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HELSIN<S0RLEI<SII<ON PÅ NETTET?
Helsingør Kommunes Museer har i samarbejde med 
Helsingør Kommunes Biblioteker søgt Kulturarvssty
relsen om støtte til at påbegynde et Helsingør Leksi
kon på intemettet.
Vi vil oprette leksikonet i det, der hedder web 2.0 
teknologi - samme teknologi som leksikonet Wiki- 
pedia, som nogen måske kender, anvender. Fordelen 
ved web 2.0 teknologien er, at den almindelige bor
ger og eksperterne på lige fod kan bidrage med tekst 
og billeder til leksikonet. Man kan altså sidde hjem
me ved sin egen computer og sende et bidrag til Hel
singør Leksikon.
Det er vor opfatttelse, at et sådant leksikon ikke ale
ne vil være til stor hjælp for brugerne, men i høj grad 
til ligeså stor hjælp for museerne. Sagen er jo, at vi 
via brugerne af leksikonet får fat i ellers helt ukendte 
kilder til kulturhistorien, nemlig de mange personer i 
ind- og udland, som har stor viden om et bestemt em
ne og måske ejer relevante genstande eller arkivalier. 
Det kan være en person i Skive, der i en menneskeal
der har ejet netop det hus i Aalsgaarde, vi har skrevet 
en artikel om, og som i sagens natur har endnu mere 
at fortælle om huset og dets beboere. Vi nyder i for
vejen godt af vor kulturhistoriske brevkasse i ugeavi
sen Nordsjælland. Eksempelvis blev vi ringet op af 
en person, der havde læst vor artikel om Nygaard og 
kunne bidrage med mange ældre fotografier af går
den, som vi fik lov til at låne og scanne.
Museet og bibliotekerne er naturlige samarbejdspart
nere i et sådant projekt. Biblioteket klarer - forenklet 
sagt - opbygningen og museet indholdet - og så er det 
ellers op til brugerne at suge viden til sig og gerne gi
ve indholdet yderligere styrke! For at fremme opbyg
ningen af Helsingør Leksikon og hurtigst muligt sik
re en vis mængde artikler, vil der blive brugt ressour
cer på at danne et netværk af lokale bidragydere, ikke 
mindst de lokalhistoriske arkiver i vor kommune.
Men det hele kommer an på, om vi far de nødvendige 
økonomiske midler. Så vi venter spændt!

Forsidebilledet (udsnit af maleri)
Vor berømte guldaldermaler Jens Juels billede fra 1790 ’erne 
af udsigten fra Marienlysts romantiske have over Helsingør 
og Kronborg fortæller på prægtigste vis om den store herlig
hedsværdi Marienlyst og dets omgivelser stadig har for byen. 
Måtte dog langt flere forstå og værdsætte denne!
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At gå en tur i Teglstrup Vang (Koha
ven) i begyndelsen af maj er en rig or
nitologisk oplevelse. Svanen ligger på 
sin sædvanlige rede ude på øen i Bon
dedammen omgivet af blishøns og lap
pedykkere, grågæssene har fået gæslin
ger nede i Pernille Sø, og i skoven hø
res sortspættens kly kly og sangdros
lens herlige sang fra toppen af træerne. 
Ude på de åbne marker mellem græs
sende køer sidder i buskadset en lille 
flok halemejser sammen med en flue
snapper. Men al fuglesang domineres 
af nattergalene, der lige ankommet. De 
sidder i hver deres område af vangen 
og synger hinanden og hunner op med 
deres store sang. Der rulles og der fløj
tes og der piftes, der kæmpes om ter
ritoriet og der udøves en sangerkunst 
ganske som hos mine nyerhvervede 
»nattergale« hjemme i stuen.
Efter at have opgivet min indædte 
modstand mod fugle i bur, er jeg i dette 
forår blevet total omvendt og er nu en 
lidenskabelig kanariedyrker. Tilskyn
det først og fremmest over glæden ved 
dyr, men også fordi jeg i tilgift har fået 
mulighed for at dyrke en særlig histo
risk interesse nemlig kanariernes kul
turhistorie i Europa.
Kanariefuglen er i familie med siskener 
ind imellem kunne man godt tro at vo
res hjemlige grønsisken var en kanarie

fugl, når den sidder i haven og »gnæk- 
ker«. Det latinske navn for kanarieme 
er Serinus Canaria, hvilket viser at ar
ten faktisk tilhører sisken-slægten.
Kanariens hjemsted er De Kanariske 
Øer, Madeira og Azorerne. Den vil
de fugl beskrives som en 12,5 cm. 
lang fugl. Hannen har et lyst, grøn
gult bryst, bug og nakke og ryg er oli
vengrønne. Hunnen mindre gul og me
re grå. Kanariernes naturlige opholds
sted er et parklignende og græssteppe- 
agtigt landskab mellem cypresser og 
nåletræer.
I februar og marts begynder ynglepe- 
rioden afhængigt af de klimatiske for
hold, de lever under og hanneme syn
ger utrætteligt. Sangen markerer den 
enkelte hans territorium, hvor den skal 
trække hunnerne til sig, ganske som 
vores hjemlige nattergale.
Spanske munke var de første, der fan
gede de små tillidsfulde fugle og satte 
dem i bur. Omkring 1485 blev de såle
des bragt til Europa.
Herhjemme var vi skam også hurtige 
med at indføre kanarier, takket været 
Øresundstolden. Allerede i 1570 befa
ler kongen Henrich Mogensen, tolde
ren i Helsingør, straks med kongens 
bud at sende kongen noget frø til hans 
kanariefugle. Kongen har utvivlsomt 
haft fuglene på Frederiksborg, for det
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er derfra han udsteder sin befaling. 1 
1577 beder han toldskriver Frederik 
Leyel i Helsingør om at købe sig 8-9 
»gode kanariefugle«. Om kongen og
så har haft andre fugle i bur er muligt, 
mens de fugle, som kongens fuglefæn
ger i Teglstrup Vang indfangede, var 
kramsfugle til det kongelige køkken. 
Godt 30 år senere, i 1606, kunne man 
gå ned i Stengaden og købe kanariefug
lefrø hos Anne Didrik Piper, en af by
ens rige og velassorterede isenkræm
mere. Det må have været byens velstå
ende borgere, der kom hos hende for at 
købe frø blandt alle de andre varer, hun 
solgte deri, blandt tobakspiber. Det var 
blevet en udbredt skik at give kanarier 
som gaver blandt de rige klasser i det 
meste af Europa. Adelen og borgerska
bets damer brugte kanarierne som kæ
ledyr. De første mutationer havde sam
tidig fundet sted i Sydeuropa og fjer
dragten ændrede sig fra grøn til gul. 
Via skibsfarten nåede fuglene nu og
så til England og Frankrig. I Helsin
gør har man ligesom med indførelsen 
af tobakken været hurtige med impor-

Tegning fra midten af 1800-tallet af fuglekræmmeren 
med sine bure. Øverst side 5 ses to fuglefængere med 
deres bure på ryggen. Nederst et fuglebur af overdå
dig form som et palads. Kanarienmuseum der Berg- 
stadt Sankt Andreasberg, Hartzen.

ten takket været øresundstolden. Må
ske stammede Frederik 2.’s fugle fra 
Spanien.
Fuglehandlerne, der vandrede fra det 
sydlige Europa kom blandt andet til 
Tyrol, hvor kanarieopdrættet kom til at 
spille en væsentlig rolle. Højdepunktet 
i opdrættet skete i løbet af 1700-tal I et 
og ind i 1800-tallet. Tyrolerne stod og
så for opdrættet af de første nattergale
sangere, bedre kendt undemavnet Wa- 
terslager. På grund af kanariernes ev
ne til at imitere andre fugles sang, lod 
man de unge kanarier høre på natterga
le, for at de kunne optage nogle af nat
tergalestroferne i kanariesangen. Fra 
Tyrol spredtes kanarierne efterhånden 
til Tyskland, og i Harzen fik sangkana- 
rieme rigtig slået deres popularitet fast. 
Bjergarbejdeme forfinede den oprinde
lige kanariesang i modsætning til tyro- 
lernes nattergalepåvirkning. Derefter 
blev kanarierne kendt over hele verden 
under navnet Harzer, Roller og Harzer 
Edelroller
I Harzen i den lille by Sankt Andreas
berg, den højest beliggende by i Har
zen (900 m.oh.) findes hovedsædet for 
opdrættet af Harzer Roller og Watersla- 
ger, og den historie kan man se og læ
se alt om på det lille museum Harzer - 
Roller - Kanarien Museum.
Her blev opdrættet blandt andet et fa
milieforetagende og et husflidsarbejde, 
hvor omgivelsernes store rigdom af træ 
gav gode muligheder for tilvirkning af 
store og små træbure - transportbure, 
pyntebure og ganske almindelige ka
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nariefuglebure. I 1806 registreredes en 
fuglehandler som hovederhverv.
Her blev handelen med kanarier også 
lagt i faste rammer, og de blev i 1800- 
årene en stor eksportvare især til USA. 
Fuglehandlerne vandrede med de små 
transportbure på ryggen fra Harzen 
til Bremen på en uge, hvorefter fugle
ne blev udskibet til Amerika, derefter 
vandrede fuglehandleren tilbage med
bringende to måneders løn. Om året 
blev der solgt 4.000 kanarier fra Sankt 
Andreasberg. På det lille museum kan 
man få alt at vide om kanariernes kul
turhistorie og om Sankt Andreasbergs 
særlige stilling som centrum for fugle
handlen. Her er indrettet et køkken fra 
begyndelsen af 1900-årene og her sid
der der 15 kanariehanner i hver sit bur. 
Waterslager og Roller Harzer skråler 
om kamp med museets gæster. Fug

lene stod of
test i et køk
ken, hvor 
flest menne
sker opholdt 
sig og sam
tidig var hu
sets varme
ste sted.
Kanarierne 
kom også til 
at spille en 
rolle for mi
nearbejder
ne i Harzen. 
Fugle blev 
bragt ned i 
minerne af arbejderne, der på fugle
nes sang, når den ophørte, var klar over 
at farlige gasarter havde udviklet sig 
i minegangene eller der blev iltman
gel. »Storkøbmand« C. Reiche solg
te i 1882 til 1883 120.000 kanariehan
ner - 10.500 til Sydamerika og 5.600 
til Australien og til Sydafrika 3.000. 
Ca. 30.000 gik til andre lande i Euro
pa og 12.000 til det øvrige Tyskland. 
Over 350 familier opdrættede kana
riefugle i Sankt Andreasberg i 1883. I 
1885 var der ca. 200 kanarieforeninger 
og i 1890 dannedes Der »Weltbund« og 
»Verband Deutscher Kanarieziichter«. 
Burmageriet opstod som hjemmearbej
de i 1930’eme i Sankt Andreasberg, og 
i 2001 åbnes Harzer - roller-Kanarien-
Museum.
Den videre kanariehistorie i Danmark 
skal jeg ikke komme ind på her, blot 
nævne to personligheder i litteraturen 
der også holdt kanariefugle.
Just Mathias Thiele (1795-1874) ud
sendte i 1869 erindringer fra Bakke
huset med dets særegne miljø. Han be
skriver Rahbeks studererkammer: »1

5



den yderste Vinduesfordybning havde 
han sit Skrivebord, der altid var fuldt af 
Correcturark og deslige, - i Vinduet et 
Fuglebur med en Kanariefugl, til hvis 
skærende Melodier han havde væn
net sig saa længe, at han nu ikke kun
ne undvære denne Lyd for Øret, naar 
han skulle arbejde. Desuden var det 
hans Vane, nu og da at række op i Bu
rets Frøkasse, for at tage nogle Kana- 
riefrøkorn, som han, med Fingerspid
serne for Munden, afskallede og tygge
de. Da han næsten altid var i denne at
titude, naar han gjorde sig den adspre

delse at komme lidt ind i Dagligstu
en, fik han deraf Øgenavn af sin Kone, 
der som oftest, naar hun talte om ham, 
kaldte ham »Egernet«. I gode gamle 
Salmonsen kan man læse om Canna- 
bis’ens virkning: »De (nyderne) hen
sættes i en salig tilstand, hvor de lig
ger hen, følelsesløse, glemmende tid, 
og sted. Kanariefuglene fortrækker og
så ligesom gamle Rahbek de store can
nabisfrø blandet alle de andre hirse
frø m.m., som kan findes i fuglehand
lerens kanarieblanding. Når man besø
ger Bakkehuset i dag, er der stadig en 
beruset kanariefugl, der synger omkap 
med en evt. foredragsholder.
Også karen Blixen havde fugle i bur. I 
1910 skriver hun i sin dag bog under sit 
ophold i Paris om hendes køb af fugle i 
bur. Vi ved ikke med sikkerhed om det 
er kanariefugle, for man havde også vilde 
fugle i bur, f.eks. dompapper, stillidser og 
mere eksotiske fugle som papegøjer. Søn
dag den 3. april er hun sammen med sin 
søster Ea ude og købe kopper, blækhus og 
to fugle i bur. Senere hører vi flere gange 
om, at hun køber mad til fuglene, og da 
hun den 1 .juni forlader Paris har hun fug
lene med hjem i toget.

Bekjendtgjørelse
Da det jevnligen indtræffer, at Natterenoveringen udføres i utætte Vogne, hvorved Ga
derne overspildes, og Stank og Ureenlighed forvoldes, finder jeg mig herved foran
lediget til at advare alle Vedkommende om nøie at paasee, at de Vogne, der afbenyt
tes til dette Arbeide, ere behørigen tætte, og at Intet spildes paa Gaderne, da i modsat 
Fald ikke alene den fornødne Rengjøring af de paagjældende Gadestrækninger vil bli
ve foranstaltet paa Vedkommendes Bekostning, men disse tillige anseete med Mulet, 
og vil ikke alene vedkommende Huuseier eller Beboer, der har ladet Arbeidet udføre, 
men ogsaa den eller de, der have udført samme, forsaavidt de ikke staae i Tjenestefor
hold til ham, i deslige Tilfælde blive draget til Ansvar.

Helsingørs Politikammer den 9. August 1851. W. Crone
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o
INDUSTRIKULTURENS All
I HELSINGØR

af Eva Trein Nielsen

Helsingør Bymuseum sætter fokus på 
industrikultur med en webudstilling 
med titlen »Helsingør - omstillingspa
rat og fleksibel«.
På Historiens dag d. 3. juni om eftermid
dagen samles børn, forældre og bedstefor
ældre for at opleve bygning 13 på Værftet 
og høre om at være barn og ung i produk
tionen fra 1760’eme til 1960’erne. Til ef
teråret kommer en række foredrag i Folke
universitetsregi.
2007 er Industrikulturens år. Sidste år var 
viet Renæssancen. I de senere år er traditi
onen med at sætte fokus på temaer eller på 
jubilæer kommet til os fra udlandet. Nog
le finder det kunstigt, at man skal interes
sere sig for noget på kommando, men erfa
ringen viser, at der er meget at vinde med 
denne fremgangsmåde. Der er en stor, men 
spredt interesse for historie blandt folk, 
og medierne er ikke interesserede i noget, 
der ikke er en nyhed. Ved at samle sig om 
et tema, kommer man ned under overfla
den og ved at gennemgå mange varianter 
af temaet kommer publikum tilstrækkeligt 
ind i emnet til, at de senere vil følge med i 
nye opdagelser og være opmærksomme på 
eventuelle bevaringsproblematikker.
Industrikultur er endnu ikke helt accepteret 
af publikum som værende interessant. Den 
er for tæt på os, til at vi har den fornødne 
distance. Næsten halvdelen af de adspurgte 
i en undersøgelse mente, at emnet vækker 
associationer til grimhed, ensretning, ned
slidning, miljøkatastrofer og almindelig tri
stesse. Sandheden er, at det er industrisam
fundet, der har skabt vores velstand, Mas
seproduktionen betød, at vi kunne fa del i 
en velstand, der i ældre tid var ren fiktion. 
Begrebet håndværk er ikke en garanti for

kvalitet, og forvandlingen af landbokultu
ren ikke kun en dårlig ting. Hele vores må
de at indrette os på, er præget af industri
samfundet. Og industribygninger kan have 
deres egen rå skønhed, der oven i købet er 
ved at komme på mode.
Helsingør var fra 1880-1980 en udpræget 
industriby. Den er nu igen en handelsby 
og de fleste minder om industrisamfundet 
forsvundet. Webudstillingen præsenterer 
Helsingør Bymuseums arbejde gennem 30 
år med at indsamle og formidle byens in
dustrielle fortid. Men der er stadig man
ge aspekter, der er dårligt belyst. Hvordan 
var det at arbejde i forskellige grene af in
dustrien? Hvordan var det f.eks. at væ
re kontorassistent på Værftet og andre ste
der? Hvordan var det at arbejde forskelli
ge steder i hierarkiet? Hvordan talte man 
til hinanden? Hvem kunne man omgås? 
o.s.v. Webudstillingen opfordrer således 
alle, der har en fortid i Helsingørs industri 
til at forvandle sig til historiske kilder og 
sende et bidrag til museet.
Et katalog, der præsenterer alle arrange
menter i hele landet kan købes for 10 kr i 
museumsbutikken på Bymuseet.
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Historien 
bag en 

udstillingstekst

På Flynderupgård Museet markeres in
dustrikulturens år med udstillingen »In
dustrien i hjemmet«.
Under overskrifter som Industrien i køk
kenet, -i stuen -i klædeskabet, - i koste- 
skabet - i vaskekælderen og i udhuset vises 
en lang række industrifremstillede brugs
genstande, der har haft indflydelse, på den 
måde vi lever i vore hjem.
Forud for udstillingen blev magasiner og 
registreringskort nøje gennemgået for, mel
lem museernes godt 50.000 genstande, at 
finde gode eksempler på industrifremstil
lede genstande.
For at vise den rivende udvikling, der i lø
bet af forholdsvis få år er sket inden for den 
æterbårne kommunikation, ville vi bl.a. ud
stille et krystalapparat - den første primiti
ve radio, der kom ud i de danske hjem.
Ifølge vores kartotekskort fandtes to kry
stalapparater i samlingen. Da de kom ned 
fra deres nummererede hylder, viste det sig 
imidlertid, at det ene, som har tilhørt bog
bindermester Ludvigsen i Helsingør, abso
lut ikke kunne være et krystalapparat. Men 
hvad var det så?
Opslag i diverse bøger hjalp ikke meget, så 
vi måtte ty til Internettet.
På æsken stod »Acousticon« og en søgning

På 
dette 

navn førte videre til 
Oticons hjemmeside, og det vi-

ste sig, at »krystalapparatet« var et høre
apparat !
Ved mailkorrespondance med Oticons 
forsknings- og museumsafdeling fik vi ef
terhånden opklaret en masse omkring det 
pågældende apparat og var endelig i stand 
til at skrive en fyldig tekst til udstillingen: 
»Et amerikansk fremstillet høreapparat af 
mærket Acousticon brugt i Helsingør i 
1930’erne.
Den dåseformede lydmodtager er forbun
det med regulatoren, hvor man kan tænde 
og slukke, samt skrue op og ned for lyden, 
som går til hørestykket, som skal anbringes

Øversi ses bogbindermester Ludvigsens omfangsrige 
apparatur, der viste sig ikke at være et krystalappa
rat, men et »Acousticon« høreapparat. Leverandørens 
regnskabsprotokol er bevaret hos Oticon, og her ser 
man den post (udsnittet gengivet herover), der fortæl
ler, at Ludvigsen i 1933 måtte betale 225 krfor denne 
nødvendige anskaffelse - en ganske betydelig udgift 
dengang, hvor tilskudfra det offentlige endnu var et 
ukendt begreb. På side 9 ses et par sider fra en samti
dig brochure for apparat et. Venligst udlånt af Oticon.
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i øret. Strømmen til apparatet kommer fra 
et stort fladt batteri.
Modtageren kunne enten hægtes på tøjet 
eller - ved vigtige samtaler - stilles på bor
det i den medfølgende bordholder. Hele ap
paratet med batteri vejer godt og ve! 400 
gram. Et tilsvarende moderne høreapparat 
vejer 2 gram!
Da apparat blev anskaffet i 1933, kostede 
det 225 kr, som brugeren selv skulle beta
le. Først i 1951 kom der offentligt tilskud 
til høreapparater.
Acousticonapparatet repræsenterer en 
spændende dansk firmahistorie: Hans De- 
mant fra Odense, der havde en ung tung
hør kone, tog i 1903 til London for at kø
be et høreapparat ti! hende. Han kom hjem 
med et Acousticonapparat. Da der var fle-

cvcrstc Kant af en 
Vestelomme (l ig. 3) 
eller en Trendsc. 
Modtageren maa 
aldrig være helt 
dækket af tykt Tøj.

Damer kan skjule 
Modtageren fuld« 
stændigt ved at fast« 
gøre den paa Un« 
derkjolcn (Pig. I) 
Hvis De er meget 
tunghør, og det er 
nødvendig at have 
Apparatet meget 
stærkt for at høre, 
maa den bæres ud. 
vendig. Lad aldrig 
Modtageren berøre 
Knapper. Hægter. 
Spænder eller Ur«
kæder, da Berøring med haardc Ting fremkalder Uro i Apparatel.

Modtageren skal altid bæres i en lodret Stilling og paa den mod« 
satte Siae af den, hvor Ørestykket bruges. Modtageren er fri fol 
enhver Hilyd o« fuldstændig naturlig i Lydsengivelsen.

Naar De stiller Modtageren paa et Bord, med Lydhullerne 
vendt mod den talende, virker Apparatet stærkere og benyttes ger« 
nc saaledes ved Konversation af Vigtighed.

Til Modellerne 29 og 58 hører en lille Fod (Fig. 1) som Mod« 
lageren sættes ned i.

DET. LILLE 
ØRESTYKKE

bæres i selve øret 
uden Hoved* eller Øre* 
bøjle (Fig. 4)

Til Ørestykket horer 
2 Ørefangere ( Fig 5 ). 
med Bogstavet R bru« 
ges i højre Øre. og 
den med 1. i venstre

TONE-
ACOUSTICON
uden Amplifier og Bone-Conductor

For de Tunghore, hvis Benledning ikke er egnet 
for Lydoverføring gennem Kraniet, og for hvem 

de amplified Appararater med Ørestykke er for stærke, 
vil Tone-Acousticon være det ideelle Apparat.

•
Tone-Acousticon kan leveres med høj, mellem eller 
dyb Tone, der igen kan indstilles i 100 Styrkegrader.
•

Vi er det eneste Firma, der er naaet til — ligesom 
Øjenlægen, der bestemmer, hvilket Glas, De skal 
have for Deres Syn — at kunne give Dem Appa
ratet med netop det Tonefelt, som passer bedst for 
Deres Hørelse.
•

Tone-Acousticon leveres med en enkelt Type SAi 
eller en dobbelt (Type SD) Lydmodtager, som bæres 
under Tøjet. Lyd regulatoren, som er indsat paa Sno
ren, indstiller Apparaterne i 100 Styrkegrader.
•

Til Apparaterne leveres enten et lille eller et stort 
Ørestykke.
•
Det lille Ørestykke sidder direkte i Øret uden Øre- 
eller Hovedbøjle. Det vejer kun 14 Gram og sidder 
let og behageligt i Øret uden at gøre dette omt.

•
Det store Ørestykke, der holdes til Øret ved Hjælp 
af et Hovedbaand, er en Del stærkere end det lille 
Ørestykke og anbefales derfor til stærkt Tunghøre. 

re andre, der viste interesse for at få et lig
nende, skaffede han sig eneret på at sælge 
Acousticon i Danmark - og senere i Skan
dinavien. Da det under 2. verdenskrig var 
umuligt at importere apparatet fra U.S.A., 
begyndte virksomheden selv at producere 
lignende apparater. Efter krigen begynd
te man at udvikle egne apparater med nav
net Oticon. Dermed var grunden lagt til det 
firma, vi i dag kender som Oticon, verdens 
største producent af høreapparater.
Oticon har forskningsafdeling på det gam
le landsted »Eriksholm« på Kongevejen li
ge uden for Helsingør.«

PS
Det er heldigvis meget sjældent, at der er fejl på 
vore registreringskort. Til gengæld er det ofte 
nødvendigt, når man skal skrive tekster, at sup
plere det, der står, med mere viden. Dette skal 
så, som i dette tilfælde, først opsøges i littera
tur, hos vidende personer eller på Internettet. 
Bl.a. derfor kan det tage det så lang tid at tilret
telægge en udstilling.

PPS
Det andet krystalapparat, der var på kartoteks
kortene, var et rigtigt krystalapparat og det kan 
selvfølgelig også ses i udstillingen på Flynde- 
rupgård Museet, der varer til og med 18. no
vember 2007.



Så ger ddg noget!
Læserbreve i

Det lille blad »Helsingørsposten« der 
udkom i årene 1832-34 og fortsatte 
under navnet »'Denjnye' Helsingørs- 
post« i 1835 og sluttede som »Helsin- 
gør^JUg&blucf«' i 1836-37, blev udgi- 
Vét af Frederik Julius Schaldemose, 
der var den betydeligste redaktør i 
byen. Han var engageret i alt, hvad 
der rørte sig i byen og kritiserede 
respektløst alt, hvad han fandt uri
meligt. Helsingørsposten var med 
Schaldemoses egne ord et »Ugeblad 
af blandet Indhold«, og helsingora- 
nerne benyttede flittigt bladets spal
ter til at give deres mening tilkende. 
Læserbrevene giver et herligt billede 
af Helsingør i 1833 på godt og ondt, 
og man fornemmer klart, at også 
dengang -i de »gode gamle dage« - 
var der rigeligt at beklage sig over.

nen trak sig tilbage, medens den Anden 
kjørte fremad. Saavidt man kunde skjønne, 
skulde det Hele være en Spøg, men at det 
ikke var Spøg for det stakkels Dyr der blev 
mishandlet, er let at begribe. Naar ville 
Menneskerne fog høre op med at mishand
le Dyrene for deres Fornøielses Skyld?

Dyremishandling i Stengade
I Dag, den 30te Juli Klokken imellem syv 
og aatte om Formiddagen kom der to Vog
ne kjørende ved Siden af hinanden, dog i 
en temmelig Forstand; den Ene med Gjød- 
ning eller Skam, den Anden, hvorpaa der 
sad en Karl foruden Kudsken, lod til som 
den skulde ud paa Markarbeide. I det disse 
to Vogne kom kjørende paa Steengaden ud 
ad Svingelporten til, Skarnvognen paa ven
stre Side, og den med de to Karle på høi- 
re Side, behagede det Kudsken paa sidst
nævnte Vogn at pidske bag paa den An
dens nærmeste Hest; hvilket begyndte lige 
udenfor Brændeviinsbrænder Petersens og 
varede til hen forbi Lieutenant og Brænde
viinsbrænder Grubbs, hvor da Skamvog-

54 uægte børn fødtes sidste år i byen!
Hr. Udgiver. Siden Adskilligt i den senere 
Tid har været skrevet i Deres Blad om Hel
singør, vil det neppe være af Veien, at om
tale deri ogsaa to onde Ting, som desværre 
ere i frodig Tilvæxt, og som i Tidens Løb 
ville skade Byen mere, end man i Øjeblik
ket kan spore.
Det ene Onde er de ægteskabelige For
bindelser, som indgaaes uden Præst og 
uden Lysning fra Prædikestolen, eller de 
saakaldte naturlige Ægteskaber. Disses An
tal skal for Tiden være her i Byen i det 
mindste halvtredsindstyve, hvilket ikke er 
saa utroligt, naar man seer den til de ufor
holdsmæssigt mange uægte Børn, som der 
fødes. 1 afvigte Aar var af 218 Fødseler 
de 54 uægte, altsaa hvert fjerde Barn av
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let udenfor Ægteskab. Halvdelen af disse 
Fødseler skylder sikkert hine Forbindelser 
sin Tilværelse. I en Søstad som Helsingør, 
hvor Erhvervskilderne holde mange unge 
ugifte Personer til Stedet, og hvor desuden 
Underofficier- og Spillemandsclassen ud- 
gjør omtrent Tredieparten af det indqvar- 
terede Militaire, kan man in puncto sexus 
ikke være altfor nøieseende, og det gjæl- 
der derfor blot saavidt muligt at forebyg
ge, at det uundgaaelige Onde ikke efter
lader for indgribende Følger. Naar der fra 
det Offentliges Side ikke lægges Hindring 
i Veien for, at saakaldte KJ ærester flyt
te under Tag sammen, saa kan man ikke 
vente, at moralske og religiøse Hensyn af
holde dem fra saadant Levnet, de fortsæt
te dette i endeel Aar til Døden eller Uenig
hed adskiller dem, og da kommer Fattig
væsenet saa at sige til at betale Gildet. Vel 
er det sandt, at der ogsaa indgaaes mange 
ubesindige lovlige Ægteskaber, og at Ud
gifterne ved disse ikke kunne siges at væ
re saa betydelige, at de for sig alene kunne 
være nogen hvæsentlig Anstødssteen; men, 
foruden at Underofficierer og de i Klas
se med dem staaende Militaire ikke saa let 
faae Friseddel, saaledes veed man og af Er
faring, at det som oftest er hine Udgivters 
Besparelse, som gjør de naturlige Ægteska
ber temmelig langvarige, og kan man, ved 
alvorligen at sætte Skranker for disse, fore
bygge aarligen blot 10 uægte Fødsler, saa 
er dog allerede herved betydeligen vundet 
for Fattigvæsenet og de dertil Contribuere- 
de. En anden Sag er det, at man ikke paa 
eengang kan hæve nærværende Onde; man 
maae forene Lempelighed med Alvorlig
hed, for saavidt alt nu bestaaende Forbin
delser angaaer; thi ellers vilde Fattigfor
sørgelsen strax paavæltes en alt for tryk
kende Byrde.
[Det andet onde er efter skribenten, E. 
Gottliebsens mening byens værtshushold].

Uvorne skorstensfejerdrenge
Hr. Skorstensfeier [Johan Joseph] Strauch 
anmodes om at holde sine Drenge til at væ

re lidt maneerlige paa de Steder, hvorhen 
de sendes for at feie, og ikke at overøse an
stændige Folk med Skældsord, hvilket ny
lig har været Tilfældet. Ønsker Hr. Strauch 
at vide hvor saadant er skeet, kan han faa 
Underretning hos Udgiveren af dette Blad, 
til hvem det er bleven opgivet. Ligeledes 
var det ikke af Veien om Hr. Strauch lod 
sine Drenge tage Stiger med, saa at de ikke 
faldt andre besværlige med at laane.

Urimelige herbergerere
I Anledning af den nu publicerede Taxt for 
Herbergererne i Kjøbenhavn, tillader man 
sig følgende Spørgsmaale, der muligen vil
le blive taget i Betragtning, naar en ny Taxt 
bliver udfærdiget.
1) Hvormeget skal betales for en enkelt Ret 
varm Mad?
2) Er Middagsmad til Kudsk og Tjener, 
som vel oftest bestaaer af opfriskede Læv- 
ninger, ikke for høit ansat til 24 Sk., da 
man veed simple Folk kunne faae frisk og 
tilstrækkelig Middagsmad for langt ringe
re Priis?
3) Burde ikke Taxt bestemmes for et Glas 
Viin, ligesaavel som for et Glas Punsch?
4) Er Taxten for en stor Kop Kaffe eller 
The den samme, som for en Spølkum, el
ler er man nødsaget til at tage imod disse 
Drikkevarer i Spølkummer, naar man ikke 
vil give 24 Sk. for en Portion?
5) Hvormeget skal betales i Logiepenge, 
naar een Seng afbenyttes af tvende Per
soner?
6) Maa man, efter Prisen at slutte, antage 
at Værelserne under No. 12, 13 og 14 hos 
Brengeri [gæstgiver Jean Bahtist Brengeri på 
Hotel d’Øresund] ere de samme, som afbe
nyttes af Herskabs Kudske eller Tjenere?
7) Hvorfor er Indholdet af et Maal Brænde be
stemt hos Alleman, men ikke hos Brengeri.
8) Er der saa stor Standsforskjel mellem en 
Herskabskudsk og en Vognmandskudsk, at 
Natteleiet for hiin behøver at være 1 eller 2 
Gange saa dyrt som for denne?
9) Hvorfor koster Natteleie for en Herskabs
kudsk eller Tjener 24 Sk. hos Drengeri,
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men kun 16 Sk. hos Al
leman?
At Taxten i det He
le ellers er saaledes sat 
at den maa afskræk
ke Mange fra at op
holde sig som Rei
sende i Helsingøer, 

/ vil man erfare af ne- 
denstaaende Bereg

ning over, hvad et tar
veligt Ophold der vil koste for en 
enkelt Person i 24 Timer.

Logie hos Brengeri 5 Mk
En Portion The om Morgenen uden Brod

1 Mk. 4 Sk.
Frokost 2 Mk.
Drikkevare dertil kun 8 Sk.
Middagsmad paa Værelset 3 Mk.
En halv Flaske Viin 2 Mk.
En Portion Kaffe 1 Mk. 8 sk.
Aftensmad 2 Mk.
Drikkevare hertil 1 Mk.
2 Tællellys 12 Sk.
Summa 3 Rbd. 1 Mk.
Om Vinteren 1 Maal Brænde 2 Mk

Hertil komme vel ikke undgaaelige Drik
kepenge.

Hr. Marstrand - hold fingrene væk fra 
vor næringsvej!
Da der fra Helsingøer haves saa mange 
Klager over uberettiget Vertshuushold, el
ler om ulovlig Indgreb i andres lovlige Næ
ringsveje, saa tager Indsenderen heraf, der 
selv er skatteydende Borger i lignende Stil
ling sammesteds sig den Frihed at spørge: 
Er Hr. Kjøbmand Marstrand, der er i Kjøb- 
mandslauget i Helsingøer, og for kort Tid 
siden har etableret en Viinhandel, beret
tiget til at have siddende Gjæster, og for 
dem at skjænke Viin, Snapser, Punsch og 
Porter o.s.v.? Er selv sammen Mand frem
deles berettiget til paa alle Tider af Dagen 
at opvarte med kolde og varme Retter, til 
stor Skade for samtlige Spiseverter, og en
hver, der har Tilladelse til at handle med 
slige Varer?
Det formenes at Svaret vil blive benægten

de, og man trøster sig derfor til at haabe, 
at den høie Magistrat vil tilholde bemeldte 
Hr. Kjøbmand Marstrand til ikke at befat
te sig med ulovlig Næringsbrug, men lade 
hans Medborger ubeskaarne nyde den Ret, 
deres lovlige Næringsvej hjemler dem.

Marstrand er billigst!
1 Kjøbenhavnsposten No. 175 staaer føl
gende: »Af en Skrivelse fra Helsingøer, 
dateret 1. September 1833. I denne Som
mer har en usædvanlig Mængde Reisende 
gjæstet Helsingøer. Aarsagen dertil var de- 
els det behagelige Veirlig, deels den i flere 
Henseende lettede Overfart til Helsingborg. 
Beklageligt er det imidlertid, at Opholdet i 
Helsingøer er meget kostbart for Reisende, 
som ikke der have Bekjendtere.«
For nogenlunde at hæve denne Mangel 
hvad Spise angaaer, ønsker Mange, at Hr. 
Viinhandler Marstrand maatte faae Bevil
ling at opvarte med varm Spise som Trac- 
tør, da denne Mand i alle Henseender vist 
vilde tilfredsstille enhver billig Fordring.

B. og X.

Brev fra Peter til Redacteuren
Den 5te August naaedejeg - jo hvad By jeg 
naaede, maa Læseren selv afgjøre, jeg for- 
maaer det ikke. Jeg havde hele Veien igjen- 
nem været i en dødelig Angst, thi Vognen 
lod til at være ligesaa usikker, som Hel- 
singøers Dagvogn. Jeg traad ind i Vertshu- 
set, der lignede den arabiske Ørk, saa øde 
og tomt var der, og blev beværet med maa- 
delig Mad og Drikke, der imidlertid var 
næsten ligesaa dyrt, som det man faaer i 
det berømte helsingørske Hotel [Øresund]. 
Apropos siden vi tale om Helsingøer, er 
Vaabnet paa den Løve, der tværtimod Lø
vernes Natur, staaer midt i Vandspringvan
det udenfor Øresunds Toldkammer, gjort 
rent for nylig? Da jeg saae det sidst, var det 
virkeligt saa smudsigt, at man nok kunde 
see at Vandkommissionen har Mangel paa 
Vand og Skrubber, siden man ikke lader det 
skrubbe af; - Undskyld denne Digression, 
kjære Læser! men i Rejsebeskrivelser ere 
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Digressioner just paa deres rette Sted, det 
veed enhver. Jeg spiisde altsaa til Middag i 
den brøstfældige Gjæstgivergaard, der blev 
kaldt et Hotel med ligeaa megen Ret, som 
en Børstenbindermadame kaldes Frue, og 
gik derpaa ud i Porten, hvor jeg strax ind
ledte en Passiar med Gaardskarlen, thi Er
faring har lært mig, at det netop er af det 
Slags Folk, man bedst kan faae Underret
ning om Mærkværdighederne i en By. 
»Mærkværdigheder?« sagde Claus, og klø
ede sig bag Øret; - »Ja, Mærkværdigheder 
har vi min Sandten nok af. Her er et vel
signet Taamuhr, der gaaer accurat som So
len, naar det bliver stillet et Par Gange om 
Dagen! et Torv, hvorpaa der kan holde el
leve Vogne, naar de stuves ordentlig sam
men, og et Raadhus, som vi sætte tre Faner 
udenfor hver Gang vi iluminere.«
»Men er der ingen Lærde her i Byen min 
gode Claus?«
»Lærde? jo min Sjæl er der saa! Vi har 
en Skolemester, der gjør de deiligste Rim 
og en Skoflikker, der baade kan præke og 
messe om det skulde knibe.«
»Men hvem er den Herre, der gaaer der for

bi os, han maa være en rigtig Person, siden 
alle tage Hatten saa dybt af for ham?« 
»Ja, det er sandt nok, gode Herre! det er 
en stor Herre, der nylig har opfundet en ny 
Maade at straffe sin Karl paa, der lader til 
at ville gjøre megen Lykke.« 
»Og hvorledes er den?«
»Det skal jeg min Sandten sige Dem, maa- 
skee kan den ogsaa gjøre Lykke hjemme 
hos Dem. Han stikker Karlens Hoved imel
lem sine Been, saa Agterkastellet kommer 
til at staae i Veiret, derpaa tager han sin 
Støvle med Sporen paa, og saa gaaer det 
Dask i Dask saalænge til Knægtens Speil 
har ligesaa mange Huller, som et Sold.« 
»Den maade er virkelig original; jeg vil op
tegne den«.
Jeg haaber ogsaa, at Paven vil udnævne 
ham til Ridder af den gyldne Spore.
Da jeg havde tilbørligt udspurgt Gaards
karlen og indsamlet disse og mange andre 
mærkværdige Efterretninger, gik jeg ud 
for at se Borgerne exercere; de skulde just 
exercere til al Straf, de Stakler! fordi de ik
ke havde raabt Hurra for dens Komman
dør, hvilket ogsaa er en gruelig stor For
brydelse, og som fortjende den ovennævn
te Herres Sporehæl. Imidlertid løb jeg den
ne Gang efter Næsen. Kommandøren hav
de i sit Hjertes Godhed eftergivet Synder
ne deres Straf af visse Aarsagers Skyld, og 
jeg gik følgelig Glip af en ganske fortræf
felig Ørenslyst.
Da jeg nu havde indhentet de nødvendi
ge Efterretninger hos Gaardskarlen, gjor
de jeg mig en Tour omkring i Byen, for at 
tage dens Mærkværdigheder i Øiesyn. Min 
første Gang var til Havnen. Her vrimle
de det af Sømænd af alle Nationer, og jeg 
drog med Rette heraf den Slutning, at By
en maatte være en Søstad. Langs med Bro
en sad der en Mængde Koner og Piger, der 
solgde Frugter og Grønt, og paa Broen selv 
vrimlede det af Søfolk, Sjouere, Strandæs
ler o.s.v. Blandt disse tildrog en sortsmut
tet Mandsling sig især min Opmærksom
hed. Med den største Gesjæftighed løb han 
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fra den ene Side af Broen til den Anden; 
hvor der lagde en Baad til Bolværket, var 
han ogsaa strax tilstæde, især naar der var 
en fremmed Skipper eller Kaptain i den. 
Neppe var denne af Baaden og paa Bro
en, førend den Vindtørre rakde ham Haan
den, som om de havde kjendt hinanden i 
det mindste i en halv Snees Aar, omfavne
de ham, ønskede ham velkommen, spurg- 
de om hans Sundhed, hængde sig ved hans 
Arme og slæbde ham afsted med sig, enten 
han vilde eller ikke; ingen Modstand hjalp, 
afsted maatte han. Jeg var ganske forun
dret over det vidtløftige Bekjendtskab, som 
det lod til at denne vindtørre, lille Person 
havde, og, for at faae Oplysning om Sa
gen henvendte jeg mig til en, som det lod, 
meget adstadig Borgermand, der stod paa 
Broen. »Denne Mand«, - sagde Borgeren; 
- »staaer i Tjeneste, hos en stor Handels
mand, og driver sit Væsen her for at kap
re Skibsførerne til sin Principal. Han er li- 
gesaa forhippet paa en fremmet Kapitain, 
som en Hund paa et Been, og det er hel
ler intet Under, thi ved hver Skipper profi
terer han ganske anseeligt. Ligesom Prin
cipalen klarerer for Skipperen og gjør ham 
Forskud af Penge, forsyner den Vindtør
re ham med Smaating, som Rum, Bræn- 
deviin, Grønt, Smør, Brød, Kjød, o.s.v. og 
De kan troe mig at han ikke forglemmer at 
mele sin Kage. Jeg selv kan synge en Vise 
derom. Jeg er Slagter, og veed godt hvor- 
mange Procenter, jeg maa give ham af det, 
han sælger for mig; og hvormange han des
uden beregner sig af Skipperen, han sæl
ger det til; desuden spadserer mangen Fe- 
dekalvesteeg, mangen Lammefjærding fra 
min Bod i hans eget Kjøkken, uden at jeg 
seer en Hvid derfor, og dette er nødvendigt, 
hvis jeg ikke vil tabe Næringen. Har De ik
ke lagt Mærke til de smaa Træfade, Søfol
kene saa jævnligt bringe ombord? Det er 
Rumankere eller Brændeviinstræer; intet
steds i Landet har man dem saa smaae som 
her, skjøndt enhver veed hvor mange Pot

ter det skal holde; men seer De, det er Hr. 
Commissionairens Profit; hvad der mang
ler i Maalet, maa Kjøberen ligefuldt beta
le, og Profitten flyder i Betjentens Lomme. 
Kjøber han et Kaalhoved hos en af Koner
ne derhenne for 2 Sk., sætter han 8 Sk. paa 
Regningen og Grønthandlersken maa be
tale ham aparte, fordi han under hende sig 
Næring. Man siger ogsaa at Personen un
dertiden paatager sig den hæderlige Forret
ning, at forskaffe en fremmed Skipper eller 
Styrmand, der har Lyst og Evne til at beta
le, visse smaa geheime Fom« - Men hille 
Død, Hr. Redacteur! jeg har allerede smurt 
en heel Deel sammen, og maa hen at besee 
det nye Fuldblodsføl, der er kommet her til 
Byen og som man maa sætte Stiver under, 
for at faa det til at staae!

Bopælsforandring
Hr. Hvedbergs glubske Hund er nu flyttet 
fra Steengaden til Strandgaden. Hr. Hved- 
berg har atter faaet en Sag paa Halsen for 
dette afskyelige Dyrs Skyld, da det atter for 
ikke længe siden har bidt et Menneske.

Unge hærværksmænd
1 Søndags Aftes henimod Klokken 10 gjor
de circa 30 Drenge, formodentlig Haand- 
værksdrenge, en frygtelig Alarm paa Ga
den; man siger endog, at det gik saavidt, 
at de adskillige Steder slog Vindversru- 
der ind. Der var at ønske, at enhver Ha- 
andværksmester vilde holde sine Drenge 
til Ordentlighed, at fredelige Borgere kun
de have Ro om Aftenen og Natten. At Poli
tiet ikke altid kan forhindre saadanne Uor
dener er begribeligt, thi Betjentene ere kun 
faa og kunne ikke være allevegne; og naar 
de faae Efterretning om en Uorden, kom
me at, om de end ere nok saa nidkjære i 
deres Tjeneste, for det meste for sildigt, 
da saadanne Rolighedsforstyrrere nok tage 
sig i Agt for at opholde sig for længe paa 
eet Sted. Det bedste Middel til at forebyg
ge saadanne Uordener var vist nok naar en-
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hver Mester vilde holde sine Drenge under 
strængt Opsyn og straffe dem, naar de gjor
de sig skyldige i Uordener, man meget vil
de det vist ogsaa gavne, dersom de Verts- 
huusholdere der skænke for Drenge bleve 
alvorligt straffede.

Upopulære gæstgiver Jean Brengeri
Da jeg har erfaret, at Gjæstgiver Brenge
ri har gaaet omkring og indkrævet Penge, 
som jeg privat har tilgode, saa anmoder jeg 
alle og enhver der maatte skylde mig noget 
om, ikke at betale det til bemeldte Person, 
der har indkrævet hvad mit var, uden mit 
Vidende, og som er aldeles uberettiget der
til. Helsingør den 7de Febr. 1833.
Nicolaus Jacob Evers, Taffeldækker.

Den støvede Gurrevej
Da Veien forbi Landlyst er saa yderst slet, 
hvilket tildeels komme af de høie Træer, 
der staae ude paa Kjøbmand Eckarts Eien- 
dom og forhindre Veien i at tørres, efter
som de staae paa Sydsiden af den, synes 
det rimeligt, at det blev paalagt Hr. Kjøb
mand Eckart at fælde disse Træer; vel har 
han ladet fælde nogle, men det forslaaer 
ikke.

Den lange rejse til København
Hvorvidt er Spørgsmålet i Politivennen Nr. 
920, angaaende Helsingørs Dagvogn, beføj
et eller ikke?
Forsaavidt Spørgeren besværer sig over, 
at Dagvognen fra 1ste Mai til ult. August, 
kjører Klokken 6 om Morgenen fra Hel
singør, ville neppe mange af Helsingørs 
Indvaanere give ham Medhold. Det anse
es netop for en stor Behagelighed at kom
me saa betimeligen til Kjøbenhavn, at man 
kan besørge sine Forretninger paa Børsen, 
i Collegierne og andre offentlige Comp- 
toirer, og derpaa retoumere næste Dags 
Morgen. De Fleste reise for Forretningers 
Skyld, og bør derfor have den første Stem
me. Desuden falder det ikke saa vanskeligt, 
som i Kjøbenhavn, at reise tidligt om Mor

genen. Man har i Helsingør i Almindelig
hed ikke saa lang Vei til Posthuset, og Af- 
fairerne der medføre, at man i det mindste 
er uvant til at nøies med mindre Søvn.

Sådan var det også dengang!
For ikke længe siden blev et aldrende Fru
entimmer ved silde om Aftenen at gaae 
igjennem Anlæget ved Kongens Have, 
overfaldet af flere Mandspersoner og saal- 
des mishandlet med Slag, at hun med Møie 
kunde gaae. Var det ikke ønskeligt, at der 
blev ansat en Vægter til at have lidt Op
syn med de Personer, der silde om Afte
nen sværme omkring der og ofte med de
res Kaadhed fornærme dem, der maa pas
sere forbi?

Bog om 
Buxtehude
I anledning af 300 årsdagen for or
ganisten og komponisten Diderich 
Buxtehudes død den 9. maj 2007, har 
Helsingør Museumsforening udsendt 
en lille bog om vort berømte bysbarn, 
der boede i sin barndom og ungdom 
i Helsingør og som virkede som or
ganist ved Set. Mariæ Kirke i årene 
1660-68.
»Oplad mig retfærdighedens porte« 
er bogens lidt svulstige titel, og det 
er samtidig titlen på et af de få kan
tateværker, som man med sikkerhed 
ved, at Buxtehude skrev i sin tid i 
Helsingør.
Bogen, der er en krønike om Buxte
hudes liv og værk og skrevet af re
daktør Bent Jørgensen, er på 24 sider 
- den er rigt illustreret, og den koster 
50 kroner.
Bogen kan blandt andet købes i Mu
seumsbutikken på Helsingør Bymu
seum.
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Forenings-kalenderen
Studietur til Limfjordslandet
Sidste efterår gennemførte Museumsfor
eningen en meget vellykket tur til Sydsles
vig, og opfordret af succes’en er det beslut
tet at lave en ny studietur i år - denne gang 
til Limljordslandet.
Ligesom Sydslesvig har området omkring 
Limfjorden et stort antal historiske mindes
mærker og andre seværdigheder, der nok er 
en udflugt værd.
Turen gennemføres i dagene 12. til 14. ok
tober, og det er igen Ørslev Specialrejser, 
der står som teknisk arrangør.
Turleder på rejsen bliver tidligere slotsfor
valter John Zilmer, der har et indgående 
kendskab også til denne del af Danmark.
Turen foregår i moderne langtursbus, og 
på udturen køres via færgeoverfarten Od- 
den-Ebeltoft, mens hjemrejsen går via Sto
rebæltsbroen.
Deltagerne indkvarteres på det dejlige Ho
tel Pinenhus, der ligger med en smuk ud
sigt til Sallingsund på det sted, hvor fær
gerne »Pinen og Plagen« sejlede, før Sal- 
lingsundbroen blev indviet. Hotellet har 
veludstyrede værelser - alle med bad/toilet, 

telefon og tv. Der er endvidere en dejlig pa
noramarestaurant samt bar.
Turen omfatter to overnatninger, transport 
i moderne langtursbus, færgeoverfart og 
broafgift, to gange morgenmad og to gange 
aftensmad samt diverse skatter og bidrag til 
Rejsegarantifond mm. Morgen- og aftens
maden indtages på hotellet, mens frokost er 
for egen regning.
Prisen pr. person i dobbeltværelse er ba
re 1.995 kroner, og tillæg for enkeltværel
se er 450 kroner.
Under opholdet samt på ud- og hjemturen 
køres en række udflugter. De er endnu ik
ke aftalt i detaljer, men i flæng kan nævnes 
besøg på vikingeborgen Fyrkat, Spottrup 
Slot, Sahl Kirke, Vestervig Kirke, frilands
museet Hjerl Hede, Mønsted Kalkgrube og 
Jelling Kirke og Museum.
Turen bliver omtalt i yderligere detaljer i 
det næste nummer af Museumsbladet, men 
reservér plads allerede nu. Der bliver run 
på det gode tilbud.
Tilmelding kan ske til Bymuseet, att. Mai 
Larsen-Jensen, telefon 49 28 18 00.

Bent Jørgensen

Broerne bag Marienlyst fornyes
Kommunens park- og vejafdeling forbereder en total for
nyelse af de to faldefærdige broer, der vel har godt 100 år 
på bagen, om end de er repareret adskillige gange og en
gang i 1950’eme er malet sorte i stedet for den oprindelige 
lysegrå farve. Bymuseet har for park- og vejafdelingen la
vet en gennemgang af broernes historie efter nøje undersø
gelse af arkivalierne i Rigsarkivet. Såvel N-H. Jardins op
rindelige tegninger til broerne som nogle nye tegninger fra 
1807 synes sporløst forsvundet, så de nye broer må laves 
på grundlag af arkivalierne og de mange samtidige gengi
velser af slottet og haven, der heldigvis findes. Her ses et 
udsnit af et kobberstik fra ca. 1833. LBM


