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En smuk entré er truet
Kommer man kørende ad Strandvejen fra nord glæder 
man sig hver gang, når skiltet med Helsingør Kommu
ne toner frem i vejkanten. Al ære og respekt for vor na
bokommune Græsted-Gilleleje, der også er dejlig. Men 
som gammelt sommerhusbam i Vejby og Tisvilde m.m. 
må man beklage, hvor forandret landskabet her er ble
vet og hvor overbebygget, det er. Sommerhuse alle veg
ne, uden overordnet planlægning - hver en snimp jord 
udnyttet til små sommerhusgrundsfrimærker, så kun de 
fredede arealer ligger tilbage som åndehuller i Strand
vej sbebyggelsens Clondyke.
Anderledes i Helsingør Kommune - indtil videre. Vi 
har Homeby og Hornbæk med deres to hundrede år 
gamle plantager. Her er også sommerhusbebyggelser, 
men de er gamle og fra den tid, hvor grundene var store 
og passede til de huse, som blev bygget-som desværre 
ikke mange af os har råd til at bo i i dag, men som vi kan 
glæde os over på afstand. Langs kysten fra Hornbæk 
har man hele tiden den gamle kystskrænt, også når man 
passerer de gamle, desværre i dag alt for overbebygge- 
de, oprindelige sommerhusgrunde i Ellekilde, Boder
ne, Aalsgaarde og Hellebæk, men ved Julebækkken far 
man atter den rene kystskrænt smukt bevokset ved Tegl
strup Hegn. Skoven og bevoksningen strækker sig som 
bekendt helt til Marienlyst Slot. Og hvilken smukke
re entré kunne en gammel købstad ønske sig? Stenal
derhavsskrænten er fra dengang for 8000 år siden, da 
Øresund hævede sit vandspejl 7 meter højere end i dag. 
Den havstigning, som fandt sted i løbet af kun 600 år, 
svarende til en stigning på 5 m pr. 100 år, var noget, der 
virkelig var mærkbart. På ganske kort tid blev Danmark 
til et ø- og fjordrige, og kystzonens længde blev forøget 
mange gange. Stenalderhavet skabte Helsingøregnens 
stolte, grønne-blå landskab. Der har været kommunale 
planer fremme om fleretages huse omkring Sommariva 
og boldbanerne på de gamle Marienlyst-jorder. Lad os 
håbe, det kun har været løse forslag, der aldrig far gro
bund på den gamle forstrand. Littorinahavets skrænter 
er mere end noget andet det, der kendetegner Helsin
gørs baglands karakteristiske profil. Det var den skrænt, 
som blev højt besunget af guldalderens forfattere - se 
blot forsidebilledet - udenlandske som danske; det, der 
gør Helsingør Kommunes landskab til noget særligt, og 
som ikke må gemmes bag to-treetages huse.
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Sommariva
-et aktuelt emne af Lars Bjørn Madsen

Sommariva, hvis jor
der nu står for udstyk
ning til boligbyggeri, er 
gammel kongelig ejen
dom og har en lang og 
spændende historie.
Her skal vi søge at rid
se lidt af historien op.

Staten afhændede ejen
dommen Marienlyst i april
1851 til Helsingør Kommune for en 
pris af 32.660 rigsbankdaler eller godt 
og vel 64.000 kroner. For at klare den
ne økonomiske byrde valgte kommu
nen straks at bortsælge 12 udstykkede 
parceller af det store jordtilliggende til 
private, da meningen med købet kun 
var at beholde selve Marienlyst og 
den Kroghske Gaard, samt de nærme
ste jorder, primært parterrehaven og 
arealet med broerne og belvederen bag 
bygningen.
Købmand Matthias Jørgensen, der boe
de i Fiolgade 10, var en af de store

Sommariva- og Taarnhøj arealet som det så ud i 
185 7, hvor sommervillaerne Sommariva og Lappesten 
endnu ikke var bygget. Lappestens Batteri ligger frit 
og uberørt på strandengen nedenfor kystskrænten, 
og oven for skrænten har etatsråd Peter Bugge ladet 
opføre sin store villa "Taarnhøj”, opkaldt efter det 
tårn, der var opført som en del af Marienlysts roman
tiske haveanlæg.
Kortet nederst til venstre er et matrikelkort fra 1879, 
der viser de forskellige parceller, som denne del af 
Marienlystjorderne i 1851 blev udstykket i. Peter Bug
ges jorder er matr 1 k og j. Batteriet med nærmeste 
omgivelser (matriklerne 11, fog p) købtes afP. V. Gru
ner, der senere solgte If og p fra til O. Schack Sommer. 
Udsnit af kort i Kort- og Matrikelstyrelsens arkiv.

købere af de bortauktionerede parceller.
Han købte bl.a. arealet mellem Lappe
stens Batteri og nuværende Opheliavej, 
hvorpå Sommariva, og senere kommu
nens idrætspladser kom til at ligge. Sel
ve batteriet købte den driftige pastor og 
bogtrykker Peter Valentin Gruner, hvor 
han i 1865 opførte villaen ”Lappesten”, 
der blev revet ned, da Danmarks Tekni
ske Museum i 1968 byggede sin store 
udstillingsbygning på selve batteriet. 
Grimer købte i 1869 også en del af
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Sommariva var et prægtigt bygningsværk med mas
ser affinurlige detailler udvendigt som indvendigt, 
som det ses af disse fotografier fra 1930 ’erne, hvor 
her var restaurant. Specielt pegede fortalerne for 
villaens bevaring på de fine interiører, der ses på 
fotografiet herunder.

Matthias Jørgensens areal nærmest bat
teriet, som han solgte til den i Hamburg 
boende konsul og købmand O. Schack 
Sommer. Det var denne mand, der 
herefter lod sin sommervilla med det 
passende navn ”Sommeriva” opføre på 
grunden, antagelig efter tegninger af 
arkitekt Vilhelm Klein, der også havde 
opført Frimurerlogen i Lundegade i 
1866 og i 1883 opførte Sparekassen på 
hjørnet af Stengade og Stjernegade.
Sommariva fik for alvor sin storheds
tid, da finansmanden Johan Carl Jiit- 
ting i 1879 købte ejendommen for 
50.000 kr. Jutting havde boet i udlandet 
en stor tid af sit liv, men nu ønskede 
han af helbredsmæssige grunde at nyde 
sit otium i Helsingør.
På Sommariva tilbragte han således 
de sidste fem år af sit liv, bl.a. med 
anlæggelsen af den store have, som 
blev beplantet med træer og buske, der 
dengang var usædvanlige på disse kan
ter, heriblandt Californisk kæmpefyr 
og libanonceder, tilført stedet fra den 
botaniske have i Hamburg. Efter hans 
død boede hans enke Dorothea Jutting 
fortsat i huset til sin død i 1919.
På den tid kom en del af Marienlysts 
gamle jorder atter i Helsingør Kom
munes eje. Det var et led i borgmester 
Peder Christensens planer for et grønt 
Helsingør.
”Der er andre Værdier i Livet end Mad 
og Drikke”, skriver borgmesteren i 
1928 og fortsætter: ”Det er navnlig 
Adgangen til Naturens Herligheder, Sol, 
Luft, Vand og Skov. Den arbejdende 
Befolkning kræver af Kommunestyret 
i Nutiden videst mulig Adgang til disse 
Livsværdier, dels ved selve Boligen, 
men ogsaa ved offentlige Lystanlæg, 
Parker, Skov- og Strandarealer, samt 
Kolonihaver. Den almindelige Bolig
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maa nødvendigvis blive begrænset i 
en Købstad og for øvrigt overalt i For
hold til Arbejdsfortjenesten, men Byen 
som saadan og dens Omegn skal give 
rigelig Adgang for dens Befolkning til 
at nyde det Velvære og den Sundhed, 
som naturen giver til alle uden Hen
syn til Stand eller Stilling. Rig eller 
Fattig. Købstaden er Borgernes fælles 
Hjem, og ligesom den enkelte Bor
ger smykker sit private Hjem og gør 
det hyggeligt og godt, saavidt Evnen 
rækker, saaledes skal det ogsaa være 
Kommunestyrets Opgave, at gøre Byen 
i sin Helhed smuk, sund og tiltalen
de. Historiske Værdier, landskabelige 
Skønheder og arkitektonisk Kunst skal 
ikke alene værnes og bevares, men 
fremelskes, hvor Mulighederne derfor 
er tilstede”.
Borgmesteren var af den opfattelse, at 
”det var en utilgivelig Synd, at Kommu
nen i sin Tid solgte det meste af Mari- 
enlyst-Arealeme, i Stedet for at holde 
Stranden langs Nordre Strandvej fri for 
Bebyggelse og holde hele Skovskræn
ten mellem Byen og Statsskoven aaben 
for Offentligheden”. Målet var derfor, 
at hele skrænten og stranden mellem 
Marienlyst og Højstrup skulle gener
hverves af kommunen efterhånden som 
lejlighed bød sig.
I 1917 købte kommunen således som 
det første den gamle glasværksgrund 
ved Højstrup (matr. Im) og i 1919 
Sommariva af dødsboet for 300.000 
ki; en ganske net sum i relation til de 
godt 64.000 kr, som alle Marienlyst- 
jordeme i sin tid havde kostet. Begge 
grundenes strandområder blev straks 
udlagt til offentligheden, som de for 
størstedelens vedkommende stadig er 
- i hvert fald endnu.
Samme år, som købet af Sommari

va skete, købte kommunen også de 
såkaldte Adlerske grunde (matr. 1 e) af 
firmaet D.B. Adler & Co. for 147.000 
ki; og disse blev de følgende år omlagt 
til stadion for fodbold og anden fri 
idræt, og senere - i 1929 og 1935 - 
blev også tennisbaner og badmintonhal 
anlagt og opført på den anden side af 
Strandvejen (del af matr. Iq). Taamhøj 
(matr. Ik og i), som var en væsentlig 
del af Marienlystjordeme, blev som 
det sidste generhvervet af kommunen 
i 1930 og udlagt til offentligheden 
som den smukke have, den var. På en 
del af arealet blev Feriebyen anlagt i 
1958, og senere blev Birkehøj (Kroghs
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Sommariva blev i løbet af 1930 ’erne et kendt forlys
telsessted, der tiltrak mange mennesker, som det 
fremgår af ovenstående fotografi. Billedet herunder 
viser den store pavillon, som kommunen i 1938 lod 
opføre for at efterkomme kravet til endnu bedre 
publ ikumsfaciliteter

Have, matr. Ih) på den nordligste del 
af Marienlyst-jordeme generhvervet og 
bebygget med boliger og plejehjem 
som en slags kopi af Jørn Utzons aldrig 
antagne vinderprojekt til LO-skolen.
Med generhvervelsen af alle disse 
stykker af Marienlysts gamle jorder 
lykkedes det at fa sikret helsingora- 
neme det meste af Marienlysts oprin
delige, romantiske haveanlæg, der med 
sin enestående udsigt fra kystskrænten 
over Øresund til Sveri
ges kyst med Kuliens 
karakteristiske profil 
atter kunne blive en 
yndet promenade og 
en herlig naturkorridor 
mellem Helsingør og 
Teglstrup Hegn. Dog 
fik man aldrig anlagt 
en offentlig, veletable
ret sti langs skråningen 
over Højstrupgaards 
jorder, hvor nu LO- 
skolen ligger, trods 
ihærdige forsøg.

Købet af Sommariva i 1919 skete i 
konkurrence med private opkøbere, der 
ønskede at udstykke området til pri
vat bebyggelse. Dermed ville mulighe
derne for bevaring af den gamle villa 
med parken, og ikke mindst åbningen 
af strandarealerne for offentligheden, 
være gået tabt. Sommarivas smukke 
have blev efter den kommunale overta
gelse fortsat passet og plejet, og villaen 
blev i første omgang udlejet til privat 
beboelse.
Ved Helsingørs 500-års jubilæum var 
Sommariva et attraktivt anneks til Jem- 
banehotellet, der lå i den nedrevne 
karré mellem Stengade og Havnegade, 
og Sommariva fortsatte da også fra 
1928 som hotel, café og restaurant, et 
meget populært sted, hvor man kunne 
nyde de pragtfulde omgivelser og ikke 
mindst haven, som var trækplastret i 
datidens annoncering.
Kommunen opførte en sommerpavillon 
nær villaen, som i 1938 blev udvidet til 
at kunne rumme et par tusinde gæster, 
samt en tribune for friluftsarrangemen- 
ter. Her lod man bl.a. afholde sommer
koncerter, og under Anden Verdenskrig 
arrangerede byens fire sangforeninger 
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en række alsangstævner med deltagelse 
af op mod 800 helsingoranere.
Sommariva var så populært, at der end
og hver søndag gennem flere år blev 
afsendt en særlig ”Sommariva-Expres” 
fra København, hvor passagererne blev 
modtaget med fuld musik ved Somma
riva Trinbrædt.
I 1969 var Sommarivas glansperiode 
slut. Hoteldriften var for længst ophørt, 
men restauranten fortsatte endnu nogle 
år. Så mente man pludselig, at villaen 
som restaurant lå noget tilbagetrukket 
og derfor ubemærket af de forbikø
rende bilister, hvorfor man i stedet 
lod opføre det nuværende cafeteria 
ud til Strandvejen, tegnet af kommu
nens arkitekt Aage Hartvig Petersen. 
Da kommunen efterhånden manglede 
et sted at placere de mange husvil
de gæstearbejdere, fik Sommariva ny 
anvendelse til dette fonnål. Den gamle 
tribune og pavillonen var efterhånden 
blevet nedrevet, og andre tilbygninger, 
heriblandt den gamle staldbygning, led 
senere samme skæbne.
I 1977 foreslog flere borgere, at man 
anlagde en stor campingplads på Som
marivas grund og samtidig nedlagde 
campingpladsen ved Lappen - en tan
ke, der i 1981 atter blevet taget op af 
turistforeningen. Kommunen havde i 
mellemtiden ofret et større beløb på 
brandsikring og nyindretning af den 
gamle villa, der stadig var husvildebo- 
lig, og man holdt på, at Sommariva- 
arealet fortsat skulle være et udflugts
sted for byens borgere. I 1989 lukkede 
kommunen imidlertid den gamle villa 
og spærrede døre og vinduer af med 
plader. Villaen forfaldt herefter støt og 
roligt og var gentagne gange hjemsted 
for narkomaner og substistensløse, for 
til sidst at blive besat af gruppen ”Bør-

Lappestens Batten som det så ud ved salget af Marien- 
lysts jorder i 1851. Vejen forbi batteriet (t.v) kan stadig 
fornemmes i terrænet op mod Hombækbanen. Th. ses 
lidt af strandlinien. Udsnit af matrikelkort i Rigsarkivet.

nemagt”. Den gamle, bevaringsvær
dige villa modstod disse talrige angreb, 
men bar selvsagt et stadig tydeligere 
præg af forfald.
Da et nyt bystyre trådte til i 1990’eme, 
kom villaen atter i søgelyset - denne
gang fordi man ønskede villaen ned
revet hurtigst muligt til fordel for en 
effektiv udstykning af hele arealet til 
boligformål. Planerne mødte stor mod
stand fra borgerne, der ikke ønskede 
Sommariva nedrevet. Den gamle villa 
var en så integreret del af Helsingørs 
kulturhistorie, at den måtte bevares. 
Man pegede på dens høje arkitekto
niske og kulturhistoriske værdi, dens 
smukke bemalede interiører og de 
mange muligheder for at udnytte vil
laen til diverse almennyttige fonnål. 
En forening til bevaring af Sommariva 
stiftedes, men kampen var håbløs. Efter 
en mindre brand i 1995, der beskadi
gede lidt af verandaen, fik politikerne 
en kærkommen lejlighed til straks at 
få villaen nedrevet. Dermed forsvandt 
et af Helsingørs fineste kulturminder 
for evigt.
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Ingen hunde eller offentlige
fruentimmer, tak! af Lars Bjørn Madsen

Når man i Helsingør Dagblad og an
dre aviser næsten dagligt kan læse om 
uro, hæi-værk og ødelæggelser af offent
lig og privat ejendom, så tænker de lidt 
ældre uvilkårligt, at sådan var det san
delig ikke da vi var unge! De historiske 
kendsgerninger afslører imidlertid, at vi 
mennesker stort set altid har været lige
glade med andres ejendom.
Det foreløbig ældste vidnesbyrd om 
vandalisme i vort område hører vi om, 
da Frederik den Anden omkring 1588 
lader anlægge sin private vej fra Fre
deriksborg til Kronborg via Marienlyst 
- eller Lundehave, som lysthuset hed 
dengang. Da klages der over skalkagti
ge sjæle, der knækker vejens nyplante
de træer!
Nogle århundreder senere, i februar 
1840 skrev slotsforvalteren på Marien
lyst, Johannes Schebel, et brev til over
hofmarskallatet, hvori han beklagede 
sig over de mange, der skabte "uorden” 
- ikke lam mennesker og "offentlige 
Fruentimmer”, men også hunde - i det 
statsejede Marienlysts have, hvortil der 
var offentlig adgang.
”Da her i den offentlige Hauge ofte 

forekommer Uorden, saasom at krybe 
op og ned af Bakkerne, brække og skæ
re af Træerne, afbryde Blomster, skæ
re og skrive Gemeenheder paa Bæn
ke, Porte og Postementer, undertiden 
at ramponere samme, krybe og bry
de igiennem Hegnet, ligeledes at kry
be over Ringmuren, hvorved Taget af- 
rives - og Hunde, som de Spadseren
de og andre som lægger Vei igiennem 
Haugen, medtager. For at forebygge alle 
disse med flere Uordener, staar her ved 
Indgangene 2de Tavler med Inskription, 
saaledes lydende:
"Enhver Spadserende i Marienlyst Slots
hauge advares herved ikke at medtage 
Hunde, ryge Tobak eller Cigarer, og in
gen maa afbrække eller beskadige noget 
Træe, Blomst, Figur, Postement, Porte, 
Bænke, eller noget som helst Haugen 
tilhørende; eiheller maa nogen oversti
ge Hegnet, gaae i Græsset, spille Bold, 
Klink eller foretage sig nogen som helst 
Leeg eller Støi, eiheller tillades det no
gen Uvedkommende at bære Byrder i 
eller igiennem Haugen. De som giøre 
sig skyldige i nogen af de her anførte 
Forbud ville blive straffede under Per
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sons Anseelse med en Mulet af 2 Rbd. 
Sølv, som tilfalder Helsingørs Fattige.”

Da denne Bekiengiørelse er mig uviden
de hvorpaa den grunder sig, og af Tiden 
næsten udslættet, saa tager jeg mig den 
underdanige Frihed at forespørge, om 
det maatte blive mig kundgiort, hvad 
Regel jeg haver at følge i overfor anfør
te Uordener. Skulde høie Vedkommen
de beslutte at forandre noget paa Tavler
ne, som nu trænger til Opmalning, saa 
beder jeg om det naadigst maatte tilla
des mig at foreslaa, at herreløse Hunde 

blive skudte, og offentlige Fruentimmer 
paa det strengeste forbudte paa hvad Tid 
af Døgnet, det end maatte være at kom
me i Haugen.
Dette tager jeg mig den underdanigste 
Frihed at indstille til Herr Kammerher
rens Anbefalning.
Marienlyst Slotshauge den 3. Februa- 
ri 1840.
Underdanigst Schebel.”
Brevet gik videre til byfoged og borg
mester lacob Baden Olriks behagelige 
udtalelse, men sagen melder ikke videre 
om resultatet af Schebels beklagelser.

Vapnagaard eller Vapnegaard
Vapnagaard er ganske velkendt i Helsingør, 
i hvert fald som en kæmpe boligblokbe
byggelse med skiftende sociale problemer. 
At bebyggelsen har navn efter den gård, 
hvis hovedbygning stadig ligger midt i 
området, ved de fleste vel også. Derimod 
er der tilsyneladende ingen, der kender til 
hverken det specielle navns oprindelse, el
ler til forklaringen bag den person, der pry
der det gotiske V i navnet på facaden. I ef
teråret 1973 forsøgte Helsingør Dagblad 
sammen med beboerbla
det Vapnagård-Nyt at fin
de forklaringen, og mange 
læsere kom med deres bi
drag. En læser foreslog så
ledes, at mandsfiguren måt
te være Erik af Pommern, 
mens en anden mente, at 
der måtte være tale om en 
svensk væbner. Den mest 
romantiske forklaring mod
tog Dagbladet af arbejds
mand Eggert Johansen, der i 
vinteren 1923 og sommeren 
1926 havde arbejdet på går
den. Han fortalte, at Vapna-

gaard dengang ejedes af en jysk uldkræm
mer ved navn Christensen, og det var ham, 
der satte væbneren op i bogstavet. Den gæ
ve jyde havde sat sig for at undersøge går
dens historie, og han kom frem til, at den 
oprindeligt havde været en slags fæstning 
som forpost til Kronborg - i lighed med 
Meulenborg og Flynderborg. Gården var 
dengang omkranset af voldgrave. Søen,

Fortsættes side 13
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Nye undersøgelser i Gurre

Øverst: Vivian Etting og Henriette Rensbro fra Natio
nalmuseet afrenser murene til det hus, som ligger 
næsten overfor Skt. Jacobs kapel.
Herunder: Den yderste mur mod sydvest opmåles. Op 
til muren har ligget et hus.
Til højre: Borgens ydre mur mod sydvest. En stor 
t ilhugget pæl holder på den kunstige højning af ler og 
sten samt selve muren.

af Lone Hvass
Vi har nu afsluttet dette års udgravninger 
ved Gurre Slotsruin. Udgravningen var be
rammet til at vare godt en uges tid, men kom 
til at strække sig over 15 dage med et meget 
fmt og spændende resultat. Bymuseet havde 
faet 30.000 kr. bevilget af Dronning Margre
the 2.s arkæologiske fond. Midlerne er ude
lukkende gået til den helt nødvendige ma
skinkraft, der som vanligt blev leveret af en
treprenørfirmaet Gustav Svendsen og Søn i 
Havreholm. Formålet med dette års udgrav
ning var først og fremmest at finde borgom
rådets sydlige grænser, dvs. i området syd 
for Gurrevej. En af borgens store bygninger 
blev allerede undersøgt i 1921 i forborgster
rænet sydvest for Gurrevej. Her fandt Na
tionalmuseet bygningsrester understøttet af 
store syldsten, teglstensmure og piloteringer 
omkring den kunstige højning.

Dette års udgravning kom til at bestå af 14 
grøfter på en bredde af 1 meter, der blev lagt 
ud sydvest og sydøst for den gamle smed
je, der ligger lige syd for selve hovedbor
gen. Dette område er privatejet i modsæt
ning til borgområdet nord for Gurrevej, der 
ejes af Kronborg Statsskovdistrikt. Vores 
undersøgelser i Gurre har i alle 5 år haft det 
udgangspunkt så varsomt som muligt at af
dække borgens bygningsrester, så vi kan få
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oplysninger om deres størrelse, funktion og 
om muligt alder. Desværre ved vi også, at 
hver gang vi afdækker trækonstruktioner 
omkring bygningerne, vil disse på grund af 
iltning senere gå til grunde, mens teglsten 
og andet murværk selvfølgelig ikke bliver 
berørt i samme grad.
På området mod sydvest fandt vi blot 10 cm 
under græstørven rester af en ydre mur samt 
et hus, der har ligget helt op til muren. Beg
ge dele har ligget på samme leropfyldte høj- 
ning, hvor også det i 1921 undersøgte store 
stenhus blev fundet. Muren, der afgrænser 
borgområdet mod sydvest, har formodentlig 
været støttet af tilhuggede pæle, ligesom vi 
har set det i området nord for Gurrevej. Her 
i vores søgegrøft stod den på side 10 viste 
store pæl og støttede højningen, stenfunda- 
menteme og muren. Sandsynligvis var pæ
len af bøg, og den kan derfor ikke bruges til 
dendrokronologisk datering. Længere ude i 
sumpen ud mod Lille Gurre Sø lå kun svage 
rester af borgens afgrænsning i form af tegl
sten på kunstige højninger, men de er trods 
alt med til at vise hvor afgrænsningen mod 
syd har gået. Denne afgrænsning løber i li
ge linie mod øst til en faskinekonstruktion 
af nedrammede pæle, som blev fundet i den 
gamle smedjes have lige op til Gurrevej. 
Mod sydøst, på den anden side af den gam
le smedje op mod Gurre by, viste sig og
så nogle meget spændende afgrænsninger 
af borgen. Først og fremmest som kunstige 
højninger af ler og grus med en stor kvadra
tisk stenlægning og rester af en teglstens
mur, der har forbindelse til borgens østli
ge ringmur, som blev fundet ved udgravnin
gen i 2001 på forborgsterrænet mod nordøst, 
hvor også borgens smedje lå.
Da vi på udgravningens sidste dag skulle 
fortage de sidste opmålinger, dukkede me
get uventet resterne af en større teglstens
bygning op. Den lå på en af de efterhånden 
sædvanlige, lerfyldte højninger, støttet af en 
stensyld. Bygningen har ligget meget nær 
Set. Jacobs kapel og helt tæt op til et ikke

Resterne af den yderste ringmur op mod Gurre set fra 
syd ud mod Gurrevej.

mindre end 135 meter langt ringmursanlæg, 
som endnu var synligt som en række stør
re og mindre sten blandet med mange tegl
brokker og enkelte hele munkesten. Denne 
rest af et murforløb må være borgens abso
lutte østlige grænse, og dermed udvides bor
gens areal til betragteligt mere end de i for
vejen anslåede 60.000 m2. Muren har gået 
helt op til Gurre by og Set. Jacobs kapel. En 
planke fra bygningen mod sydvest er sendt 
til dendrokronologisk undersøgelse på Nati
onalmuseet. Ole Linge i Helsingør bar gjort 
et fint stykke arbejde med sin metaldetektor 
og fundet flere armbrøstpile, kakkelovns
skår, skår fra kander og forskellige mønter. 
Helt fantastisk heldigt er det, at han netop 
fandt den herover viste, store pilespids, som 
Vivian Etting straks bestemte som jempilen
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til en kæmpearmbrøst, en såkaldt ballister. 
Armbrøster forekommer i flere forskellige 
størrelser: de lette, som blev brugt af rytteri
et, de sværere, som brugtes af fodfolket, og 
de meget store voldarmbrøster, som blev an
vendt til befæstningsbrug. At man på borgen 
netop har brugt en sådan kraftig pil og at den 
netop er fundet med metaldetektoren, lig
gende på murfundamentet til borgens yder
ste grænse mod øst op mod Gurre By, er da 
utroligt spændende.
Torben Bill-Jessen har som de andre år for
uden at medvirke ved det daglige udgrav
ningsarbejde stået for det fototekniske arbej
de, ligesom vores volontører Jonna Gustafs- 

son Nielsen og Ebbe Nielsen har hjulpet til 
mange af dagene. Fra Nationalmuseet del
tog Vivian Etting og Henriette Rensbro fle
re dage. Nu forestår en større beretning, teg
nearbejde, genstandsregistrering, fotoregi
strering m.m. Mon ikke vi stadig kan vente 
os mere nyt fra den gamle sump?
En nærmere plan over vores udgravninger 
vil senere blive offentliggjort, men endnu 
mangler vi den præcise kortlægning. Det 
har Kulturarvsstyrelsen ved Niels Christi
an Clemmensen stået for alle de andre år, 
og atter i år har han foretaget opmålinger
ne. Vi venter nu på den spændende databe
arbejdning.

På GI. Banegaardsvej 18 ligger en bunga
low opført i gule mursten omkring 1936, 
antagelig for bladhandler Charles Knoth. 
Han boede der i hvert fald indtil 1937, hvor 

der Fuhrer K. Hitler mere end raslede med 
våbnene. Om det er bygherren eller de ma
lere, der har ladet stuen tapetsere, som har 
udfoldet deres kreative evner i form af de 
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på side 12 viste graffiti, vides ikke.
Det var husets nye ejer, Linda Friis, der 
i pinsen 2005 gjorde museet opmærk
som på sine vægges usædvanlige dekora
tion, da hun efter afrensning af væggene 
for gammelt tapet fik disse graffiti udført 
i kul frem i dagens lys igen. Inden vægge
ne atter blev tapetseret, fik museet således 
lejlighed til at fotografere kunstværkerne. 
Den pæne mand til venstre, honoreret med 

hjerte og ”jeg elsker dig”, kender vi ikke, 
men han synes at stå i grel modsætning til 
det mindre portræt til højre (gengivet i ud
snit øverst), som er umiskendeligt. Tek
stens enkle og forståelige budskab lyder: 
Ned med ham!
Skulle der være ældre læsere, der kender 
nærmere til historien bag disse, såvel kær
lige som satiriske graffiti, så hører vi natur
ligvis gerne nærmere på museet.

Vapnagaardfortsat fra side 9

der i dag ligger mellem Vapnagård og sko
lerne, er således resterne af disse voldgra
ve, mente Johansen. Ejeren lod også to nu 
forsvundne væbnere i mandshøjde og med 
lanser opstille i porten til gården. Voldgra
vene omkring gården kunne ifølge Johan
sen anes i terrænet helt til det tidspunkt, 
hvor byggeriet af det nye Vapnagård blev 
indledt.
Tilsyneladende kom der ikke mere ud af 
sagen, og det endegyldige svar lod vente 
på sig. Også museet har i tidens løb modta
get adskillige henvendelser fra folk, der li

geledes - og desværre forgæves - søgte svar 
på spørgsmålene. Ikke før nu, hvor vor vo
lontør Jonna Gustafsson har fundet det ene 
af svarene. Hun faldt nemlig over en døds
annonce i Helsingør Avis den 9. 8. 1860, 
hvori der står: ”Paa Wapnefjords Handels
sted paa Island henslumrede den 9de Ju
li blidt og roligt, efter tunge Prøvelser, for
henværende Eier af Wapnegaard, Chris
tian Meilbye, begrædt og savnet af Hustru, 
Børn, Moder og Søster.” Det var dog mu
rermester og kaptajn Johan Carl Christen
sen, der ejede gården på det tidspunkt, ser 
ser man af skøde- og panteprotokolleme, 
men heraf fremgår det også, at Meilbye i 
1859 havde en væsentlig pant i den og mu
ligvis boede her som forpagter eller besty
rer. Uagtet disse faktuelle forhold, så har 
Meilbye åbenbart valgt at opkalde gården 
efter Vapnefjord på Island. På dansk vil
le det hedde Våbenijorden, og det forkla
rer vel egentlig også, hvorfor ejeren i sin 
tid har anbragt den formodede væbner i det 
gotiske V, som er vist til venstre. Lidt gra
ven i historien om Vapnefjord kunne måske 
løfte endnu en bid af sløret!
Vapnagaard er iøvrigt opført omkring 1840 
af Anders Pedersen, men det er nok de føl
gende ejere, murermestrene J. Christensen 
og C. Walin, der kan tilskrives æren for den 
nuværende bygning og ikke mindst det tegl
værk, der blev opført som en del af ejen
dommen, og som Meilbye på et tidspunkt 
synes at stå for sammen med den formelle 
ejer, murersvend Johan Christensen.
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genstande, kan vi jo selvsagt ikke 
vide; sandsynligvis kan de være hav
net i møddingen og derfra kørt ud i 
overdrevet som gødning. Vi venter 
spændt på flere gode fund fra Ole 
Linges velklingende detektor.

i Gurre og konstateret, at et af de 
fineste fund er gjort af Ole Linge 
- vores detektormand. Se nu blot 
her hvad han har fundet - ganske 
vist ikke i Gurre, men i Tikøb sogns 
gamle overdrev nærmere bestemt 
i en del af Hornbæks overdrev i 
Øerne. Den fine, svungne jemøkse, 
den lille hankeattache med troldeho
vedet (til højre i detail og nr. 2 i ræk
ken øverst) fingerringen, jembarren? 
(øverst helt til venstre) samt en ikke 
funktionsbestemt genstand med to 
huller; måske er den af bly, selvom 
overfladen ligner en sandsten. Da 
tingene er fundet samme sted, vil vi 
driste os til at datere det til samme 
periode, nemlig sidste halvdel af 
1500-årene. Hvem der har tabt disse



Helsingør i FAHS
af Eva Stennicke

Frederiksborg Amts Historiske Samfund 
har udgivet deres årbog siden 1906. For
eningen har ikke alle årgange på lager, men 
en del - og nu gør man opmærksom på 5 
årgange fulde af Helsingør-stof og derfor 
måske af interesse for dette blads læsere. 
Det drejer sig om årg. 1934 med en stor ar
tikel af Fr. Weilbach om »Kronborgs Re
staurering og det gamle Krogen Slot« og en 
lige så stor af Erland Gribsø om »Frede
riksborg Amts Kirkeklokker« (Pris 15 kr.). 
Årg. 1935 består også af to artikler, nemlig 
Knud Klems artikel om »Helsingørs Fær
gelav især i Begyndelsen af det 19. Aar- 
hundrede« og Johannes Tholles om »Flo
ra og Folketro især i Nordsjælland« (Pris 
15 kr.). I 1974 udkom »Borgerne og bil
ledkunsten på Christian den Fjerdes tid« af 
Povl Eller. Overskrifterne i første halvdel 
af bogen er »Kunsten og folket« og »Bil
leder i skifter fra Helsingør 1621-1660« 
mens anden halvdel er en oplistning af 
dødsboer i Helsingør 1621-1660, som in
deholder billeder. Denne del kan bl.a. an
vendes i forbindelse med slægtshistoriske 
studier (Pris 20 kr.). 1984-årbogen indehol
der følgende artikler:
Esther Svensson: »Et fattigbam på privat
skole« (forfatteren er født i 1892 og op
vokset i Helsingør), H. Thueslev: »Pante

lånere i Helsingør«, Karl Rønne: »Komi
teen for Hornbæk Havn 1872-1878«, Hen
rik A. Bengtsen: »Omkring en gammel 
film fra Helsingør«, Henrik A. Bengtsen: 
»Frk. Svedstrups private skole i Mørdrup« 
og Jørgen Nielsen: »Nogle livserindringer« 
(Pris 20 kr.). I årg. 1999 er hovedartiklen 
Jenny Flensborgs »Kalkmalerierne i Set. 
Mariæ Kirke og Vor Frue Kloster i Helsin
gør«. Artiklen er rigt illustreret, også med 
farvebilleder, og bogen koster 25 kr.
Bøgerne kan købes ved henvendelse til 
Frederiksborg Amts Historiske Samfunds 
næstformand Eva Stennicke, e-mail: eva. 
stennicke@comhem.se eller tlf. 49 28 36 22.

Som et godt supplement til Forening & Museum kan de af vore læsere, der har adgang til 
intemettet med fordel kigge nærmere på vor hjemmeside www.helsingor.dk/museum, hvor 
der gives meddelelse om alle Helsingør Kommunes Museers aktuelle udstillinger og ar
rangementer. Det er planen, at man endvidere vil kunne se såvel museumsbladet som vo
re foldere og brochurer på vor hjemmeside.
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Tøre-ninas-'k.i^le.n^re-n

Kommende 
arrangementer
Vi tilbyder vore medlemmer nedennævnte 
arrangementer:
Bemærk venligst at tidspunktet er ændret 
fra kl. 14.30 til kl. 14.00

Besøg på det kommende værftsmu
seum: Lørdag den 22. oktober 2005 
klokken 14.00
Publikumsinteressen for det kommende 
værftsmuseums udstilling under Baltic 
Sail var så overvældende, at der var mere 
end tusind besøgende. Vi har nu også faet 
mulighed for at besøge det nye museum. 
Vi vil blive vist rundt i udstillingen af et 
par af de frivillige hjælpere, og vi vil også 
få lejlighed til at se lidt af filmen om ”TV- 
skibet”, der viser nybygningen af et skib 
til A. P. Møller i 1962.
Mødested: Ved indgangen til porten på 
værftet i Allégade.

Foredrag: Isenheim-altertavlen 
Lørdag den 12. november 2005 klokken 
14.00 i Lazarus-salen i Karmeliterklo
steret.
Korshærspræst Jørgen Ingberg Henriksen, 
Helsingør, vil fortælle os om altertavlen, 

som den tyske maler Matthias Grtinewald 
malede i årene 1512-16 til en klosterkirke 
i Isenheim i Alsace.
Altertavlen findes nu på museet Unterlin- 
den i Colmar.
Foredraget ledsages aflysbilleder.

Foredrag: Juleskikke - hvorfor gør vi, 
som vi gør
Lørdag den 10. december 2005 klokken 
14.00 i Lazarus-salen i Karmeliterklo
steret.
Regionalhistorikeren Ingrid Dora Jarnbjer, 
Helsingborg, vil fortælle om vore jule
skikke.

Allersidste frist for indlevering af 
artikler til bladet er 1 måned inden 
udgivelsen. Modtages helst på e- 
mail. Se side 2.
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