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Museet Skibsklarerergaarden
I begyndelsen af april kunne Helsingør byde sine borge
re og mange turister på en helt ny seværdighed, nemlig 
Museet Skibsklarerergaarden, der som vel bekendt har til 
huse i en af byens fine købmands- og skibsklarerergår
de fra sundtoldstiden, nemlig Strandgade 91. Men hvor
for var det nu så vigtigt for den økonomisk betrængte in
stitution Helsingør Kommunes Museer at åbne endnu en 
afdeling uden mindste chance for en tilsvarende perso
naleopnormering? Det har vel mange spurgt sig selv om, 
og svaret til dem er, at den gamle, verdenskendte sund
toldsby Helsingør ganske enkelt må have et museum, 
der kan fortælle om Øresundstolden - denne besynderli
ge afgift, som var kendt blandt alverdens søfartsnationer 
og som gjorde byen til det, den er. Det er jo Øresundstol
den, der har muliggjort opførelsen af Kronborg og det er 
den, der har gjort Helsingør til landets helt store interna
tionale by, fyldt af alverdens søfolk og befolket af hånd
værkere og købmænd fra hele Nordeuropa. Det er Øre
sundstolden, der er skyld i perlerækken af fornemme hu
se, ikke mindst i Stengades og Strandgades østlige ende, 
og den har gjort vor by kendt land og rige og verden om. 
Ikke uden grund drog alverdens kulturpersonligheder en
gang hertil for at se Hamiets Kronborg, vandre i Manen- 
lysts enestående, romantiske have og for med pen eller 
oliemaling at skildre byen i alle dens herligheders per
spektiver.
Museet Skibsklarerergaarden fortæller om denne særeg
ne Øresundstold - ikke kun ved en konventionel udstil
ling af plancher og de relativt fa relevante museumsgen
stande, der findes, men så sandelig også - og frem for alt 
- ved et autentisk, næsten helstøbt miljø fra sundtoldsti
den, der bedre end noget andet kan give de besøgende et 
levende indtryk af Øresundstolden og hele dens væsen. 
At fa adgang til et af byens gamle huse er vel det mind
ste, Helsingør kan byde sine mange turister!
Med museet skibsklarerergaarden har Helsingør samti
dig faet et ''kulturhistoriens hus”, der med det hertil flyt
tede Helsingør Byhistoriske Arkiv og den tilhørende sto
re samling af fotografier, suppleret med hyppige foredrag 
og næsten daglige arrangementer i dertil indrettede loka
ler allerede nu trækker et betydeligt antal besøgende til. 
Og det er forhåbentlig kun begyndelsen. Museet Skibs
klarerergaarden kunne nemlig blive en væsentlig med
spiller, når Kronborg-områdets mange planer engang skal 
realiseres. LBM
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Tupilakkerne på
Kronborg af Claus Oreskov

På Handels- og Søfartsmuseet på 
Kronborg findes i dag nogle grøn
landske tupilakker, som er enestå
ende i verden og af stor betydning 
for forståelsen af den gamle øst
grønlandske religion. Tupilakkerne 
blev indleveret af eskimologen Wil
liam Thalbitzer (1873-1958), der 
var født og boede i Helsingør.

William Thalbitzer tog cand.mag. eksamen 
ved Københavns Universitet i 1899 med 
dansk som hovedfag og engelsk og latin 
som bifag. Egentligt ville han studere indi
anske sprog i Brasilien, idet han ville stu
dere et sprog, som var så upåvirket som 
muligt af europæisk indflydelse. Han blev 
imidlertid overbevist om, at studiet af eski
moiske sprog havde alt det han søgte af op
rindelighed.
Thalbitzer drømte om at udforske det ube
rørte og i hans øjne autentiske grønlandske 
samfund og sprog. Denne drøm førte ham 
i 1905-06 til Østgrønland, der først for al
vor var blevet koloniseret i 1894. Her fandt 
han vitterligt en levende grønlandsk kultur, 
der næsten ikke var påvirket af omverden. 
At kulturen dermed hverken var mere eller 
mindre autentisk havde man ikke forståel
se for på den tid.
Thalbitzer blev meget fascineret af den 
gamle østgrønlandske kultur og mentali
tet, hvad man blandt andet kan læse ud af 
digtsamlingen fra 1906: "Hedenske Digte 
fra Helsingør til Østgrønland”. Han var en 
mangearmet blæksprutte og udførte både 
sproglige, etnografiske, folkloristiske, so

ciologiske og musikalske studier.
Gennem studiet af den religiøse kult fik 
Thalbitzer en særlig interesse for ånde
manerne som social institution og kultu
relt fænomen. Angåkin (ental angåkeq) el
ler åndemanere var der adskillige af i Ang- 
magssalik på den tid. Både praktiserende 
angåkin og forhenværende som var ble
vet kristnet. Der var med andre ord en rig
dom af muligheder for at indsamle viden 
om angåkeqinstututionen og ligeledes var

Mitsivarniångas model af den tupilak som hans mor 
i sin tid sendte efter hans familie. Modellen er en 
30 cm. Høj trædukke som er omviklet med smalle 
skindremme. I munden er indsat 2 barnetænder og i 
øjenhulerne er der indlagt rigtige barneøjne. 1906. 
Foto: Carsten Skamris
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Mitsivamiångas søn Kårale Andreassen har tegnet sin 
farmors tupilak, som han selv ved flere lejligheder har 
set. Den ligner påfaldende meget modellen på Kron
borg, som Mitsivarniånga selv lavede.

åndemanerne gode informanter, hvad an
gik trosforestillinger og den religiøse kult. 
Faktisk var den første person fra koloni
en Angmagssalik, som Thalbitzer mødte, 
en af de mægtige angåkin nemlig Ajukuto- 
oq. Skibet med Thalbitzer og de andre pas
sagerer lå og huggede i storisen uden at 
kunne komme igennem og dermed i havn. 
Ajukutooq tog resolut sin kajak og roede 
gennem isen ud til skibet. Han starter med 
at give kaptajnen en overhaling for dår
lig sømandskundskab og entrerede deref
ter kommandobroen, hvorfra han lodser 
skibet gennem en åbning, der pludselig vi
ser sig i isen. Hvad og hvem er disse ånde
manere, som så dramatisk bestemmer både 
over kaptajner og naturens kræfter. For at 
forklare dette vil jeg kort præsentere nog
le trosforestillinger, som var karakteristi
ske for datidens Østgrønland. I den gamle 
østgrønlandske religion antog man, at der 
var flere virkelighedsplaner som påvirkede 
hinanden. Naturkræfterne, fangstdyrene, 
den sociale verden og det overnaturlige var 
forbundet med hinanden og indvirkede på 
hinanden. Man kan sige, at der var en mas
se forskellige relations baserede årsagsfor
hold mellem de forskellige virkeligheder 
som styrede den kosmiske orden. I centrum 
af denne orden var fangstdyrene, som altid 
vendte tilbage gennem en årlig gentagende 

cyklus. Udeblev fangstdyrene var det tegn 
på uorden i de kosmiske relationer som of
test i den sociale verden. Den sociale ver
den var fyldt med anvisninger for rigtig ad
færd, der vedligeholdt de kosmiske relatio
ner. Forbud og påbud styrede menneskenes 
færden. Der var regler for ret adfærd i for
bindelse med fødsler, jagt, dødsfald, men
struation etc. Hvis nogen i forbindelse med 
f.eks. et dødsfald ikke overholdt påbude
ne, kunne dette få konsekvenser for hele 
samfundet i form af misfangst. Sygdom
me kunne også stamme fra sådanne for
styrrelser, men for det meste mente man, 
at de skyldtes sjæleran. Mennesket bestod 
af navnet, kroppen og sjælene. Sjælene var 
der mange af, de var ganske små og hvis 
nogen blev syge kunne det skyldes, at no
gen gennem overnaturlig indgriben havde 
stjålet en eller flere sjæle fra den syge.
Angåkeq eller åndemaneren var bindeledet 
mellem den naturlige og den overnaturli
ge verden. Han eller hun kunne kommu
nikere med de skjulte kræfter og foretage 
rejser ind i den usynlige verden for at fin
de bortrøvede sjæle eller på jagt efter årsa
gen til de kosmiske forstyrrelser, der førte 
til misfangst. Åndemaneren har ligeledes 
en vigtig rolle i den kulturelle reprodukti
on og genfortælling af sociale praksiser og 
skikke. En åndemaner gennemgår en lang 
læretid, hvor han erhverver sig sine hjælpe
ånder, der senere skal ledsage ham på hans 
ånderejser og assistere ved åndemanings 
seancer. Herom skriver Thalbitzer:
"For at kunne hidkalde en ånd, må ånde
maneren personligt have mødt den ude i 
fjeldene, talt med den og lært dens navn 
at kende. Enhver åndemaner har, når han 
er udlært, tilegnet sig en hel skare af hjæl
peånder, hver af dem har sine særegne ev
ner og vaner, og tilhørerne kan straks ken
de den individuelle hjælpeånd på stemmen 
og sproget. ”
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Mitsivarniångas model af den forsvarstupilak han 
lavede imod moderens tupilak. Den er lavet af et 
stykke drivtømmer, hovedet er et menneskehoved og 
kroppen en strandfugl. 1906. Foto: Claus Oreskov.

Med "tilhørerne” hentyder Thalbitzer til 
åndemanings seancen, der som oftest, men 
ikke altid, fandt sted med tilskuere - ger
ne hele bopladsen. Åndemaning var såle
des en social begivenhed, der vedkom he
le samfundet. Jeg vil nu beskrive en asocial 
begivenhed, der forgik i det skjulte, nemlig 
frembringelsen af en tupilak.

En tupilak er et overnaturligt væsen som 
fremstilles med henblik på at dræbe eller 
skade en person. De eller den, der vil frem
stille en tupilak, skal samle dele fra for
skellige skabninger f.eks. bjørn, sæl, ræv 
og menneske som oftest et dødt barn. Her
udover kan man anvende dele af noget der 
tilhører eller har været i berøring med den 
person, man vil ombringe. En tupilak er så
ledes både det ene og det andet eller hver
ken det ene eller det andet. Dens form er 
tvetydig, men dens væsen er entydig - den 
er ren ondskab. Der findes ingen histori
er om gode tupilakker. På et øde sted fjernt 
fra menneskenes bosteder samler man de 
forskellige dele, som tupilakken skal bestå 
af og synger tryllesange og puster på dem, 
så småt kommer de til live som en tupilak. 
Når tupilakken er færdig suger den ekstra 
kraft af dens skabers kønsorgan. Derefter 
sættes den ud med besked på at dræbe den 
og den person. Er der tale om en person 
med mægtige hjælpeånder kan drabsforsø
get mislykkes og tupilakken vil så vende 
tilbage og dræbe eller mishandle sin ska
ber. Der findes mange historier om tupi
lakker og deres adfærd. En tupilak kan for
vandle sig til en af de skabninger, som den 
består af. Hvis den består af dele af en is
bjørn kan den forvandle sig til en tupilak-

isbjørn. Mange tupilakker består af dele af 
en hund og der findes mange historier om 
tupilak-hunde, der kommer svømmende og 
ombringer kajakmænd. Traditionen fore
skriver forskellige metoder, hvormed ån
demaneren kan uskadeliggøre og dræbe en 
tupilak for det meste i samarbejde med sine 
hjælpeånder. Når tupilakken er dræbt, farer 
hjælpeåndeme på den og guffer den i sig. 
Tupilakkød er hjælpeåndemes livret.

En af de mange personer, som William 
Thalbitzer mødte i Angmagssalik, var den 
berømte åndemaner Mitsivamiånga. Thal
bitzer omtaler ham som en stor personlig
hed, der var fuld af hedensk viden. Mit- 
sivarniånga havde haft stærke oplevelser 
som åndemaner, ligesom han som ånde
maner virkede troværdig på samtidens øst
grønlændere. Han havde derfor en magt
fuld social position i samfundet som en 
stor åndemaner. Mitsivarniångas kone og 
søn var blandt de første østgrønlændere der 
blev døbt, men selv holdt han stand imod 
den nye tro i lang tid. På det tidspunkt, hvor 
Thalbitzer opholder sig i Østgrønland, var 
Mitsivamiånga imidlertid gået over til kri
stendommen. Selv som kristen troede Mit- 
sivamiånga fuldt og fast på, at alt det han
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Mitsivarniånga var en ualmindelig dygtig håndvær
ker og berømt kajakbygger. Det er ikke så mærkeligt 
at han valgte at skære i træ da han skulle vise Thal
bitzer hvordan en tupilak så ud. Her er han fotografe
ret med snittekniven i hånden af Thalbitzer i 1906.

havde oplevet som åndemaner, var foregået 
i virkeligheden. Han var derfor en vigtig og 
troværdig informant for Thalbitzer. Mitsi
varniånga havde engang selv lavet en tupi
lak, ligesom han ved flere lejligheder hav
de set tupilakker. For at demonstrere for 
Thalbitzer hvordan en tupilak så ud, lavede 
Mitsivarniånga 3 tupilakmodeller, som han 
forærede Thalbitzer. Det er disse modeller, 
der i dag befinder sig på Handels- og Sø
fartsmuseet på Kronborg.

Jeg ved ikke, hvorfor Thalbitzer forærede 
tupilakkerne til museet på Kronborg og ikke 
til Nationalmuseets Etnografiske samling, 
hvor der i forvejen var en stor østgrønlandsk 
samling. Det siges, at han en overgang var 
uvenner med personalet på Nationalmuseet, 
men grunden til at tupilakkerne havnede på 
Kronborg kan også skyldes, at han boede i 

Helsingør og var knyttet til byen.
De tre tupilakmodeller har hver sin histo
rie; den ene forestiller en tupilak som Mit- 
sivamiånga engang så sammen med en ven 
i Sermilik fjorden (gengivet side 7). Den 
har en hundelignende krop med menneske
hoved. Den er harpuneret i ryggen og slæ
ber to fangstblærer efter sig. At harpunere 
en tupilak betyder døden og man kan der
for slutte, at denne tupilak har dræbt to men
nesker. De to andre tupilak modeller er in
timt knyttet til Mitsivarniånga families hi
storie. Den ene er en model af en tupilak, 
som Mitsivarniångas mor lavede og sendte 
imod sin søn og hans familie, som hun var 
blevet uvenner med (gengivet side 3). Den 
består af en 30 cm høj trædukke, der er om
viklet med smalle skinstrimler. I munden er 
indsat rigtige bametænder og i øjenhuler- 
ne er ligeledes indlagt rigtige bameøjne fra 
et lig. Mitsivarniånga har med denne tupi
lak model kommet så tæt, som det er mu
ligt på østgrønlændernes forestillinger om 
tupilakker og dermed skabt en enestående 
fremvisning. Jeg skal da også hilse og sige, 
at den er den eneste i verden af sin art lavet 
af en rigtig åndemaner. Den sidste tupilak- 
figur er ikke mindre unik; den er udskåret 
af et stykke drivtømmer og gengiver en tu
pilak, Mitsivarniånga lavede for at forsvare 
sig og sin familie mod moderen og hendes 
tupilak. Modellen har bamehoved og fugle
krop (gengivet side 5). Den virkelige tupi
lak var tillavet af et barnelig og en snespurv 
på en øde ø af Mitsivarniånga og en hjæl
per. Tupilakken fik kun delvis held med sin 
opgave og Mitsivarniånga frygtede den re
sten af sit liv. Begge de her nævnte familie 
tupilakker er ved flere lejligheder set af Mit
sivarniångas søn Karåle Andreassen. Karå
le var en dygtig tegner og han har tegnet 
begge tupilakker sådan, som han selv hav
de set dem og fortalt deres historier. For øv
rigt er det Karåle Andreassen der spiller ån
demaneren, der helbreder helten for et stik
sår i Knud Rasmussens film: ”Palos Brude
færd”, men det er en helt anden historie - 
eller er det?
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Mitsivarniångas model afen tupilak, han engang så, som slæbte 2 fangstblærer efter sig, hvilket viser, at 
tupilakken har dræbt 2 mennesker. Tupilakkken har en hundelignende krop med menneskehoved. Et oprindeligt 
pelslag er desværre forsvundet med tiden. 1906. Foto: Claus Oreskov.

Øresunds Toldkammers signet
Af ToldSkat Museum på Langelinie i Kø
benhavn har vi lånt lidt af et kle
nodie til vor udstilling i Muse
et Skibsklarerergaarden, nem
lig en af Øresunds Toldkam
mers signeter (se fotografiet ne- 
derst). Ikke den, man benyttede 
til udstedelsen af sundtoldspasset, 
for det var forsynet med kongens 
eget store vokssegl, men det der be
nyttedes til de breve, man sendte ud 
af huset. Dengang forseglede (deraf 
ordet!) man brevene efter de var fol
det, og man sendte dem uden kuvert. 
Toldmuseets signet er en af de få inven- 
tariegenstande, der kendes fra Øresunds 
Toldkammer, idet alt inventaret - fra rul
legardiner til signeter - blev solgt ved of
fentlig auktion, da toldkammerbygningen 
skulle nedrives efter sundtoldens ophør 
i 1857, og spredt for alle vinde. Hvert af 
toldkamrets kontorer havde i øvrigt deres 
eget segl, og til højre ses et aftryk af kas
sererkontorets nu forsvundne signet. Sig
neten fra ToldSkat Museum er nu udstillet 

i det store udstillingslo
kale i Skibsklareregaar- 
den - forøvrigt sam
men med det her vis
te sundtoldspas.
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< . å Museet Skibsklarerergaarden i 
f 1 Strandgade hænger der i sidebygnin- 

gens nye foredragssal et stort male
ri i en samtidig, forgyldt empireram

me, forestillende en usædvanlig langbenet, 
nøgen mand i besynderlig positur. Maleriet 
med titlen ”en Havgud”, er ikke destomin- 
dre en af tidens allegoriske fremstillinger af 
det blomstrende danske kongerige, her sym
boliserende kilden til landets velfærd, nem
lig Øresundstolden. Havguden holder dan
nebrog i sin venstre hånd og nøglen til Øre

sund, eller måske nærmere bestemt til Øre
sunds Toldkammers velbeslåede pengekas
se, i sin højre, mens hans støtter sig til den 
vandfyldte krukke, der symboliserer de tre 
strømme, Øresund, Store- og Lillebælt.
Dette allegoriske motiv har selvsagt været 
populært gennem hele sundtoldstiden og 
findes blandt andet som dominerende mo
tiv i det vævede, rigt dekorerede rygstykke 
på Frederik den Andens prægtige bordhim
mel, der i 1660 blev fjernet fra Kronborg 
af svenskerne som krigsbytte. Også Isaacz
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ammer;
Lars Bjørn Madsen

\ II
> ।

Isaaczs store maleri på Kronborg 
fra 1622 er en vellykket allegori på 
Øresundstolden - endog med Kron
borg og sundet i baggrunden, og her har 
havguden faet selskab af en smuk gudinde, 
så de begge støtter sig til krukken med sun
dets og bælternes udstrømmende vand. 
Maleriet på Skibsklarerergaarden må vel 
siges at være mere ejendommeligt end 
kønt, men dets proveniens og historie er til 
gengæld yderst spændende.
Kunstneren er historiemaleren Christian

Fædder Høyer (1775- 
1855), der allerede som syt

tenårig besøgte Kunstakademiet i Køben
havn, og efter at være blevet optaget som 
elev i 1794, målbevidst begyndte jagten på 
akademiets små og store medailler i sølv 
og guld; en jagt, der sluttede lykkeligt med 
den store guldmedaille i 1803. Høyer var 
en af Nicolai Abildgaards trofaste og lo
vende elever, og alt tydede på en stor kar
riere for denne ambitiøse kunstmaler, der 
da også hurtigt fik akademiets rejsestipen-
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dium for at kunne drage til Rom, hvor han 
kom til at bo sammen med sin kommen
de gode ven Thorvaldsen. Hans påvirkning 
af Abildgaards motivvalg og fremstillings
måde blev dog ikke mærkbart ændret ef
ter hans fem år i udlandet; snarere stod han 
stadig langt under denne i kunstnerisk for
måen, om end hans værker til stadighed 
nød kongefamiliens gunst. Han blev med 
møje og besvær medlem af Akademiet ef
ter indleveringen af et svagt medlemsstyk
ke, der ikke just gavnede hans chancer for 
at blive historiemaler i Abildgaards sted og 
dermed tjene en årsløn på 800 rigsdaler. Ej- 
heller lykkedes det ham at opnå et profes
sorat ved modelskolen på Akademiet, hvor 
Eckersberg, J. L. Lund og Clemens blev 
de klart foretrukne kandidater. Høyer, der 
skal have været en hidsig og urolig natur, 
kom sig næppe over disse nederlag - vel ik
ke mindst fordi akademiet og venner som 
Thorvaldsen og hofarkitekterne Hombeck 
og Malling havde haft store forventninger 
til ham - forventninger som han desvær
re ikke formåede at indfri. Da han senere, 
endnu engang, ansøgte om at blive profes
sor ved akademiet og atter fik afslag, vil
le hans bitterhed mod denne institution in

gen ende tage, hvilket resulterede i en ræk
ke uheldige udtalelser, som fik akademiet 
til - helt ekseptionelt - at ekskludere ham 
af medlemskredsen i 1826. Endnu kunne 
han dog klamre sig til sin gode ven, arki
tekten Peder Malling, der just var færdig 
med opførelsen af universitetets markante 
bygning i Fiolstræde og nu gav ham lejlig
hed til at give forslag til en udsmykning af 
bygningens indre med malerier, men hans 
kunst var nu så utidssvarende og Malling 
ikke enerådende, at han ikke fik denne op
gave. Den ugifte Høyer fortsatte imidlertid 
utrætteligt med at male og udstille, og hans 
lejlighed på Graabrødretorv var efterhån
den stopfyldt med malerier.
Høyer var en bitter mand på 63 år, da kon
gen, Frederik den Sjette, i 1838 gav ham 
en kærkommen håndsrækning, nemlig kø
bet af hans ”Havgud” til ophængning på 
Øresunds Toldkammer. Toldkammerbyg
ningen, der ses på side 9 under Høyers ma
leri, var netop blevet udvidet med to store 
sidefløje op mod Stengade - én langs So
phie Brahesgade og én langs tolddirektø
rens store have - og i den anledning helt 
nyindrettet. Der kunne således være en god 
grund til at pryde toldkammerbygningens 
store hall med et maleri af den karakter.
Det var hofbygmester Hornbech, der på 
den tid stod for den bygningsmæssige ved
ligeholdelse, og han kunne i et brev til told
kammeret af 24. januar 1838 meddele føl
gende:

"Idet jeg ikke undlader at melde Det ære
de Toldkammer, at ved Kongelig allerhøie- 
ste Resolution, af 26de i forrige Maaned, 
er bestemt, at et af Historiemaler Høyer 
udført Oliemalerie med en allegorisk Fi
gur, forestillende Øresund, skal anbringes 
i Øresunds Toldkammer, maa jeg tillige til- 
føie, at bemeldte Materie bliver afsendt i 
Morgen fra Kiøbenhavn, for at ophænges i 
Toldkammerbygningens Børs. ”

Desværre indeholder den pågældende sag 
i Øresunds Toldkammers arkiv (Rigsarki
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vet) ikke eventuel korrespondance mellem 
Høyer og kongen, der kan belyse en klar 
bevæggrund for den kongelige beslutning, 
men på Nationalmuseet findes den på side 
8-9 viste tegning, som er udført af Høyer 
på grundlag af arkitekttegningerne fra ud
videlsen af toldkammeret. Den er påført et 
journalnummer, velsagtens henvisende til 
de af maleri-sagens akter, der nok befin
der sig et sted i Rentekammerets omfat
tende arkiv, og måske kan give svaret. Re
solutionsprotokollen og de tilhørende sa
ger tier imidlertid, så vi må her og nu lade 
os nøje med tegningen, der i sin tid er ble
vet udtaget af sagen og aldrig lagt tilbage. 
Den slags unoder oplever man som flittig 
arkivbruger alt for tit, men i dette tilfælde 
er den sammen med en del andre tegninger 
fra ombygningen af Øresunds Toldkammer 
tilsyneladende erhvervet af en fuldmægtig 
i Finansministeriet, Anton Petersen, der var 
ivrig samler af topografiske værker. Efter 
hans død købtes den omfattende samling af 
nogle ”ikke navngivne Kjøbmænd” i Kø
benhavn, og de skænkede den generøst til 
Nationalmuseets arkiv i 1871.
Høyers tegninger (han lavede nemlig også 
den herunder, i udsnit viste) fortæller os, at

han forestillede sig det 166 x 212 cm store 
maleri ophængt på vestvæggen i toldkam
merbygningens hall, også kaldet "Børsen”, 
fordi skippere, klarerere og andre daglig 
samledes her for at afslutte toldforretnin
gerne. Det skulle hænge mellem de to vi

ste fløjdøre ind til henholdsvis ekspediti
onskontoret (også kaldet Kæmmereremes 
Sal) og passkriverkontoret. Maleriet, der 
ses øverst side 9 blev indrammet til formå
let i en forgyldt, kraftigt profileret og deko
reret empireramme udført af datidens føren
de rammefabrikant, kongelig hofforgyl
der P. C. Damborg. Som det ses af Høyers 
tegning, er det nemlig den samme ramme, 
som stadig pryder maleriet, og fabrikantens 
etiket sidder velbevaret på bagsiden, som 
vist på fotografiet side 10.
Høyers maleri, der af nutidens kunsthisto
rikere vurderes med en vis relevant skep
sis og rangerer langt under lærermesteren 
Abildgaards tilsvarende allegorier, blev ik
ke forbigået i datidens medier, og vor loka
le Helsingørs Avis kunne allerede om man
dagen den 29. januar meddele sine læsere 
følgende nyhed:

”Et Materie, der charakteriserer Øresund 
af den erkjendte Kunstner, Historiemaler 
Høyer, er af Hans Majestæt Kongen aller- 
naadigst skjænket til Øresunds Toldkam
mer og dér hæderligen bleven anbragt den 
28. Januar. En mandig kraftig colosal Fi
gur sees i en rolig liggende Stilling, med 
Nøglen til Sundet i den højre Haand, støt
tende sig paa en Vase, der udgyder Strøm
men - sædvanligt symbol for Afbildning af 
Flodguder - og med den venstre Arm ud
strakt holdende det Danske Flag. — Ma
leriet er 3 Alen bredt og 2 Alen 3 tommer 
høit. ”

Da Øresunds Toldkammer i sommeren 1859 
blev revet ned, blev maleriet flyttet til Bør
sen i København, hvor det hængte en del 
år, indtil det blev overdraget til Handels- 
og Søfartsmuseet på Kronborg. I 1947 blev 
det deponeret til Bymuseet, hvor det kom 
til at hænge i trappeopgangen på Marienlyst 
Slot, for nogle årtier senere at blive flyttet 
til Karmeliterhuset. Nu har Høyers maleri 
atter fundet en værdig plads i det museum, 
der fortæller den samme, omend mere reali
stiske historie om Øresundstolden.
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En mindesten for Prinsessen
. MIK \uéus|a ’

I Uhørte Hen ic-. li ehnlI’rtnses'-c liipii-ta af Ilessen 
(Formælet .vi Si.r - Biixdn FlnecKel 
fra 20 Ipi-il 1865 til 7 Marts 1890

Mnnetiiadnm modtag Prin.tøsscii ot te Besøg af sine Hine Slmnlninée 
o(i saaloiies d27 Augnist 1887 ut v...

konti Christina I\ og Dronning Louise

Keiser Alexander III og Kejserinde Marie^aomarWRusland
Kong C eorg I og Uronning Olga af CrieKenland
Kronprins Frederik og kronprinsesse Lovisa af Danmark 
kronprinsesse UevmCia Prinsess^ af'Wnlrs
.Slorl.yrst Tronl aloer Nicolai af flusland \
Kronprins Gonslaotinos uf CræKenland \ 
Prins Valdemar oo Prinsesse Marin af Ilamngrk

Uld flrreaf dehi-i eriitir og K>pgél^isB«rH. 4

I Helsingør Dagblad kunne man den 28. ju
ni 1965 læse følgende:

For tiden er man ved Nordre Strandvej i 
Højstrup ved at omlægge den ejendom, 
som i mange år har været familien Tvede ’s 
sommerresidens i Helsingør, og som har 
været kendt af enhver Helsingoraner for 
det særprægede kinesiske lysthus, der pry
dede den. Bl.a. har man fjernet et gammelt 
havebord med stenplade, og der blev ved 
denne lejlighed gjort et kuriøst fund.
Det viste sig, at pladen i virkeligheden var 
et mindesmærke for Prinsesse Augusta, 
hvis data iøvrigt fremgår af pladen, som er 
affotograferet herover.
Prinsesse Augusta boede i sin tid i en stor 
herskabsvilla ved den gamle Strandvej syd 
for Helsingør. Vejen er forsvundet i stati
onsterrænet - kun en stump eksisterer som 
Svingelport og en anden stump ude ved 
slu tningen af vandstrandvejen - også prin
sessens villa har må ttet vige for jernbane
driften. Villa Augusta er revet ned i flere 
tempi - den sidste rest stod indtil for få år 
siden som logi for lokomotivpersonale fra 
fremmede byer, som skidle overnatte i Hel
singør, men blev nedrevet i forbindelse med 
stationens sidste udvidelse.
Villaens byggematerialer er blevet anvendt 
igen til flere huse i Helsingør, og væggens

af Jonna Gustafsson Nielsen
mindeplade blev altså havebord. Indskrif
ten på mindepladen er således:

"Villa Augusta
tilhørte Hendes Højhed Prinsesse Augusta 
af Hessen (formælet med Baron Blixen Fi- 
necke) fra 20. April 1865 til 7. Marts 1890.
1 denne Ejendom modtog Prinsessen ofte 
Besøg af sine høje Slægtninge og saaledes 
den 27. August 1887 af Kong Christian IX 
og Dronning Louise, Kejser Alexander III 
og Kejserinde Marie (Dagmar) af Rusland, 
Kong Georg I og Dronning Olga af Græ
kenland, Kronprins Frederik og Kronprin
sesse Lovisa af Danmark, Kronprinsesse 
Alexandra, Prinsesse af Wales, Storfyrst 
Tronfølger Nicolai af Rusland, Kronprins 
Constantinos af Grækenland, Prins Valde
mar og Prinsesse Maria af Danmark, samt 
flere af de kejserlige og kongelige Børn. ”

Dagbladets journalist havde godt styr på 
Villa Augustas historie, men nutidens læ
sere husker næppe det særprægede kinesi
ske lysthus (fotografiet herover) på Nordre 
Strandvej 48, der blev anskaffet af famili
en Tvede til brug som et lille sommerhus 
på deres store, ubebyggede strandgrund. 
Den to etager høje kinesiske pavillon var 
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oprindeligt bygget til Den Nordiske Indu
stri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjø- 
benhavn 1888, men blev efterfølgende er
hvervet af Tvede for at blive opstillet i Vil
la Augustas have. Om Villa Augusta, der 
er vist på fotografiet til højre, kan man læ
se mere i museets årbog 1994 side 63-67, 
så her skal det blot oplyses, at ejendommen 
efter prinsesse Augustas død i 1889 blev 
tilbudt kommunen, men denne var ikke in
teresseret i et køb. Villaen blev for største
delen nedrevet i forbindelse med anlæg
get af Kystbanen få år efter, men familien 
Tvede benyttede i hvert fald i disse år ha
ven, hvor pavillonen fik sin plads. Da villa 
og have måtte vige for Kystbanen, reddede 
Tvede stenpladen, der havde siddet som en 
mindetavle på Villa Augustas mur, og flyt
tede samtidig pavillonen til sin strandgrund 
i Højstrup, hvor den især blev til nytte og 
glæde for de to ugifte døtre Sofie og Alfri- 
da. Mindetavlen kom til at gøre nytte som 
bordplade inde i pavillonen, hvilket var ty
pisk for Alfrida, der prioriterede det prak
tiske frem for det æstetiske. Lars Bjørn 
Madsen fortæller i sin bog ”Nordkysten” 
om Alfrida, at da regnvandet en dag dryp
pede ned fra galleriet på den øverste etage 
af pavillonen, lod hun resolut etagen fjer
ne og dens pagodetag sænke ned på den

bevarede underetage. I denne amputerede, 
men stadig eksotiske tilstand, stod den ki
nesiske pavillon i mange år - indtil engang 
i 1960’erne, da grunden blev solgt og det 
nuværende hus blev bygget.
Mindepladen blev af arkitekt Bent Waage- 
petersen sikret en blivende plads på Helsin
gør Kommunes Museer, hvor den nu er op
bevaret på magasin.

Rabat på 
rugbrød
For at modvirke dyrtidens følger 
i forbindelse med Første Verdens
krig foretog Indenrigsministeriet 
i februar 1918 prisregulerende 
foranstaltninger til fordel for køb- 
stadskommunernes beboere i form 
af bl.a. det her viste rabatmærke 
for rugbrød, der repræsenterede en 
værdi på 15 øre pr. 2 kg rugbrød. 
Mærkerne udleveredes af kommu
nen til brug ved byens brødudsalg, 
der fik det statsfmancierede tilskud 
refunderet af kommunen.

Helsingør Kommunes Dyrtidsforanstaltninger

Rabatmærke for $ Rugbrød 15 Øre

Ved Brødfabrikkernes Aflevering af Kortet til Kom
munens Kasse indløses dette med sit Paalydende.
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Hvorledes Helsingør skildredes 
afen rejsende i 1798
I 1799 publicerede tidsskriftet Iris og 
Hebe kammerråd With’s beretning om 
en rejse gennem de sjællandske købstæ
der, og han gav bl.a. følgende beskrivel
se af Helsingør:
Denne, Dronningen for alle Sjællands Kjøb- 
stæder, har om Sommeren en daglig Blan
ding af alle Europas Nationer, som fra og 
til de mangfoldig idelig ankommende Skibe, 
fra og til dens stolte Toldkammer, er Hig en 
jagende Sværm Oldenborrer i en smuk Maj 
Aften, Men med Ynk betragter man Byens 
Havn, der er den aldeles uværdig, og næ
sten at ansee som bygget for Færgelodsjol
ler. Man har dog Haab, at paa et af tven
de andre belejlige Steder end der hvor den 
saakaldede Havn nu er, bliver indpælet og 
fordybet en Baj for 1000 og maaske flere 

Skibe. Det vil neppe blive Spørgsmaal, om 
en Tønde Gulds Anvendelse hertil, eller me
re, betalte sig; ikke at tale om at den højeste 
Nødvendighed udkræver en sikker Havn til 
dette af alle under Danmarks Septer liggen
de Kyster bedst beliggende Sted.
Stedets Lotser, som tillige ere Færgemænd, 
udgjøre et Chor af 150 Mand, alle muntre, 
tildeels velhavende og færme Søefolk.
Fiskeriet hertil er vel godt, da det er en 
Fornøjelse hver Morgen at see Fisketorvet 
overflødigt forsynet med mange Sorter le
vende Fisk, som nys have forladt deres Ele
ment; men alligevel kunde denne vigtige 
Næringsgreen meget udvides til Nedvirk- 
ning og Forhandling, naar et Selskab vilde 
forene sig og sejle til Havs, da det som nu 
bringes i Land, til daglig Fornødenhed, fan
ges med Sættegarn under Landet......
En Træeskole ved Staden fortjener Opmærk
somhed; den er opranden ved Borger og Ba
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ger Mentzes Konstgartnerie og Flittighed, 
og indtager omtrent tolv Tønder Land paa 
tre Steder. De to indeholde flere end 20.000 
Træer, optrukne af Kierner, og indokulerede 
med forskjellige gode Frugter, hvoraf, alle
rede for nogle Aar siden, en stor Deel ere 
kjøbte af Nordmænd og Svenske, som finde 
sig bedre tjente med disse end de fra Hol
land og Lybek. Den tredie Plantage, som 
dog ikkun haves til Leje paa visse Aar, in
deholder Millioner, paa samme Maade op- 
elskede som hine, og giver en lykkelig Ud
sigt for Ejeren, naar først almen Kundskab 
derom er bleven vitterlig. Saavelfor Landets 
egne Frugtelskere, hvorved udenlandsk Ind- 
kjøb kan forekommes, og den Helsingøerske 
Træefrugthandel tillige ophjelpes, staaer 
denne Anmeldelse her. Man lægge Mærke 
til at de nu i to Aar holdte Frugttræe-Auc- 
tioner paa Kjøbenhavns Børs over Holland
ske og Amerikanske Sorter, ere skeete sidst 

i Maij Maaned, hvorimod de kan faaes søe- 
værtsfra Helsingøer til hvilken bekvem For
eller Efteraarstid man vil.
With’s beskrivelse af havnen var meget re
levant, da den indtil udvidelsen i 1826-29 
var ganske lille. Derfor forestillede han sig 
en udvidelse i form af en udgravet ”bay”, 
en bugt, som var det en naturhavn.
Han beskriver også træskolen, en slags ar
boret for frugttræer, der vel mindede no
get om Marienlysts store arboret mellem 
nuværende Slotsvej og Opheliavej. Hein
rich Michael Mentz havde ellers borger
skab som bager (1788), men har åbenbart 
på et tidspunkt fattet interesse for dyrkning 
af frugttræer. De to lodder med de beskrev
ne 20.000 træer var de senere såkaldte Tay- 
lorske grunde mellem nuværende Rostga- 
ardsvej og Naeglersvej på det, man kaldte 
Sanden. Den tredie "plantage” er ikke lo
kaliseret. LBM

Sommerudflugt til
Lordag, den 12. august 2006 tager vi med 
HH-Ferries klokken 08.30 og mødes et 
kvarter før afgang.
Vel ankommet til Helsingborg, hvor vores 
bus venter, kører vi til direkte til Håssle- 
holm og derpå langs sydsiden af Finjasjon, 
til Hovdala Slott.
Hovedgården har rødder tilbage til 1130’me 
og det bastante porttårn i 4 etager har 2 me
ter tykke mure af kløvede kampesten.
Turen fortsættes til Kristianstad, der er den 
fjerdestørste by i Skåne, hvor vi skal se 
Trefoldighedskirken, der er opført i årene 
1617-28 og som er Nordens skønneste og 
mest helstøbte renæssancetempel med 1400 
siddepladser under de 18 stjernehvælv, der 
bliver båret af 12 elegante granitpiller.
Vi går en tur i byen for at se Norreport fra 
1760’erne og Kongens Bastion, et rekon
strueret afsnit af volde og bastioner med 
opstilling af forskellige typer kanoner og 
haubitzere.

Vi indtager frokosten på en restaurant her. 
Efter frokosten fortsættes til Fjålkinge kir
ke, der har forsvarståm fra 1130’rne, oprin
delig bygget som forlængelse af en trækir
ke fra ca. 1040! Endvidere er kirken forsy
net med et fritstående porttåm.
Så kører vi til Trolle-Ljungby Slott, der be
ses udefra, og herefter fortsættes til Åhus, 
hvor vi skal se Mariakirken og gå en lille 
tur i den idylliske by ved udløbet af Helge- 
åen. Sidste stop på turen bliver slotsruiner
ne efter Aose Hus. Så går turen atter hjem
ad og vi forventer ankomst til Helsingborg 
ved 18-tiden og returnerer med en færge.
Prisen for turen påregnes at blive 350 kr., 
der inkluderer færgebillet, frokost og bus
transport og tilmelding skal ske til Jens 
Erik Nielsen på telefon 4921 7087 - helst 
i aftentimerne.
Tilmelding kan ske fra den 23. juni 2006 
og seneste tilmeldingsfrist er 31. juli 
2006.
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Studieturen til Slesvig
Der har været stor interesse for Museums
foreningens studietur til Slesvig i dagene 
22. til 24. september 2006. Turen blev 
pæsenteret i det seneste nummer af bladet, 
og godt halvdelen af pladserne er allerede 
afsat. Men vi lovede at komme tilbage med 
et mere udførligt program og det følger her. 
Der er busafgang fra Helsingør om morge
nen den 22. september. I moderne langturs
bus kører vi til Rødby og videre med færgen 
til Puttgarden. I Burg på Fehmarn bliver 
der mulighed for at shoppe til fordelagtige 
priser i de supermarkeder, der ligger side 
om side i byen.
Der fortsættes gennem Holsten forbi Kiel og 
Rendsburg til Friedrichstadt, hvor deltagerne 
indkvarteres på det 4-stjemede Hotel Aqua- 
rium, der ligger centralt i den spændende og 
smukke by. Friedrichstadt er bygget efter 
hollandsk forbillede og byen er gennem
strømmet af kanaler, så der vil naturligvis 
være mulighed for en guided sejltur, så man 
får set byen fra "havnefronten”.
Lørdag er der udflugt, som går til Dannevir- 
ke-volden og videre til Slesvig By, hvor vi 
blandt andet skal besøge Gottorp Slot med 
Nydambåden og andre spændende samlin
ger og interiører. Også domkirken bliver 
der lejlighed til at kigge nærmere på, inden 
turen fortsætter til Seeboll, hvor vi skal 
besøge det berømte museum med værker af 
den dansk-tyske maler Emil Nolde.
På hjemvejen køres gennem det karakteri
stiske marsklandskab med de inddæmmede 
områder - koog’eme - og huse og gårde, der 
er bygget på werfer - forhøjninger - som 
beskytter bygningerne ved oversvømmelser. 
Søndag efter morgenmaden går turen hjem
over - først med en afstikker til Broager og 
Dybbøl og derefter videre op gennem Jyl

land, over Fyn og Storebæltsbroen og med 
hjemkomst til Helsingør sidst på eftermid
dagen eller først på aftenen.
Prisen for turen er 1.545 kroner pr. person 
i delt dobbeltværelse og tillæg for enkelt
værelse er 250 kroner. I prisen er indeholdt 
bustransport, færgeoverfart, broafgift, to 
overnatninger på luksushotel, to gange mor
genmad og to gange aftenmenu på hotellet 
samt udflugter - minus eventuelle entréer.
Hurtig tilmelding tilrådes, og man melder 
sig til Bymuseet v/Mai Larsen-Jensen på 
telefon 49 28 18 00. Rejseleder på turen er 
Museumsforeningens næstformand Ingrid 
Dora Jambjer.

Bent Jørgensen

Forsidebilledet
Parti fra gården til Museet Skibsklare- 
rergaarden i Strandgade 91 malet af 
Carl Bosevang i 1921. Bemærk den nu 
sløjfede dør for enden af svalegangen. 
Maleriet røber også, at vaskehuset på 
det tidspunkt endnu ikke var opført. 
Gården var dengang belagt med de al
mindelige piksten (ubehandlede mark
sten). Udsnit af maleri, privateje.


