne affotograferer. 
Det har vist sig at overordentlig få borgere blev 
portrætteret i 1700-årene. Det var kun adelen 
og de kongelige der havde råd til den slags 
udskejelser. Til undtagelserne i Helsingør hø
rer selvfølgelig Øresundtoldkammers direk
tør og eks. den franske generalkonsul Hansen 
og familien. Baggrunden for efterlysningen 
høerer med til vore undersøgelser i Helsingør 
Domkirke. En foreløbig eftersøgning i Statens 
Museums kunstindeks og Frederiksborg slots 
store portræt arkiv har hidtil ikke givet noget 
resultat. Malerier fra 1800-årene kan ikke bru
ges til denne undersøgelse medmindre det er 
personer født ved midten af 1700-tallet.

Nye bøger
Folk og minder fra Nordsjælland 
Redaktion: Kenno Pedersen og Lars Bjørn 
Madsen. Udgivet af Nordisk Forlag.

Så er 55. årgang af det populære julehæfte ud
kommet, og her er en del artikler fra vort lokal
område. Lone Hvass skriver en herlig historie 
om hunde med udgangspunkt i de bevarede hel- 
singørske hundeprotokoller, som findes på 
Landsarkivet. Vinkyndige Kenno Pedersen af
slører, at Helsingør næsten alle dage har været 
vinens danske hovedstad, hvor navnkundig
heder som kongerne Frederik den Anden og 
Christian den Fjerde fik mere end rigeligt af 
toldernes gode vin serveret på Kronborg. Kunst
historikeren Poul Ipsen fortæller om de to præg
tige malerier af Helsingør, som den norske land
skabsmaler Thomas Feamley udførte ved års
skiftet 1832-33. Mange andre spændende ar
tikler er at finde i hæftet, der kan købes på 
museerne og i boghandelen til blot 100 kr.

Et døgn i Frederiksborg Amt
Udgivet af Frederiksborg Amts Museumsråd.

Det store indsamlingsprojekt, hvor borgere i 
Frederiksborg Amt blev opfordret til den 15. 
marts 2000 at berette om deres dag, blev mødt 
med stor interesse. Tusinder af menneskers 
skildringer af dagen i form af fotografier, dag
bøger og andet fylder adskillige arkivæsker 
på de lokale museer og arkiver. Det spændende 
materiale er indsamlet som en slags flaske
post til vore efterkommere. Det er klausuleret 
således, at ikke bliver almindelig tilgængeligt 
i vor tid. For at de mange medvirkende og 
andre borgere i amtet dog kan få en idé om 
indholdet, har fire arkiv- og museumsfolk kig
get lidt i æskerne. Med respekt for den tilgæn
gelighedsklausul, det indsamlede er behæftet 
med, giver de eksempler på, hvad fremtiden 
kan få ud af materialet.
Det er der kommet en herlig bog ud af, som i 
tekst og rigtig mange billeder fortæller om en 
ganske almindelig dag i Frederiksborg Amt.
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Spændende samarbejde 
med Helsingborgs 
Museiforening
Medlemmer af Helsingør Museumsforening kan nu 
komme gratis på museum i Helsingborg - og vice 
versa.
Helsingør Museumsforening har indledt et spændende og fremadrettet samar
bejde på tværs af Øresund. Sommeren over har der været møder og forhand
linger mellem Helsingør Museumsforening og Museiforeningen i Helsing
borg, og det er foreløbig mundet ud i en aftale om, at medlemmer af Helsingør 
Museumsforening fremover kan komme gratis ind på de tre Helsingborg-mu- 
seer, Kårnan, Frederiksdals Friluftsmuseum og Vikingbergs Konstmuseum. 
Tilsvarende kan medlemmerne af Helsingborg Museiforening frit komme ind 
på Helsingør Bymuseum, Flynderupgård Museet og Marienlyst Slot.
Da entrépriseme i Helsingborg ligger væsentligt højere end i Helsingør (ty
pisk 40-50 kroner) ligger der en åbenlys fordel for Helsingør Museumsforenings 
medlemmer, der hurtigt kan »tjene ind« til det årlige kontingent med et par 
besøg hinsidan.
For at komme ind på de tre museer i Helsingborg, skal man medbringe kvitte
ring for betalt kontingent til Helsingør Museumsforening.
Samarbejdet over Sundet vil også komme til at omfatte foredragsvirksomheden 
og en række andre samarbejdspunkter drøftes løbende.
Vi vil i næste nummer af medlemsbladet vende tilbage med en mere uddy
bende omtale af aftalen og en præsentation af de tre museer i Helsingborg. 
BJ.FORENING &MUSEUM Nr. 1/2000 udkommer i marts.

Allersidste frist for indlevering af artikler til 
bladet er 1. februar’ 2001.
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Postbesørget blad
0900 KHC

Udsendes i uge 49

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær gene
ralforsamling i Helsingør Museumsfore
ning tirsdag den 27. februar 2001 klok
ken 19.00 på Helsingør Bymuseum.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regn
skab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og sup
pleanter.
(På valg er Ingrid Dora Jambjer, Annelise 
Møller og Torben Bill-Jessen til bestyrelsen 
og Erling Svane som suppleant).
6. Valg af revisor.
(På valg er Jørgen Hansen).
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet under punkt 4 
skal være indsendt senest den 13. februar 2001 
til Helsingør Museumsforening, c/o Helsin
gør Bymuseum, Hestemøllestræde 1, 3000 
Helsingør.
I forbindelse med generalforsamlingen arran
geres et aktuelt foredrag.

FORENING &MUSEUM
Medlemsblad med kulør

Det har længe været et stort ønske, at kunne 
bringe farveillustrationer i vort blad, men så
vel museum som forening har ikke haft - og 
får næppe heller aldrig - økonomi til dette. Ikke 
destomindre læser De nu i verdens første num
mer af Forening og Museum trykt i farver. 
Denne klare forbedring af vort medlemsblad 
har kun kunnet lade sig gøre takket være pri
vat velgørenhed. Geolog Poul Falkenberg fra 
Hornbæk, der tidligere har ydet museet bety
delig støtte, var nemlig straks med på redak
tionens skumle plan, nemlig at firmaer og pri
vatpersoner kan tegne sig som sponsor for et 
eller flere numre af bladet. Takket være deres 
støtte, kan bladets omfang således udvides til 
16 sider, hvoraf 8 trykkes i farver. Der er såle
des tale om mere læsestof og flere farver. Til 
gengæld afhænger denne forbedring helt og 
holdent af, om den fornødne økonomiske 
støtte kan findes, men vi ved af behagelig er
faring, at mange firmaer og privatpersoner er 
endog meget generøse, når det gælder støtte 
til vore betrængte museer. Vi kan da også røbe, 
at flere allerede har givet tilsagn om denne 
form for sponsorering til vort museumsblad, 
så vi håber at 2001 bliver et farverigt år!

Dette nummer af Forening & Museum er udgivet med økonomisk støtte af

FALKENBERG Rådgivende Geologer
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