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Hvad gjorde vi foruden?
Ars longa, vita brevis Kunsten varer længe, Li

vet kort. Det kan der næppe herske uenighed om. 
Men om kunstbegrebet synes meningerne at være 
utallige. Der er sådan set nok definitioner at tage 
af, og en kunstkritiker mente da også, at en æste
tikers første og vigtigste opgave var at gøre rede 
for kunstens væsen, altså formulere sin definition 
på det abstrakte begreb kunst. Alligevel er det for
bundet med store vanskeligheder at nå til enighed 
om kunstbegrebet. Det har tilmed være diskuteret, 
om man overhovedet kan tale om kunst. Paradok
salt synes det samtidig at være en udbredt opfat
telse, at kunst er mageløst og unikt. Der synes at 
være enighed om, at de »æstetiske værdiers kraft 
er så stor, at de kan bevæge i årtusinder«.

Det siges jo akkurat, at den strengeste kritiker af alle 
er tiden. Når vi tænker på de mange millioner af male
rier, der gennem de sidste par tusinde år er malt, er det 
en forsvindende lille procentdel, der er klassikere i dag. 
Vi er for eksempel ikke i tvivl om, at når talen falder på 
Leonardo da Vincis Mona Lisa eller på Michelangelos 
udsmykning af Det sixtinske Kapel, ja, så ved vi alle, at 
der er tale om kunst ja, om stor kunst. Vi er almindelig
vis ikke et øjeblik i tvivl om, at vi står over for nogle 
kunstværker, skabt af genier.

Vi er heller ikke et øjeblik i tvivl om, at hvis der gen
nem historien ikke havde fandtes personer, der støttede 
kunsten med penge, så var mange af de kulturværdier 
og kunstgenstande, der i dag befinder sig på museerne - 
overalt i verden - stadig i privat eje, og dermed ikke 
tilgængelige for offentligheden. Naturligvis fordrer det, 
at private ejere sætter deres kunst til salg, og det var 
netop det, der var tilfældet i forbindelse med købet af 
C.F. Sørensens maleri af Helsingørs Havnemole. Hel
singør Kommunes Museer havde allerede i 1990 tilbudt 
den daværende ejer at købe maleriet. Men på det tids
punkt var det ikke til salg. At det i dag lykkedes at er
hverve maleriet, der er vist på forsiden, skyldes udeluk
kende flere fondes velvilje.

De mæcener, der ikke blot støtter kunsten, men også 
litteraturen og videnskaben, bør vi derfor være dybt tak
nemmelige!

Mona Faye

FORENING 
&MUSEUM

Kenno Pedersen
(ansvarshavende)

Lone Hvass
Lars Bjørn Madsen

Tryk: A-print, Espergærde 
Lay-out: Lars Bjørn Madsen 2001

Forening & Museum 
er et medlemsblad for 

Helsingør Museumsforening 
og udkommer med 4 numre 

om året i marts, juni, 
september og december. 

Stof til bladet indsendes til 
(reklame@postlO.tele.dk) 

Helsingør Museumsforening/ 
Helsingør Bymuseum, 
Hestemøllestræde 1, 

3000 Helsingør, 
tlf: 4921 0098.

Nye medlemmer 
kan indmelde sig ved 

henvendelse til 
Helsingør Bymuseum 

eller til Jens Erik Nielsen, 
Rolighedsvej 17, 
3000 Helsingør, 
tlf: 4921 7087.
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En beskrivelse af Tikøb Sogn 
og Helsingørs jorder 1831

11831 gav forstmanden Georg Frie
drich Sarauw (1779-1846) en grundig 
beskrivelse af Frederiksborg Amt på 
opfordring af det Kongelige Landhus
holdningsselskab. Bogen, der udkom 
i 1831 og er en hyppigt anvendt hi
storisk kilde, indeholder også en be
skrivelse af jorderne i den nuværende 
Helsingør Kommune, som her skal 
gengives, da næppe mange kender 
den. Beskrivelsen giver et ganske in
teressant billede af vort kulturland
skab under stærk forvandling efter de 
gennemgribende landboreformer.

Tikjøb Sogn, med sine 26 Byer, mange 

enkelte Steder og Fiskerleieme ei ibereg- 
nede, indtager Herredets hele nordre Deel, 
med Undtagelse af Helsingør og dets Til
liggende. Skjøndt dette Sogns Jordbunds
undersøgelser, Markernes Bonitet, byviis 
sammenfattet, ikke er udfaldet meget 
forskjellig, saa har jeg dog truffet en 
mærkelig Forskjel med Hensyn til Blan-

Omkring 1843 udførte P.C. Skovgaard 
denne akvarel af udsigten fra hakkene ned 
mod Esrum Sø. Akvarellen, der ejes af vort 
museum og kan ses på den nys åbnede 
særudstilling på Bymuseet, giver indtryk af 
det stadig vildsomme landskab, der prægede 
egnen.
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ding og Underlag. Sognets vestlige Deel 
forekommer mig i det Hele at være mere 
sandet, og sjældnere at have Leer til Un
derlag, end den østlige, og skjøndt her, 
især imellem Horserød og Teglstrup Ind
hegning samt paa en betydelig Strækning 
Norden for samme, fremdeles imellem 
Krogenberg og Nyrup Indhegning, og li
geledes østlig for sidstbemeldte Skov, fin
des megen Jord, som endnu viser sig i sin 
oprindelige vilde og raae Skikkelse, 
bevoxen med høi Lyng og Eneriis, mang
foldig gjennemskaaren med Moser og 
Render, hvis Vand forgjeves søger efter 
et frit Afløb, derhos stenet i høi Grad, især 
i det nordligste Strøg af de betegnede 
Udjorder: Saa træffes her dog ogsaa 
endeel gode Leerblandinger, og nyligen 
først under Ploven tagne Jorder have, ved 
hensigtsmæssig Behandling, snart erstat
tet endeel af de til deres Rydning med- 
gaaede, rigtignok ofte meget store An- 
strængelser. Saaledes frembyder ogsaa 
Nyrup , hvis oprindelige Beskaffenhed, 
omtrent kan sættes i Parallel med de be
tegnede, dertil stødende Jorder, nu meget 
gode Marker, forsaavidt driftige Land
mænd have fremmet deres, ellers ogsaa 
her for endeel tilbagestaaende Opdyrk
ning. Paa Apperup og Skibstrup, og deels 
ogsaa paa Sandtes [Sauntes] Marker, træf
fes ikke sjælden Leer, og undertiden selv 
i dominerende Mængde, med Hensyn til 
Blanding. Det samme er Tilfældet med 
Borupgaard og Huus, med Skotterup, 
Dahlsborg og flere tilstødende Marker, 
hvor megen Leerbl ånding forekommer; 
og, skjøndt i mindre Grad, forholder det 
sig ligesaa paa Bøndergodsets Marker til 
Krogerup, hvis Opdyrkning ellers paa 
mange Steder endnu staar betydelig til
bage.

Helsingørs Kjøbstedsjorder, som inde
sluttes af Teilstrup Indhegning, Rørtang, 

Borupgaard og Snedkersteen, og som, 
hvad Størstedelen af Overdrevet angaaer, 
endnu for 25 Aar siden vare vilde Lyng
bakker, i høi og udsat Beliggenhed, ere 
nu næsten alle omskabte til Agerjord, som 
for det meste prydes med fortrinlige Sæ
deafgrøder, selv paa de skarpere Steder, 
og deres bedre, ei sjælden leerblandede 
Strækninger, kappes med de bedste og 
længst dyrkede Jorder, denne Deel af 
Amtet har at fremvise; til yderligere 
Beviis paa, hvad Cultur er istand til at 
giøre af Cronborg Amts Lyngbakker, 
hvormed andre Provindsers flade Sand
heder ei kunne maale sig. Cronborg 
Ladegaards Jorder, som ere indsluttede af 
Helsingørs, have samme Beskaffenhed, 
som disses bedre Strækninger; men de
res Cultur er meget ældre. Ligesaa have 
Cronborg Teglværk og Meulenborg ret 
gode Jorder, men ogsaa endeel skarpe, 
sandede Bakker, liig Overdrevets hertil 
vendende maadeligere Deel. Den forhen 
ommeldte, hertil stødende Borupgaard, 
kunde blive en fortrinlig Ejendom, naar 
der anvendtes Endeel paa dens Opdyrk
ning, og naar de mange Steen, hvormed 
denne gode Jordbund, i saa fordeelagtig 
Beliggenhed, og stedse i Hænderne af den 
mere oplyste Classe, ubegribeligen, end
nu er besat, bortskaffedes, tilligemed den 
Mængde Strøtræer og Skovstrimler, som 
gjennemskjære selv dens mere opdyrkede 
Marker.

Hellebek Gaard og Geværfabrik, det 
Schimmelmanske Fideicommis tilhø
rende, tilligger en ei ubetydelig Deel Jor
der, hvoraf, meest i høi Beliggenhed, den 
lette sandede overveier den leerblandede, 
hvilken sidste imidlertid ogsaa forekom
mer. Hellebeks Marker have i det Hele, 
om ikke til de raae, dog heller ikke til dem, 
som tilsammen have været ret længe un
der Cultur. De ere tillige besatte med
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endeel Skov endnu, før Hans Majestæt 
tilhørende, nu overladt til Fideicommiset; 
en Pryd i Øvrigt, med hvis Fald eet af dette 
Amts skjønneste Puncter vilde forsvinde, 
ligesom saa mange andre af samme 
Aarsag ere forsvundne.

Tikiøb Sogn er i det Hele høit, bakket 
og tørt, og lider Mangel paa Engbund, 
men alt dette i høiere Grad i den vestlige 
end i den østlige Deel, hvor selv flade, 
jævne Strækninger træffes, og hvor ad
skillige Engdrag give endeel Hø, og vilde 
give mere endnu, nar ikke mange deraf 
endnu fandtes besatte med Ellekrat, meest 
i Sydøst. Dog forsvinder det iøjnefaldende 
hastig i disse Egne, hvor, da de Kongl. 
Skove kunne afgive langt mere af deslige 
Material, end Beboerne for Tiden begjæ- 
re, betydelige Underskovstrækninger ikke 
have noget Værd for dem, men hvor man 
alligevel ved Afrydningen burde være 
gaaen frem med mere Omdømme, og 
have conserveret Rangler [smalle skov-

Den højt beliggende stubmølle på Tibberups 
jorder betjente ikke kun omegnens bønder, 
men fungerede tillige som et godt sømærke. 
Strandvejen snor sig over Søbækken op til 
møllen gennem dyrkede agre.
Maleri af Vilhelm Petersen 12. august 1854.

strimler], ei allene til Benyttelse som Skov 
i Fremtiden, hvor, naar Faae kun have no
get selv, vist nok Prisen vil stige, men især 
for at vedligeholde den fornødne, ved 
magre Enge saa høist ønskelige Læ, især- 
deleshed for dem, som stedse have været 
vante dertil.

Foruden de betydelige Skove, som især 
Tikjøb Sogn indeholder, ligger ogsaa den, 
næsten ganske i Naaleskovbestand bragte 
Hornbeks Flyvesand herudi, som imidler
tid ikke hører til den værste, med Hensyn 
til dens Jordbund, da et fast Underlag paa 
de fleste Steder ei synes at være ret langt 
borte.
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For nutidens og fremtidens 
skyld!

af Mona Faye
Overskriften skal tages bogstaveligt! Det er for nutidens og fremtidens 

skyld, at det er så vigtigt at sørge for at bevare så megen af den danske 
kunst som muligt på danske hænder. Men på den anden side er det også 
af stor betydning, at udlandet har et godt kendskab til dansk kunst!

Jeg var nu ikke et øjeblik i tvivl om, 
hvor marinemaleren C.F. Sørensens ma
leri af Helsingørs Havnemole fra 1851 
[forsidebilledet] skulle ende, da det i 
marts måned kom under hammeren hos 
Ellekilde Kunstauktioner, og om denne 
for mig nervepirrende auktion kan der 
læses om i medlemsbladet for april må
ned 2001.

Min artikel sluttede med, at Helsingør 
Kommunes Museer var gået i forhandlin
ger med kunsthandleren i Paris. Det viste 
sig, at denne kunsthandler havde et lille 
galleri, som havde specialiseret sig i at 
vise nordisk kunst. Sidste år havde de 
blandt andet en større udstilling med Vil
helm Hammershøis malerier, og her til 
efteråret er der planlagt en udstilling med 
C.F. Sørensen. Da Marienlyst Slot gen
nem tiden har erhvervet en del malerier 
af denne maler, aftalte jeg et møde med 
kunsthandleren. Hun ville da efter at have 
set vores samling tage stilling til maleri
ets videre skæbne. Efter mødet, og efter
som Marienlyst Slot er en del af Helsin
gør Kommunes Museer, og således et of
fentligt og statsanerkendt museum, kom 
en handel i stand. Jeg manglede nu »kun« 
at skaffe de fornødne midler. Dette skulle 
vise sig at være overordentligt vanskeligt, 
og en af grundene skal nok søges i den al 

for lave vurdering fra auktionshusets side. 
Men det lykkedes takket være økonomisk 
støtte fra først og fremmest Augustinus 
Fonden. Men maleriet var ikke forblevet 
i dansk eje, hvis ikke Lizzie og Ejler Ru
ges Kunstfond, Nellemann-fonden og 
Helsingør Museumsforening havde fun
det det værd at støtte. Disse fonde kan 
ikke takkes nok!

Hvorfor er det nu så vigtigt, at netop 
dette maleri forbliver! dansk eje, og hvor
for netop på Marienlyst Slot i Helsingør. 
Egentligt er det ganske indlysende. Tænk 
blot på den store betydning Øresundstol
den har haft for Helsingør, og maleriet er 
malt 6 år inden Øresundstolden i 1857 
blev ophævet. Helsingør Havnemole dan
nede på det tidspunkt rammen om en hek
tisk aktivitet, når søfolkene fra sejlskib
ene stod i land for at proviantere og be
tale told. De benyttede givet lejligheden 
til at udveksle de sidste nyheder, og 
mange meningsudvekslinger har utvivl
somt fundet sted her. Helsingørs Havne
mole var datidens uofficielle børs, og 
mange handler er gennem tiden blevet 
afsluttet her. Tænk blot på, at henved 
30.000 skippere årligt gik i land på Hel
singørs Havnemole. Derfor hører dette 
maleri hjemme i Helsingør og ikke i ud
landet!



Kommunens 
monumenter

Museet får ofte spørgsmål om de 
mange monumenter og mindes
mærker, der findes overalt i vor 
Kommune.

Museumsbladets artikelserie Krigens
Monumenter fortæller om denne bestemte

Rostgaards Kilde på 
Strandvejen i Esper- 
gærde er et eksempel 
på et monument, hvis 
fredning ikke er res
pekteret af naboen, der 
har prydet monumen
tet med kulørte beton
klodser! Ole Broagers 
kunstværk »Kødet« på 
værftet (herunder) er 
med i databasen.

gruppe, og i sidste nummer fortalte vi lidt 
om Løvespringvandet ved havnen. Der er 
imidlertid virkelig mange af slagsen, hvis 
definitionen på et monument, kunstværk 
eller mindesmærke ikke sættes alt for 
snævert. I museets bog om Monumenter
nes Helsingør (1997) er en lang række af 
monumenter og mindesmærker i Kom
munen beskrevet, men bogen gør ikke 
krav på at være fuldkommen. Det gør 
derimod den database, museet har opret
tet med henblik på at registrere alle of
fentligt tilgængelige, udendørs placerede 
monumenter, kunstværker og mindes

mærker. Databasen blev udarbejdet i for
bindelse med nævnte bog, da en sådan i 
høj grad manglede.

For at gøre databasen så fyldestgørende 
som overhovedet muligt til glæde for vore 
brugere, søger vi stadig efter nye oplys
ninger om de registrerede monumenter og 
ikke mindst oplysninger om hidtil for os 
ubekendte monumenter og mindesmær
ker. Vi vil derfor være glade for alle op
lysninger om sådanne, og tøv ikke selv 
om I måske er i tvivl om det er et af slag
sen. Ring til Lars Bjørn Madsen på mu
seet (4928 1802).
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Krigens
monumenter 5

af Bent Jørgensen
Mindesmærke for 20 faldne 
helsingoranere blev rejst efter 
50 år.

Mindestenen på Havnepladsen - 
lige ved siden af Sveasøjlen - er det 
senest tilkomne monument over be
sættelsestidens ofre i Helsingør. På 50 
årsdagen for Danmarks befrielse - den 
5. maj 1995 - var der officiel indvi
else af en ny mindesten over de hel
singoranere, der satte livet til under 
besættelsen.

Mindestenen rummer i alt 20 navne 
- og heraf er de 11 søfolk, som om
kom i allieret tjeneste eller på anden 
måde på havet under krigen. Initiati
vet til mindestenen kom fra maskin
arbejder Jack Mellon, der selv var ak
tiv frihedskæmper og tilknyttet de 
såkaldte O 1 -grupper.

Jack Mellon havde arbejdet med 
planen om en mindesten igennem fle
re år, men der kom for alvor skred i 
tanken under et besøg, som Torsdags
klubben aflagde hos borgmester Per 
Tærsbøl på Rådhuset. Borgmesteren 
gav tilsagn om først og fremmest mo
ralsk støtte til planerne. Selve belø
bet til anskaffelsen af mindestenen

Mindestenen ved Strandgade nær 
Sveasøjlen. Fotografi: Lars Johannesen

blev fundet via indsamlinger hos høj 
og lav - lige fra folkepensionister til 
dronningen.

I første omgang var det tanken at 
opstille mindestenen ved siden af 
Domkirken, men den placering måtte 
opgives, og i stedet rettedes blikket 
mod Havnepladsen, hvor stenen også 
står mere fremtrædende og synlig - og 
med fin relation til Sveasøjlen, der 
som bekendt også er et af krigens mo
numenter.
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En passende sten blev fundet efter 
noget besvær, og den blev endeligt ud
formet hos et stenhuggerfirma i Halm
stad. Selve indvielsen af mindestenen 
fandt sted under stor festivitas den 5. 
maj.

Tidligere folketingsmedlem Niels 
Mørk holdt selve indvielsestalen. Han 
var selv aktiv modstandsmand under 
krigen og ligeledes med i O 1-grup
perne. Niels Mørk blev i krigens sid
ste dage anholdt af Gestapo og under
kastet tortur på Visborg.

Der blev endvidere sunget af kon
gelig operasanger Ove Mynderup, og 
en pårørende til én af de faldne, Jes- 
sie Hansen, afslørede derefter stenen, 
hvorefter der blev nedlagt kranse af 
borgmester Per Tærsbøl og tidligere 
modstandsfolk. Sluttelig overdrog Jack 
Mellon ansvaret for stenens pasning 
til Helsingør Kommune.

Der er defineret helt præcise ret
ningslinier for udvælgelsen af de nav
ne, der figurerer på stenen. En betin
gelse var, at de skulle være født inden 
for grænserne af den gamle Helsin
gør Kommune, de skulle have gået i 
skole i byen eller fået deres uddannel
se her - kort sagt skulle de være »rigti
ge« helsingoranere.

O 1-grupperne, som både Niels 
Mørk og Jack Mellon samt flere af 
navnene på mindestenen tilhørte, var 
socialdemokratisk organiserede para
militære grupper. Ved besættelsens af
slutning talte O 1-gruppen i Helsin
gør omkring 250 mand - langt de fle
ste med tilknytning til værftet og 
Smedenes Fagforening i Helsingør.

Mysteriet 
delvis 
opklaret

I sidste nummer om
talte vi et mystisk skilt, 
der figurerer på adskillige 
af arkivets gamle fotogra
fier og på en enkelt teg
ning. Det resulterede i 
henvendelser fra flere af 
vore læsere, heriblandt 
Bjørk Aabech fra Lappen, 
der sendte os den herun
der gengivne fotokopi af et tilsvarende 
skilt, der så sent som i 1988 er fotografe
ret i Gentofte på hjørnet af Bemstorffs- 
vej og Eivindsvej. Skiltene blev i sin tid 
sat op flere steder i landet, ikke af FDM, 
som vi foreslog, men af Kongelig Dansk 
Automobil Klub, hvis bomærke da også 
troner øverst på skiltet. Stadig mangler 
vi dog oplysning om, hvorfor opsætnin
gen af disse for datiden så væsentlige ele
menter i gadebilledet, ikke er blevet be
handlet af vort byråd eller figurerer i regn 
skaberne.
De flinke 
folk i auto
mobilklub
ben har dog 
lovet os at 
se efter, om 
der i deres 
gemmer 
ligger nær
mere oplys
ninger om 
denne del af 
vor kultur
historie.
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En visit
hos smeden i Gurre

En herlig julidag i 1918 cyklede et ube
kendt par, måske en far og hans datter, en 
tur i egnen omkring Gurre. De besøgte 
Valdemarslund og naturligvis Gurre Slot. 
Uheldigvis punkterede manden, men den
gang var der råd for slige uheld, da man 
altid kunne søge hjælp hos landsbyens 
smed, og da Gurre smedie til al fuldkom
menhed lå lige overfor slotsruinen, var det 
blot at få vendt cyklen på hovedet, pille 
dækket af, tage slangen ud og ned i sme
dens vandspand for at lokalisere hullet. 
Klokken var halv fem om eftermiddagen, 
da manden atter kunne pumpe luft i for
hjulet og denne fremsommelige begiven
hed foreviges af en fotograf. Fotografen 

var en omhyggelig mand, der gemte glas
negativet i en dertil indrettet kuvert, hvor
på han anførte motiv, dato, klokkeslæt, 
blænde og belysning.

Han var også en af de fotografer, kultur
historikerne sætter stor pris på i dag, fordi han 
ikke kun fotograferede huse og landskaber, 
men også scener som denne. Billedet viser 
også dagens helt smeden, der ser rar ud og 
synes indforstået med fotografens virke. Mel
lem hans fritgående høns står alskens ting og 
sager, heriblandt 2 damecykler, en god, hjem
melavet slibesten, 3 leer med mejered, noget 
af en selvbinder og en stor ambolt. Den unge 
piges cykle synes ganske ny, med forniklet 
styr, kranksæt, pedaler og nav. Hendes kjole 
beskyttes mod baghjulet af et fint netværk 
spændt fra bagskærm til stel.

Billedet er et af flere ældre fotografier opta
get i Gurre og videregivet til os af Fredens- 
borg-Humlebæk lokalhistoriske Arkiv.
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Forentøt-tøtenderen
Sommertur til Fyn

Foreningens sommertur finder sted 
lørdag den 8. september 2001 og går 
i år til Fyn.

Vi kører i bus over Storebæltsbroen og 
nyder den smukke udsigt og aflægger 
besøg på Nyborg slot, hvor vi får en rund
visning med guide.

Den gamle kongeborg var mødestedet 
for de såkaldte Danehoffer, møder med 
rigets mægtigste mænd. Slottet havde sin 
storhedstid frem til enevældens indførelse 
i 1660, hvor det blev opgivet som konge
bolig, efter at Svenskekrigene i 1658-59 
havde taget hårdt på slottet. Men de næ
ste 220 år var endnu hårdere ved bygnin
gerne. Tre af slottets fire fløje blev brudt 
ned, og materialerne gik bl.a. til opførel
sen af Odense slot. Siden 1925 har slottet 
fungeret som museum, hvor man kan se 
møbler og modeller af slottet fra 1600- 
tallet og en udstilling om Nyborg som 
garnisonsby 1670-1913.

Desuden aflægger vi besøg på Holc- 
kenhavn slot i nærheden af Nyborg (vist 
herover), hvor der også er rundvisning 

med guide.
Slottet er opført i årene 1579-85 af Ja

cob Ulfeldt og var i denne slægts eje til 
1616, da den godsgriske, men dygtige 
Ellen Marsvin købte herregården. Om
kring 1630 tog hun fat på de bygger- 
arbejder, der skulle gøre herregården til 
et af landets mest anselige herresæder. 
Efter datteren, Kirsten Munks død i 1658, 
arvede Leonora Christine og Corfitz Ul
feldt herregården. Godset blev senere 
konfiskeret af kronen, der 1672 afhæn
dede det til adelsslægten Holck.

De to guidede rundvisninger, entreer til 
begge slotte samt udgifter til bus med 
kørsel over Storebæltsbroen løber op i et 
større beløb. For ikke at fordyre denne 
udflugt mere end nødvendigt medbringes 
madpakke, der indtages på en rasteplads, 
for vejret er selvfølgelig med os denne 
dag. Drikkevarer sørger foreningen for.

Prisen for denne tur påregnes at blive 
350 kr. og turen gennemføres kun ved del
tagelse af minimum 35 personer.

Vi mødes som vi plejer på Helsingør 
Station ved Sundkroen klokken 08.15.

Tur til Køge
Vi mødes på Helsingør Station lør

dag den 20. oktober klokken 08.45 og 
sørger selv for billet til togafgangen 
klokken 09.05.

Vi benytter også DSB på tilbageturen

Fortsætter side 16
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Udgravningen i Gurre
Udgravningerne ved i Slotsgaardens Enge 

ved Gurre Slotsruin er i skrivende stund ved 
at være tilendebragt, og resultatet utrolig spæn
dende. Medens selve slottet gennem årene er 
blevet restaureret i en sådan grad, at man med 
rette er i tvivl om, hvad der overhovedet er 
originalt murværk, mødte vor udsendte Lone 
Hvass og hendes kolleger fra Nationalmuseet

den ægte vare i form af velbevaret murværk 
og pælefundering til et par af de mange byg
ninger, der i sin tid har omgivet slottet. Når 
man tænker på al den aktivitet, der ifølge kil
derne har været på Gurre, ville det også være 
ulogisk, at slottet skulle have ligget alene på 
en vandomkranset holm, som det har været 
den gængse romantiske opfattelse. Således 
bliver der meget nyt at fortælle, når en helt ny 
bog om Gurre snart vil blive skrevet. 

Markbogen for Helsingør
I 1997 udgav museet en beskrivelse af Tikøb 
Sogn i året 1681. Bogen indeholder en ordret 
afskrift af de tre markbøger, der blev udarbej
det over sognet i forbindelse med Christian 
den Femtes matrikel 1681-91, samt vejledende 
noter og ordforklaring. Der blev i årene 1681 - 
83 udarbejdet markbøger over hele Danmark, 
og de findes i Rigsarkivet, men blot 4 af de 
ialt 1692 bind dækker den nuværende Helsin
gør Kommune. De 3 bind er som nævnt kla
ret, men det fjerde mangler stadig, nemlig 
markbogen for Helsingør købstads jorder, som 
er et forholdsvis beskedent bind i forhold til 
de tre digre værker over Tikøb Sogn, men ab
solut ikke mindre spændende. Vor navnkun
dige og særdeles flittige lokalhistoriker Lau
rits Pedersen gjorde flittig brug af bindet til 
sit værk om Helsingør i Sundtoldstiden, og nu 
har museet, takket være et klækkeligt tilskud 
fra Amtsmuseumsrådet, langt om længe fået 
mulighed for at afskrive dette sidste bind med 
henblik på lignende bearbejdning og publice-
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ring. Bogen, der slutter sig til førstnævnte i 
format og opbygning, kommer naturligvis til 
at have titlen: »En beskrivelse af Helsingør i 
året 1681«, og den vil ligeledes være forsynet 
med fyldige noter og ordforklaringer. For dem, 
der ikke skulle kende til beskrivelsen af Ti- 
køb Sogn 1681, kan det oplyses at bogen 
endnu kan købes i museernes butikker. Det er 
endnu uvist, hvornår bogen om Helsingør ud
kommer, men vi håber det kan blive i foråret 
2002.

Hyrdehuset ved Taarnhøj
I sidste nummer af museumsbladet føjede vi 

endnu et kapitel til historien om Løvespring- 
vandet ved havnen. Det er jo museumsman
dens lod, at de fleste projekter - det være sig 
udstillinger, bøger og artikler - er behæftet med 
en snæver tidsgrænse, der begrænser mulig
heden for at gå virkelig i dybden, hvad angår 
søgningen af alt relevant kildemateriale. Til 
gengæld får man som museumsmand serve
ret en lind strøm af kildemateriale ved daglig
dagens arbejde og ved henvendelser og afle
veringer til museet, og her er der stor chance 
for at få oplysninger, som man har savnet el
ler materiale, man ikke har været opmærksom 
på, da man lavede de pågældende udstillings
eller skrivearbejde. Man må derfor være for
beredt på ændringer og revideringer af det 

materiale, man har tilvejebragt - og frem for 
alt ikke tøve med at meddele disse ændringer.

Således er det utroligt, hvad man støder på 
af godbidder, når man skal søge et kommu
nalt udvalgs forhandlingsprotokol igennem for 
at kunne svare på et spørgsmål. I dette tilfælde 
var det forhandlingsprotokollen for »Helsin
gør Byraads Udvalg for Ejendommen Marien
lyst«, der skulle afklare, hvornår den berømte 
udsigtsbalkon ved Marienlyst var ombygget, 
og blandt sidegevinsterne gav oplysning om 
det lille stråtækte hus, der lå ved indkørslen 
fra GI. Hellebækvej til ejendommen Taarnhøj 
indtil Feriebyen i 1958 blev bygget. I museets 
årbog 1993 er der i artiklen om Kommunens 
køb af Marienlyst i 1851 skrevet lidt om be
meldte hus, hvor det omtales som »Gyde
huset«. Protokollen afslører imidlertid at hu
set, der må være opført omkring 1800, anta
gelig for forpagteren af Marienlyst Adam G. 
von Krogh, er blevet benævnt »Hyrdehuset«. 
Bygningen, der rummede en lade, 4 skure og 
en lille bolig, har muligvis været beboet af den 
mand, der passede kvæget på Marienlysts jor
der og dermed fået denne betegnelse. Da Kom
munen købte Marienlyst, blev størsteparten af 
jorderne udstykket og solgt, og dermed blev 
landstedet Taarnhøj opført, hvilket bl.a. er be
skrevet i nævnte årbog, der også bringer et far
vebillede af Hyrdehuset på side 82.1 museets 
arkiv findes en række herlige tegninger ud

ført af malerinden Sophie 
Spiesi 1880’erne, heriblandt 
den her gengivne, hvor man 
ser Hyrdehuset og de mar
kante indgangssøjler ved ind
kørslen til Taarnhøj, der iøv- 
rigt var en fin allé beplantet 
med popler, en oplysning, 
der ligeledes gives af Mari- 
enlystudvalgets forhand
lingsprotokol.

Sophie Spies:
Indkjørslen til Taarnhøj den 
11. juni 1889
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Helsingør Bymuseum
Permanente udstillinger:

Byens borgere, byens arkæologi samt by
model anno 1801.

Særudstillinger:
Fra undersøgelserne i Helsingør Domkirke. 

en udstilling med fotos og fund. Til 1.8. 2001.

Grafik fra museets arkiv. Et fordringsløst ud
pluk af museets meget store samling af kob
berstik, tryk og tegninger, hvoraf flere ikke 
tidligere har været udstillet. Åbnet 6. juli 2001.

Flynderupgård Museet
Permanente udstillinger:

Fiskerne fra Kronborg til Sletten. Den gamle 
købmandsforretning, skolestue og bondestue. 
Museet har i sommerferien åbent hver dag kl. 
10-16.

Særudstillinger:
Tråde gør noget - nye broderier fra »Bro

deri 99« og gamle broderier fra museet i sam
spil med hinanden. Nærmere omtalt i nr. 1/ 
2001.

Med fingersnilde - en verden i miniformat. 
Håndsnittede træmodeller i mål 1:1000. Til 30. 
oktober 2001.

F rilandskulturcentret
Landbrug fra 1920’erne med spisehuset 

»Folkestuen«. I samarbejde med vennefore- 
ningen afholdes de populære og traditionsrige 
aktivitetsdage for børn onsdage kl. 10.30-15.

Desuden er der disse dage (18. og 25. juli) 
markvandring kl. 13.

Huggehusdag den 18. juli kl. 10.30-15. Før 
i tiden lavede man næsten alle sine redskaber 
i gårdens værksted, det såkaldte huggehus. I 
dag kan du prøve at lave tøjrpæle, smede, slå 
reb m.v.

Husflidsdag den 25. juli kl. 10.30-15. Her 
kan du se eller prøve næsten det hele! Dreje 
fløjter og snitte skeer, kniple, spinde uld og 
andet.

Landsdækkende knipledag den 4. august, 
hvor kniplekunsten demonstreres.

Som led i sommerteaterfestival den 5. august 
optræder Hoptimistscenen med Fyrtøjet kl 15.

De første 3 uger af juli afholdes tegne- 
værksted for voksne ved Ritta Vognsen-Jen- 
sen mandag til fredag fra kl. 10-14. Man kan 
deltage een eller flere dage.

Marienlyst Slot
Særudstillinger:

Helsingør og omegnen i 1800-årene - set 
med malernes øjne. Fra 10. juni til 22. august

Papir/Ler - Ler/Papir. Internationale kunst
nere har sat hinanden stævne. Fra 4. august 
til 23. september.

Billedkunstneren Christina Bardrams olie
malerier vises på udstillingen »En rose er en 
rose er en rose«. Fra 29. september til 30. 
december.
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I Caroline Mathildes
fodspor
Tag på oplevelsestur til den lands
forviste dronnings slot i Celle - i 
250-året for hendes død

Dronning Caroline Mathilde er en af de mest 
tragiske kvindeskikkelser i Danmarkshisto
rien. I fortvivlelse over sit ægteskab med den 
sindsyge kong Christian VII indlod hun sig 
på en affære med kabinetsminister Johann 
Friedrich Struensee, og efter hans fald beslut
tede hendes bror, Georg III af England og kur
fyrsten af Hannover, at slottet i Celle skulle 
være hendes fremtidige bolig. Her boede hun 
så i landsforvisning i tre år - til sin død kun 23 
år gammel.

Caroline Mathilde ligger begravet i en pragt
fuld sarkofag i bykirken i Celle. Netop i år er 
det 250 år siden, at Caroline Mathilde blev 
født, og det markeres hele sommeren med en 
stor udstilling på slottet i Celle.

Og nu får Helsingør Museumsforenings med
lemmer mulighed for at følge i dronningens 
fodspor, idet Scandlines tilbyder en tre dages 
oplevelsestur til Celle i dagene 6. til 8. august. 
Selvom Caroline Mathildes fødselsdag er den 
direkte anledning, så har Celle meget andet og 
mere at byde på. Celle er i dag ikke bare en 
historisk by med mere end 480 fint restaure
rede gamle huse. Det er også en livlig handelsby 
med mere end 600 forretninger.

Turen starter fra Helsingør, hvor der er bus
afgang tidligt om morgenen mandag den 6. 
august. Der køres til færgen i Rødby, og i 
Puttgarden vil der blive mulighed for at handle 
i Scandlines’ nye, store portcenter direkte ved 
færgen. Herefter fortsætter bussen gennem det 
holstenske Schweiz til Celle, hvor der er an
komst sidst på eftermiddagen. Efter indkvar
tering på Hotel Caroline Mathilde er resten af 
dagen til fri disposition.

Den 7. august begynder med en rundtur i 
Celle med dansktalende guide, og der bliver

Carolines afrejse fra Kronborg til Celle den 
30. maj 1772. Kobberstik.

besøg på den særlige mindeudstilling for dron
ning Caroline Mathilde. Efter rundvisningen 
er resten af dagen afsat til at opleve Celle på 
egen hånd.

Tredjedagen går turen tilbage over Liinebur- 
ger Heide med et længere stop i byen Liine- 
burg, der også en en spændende og interes
sant by med charmerende bindingsværkshuse 
og historiske miljøer. Først på aftenen er del
tagerne tilbage i Helsingør.

Prisen for denne oplevelsestur er 1.595 kro
ner pr. person i dobbeltværelse. Tillæg for ene
værelse er 250 kroner. Prisen omfatter mo
derne langtursbus hele vejen, færgeoverfart, 
besøg i Scandlines’ portcenter, to overnatnin
ger, to gange morgenmad på hotellet, morgen
buffet på færgen på udrejsen og aftensmad på 
hjemrejsen, byrundtur og rundvisning i Caro
line Mathildes mindestuer i Celle. Ovemat- 
ningshotellet - Hotel Caroline Mathilde - lig
ger kun et par minutters gang fra den gamle 
bydel og det romantiske slot. Alle værelser er 
med dusch, bad, tv og telefon, og der er end
videre swimmingpool og sauna til rådighed 
på hotellet. Tilmelding til turen skal ske di
rekte til Scandlines på telefon 33 15 15 15 - 
spørg efter Scandtrips busrejser.

Bent Jørgensen
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Postbesørget blad
0900 KHC

Udsendes i uge 28

Kort over Køges nærmeste omgivelser i 
1859. Efter Trap Danmark 1. udgave.

og da vi er i HT-området, kan der med 
fordel anvendes klippekort.

Vi skal aflægge besøg i Set. Nicolai Kirke, 
der er opført 1324 og opkaldt efter de søfa
rendes helgen. Ingrid Dora Jarnbjer vil for
tælle om kirkens historie. Hvis vejret tillader 
vil der blive mulighed for en lille by vandring. 
Køge er en af Danmarks bedst bevarede 
middelalderbyer og fik sine købstadsrettighe
der i 1288.

Turen afsluttes med et besøg på Køge Skitse
samling og entreen hertil betales af den en
kelte deltager. Museet genåbner efter ombyg
ning i september 2001 og er Danmarks 
specialmuseum for skitser og modeller til ud

smykningen på offentlige pladser og i offent
lige bygninger i Danmark. I museets samlin
ger findes bl.a. skitser til skulpturen Den lille 
Havfrue og i museets helt nybyggede øverste 
etage vises mange af de mere end 2000 skit
ser, som museet nu ejer, udført af kunstneren 
Bjørn Nørgaard til Dronning Margrethes go
beliner til Christiansborg Slots Riddersal. I 
museets café er der mulighed for at få stillet 
sulten.

Tilmelding til begge ture foretages til Jens 
Erik Nielsen på telefon 4921 7087 og helst i 
aftentimerne.

Efterårets foredragsrække
finder sted på nedennævnte lørdage:

17. november og 8. december 2001.
Nærmere herom følger i næste nummer af 
museumsbladet.

FORENING 
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Nr. 3 udkommer i oktober 2001.
Allersidste frist for indlevering af artik
ler til bladet er 1 måned inden udgivel
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