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3 50.000 KR TIL KONSERVERING.
Helsingør Bymuseum har fået 350.000 kr til konser
vering af det enestående loft, som blev fundet i Sten
gade 56 sidste år. Pengene er givet af Kulturarvssty
relsen til konservering af truede genstande af ene
stående national betydning. Under ombygning og 
gennemgribende istandsættelse af sidehuset til køb
mandsgården Stengade 56 i foråret 2005 fandt man 
et ca. 25 m2 stort, dekoreret bræddeloft fra midten af 
1600-tal let gemt over et yngre, pudset loft. Loftbræd
derne blev nedtaget og kørt til Nationalmuseets beva
ringsafdeling i Brede for nærmere undersøgelse. Lof
tet er nu overdraget til Helsingør Kommunes Museer, 
efter at man havde konstateret, at en genopsætning af 
det kulturhistorisk værdifulde loft ikke var forenelig 
med lokalernes nye anvendelse som restaurant. Loftet 
er i øjeblikket under restaurering på Fælleskonserve
ringen på Kronborg.
Selv en relativt overset sidebygning kan fremtryl
le et sceneri af en barok dyreverden. De 19 loftbræd
der fremviser en hel zoologisk have med løver, bjør
ne og hunde, enhjørninger adskilt af felter med stilise
rede blomster, løvværk og eksotiske fugle. Brædder
ne er fra en tid, hvor et loft ikke bare var en hvidpud
set flade indrammet af stuk, men kunne være en ver
den af fortryllende væsener. Dekorationen er fra om
kring midten eller anden halvdel af 1600-årene, og 
bag den gemmer sig en endnu ældre udsmykning fra 
renæssancetiden, der samtidig viser at loftet er flyttet 
fra sin oprindelige plads. Billederne består af en ræk
ke medaljoner, med de forskellige dyr, såvel fabeldyr 
(enhjørning) som en hjemlig og mere eksotisk dyre
verden (bjørne, okser, løver). Tilsyneladende er dyre
ne ordnet parvis, en ren Noahs ark med løve og løvin
de, okse og ko samt han- og hunbjørn korresponderer, 
måske en hentydning til husets ejerpar. Omkring me
daljonerne er fladerne udfyldt af et viltert rankeværk, 
hvori ses fremstillinger af forskelligartede blomster, 
dyr (ræv med gås) og fugle (papegøje med bær).

Fortsættes side 13

Forsidebilledet
Denne fine tegning af byens hovedindgang, Svingelporten, 
fra omkring 1723, findes i Landsarkivet, hvis tegningssamling 
(for Helsingørs Bygningskommissions vedkommende) nu er 
digitalfotograferet til brug på Helsingør Byhistoriske Arkiv. 
Læs mere side 10.
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Wrights skibsklarerergård 
i Strandgade 86 af f Gordon Norrie

Lægen Gordon Norrie fortæl
ler her om sit barndomshjem i 
Strandgade 86, den smukke 
Wrights Gaard. Den blev i 1939 
offer for Kommunens meget be
klagelige nedrivning af hele den 
bevaringsværdige karré mellem 
Havnegade og Strandgade efter 
en brand i Jernbanehotellet året 
før. Gården lå skråt overfor vort 
nye museum i Strandgade 91, og 
den havde samme funktion, hvor
for vi her vil gengive den del af 
Norries erindringer, der fortæller 
om Strandgade 86. Men først et 
par ord om forfatteren, inden vi 
lader ham selv fortælle.

Han blev født i Helsingør i 1855 som søn 
af købmand og skibsklarerer William Gor
don Norrie, hvis far - til al forveksling også 
kaldet Gordon Norrie - i sin tid havde fået 
tilbud om at komme til Helsingør. Faderen 
var gift med Fanny Wright, datter af Ma
jor Wright og Sophie Unna. Gordon Nor
ries (altså fortællerens) morfar var Hen
ry Wright, og han havde overtaget ejen
dommen i 1783 efter sin svigerfar Carsten 
Meulengracht. Som man i sin tid kunne 
se af slutstenen over porten, var huset op
ført i 1791 af Henry Wright efter nedriv
ning af den ældre bygning. I pengekrisens 
tid efter 1814 gik Wright imidlertid fallit 
og ejendommen blev i 1824 solgt til bank
direktør Thomsen, der året efter solgte den 
til William Chapmann i hvis firma fortæl

lerens farfar blev kompagnon. Da Chap
mann i slutningen af 1700-årene rejste til
bage til England, overtog William Gordon 
Norrie huset. -

Gennnem den store Port kom man ind i 
Gaarden [fotografiet herover], hvor den 
smukke Dobbelttrappe i det ene Hjørne 
førte til den høje Stueetage, men det var 
kun Familien og Besøgende til den, der 
kom denne Vej. Forretningsfolk og da frem 
for alt de talrige Skippere fra England og 
Skotland gik op tilvenstre i Porten. I Stue
etagen fandtes her tre Døre: en lille tilven
stre, der førte ind til Chefens lille spartan
ske Kontor ud mod Gaden med to Fag Vin-
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duer, foran hvilke stod en lang Pult. I det
te Kontor fik kun meget udvalgte Lov at 
komme. Lige for Trappen førte et Par Fløj
døre ind til det store trefags Kontor, hvor 
der til Højre i Dybden af Værelset stod 
et uhyre stort Skab, som jeg bilder mig 
ind var af Mahogni. Et 
Par Søjler støttede Lof
tet. Fra Vinduespiller
ne ud i Værelset stod 
et Par enorme Dobbelt
pulte, og ved dem nog
le meget interessante 
Kontorstole, der kun
de skrues op til stor 
Fornøjelse for os Børn. 
Mange Gange har jeg 
siddet paa dem og øvet 
mig i at skære Fjerpen
ne, for man skrev ik
ke med andet paa Kon
toret.
Døren til højre fra Trap
pen førte ind til Skip
perstuen, hvor der al-

Der findes heldigvis en del fotografier af Wrights 
Gaard, Strandgade 86, flere af dem optaget lige 
inden nedrivningen. Til venstre ses bygningen med 
sin store indkørselsport (også vist nederst side 5) fra 
Strandgade. Nabohuset til venstre med sin fine fri- 
trappe og smedej ems gelænder er Carl Kochs Gaard, 
Strandgade 84, en ligeså bevaringsværdig bygning, 
der også faldt for Kommunens ambitiøse hotelplaner 
på karréen. Fotografiet herunder viser den fornemme 
hovedtrappe i Wrights Gaard,

tid sad nogle Skippere og drak deres Gin, 
Whisky eller Vin. Der stod en stor Heste- 
haarsbetrukken Sofa ved den ene Væg og 
foran den et stort Rundt Bord, hvorpaa der 
altid stod Drikkevarer. Da alle Skipperne 
førte Sejlskibe, kunde de godt komme til 
at ligge længe paa Reden, inden de kun
de komme enten nordpaa eller sydpaa, og 
den Tid tilbragtes hyppigst i Land og oftest 
i Skipperstuerne. De mere kendte af disse 
Skippere, som kom igen Aar efter Aar, el
ler de, der kom første Gang og skulde ha
ve et godt Indtryk, blev inviterede til Mid
dag, og Udgifterne til alt dette formindske
de ikke Driftsudgifterne, tvertimod, og det 
blev nødvendigt lidt efter lidt at indskræn
ke denne Gæstfrihed.
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Fra Trappegangen førte en lille Trappe vi
dere op til et Par Portværelser, der interes
serede os Børn Meget, for der opbevaredes 
en del Varer, f.Ex. Te og Tobak, og der kun
de man faa et eller andet, bl.a. Kridtpiber til 
Sæbebobler. Direkte Handel havde man ik
ke udover hjemmelavet Cherry Brandy og 
enkelte andre Ting, men man henviste til 
bestemte Leverandører, og jeg formoder, at 
Klarereren havde Procenter af, hvad Leve
randørerne solgte, og det var ikke saa lidt, 
for Rejserne gik langsomt, og der provian
teredes for lang Tid. Da Dampskibene ef- 
terhaanden blev almindeligere, saa man 
ogsaa med Skræk derpaa i Helsingør, for 
de sejlede saa hurtigt og saa uafhængigt af 
Vejret, at de ikke behøvede at Standse for 
at proviantere. Heldigvis standsede de ofte 
for at faa Ordre - man havde jo ikke traad- 
løs Telegraf! Endnu bedre var det naturlig
vis, naar de led Havari i Nærheden.
Men lad os nu aflægge et Besøg oppe hos 
Beboerne og se, hvorledes en helsingørsk 
Familie paa den Tid indrettede sig.
Man fortalte, at da Huset blev bygget, hav
de man glemt Indgang til selve Lejlighe
den og kun lavet Opgangen i Porten, men 
da det blev for generende, fordi man der
ved maatte gaa gennem Skipperstuen for 
at komme til Hovedtrappen, fandt man paa 
den smukke Løsning at bygge Dobbelttrap
pen i Gaarden. Hvor vidt dette er sandt, 
ved jeg ikke, men vist er det, at Trappen 
er der. Under denne førte et Par Dobbelt
døre til Kælderen, hvori der laa Vin, Cher
ry Brandy og maaske mange andre Ting. 
Til Højre i Gaarden langs Muren til Nabo
ejendommen »Skibet« var en aaben Ren
desten, hvori Rotter huserede slemt. Ren
destenen kom oppe fra Stengade eller for
modentlig længere borte fra, gik gennem 
det nuværende Færgestræde, der dengang 
var en med Porte lukket Smøge, og end
te i Flavnen. For Rotternes Skyld havde vi 
altid Rottehunde, men de døde næsten al
tid af Hundesyge efter kortere Tids Forløb. 
Min Fader lukkede omsider denne Rende
sten og omdannede den til en muret Klo

ak. I Baggrunden af Gaarden stod den sto
re Springkam, hvori man opsamlede Van
det fra Vandværket, der kom fra Trykker
dammen, hvor senere Dr. Hansens Anlæg 
var ude paa Søndre Strandvej. Det var for
øvrigt i Trykkerdammen, at Storken hen
tede de smaa Børn! Springkammen stod i 
Skillerummet til Baggaarden, hvori der til 
Højre var Ankerrum, d.v.s. et Rum, hvori 
Ankere til Spiritus m.m. opbevaredes. Midt 
i Baggaarden stod et Hønsehus paa høje 
Ben, formodentlig af Hensyn til Rotterne, 
og Bygningen ud mod Havnegade var Hes
testald - men Heste var der ikke mere.
Vi gaar imidlertid op ad den store Stentrap
pe og ringer paa. De store Glasdøre aabnes, 
og man kommer ind i en stor Hall, hvorfra 
en Dør til højre fører ind i det store Køk
ken, og en Dør til venstre ind til Skipper
stuen. Den pragtfulde Trappe [se fotografi
et side 4 nederst] fører op til de øvre Eta
ger. Paa første Sal er der til venstre for 
Trappen et to Fags Anretterværelse og en 
Skabestue, til højre er der et Par Fløjdøre,
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den ene ligefor, som fører ind i en tre Fags 
Stue til Gaden, den anden til venstre, som 
fører ind i den store smukke Spisestue, der 
er helt beklædt med Egetræspaneler [se fo
tografiet side 7], Den har to Fag meget bre
de Vinduer, der aabnes indad uden Vindu
espost og med meget dyb Vindueskarm. 
Der er herfra en herlig udsigt til Sundet 
over Gaarden og den lave Bagbygning. Li- 
geoverfor de to Vinduer er to Fløjdøre, beg
ge førende ind til Dagligstuen. Imellem de 
to Fløjdøre findes en stor Skorsten, som 
springer frem i Spisestuen, og paa højre 
Side af den, naar man ser ind i Dagligstu
en, en stor Porcellænsovn, hvori der bræn
des Favnestykker, der stilles paa Højkant. 
Foran den har jeg mange Gange ristet Brød 
paa en lang Gaffel med to Tænder.
Gaar man saa gennem en af Fløjdørene ind 
i Dagligstuen, kommer man ind i en Stue af

Udsnit af matrikelkort over Helsingør Købstad fra 
1863, hvor man ser den vestligste del af den nedrevne 
karré mellem Strandgade og Havnegade. Wrights 
Gaard, nr. 86 er tydel iggjort med rød farve. Wrights 
naboer mod den del af Brostræde, der i dag er Blom
stertorvet, er »Skibet« ud mod Havnegade og Carl 
Kocks Gaard, Strandgade 84. Nederst ses en del af 
havnebassinet og til højre for Wrights Gaard er køb
mand Wulffs Gaard, nr. 88.

samme Størrelse som Spisestuen, men den 
har ikke to Fag brede Vinduer, men deri
mod fire Fag engelske Skydevinduer, lige
som i den tre Fags Stue ved Siden af. Disse 
Vinduer, hvis nederste Halvdel kunde sky
des op forbi den øverste Halvdel, var over
ordentlig utætte, saa der vistnok altid var 
koldt i Stuen om Vinteren, og det saa meget 
mere som Varmen skulde faas fra en aaben 
engelsk Kamin, der naturligvis fandtes ved 
Skorstenen midt mellem de to Fløjdøre. 
Varmen fra denne Kamin var herlig, d.v.s. 
Straalevarmen, medens den ikke forslog 
udenfor den nærmeste Omegn. Man sat
te sig derfor ogsaa tæt omkring Kaminen, 
og det kan ikke nægtes, at det var smukt og 
hyggeligt - men upraktisk! Over Kaminen 
var den uundværlige Kaminhylde, hvorpaa 
altid stod et Bronceur, som existerer endnu, 
og to store Alabastervaser, hvoraf den ene 
endnu er bevaret, medens den anden ikke 
har kunnet overleve at blive revet ned. For
an Kaminen var Ildtøjet anbragt i en særlig 
Metalbakke eller hvad man skal kalde den, 
som tillige dannede en slags Gitter, som 
forhindrede, at man kom for tæt til Ilden. 
Ligeoverfor Kaminen paa Vinduespillen 
mellem de midterste Vinduer stod et stort 
forgyldt Spejl med Marmorkonsol. Det var 
af den gammeldags Slags, hvor Glasset er 
delt i to Dele. Det findes ogsaa endnu, men 
forøvrigt staar det mig ikke ganske klart, 
hvorledes Stuen var møbleret. Jeg kan kun 
huske, at der var lyseblaat Damask paa 
Møblerne og dertil svarende lyseblaa Gar
diner. Tapeterne paa Væggene var mørke
rødt fløjelsagtigt Papir med Bladmønstre, 
naturligvis spændt paa Lærred.
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Auktion efter et skotsk Skib, 
der var ladet med Saadanne 
Ure, og som strandede her 
paa Kysten. Der findes lig
nende paa Helsingørs Raad- 
hus og flere Steder.
I den øverste Etage var der 
seks Værelser, hvoraf de to 
vendte ud til Gaarden og 
altsaa var over Spisestuen, 
medens de tre vendte ud 
mod Gaden. De to til Gaar
den, som vendte mod Syd
øst brugtes til Soveværel
ser, mens de andre benyt
tedes dels til Gæsteværel
ser dels til Pulterkamre. Der

Herover ses spisestuen fotograferet kort før nedriv
ningen, hvor den desværre er tømt for møbler. Kun 
jemvindovnen, der åbenbart på et tidspunkt har afløst 
den af Norrie omtalte porcellænsovn, står tilbage, 
ligesom væggenes fine egetræspanellering fra gulv til 
loft. Den fine barokke dør på fotografiet til højre vid
ner i sin form om, at Wright må have genbrugt en del 
materialer fra den tidligere bygning på stedet, noget 
der var ganske naturligt dengang.

Ved Siden af denne store Stue fandtes som 
nævnt en noget mindre tre Fags Stue, som 
vi i lang Tid ikke benyttede noget videre, 
men da min Fader blev saa syg, at han ikke 
kunde have Soveværelse i den øverste Eta
ge, indrettedes denne Stue til Soveværel
se. Man fandt, at jeg var stor nok til at faa 
mit eget Soveværelse i den øverste Etage, 
og det lavedes ved at tage lidt af Trappe
gangen ved et Skillerum med et Vindue ud 
mod Gangen og forene dette Rum med et 
lille smalt Værelse, der kaldes Closet, hvori 
der havde været Hylder til Opbevaring af 
Syltetøj og lignende. Dette lille Værelse, 
som slet ikke passer i Stilen og ikke ser 
godt ud fra Trappen, blev siden bevaret.
Der var imidlertid en Etage til, hvortil den 
store Hovedtrappe førte op. Midt paa den 
stod et pragtfuldt skotsk Ur i Mahognikas
se, som den Dag i Dag gaar aldeles fortrin
ligt. Det fortaltes, at det var købt paa en 

var for os Børn noget mystisk ved disse tre 
Værelser, og der var mange underlige Ting 
at finde derinde. Senere hen blev to af Væ
relserne benyttede til Skolestue for nogle 
Smaabørn, hvor vi undervistes af Frk. Juli-
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ane Jensen, en Datter af Postmesteren, se
nere gift med Potmester Bonnevie. Vi var 
til at begynde med et Par Drenge og et Par 
Piger, senere kom flere til. Jeg var kun 5- 
6 Aar, da jeg begyndte, og jeg har smukke 
Skriftprøver fra jeg var 6 Aar.
I denne Etage var der endnu et Værelse, 
som bør nævnes. Det laa isoleret til ven
stre for Trappen, naar man kom op, og hed: 
Oakroom, fordi det var helt beklædt med 
Egetræspaneler. Det havde to Vinduer mod 
Gaarden, men tillige et Vindue ud mod Sø
en med en prægtig Udsigt, idet det ragede 
betydelig op over Bagbygningen.
Endnu skal jeg omtale Bagbygningen med 
et Par Ord, men den staar mig ikke saa 
klart. Der førte fra Køkkentrappen en Gang 
ned i den. I en høj Kælderetage var Vadske- 
hus med Brønd og Post, derover gik Gan
gen ned mod Havnen. Til venstre for den 
laa et Par meget mystiske Værelser, der saa 
saa uhyggelige ud, at jeg altid undgik dem. 
Jeg tror de havde Vinduer ud til den meget 
snævre Gaard i Nabobygningen [nr. &S], 
der dengang tilhørte Gradmanns, men jeg 
ved det ikke med Sikkerhed. Derimod laa 
der for Enden af Bygningen den saakald- 

te Søsal med et Par Vinduer ud mod Hav
nen, men det der interesserede os mest her 
var, at man gennem Vinduerne kunde gaa 
ud paa det flade Tag paa Hestestalden. Det
te blev der særlig Brug for, naar Carl den 
15. besøgte Frederik den 7. Da Sundtolden 
var hævet, søgte min Fader sammen med 
de andre Ejendomsbesiddere ved Havnen 
om at maatte faa Nøglen til deres Døre ud 
mod Havnen, som hidtil altid havde været 
deponeret hos Toldvæsenet, og det fik han, 
men da den store Ejendom var alt for kost
bar for ham, byggede han Baghuset om og 
lejede det ud til en Beværtning, der kom 
til at hedde Panseren. Grunden hertil var, 
at Beværtningen i Huset ved Siden af hed 
Skibet, men da Panserskibene havde faaet 
Overtaget, maatte den ny Beværtning have 
Navn derefter.
Her var altsaa mit Barndomshjem, og der 
er naturligvis adskillige Begivenheder, som 
har præget sig i min Erindring fra den Tid.

Uddraget af Gordon Nor ries erindringer er 
hentet fra hans bog Hjemme og Ude - Livs
erindringer; København 1931.

ET MINDE OM
KEJSERINDEN af Erik Trolle

En af årets historiske begivenheder i Dan
mark og Rusland har været genbegravelsen 
af kejserinde Dagmar den 28. september 
2006. Mange helsingoranere fik en ufor
glemmelig oplevelse, idet de i forbindelse 
med en busrejse til St. Petersborg blev in
viteret med til selve mindehøjtideligheden 
i St. Isaac Katedralen. Deres tanker under 
højtideligheden er måske i fantasien gå

et tilbage til den 23. juni 1866, hvor Chri
stian den Niende på kystskrænten ved Ju
lebæk deklamerede den purunge prinses
ses forlovelse med hans kongelige højhed, 
storfyrsttronfølger Alexander af Rusland - 
en begivenhed, der kan læses meget me
re om i Lars Bjørn Madsens bog om Nord
kysten. Det nævnes i bogen, at Dagmar i 
1924 vendte tilbage til Julebæk, hvor hun
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Helsingør Bymuseum

har fra første færd markeret Renæssance 2006 med et månedligt 
arrangement: TEKST & TONE kl. 15.50-16.50. De første tre 
måneder fandt det sted i Karmeliterklosterets Musiksal med de 
herlige, musicerende renæssanceengle i loftet; i april, i ugen før 
påske, blev Kronborg Slotskirke for første gang indtaget til 
formålet, hvorefter vi flyttede over til Bymuseet hvor Herluf Trolle 
Salen fik sin første genindvielse i maj; sommeren blev fejret ved at 
kombinere TEKST og TONE med en BYVANDRING ført an af 
Museets medarbejdere. Når året er omme, vil halvdelen af 
"foredragsholderne" have været lokale kræfter - hvor Helsingør er 
heldig at have så mange kyndige borgere som virkelig er 
kapaciteter, også når det drejer sig om renæssancen (især som den 
forløb dengang og som den ses nu i Helsingør)!

Helsingør Musikskole vil have stået for tonerne to gange, og de 
øvrige ti gange har musikerne demonstreret renæssancens 
mangfoldighed og dens farverigdom så overbevisende som 
foredragsholderne har gjort det.

Endnu har ikke to TEKST & TONER., været ens, og intet tyder på 
at de resterende tre gange vil ændre dette billede:
Mandag den 23. oktober er det den levende fortælletradition som 
krydses med blæsermusik og demonstration af nogle af de gamle 
instrumenter, som var flittigt i brug på Kronborg når 
renæssancekongerne opholdt sig der.
Mandag den 13. november kommer Musikskolens elever tilbage 
for at akkompagnere præsten og kunsthistorikeren Anne Mette 
Gravgaard som gør rede for renæssancens enorme nybrud i 
billedkunsten - man erindre sig at ordet renæssance både betyder 
noget med stilarter og noget med en tid, i Danmark ca. 1550-1650. 
Finalen blæses mandag d. 4. december i Kronborg Slotskirke af 
ensemblet Scandia Consort, mens Niels Birger Wamberg runder 
emnet "renæssance" af.

Ete Forchhammer 



sammen med forfatteren Alexander Sved
strup og ejeren af villa Julebæk, grosse
rer Christian Tetzen-Lund dvælede ved det 
sted, hvor hun 58 år tidligere havde drukket 
champagne med sin elskede Alexander. 
Svedstrup, der boede ved Kobberdammen, 
havde gennem kejserindens broder, prins 
Valdemar, en nær forbindelse til konge
huset. Der foreligger i privat eje en korre
spondance mellem Svedstrup og Dagmar i 
årene 1907-24.
Efter sin tilbagevenden til Danmark kom 
kejserinden ved flere lejligheder på be
søg hos Alexander Svedstrup, hvilket og
så fremgår af det her viste fotografi fra 
»Fisker Huus« ved Kobberdammen (øverst 
t.h.), hvor man mellem Vilhelmine og Alex
ander Svedstrup ser kejserinde Dagmar.

Efter mindehøjtideligheden i St. Jsaac Katedralen i St. Petersborg den 28. september 2006, hvortil offentligheden 
uventet fik adgang, blev Dagmar under mere private former begravet i Peter & Paul katedralen, hvor resten af 
familien er stedt til hvile. Fotografiet herunder viser sarkofagen med de mange smukke kranse i forbindelse med 
en særlig mindehøjtidelighed dagen efter. Fotografi: Lars Bjørn Madsen 2006.
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LokalTustoriske (Noter
Axeltorvet i kunsten
Kunstmaleren Axel Bentzen (1893-1952) 
har engang fundet vej til Helsingør, hvor 
han har malet Axeltorv en trist vinterdag. 
Bentzen, der var autodidakt som kunstma
ler efter at være løbet fra sin læreplads som 
håndværksmaler, havde tidligt bekendt sig 
til den moderne forenkling af formen og 
glæden ved farverne i sine naturalistisk 
orienterede billeder. Han var nok en af de 
malere, der mest af alle udnyttede vinduet 
i sin kunst, ikke kun som motiv i sig selv, 
men også udsigten derfra. Det er da også 
fra vinduet i et af torvets huse, at han har 
fundet det her viste motiv (udateret maleri 
i privateje, gengivet efter katalog for udstil
ling på Kunstmuseet i Tønder 2006), hvor 
torvets engang så omstridte pissoir er fun
det værdigt i motivvalget, mens han ikke 
har bekymret sig om et markant element 
som torvets brolægning.

Tegninger fra Helsingørs 
Bygnings Commission
Takket være vor volontør Torben Bill- 
Jessen har vi kunnet få digitalfotogra- 
feret alle de mange fine kort og tegnin
ger, der af Landsarkivet i tidens løb er 
udtaget af Helsingør Bygningskomissi
ons sager og befinder sig i nævnte ar
kivs kort- og tegningssamling. Det be
tyder, at Helsingør Byhistoriske Arkivs 
brugere ikke længere behøver at dra
ge til hovedstaden for at benytte dette 
værdifulde materiale. Desuden er hele 
materialet ved at blive lagt ind på vore 
databaser, således at man nemt kan sø
ge efter en tegning eller et kort uanset 
hvilken indgang man benytter til søg
ningen. Til venstre (og forsidebilledet) 
ses en prøve på resultatet - i dette til
fælde en tegning af facaden til Suder-
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gade 31, tegnet af byens murermester Johan 
Trapp i 1839. I databasen kan man eksem
pelvis søge den pågældende tegnings jour
nalnummer og derefter i Landsarkivet nemt 
finde frem til den sag, hvorfra tegningen i 
sin tid er udtaget og dermed få værdifulde 
oplysninger om ejendommen.
Også mange af protokollerne i Landsarki
vet - for tiden realregistrene til skøde- og 
panteprotokollerne i Helsingør Byfogedar
kiv - er blevet digitalfotograferet af Torben 
Bill-Jessen, og når disse er bearbejdet og 
lagt på CD. kan man nemt benytte materia
let og eksempelvis finde ejerne til den før
nævnte ejendom - igen uden at skulle den 
lange vej til hovedstaden, men blot til Mu
seet Skibsklarerergaarden, hvor arkivet nu 
har til huse.
Så selv i disse for kommunerne så trange 
tider kan vi kun glæde os over vore 3 dyg
tige og myreflittige volontører, der arbej
der for arkivet.

Samhandel over Sundet
1 Helsingørs Avis den 7. februar 1838 kun
ne man på forsiden læse følgende artikel: 
»Det er nu omtrent 9 Aar siden, at Sundet 
var saa stærkt tillagt midtstrøms, at man 
kunde passere Isen ligeover til Helsingborg. 
1 disse Dage har man atter denne Sjelden- 
hed, som bringer et for Aarstiden ualminde
ligt Liv og Munterhed paa Gaderne ved de 
mange af Skaanes Beboere, som dagligen 
gjæste Byen. Efter officiel Opgave vare dis
se Gjæsters Antal i Søndags 100, i Mandags 
296 og igaar 452. Dette extraordinaire Sam- 
qvem med Skaane giver ogsaa Anledning til 
en Product-Afsætning af mindre betydende, 
men curiøs Art. Skaaningerne ere saa ind
tagne af vore Kommenskringler, at de kjøbe 
dem i sneseviis, og bringe dem, trukne i en 
Snor og hængte om Halsen, tilbage med sig 
til Hjemmet.« Det var nok ganske naturligt, 
at ingen skibe denne kolde vinterdag havde 
klareret Øresundstold.
Om det var kulden, der var skyld i, at en rej
sende - utvivlsomt en kvinde - havde mistet 

en pakke, melder historien ikke noget om, 
men indholdet var beskrevet som følger: 
»halvanden alen bobinet, kniplinger, bobi
netsstrimler, to usyede forklæder, et stort sil
ketørklæde med hvide blomster, et par fran
ske handsker, et par sidekamme, en del tråd, 
bændler, synåle og snorelidser m.m., alt ind
pakket i nogle københavnske adresseaviser 
og ombundet med seglgarn.

Kammerherreinde Magdale- 
ne von Kroghs dødsbo
I 1848 døde Magdalene von Krogh, enke 
efter og kusine til direktør ved Øresunds 
Toldkammer Adam Gottlob von Krogh, 
der var død i 1839. Enken havde fået lov til 
at blive boende på Marienlyst Slot, en bo
lig, de havde haft siden Krogh i 1796 hav
de overtaget forpagtningen af den kongeli
ge ejendom. Herom kan læses mere i mu
seets årbog 1993, og i Helsingør Avis den 
22. marts 1848 kunne man gøre sig bekendt 
med følgende avertissement:

Strébaaen ben 11 te Wr>l forftf. og 
følgenbe Sagt', fra om Morgenen Ml. 9$, bliver 
geb Station, fom afpolbeø paa Marienlpft her Peb 
Spen, bortfotgt en beipbelig Seel gobt Snbbo 
og Søbøre, tilpørenbe afoøbe Æammer^erreinbe 

v. ÆrogH éti'rvbo, og bejtaaenbe af Sulb, 
pvoriblanbtét Strmbaanb mebSuoeler, Sølv, 
bvoriblanbtfølvffaftebe .Knive, Safter, ©feer, Ataffe® 
fanbe, o. a., sytet, Srpftal, Slab og karafler, 
^oreettain og fajance, pvoriblanbt et ftort ©pifes 
ftel af Sngelft gajance, Spfeftoner, pvor» 
iblanbt en brillant forgvlbt til 6 épø, 
jaffelupre, mahogni og anbre æeubler, font Ses 
ppaer, Sæneitole og anbre Stole, Jivan», ©pifes, 
Spilles og ©fribeborbe, Speile, 25uffet, Spatol, 
Spiffoniere, Sotnmober, ©fabe og Senge, Sult” 
tæpper, ©engeflæber, Sinneb og Jrcffctøi, 
bwriblanbt flere Sæt fiint Jamaffeø, pviN 
ffaftebe Jtnibe og Safter, Æjøffentøi af Kobber, 
Meøfing, Scrn og ælif, Sræfang famt nøgle Sø= 
ger og SJine paa Souteiller tn. tn. nt., hvorover 
SUt be trpfte gortegnelfer nogle Jage forinben 
Stationen for 6 g. ©tf. ville være at erpolbe bo« 
Kjøbmanb 4'- S- S&olm paa Steengaben ber i 
æpen.

Sffeeterne ville blive til Sftcripn paa Sfiictioiu« 
Itebet Manbagen ben lObe SIpril fra Kl. 11—2.

^elfingør, ben 20be Mart« 1848.
£>tto Seåperfen.
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De gode, gamle emailleskilte
Conni D. Jonansen i Snekkersten har til 
museet skænket en række fine emailleskilte 
fra Wiibroes Bryggeri og Kronborg Fløde 
Is. Emailleskiltene kender de fleste af den 
ældre generation, idet disse var gode, vejr
bestandige formidlere af reklamebudska
berne, og således var at finde på muren til 
de fleste butikker og værksteder. Landkøb
manden med sine øl-skilte er vel den bedst 
kendte, men også cyklesmeden med skiltet 
for de gode, uopslidelige cykledæk husker 
man. Og så var der den helsingørske Kron
borg Fløde Is med den karakteristiske lil
le grønlænderpige, som i nordlysets skær 
fremviser et par af fabrikkens produkter.

Og mens vi nu dvæler ved kulden og tæn
ker på den forestående vinter, så havde 
Helsingørs Politikammer i januar 1850 ind
givet følgende meddelelse:
»Til Gliden med Haandslæder eller Kjelker 
ned over Hovedlandevejen ved Svingelpor
ten og ned ad Skraaningen ved Billedsve

jen [Esrumvej] ved Møllerne, og paa Gur- 
revejen [snarere GI. Hellebækvej] ved Ma- 
rienlyst Slotshave, bliver som farlig og hin
derlig for Færdselen paa disse Steder her
ved forbudt. De, der antræffes i Overtrø- 
delse af dette Forbud, ville blive anholdte 
og Slæderne dem fratagne, ligesom de ef
ter Omstændighederne kunne vente at bli
ve anseete med Mulet [bøde]. Forældre og 
Pleieforældre opfordres til at afholde de 
deres Tilsyn undergivne Børn fra at deelta- 
ge i dette Uvæsen, til hvis Standsning også 
de Omboende anmodes om at bidrage ved 
at borttage Slæderne og derom at gjøre An
meldelse til Politiet.«
Ak, ja. Det var dengang, der var lov og or
den til!

Hukommelsens kunst
I 1850 havde man åbenbart allerede fundet 
på kurser i memoteknik for dem, der måtte 
have behov for sådant. Den angiveligt lær
de, dr. philos Carl Otto (han synes at have 
undladt sit efternavn), der boede i Strand
gade, tilbød i en række annoncer i Helsin
gør Avis (se øverst side 13) kurser for da
mer og herrer i Øresundsforeningen, der lå 
i Hestemøllestræde. Damerne om formid
dagen og de travle, arbejdende herrer om 
aftenen. Den lærde instruktør er ikke umid
delbart at spore i folketællingerne, og vi 
har ikke i vort arkiv kunnet finde noget om 
ham, men sker det, vil vi naturligvis lade 
vore læsere det vide. Så er annoncen herun
der fra samme år mere håndgribelig.

Mit nye etablerede Magazin 

paa Steengaden Nr. 146 
i Vraelleer IVatlmnsons Gaard 
er nu fuldstændigt assorteret med saa- 
vel Herre- som Damear tikler 
i smagfulde Dessins til yd er s t lave 
Priser, hvormed jeg har den Ære 
at anbefale mig. Ærbodigst
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Mnemotechmk (Hukommelseskunst).
Dersom et tilstrækkeligt Antal Deeltagere melde sig, agter Undertegnede i Lobet af næste 

Uge at aabne to Cursus i Mnemotechniken for Damer og Herrer. Foredragene for Damer ville 
finde Sted hver Dag, med Undtagelse af Søndag, om Formiddagen fra Kl. 11 — 12 o" for 
Herrer om Aftenen fra Kl. 7—8 i Oresunds Forenings blaae Sal, hvortil ogsaa Ikkemedlem- 
mer af Clubben have Adgang Et Cursus bestaaer af omtrent 12 Lectioner, og Honoraret er 
for det hele Cursus 5 Rbd. pro persona. Under hvilke Betingelser jeg i Privatcirkler "iver 
Underviismng, erfarer man, naar man henvender sig personligt til mig i min Bolig, Strand
gaden Nr. 364 2den Sal, om Formiddagen mellem Kl. 9 og 11. Sammesteds tegner man sis til 
det offentlige Cursus. o &

Et kursus i dans kunne en tidligere elev fra 
det kongelige teater, W. Lund, tilbyde by
ens børn i august 1852: »Undertegnedes 
Dandseskole for Børn tager sin Begyndelse 
Tirsdagen den 17de August. De ærede For
ældre eller Værger, som ville anbetroe mig 
deres Børn til Underviisning i samme, be
des behageligst at tegne sig paa den hos Hr. 
Boghandler Wagner hanlagte Liste, hvor 
det nærmere desangaaende erfares.«

En elektromagnetisk telegraph
I september 1852 fik Helsingør sin første 
telegraf. Den blev etableret med kontor i

Carl Otto. 
Dr. philos.

Øresunds Toldkammer, og ledningen, der 
blev trukket helt fra København, var be
skyttet af et såkaldt »guttapercha-rør«. In
de i byen blev den gravet ned i fortovene, 
og i »visse Afstande ville umiddelbart ved 
Husene smaae Kasser af en Afvisersteens 
Størrelse blive anbragte, hvori Undersøgel
ses-Apparaterne forefindes«. Fra Øresunds 
Toldkammer førtes ledningen gennem Al
léen, Kongensgade og Fiolgade til Konge
vejen udenfor Svingelport. Borgerne blev 
ved annoncer om anlægsarbejdet opfordret 
til »med Beredvillighed at imødekomme de 
Mænd, til hvem dette almeennyttige An
lægs Udførelse overdrages«.

Fortsat fra side 2
Dekorationen er udført med et drevent håndelag, men maleren har også bygget på et forråd 
af forlæg, såvel hvad angår figurer som ornamentik. Baggrundsmateriale og en nærmere 
karakteristik af stil, datering og ikonografi kræver en mere tilbundsgående undersøgelse af 
Bymuseet og Nationalmuseet, ikke mindst inden for 1500- og 1600-tallets trykgrafik. Un
der alle omstændigheder er loftet et værdifuldt vidnesbyrd om borgerlig rumudsmykning 
i 1600-årenens Helsingør. I Christian den Fjerdes sidste regeringsår havde to femtedele af 
de borgere, som stiftede hjem i Helsingør, indrettet sig med billeder på væggen. De vel
havende selvfølgelig mest. Hjemmenes dekorationer lå imidlertid ikke kun i indramme
de billeder, men også i renæssancens og barokkens rumudsmykning, som vi kender frag
mentarisk i mange af Helsingørs fine borgerhjem. Havde naboen, tolderen, rådmanden el
ler den velstående købmand et særlig fint interiør, måtte man selv også have det. Hvad vi 
indtil videre har fundet i Helsingoranernes hjem, har kun været mindre dekorerede flader 
på vægge og aldrig loftsudsmykninger. At de til gengæld har været almindelige, er vi ik
ke i tvivl om, blot er de aldrig bevaret som her, centreret omkring de helt fortryllende dyre- 
ovaler med Noahs Ark i Stengade 56.
Loftet vil efter endt konservering i 2007 komme til at hænge på Bymuseet i Peder Brahe 
salen. Lone Hvass
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»Søvn og salig 
hvile«
En knipling, et stykke af en silkepnde 
og et hovedtøj lå blandt hele og ituslåe
de kister i gravkældrene under Helsingør 
Domkirke.

I forbindelse med kirkens restaurering 2000/2001 
blev gravkældrene frilagt. I disse kældre hav
de Helsingørs velhavende borgerskab ladet de
res pårørende begrave fra 1600-tallets begyndel
se og 200 år frem.
Efterhånden, som der i årenes løb skulle flere 
kister ned i gravkældrene, blev de gamle kister 
skubbet til side eller indholdet blev tømt over 
i såkaldte benkister. De åbne kister gav muse
erne en enestående mulighed for en nøjere un
dersøgelse af, hvorledes Helsingørs velhaven
de borgerskab stedte deres døde til hvile. Det vi
ste sig, at der var brugt megen omhu på, at den 
døde skulle hvile så smukt som muligt i kisten. 
Ligklæderne var pyntet med kniplinger, sløjfer 
og rosetter. De unge piger havde ofte en krans 
af kunstige blomster om håret og der var strø
et ægte og kunstige blomster og plantedele ud 
over de døde.
Fra denne verden under kirken har museumsfol
kene taget fragmenter og løsfundne tekstiler op. 
Eksempler på hvordan vore forfædre var udstyre
de på deres sidste rejse, kan nu ses på en særud
stilling på Flynderupgård Museet i Espergærde.

Udstillingen med begravelsestøjet er lavet på for
anledning af den internationale museumsorgani
sation ICOM’s tekstilgruppe, der på deres ver
densmøde i København har ytret ønske om at se 
disse unikke genstande, som man efterhånden 
har hørt om viden om i museumskredse.
Vi mener således, at andre interesserede også 
skal have mulighed for at se disse unikke gen
stande. Da de desværre meget dårligt tåler lys, 
vil udstillingen dog kun vare fra 7. oktober til 26. 
november 2006, hvorefter de bliver pakket ned 
på magasin, hvor de formodentligt vil blive lig
gende de næste mange år.
Foruden særudstillingen med ligtøjet er der en 

større særudstilling »Mange slags tøj« med strik
ketøj - herunder hønsestrik - hovedtøj, fodtøj, 
dækketøj, undertøj og meget andet. Denne udstil
ling varer frem til 7. januar 2007.

Hvor finder jeg kulturhistorien?
I samarbejde med Nordsjællands Folkeuniversitet arrangerer Helsingør Kommunes Museer 
i efteråret og vinteren 2006-07 et kursus i såvel brugen af de forskellige arkivers og andre 
institutioners materialer, som læsning af gotisk håndskrift, der kan hjælpe slægts- og lokal
historisk interesserede i at finde de nødvendige og oftest spændende oplysninger. Mange af 
Helsingør Byhistoriske Arkivs brugere har efterspurgt sådanne foredrag, og i forbindelse 
med nyindretningen af arkivet i Museet Skibsklarerergaarden i Strandgade 91, har vi fundet 
tiden og lejligheden inde til realiseringen af disse.
Takket være samarbejdet med Nordsjællands Folkeuniversitet har det været muligt at skaffe 
kendte foredragsholdere, der er virkelige eksperter på deres område. Den slags er naturligvis 
ikke gratis, men prisen for hele kurset på ialt 7 foredrag har alligevel kunnet holdes nede på 
ialt 400 kr pr. deltager. Museet har lavet en folder, der fortæller om de enkelte foredrag, og 
den kan fås ved henvendelse til Nordsjællands Folkeuniversitet (4921 2525), der også tager 
imod tilmeldinger til kurset. Hurtig tilmelding tilrådes, da deltagerantallet er begrænset.
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Itu r 
ntåten £00 b
Kulturnatten på Bymuseet og vort 
indslag på Espergærde Bibliotek 
var helt i renæssancens ånd. og en 
meget stor succes. Med 14 dragter 
af fornemste karat anno 1550-1650 
fyldte vi underetagen og Herluf 
Trolle-salen. De fleste af dem, der 
brugte hele deres aften på at for
midle historie for byens borgere er 
glade volontører. De bidrog derfor 
ganske gratis for kommunen med 
at gøre historien levende. Mere end 
720 gæster besøgte Bymuseet. Vi er 
her på Bymuseet utrolig taknemlige 
for både gæsterne og de frivilliges 
meget store arbejde. Beklageligt at 
Helsingør Dagblad, i modsætning 
til Frederiksborg Amts Avis, ikke 
fulgte renæssancetemaet op - det

Lone Hvass

ss

understreger min personlige opfat
telse af at det er ganske lige meget 
med temaet på Kulturnatten - bare 
der er åbent hus.
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Tøre-ninas ~fcivte-nc(fre-n
Besøg på kirkegården:
Hvad gravstenene fortæller

Søndag, den 29. oktober 2006, kl. 13.30.
Mødested: Det nye kirkegårdskontor på 
Møllebakken.

Bag gravstenenes navne på kirkegården 
på Møllebakken gemmer sig mange hi
storier og skæbner, som må interessere al
le helsingoranere med interesse for lokal
historien.
Kirkegårdens historie går tilbage til 1500- 
tallet og har nu et areal er 7 hektar svaren
de til ca. 20.000 gravpladser.
Kirkegårdens inspektør Vagn Søborg Lar
sen fortæller om de forskellige gravsteds
former, om historiske krigergrave og andre 
kendte gravsteder.

Foredrag: Danske spor i Skåne

Lørdag, den 18. november 2006, kl. 14.00 
i Museet Skibsklarerergaarden, 
Strandgade 91.

Museumsforeningen har i de seneste år 
foretaget flere ekskursioner til Skåne og 
deltagerne har fået et godt kendskab til 
Skånes historie.
Denne eftermiddag vil regionalhistorike
ren Ingrid Dora Jarnbjer, Helsingborg, 
fortælle om de mange danske levn, der 
endnu findes, i denne gamle danske lands
del, sprogligt, kulturelt og historisk.

Foredrag:
Myanmar - det ukendte land i øst

Lørdag, den 9. december 2006, kl. 14.00 
i Skibsklarerergården i Strandgade.

Hvorfor besøge et land med militærdikta
tur, som nobelprismodtageren Aung San 
Suu Kyi fraråder al indrejse til?

Museumsinspektør Lars Bjørn Madsen, 
der jævnligt besøger landet, vil besvare 
dette spørgsmål i sit foredrag og fortælle 
om det lukkede, ukendte land Myanmar, 
det tidligere Burma, i øst, der med sit mi
litærdiktatur er mere eller mindre boykot
tet af de fleste lande og rejsearrangører.

© Lars Bjørn Madsen foto 2004

Det langt overvejende buddhistiske tro
peland har en yderst venlig og smilen
de befolkning, der, trods stor materiel fat
tigdom, åndeligt er yderst rige. Regerin
gen ynder ikke for megen vestlig ødelæg
gelse af landets rige kultur, hvilket gør 
Myanmar endnu mere eksotisk i vore øj
ne. Mændene går således stadig i en ne
derdelslignende longyi og kvinderne - der 
siges at være verdens smukkeste - i lange 
snævre kjoler.
Foredraget ledsages af lysbilleder.


