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det firefløjede karmeliterhus
De store, gamle takstræer, som i 1911 blev plantet i haven til 
det nyrestaurerede Karmeliterhus, er nu blevet fældet. Det he
le ser således lidt bart ud, efter man i mange år har været vant 
til at betragte Karmeliterhusets sydfløj skjult bag takstræernes 
stedsegrønne, fyldige kroner. Men der er en mening med gal
skaben. Der kommer først og fremmest mere lys og luft til byg
ningen og haven, men det er også indledningen til en mere mu
seal udnyttelse af haven - eller snarere græsplænen. I århundre
der var Karmeliterhuset nemlig et firefløjet anlæg. Der var ta
le om en nord- og østfløj i bindingsværk med tegltag og gen
nemkørselsport i nordfløjen fra kirkepladsen. I den 14 fag lange 
halvtagsbygning mod nord var indrettet to værelser og en lig
stue, og porten fandtes i den østlige ende. I østfløjen, der var en 
15 fag lang heltagsbygning, var indrettet to værelser, et køkken 
og et vaskehus.
Disse to bygninger har vi længe drømt om at kunne genopføre 
og dermed realisere vort ønske om friholde det oprindelige 
Karmeliterhus, der jo i sig selv er en stor seværdighed og noget 
helt specielt - nærmest en »herregård midt i en købstad«, for al
mindelig udstillingsvirksomhed. Tænk blot på den fornemme 
sal med sine karakteristiske indmurede halvsøjler, som vi alle
rede har søgt delvis friholdt for montrer og genstande. Ved en 
genopførelse af de to nedrevne bindingsværksbygninger har vi 
helt frit spil med hensyn til indretning af udstillingslokaler.
Nå, men det kan næppe blive andet end en drøm. Mere realisti
ske er derimod vore planer om i nær fremtid at markere disse 
to fløje, så man i haven far fornemmelsen af det tidligere fire
fløjede anlæg. Stadig er dele af bygningernes fundament i form 
af syldsten bevaret, og dette kunne drages frem og de eventuelt 
manglende partier markeres i græsset. Man fornemmer også ty
deligt i dag, hvor portgennemkørslen har været.
Der findes ikke mange billeder af de to nedrevne fløje, men 
vi har dog nogle stykker, hvoraf et maleri (Robert Rasmussen 
1906) af en del af østfløjen fra gårdsiden og et par fotografier 
er gengivet i Jette Wandels fine lille hæfte om Karmeliterhuset i 
Helsingør (2003), som stadig kan købes i museumsbutikken. 
Det var således lidt afen overraskelse Kenno Pedersen fik, da 
han en dag på en tur i København fik øje på en akvarel af Fritz 
Stæhr-Olsen forestillende Karmeliterhuset med den nedrev
ne østfløj set fra nuværende Buxtehudes Stræde. Museet købte 
akvarellen, der er nærmere omtalt side 10, til en rimelig pris, og 
vi har dermed endnu et spændende vidnesbyrd om dengang, da 
Karmeliterhuset var et firefløjet anlæg.

LBM

Forsidebilledet
Udsnit af maleri signeret J.A. 1891 forstillende Hotel Mari- 
enlyst oprindelige bygning set fra Julebækstien. Privateje.

FORENING &MUSEUM
Lars Bjørn Madsen (ansvh.) 

Lone Hvass 
Kenno Pedersen

Tryk: NoFo Print, Helsingør

Lay-out: ©Lars Bjørn Madsen 2009

Forening & Museum 
er et medlemsblad for 

Helsingør Museumsforening 
og udkommer med 4 numre 

om året i marts, juni, 
september og december.

Stof til bladet indsendes til 
(Ibm64@helsingor.dk) 

eller pr. brev til 
Helsingør Bymuseum, 
Hestemøllestræde 1, 

3000 Helsingør, 
tlf: 4928 1800.

Nye medlemmer 
kan indmelde sig ved 

henvendelse til 
administrationen på 

Helsingør Bymuseum 
(Mai Larsen-Jensen)

2

mailto:Ibm64@helsingor.dk


Illegal virksomhed i 
Helsingør
Billeder og tekster af t Kai Merved
Kai Merved, typograflærling i Helsingør og søn af overportør 
C.V. Merved, der boede i havehuset på Søndre Strandvej 38, 
samlede i 1946 sine minder fra krigen i tekst og billeder. De ofte 
humoristiske tekster er skrevet til familie og nære venner, hvor
for vi desværre ikke har præcise oplysninger om alle de omtal
te personer og lokaliteter. Materialet giver ikke destomindre en 
spændende og utraditionel beskrivelse af besættelsestidens Hel
singør, hvorfor vi vælger at publicere det her.

Ærværdige Helsingør-borgeres Industriforening [Stengade 49-51] er 
ganske fortrinlig til trykning af illegale aviser. Navnlig medens der er 
biografforestilling, for så lavede filmoperatøren så megen støj med 
sine film, at vi ikke havde nogen chance for at blive hørt. Stedet blev 
i øvrigt stormet af tyskerne, da Westerager var blevet taget. Men da 
havde vi også pakket trykmaskinen pænt sammen, så det blev tyskerne 
da fri for. Og så blev vi ovenikøbet kaldt landsskadelige.

► mi

Udsigt fra 
Westeragers 
højst belig
gende 
lejlig
hed.

Wisborg genkal
der for mange 
mennesker nogle 
af de værste min
der, og det kan 
endnu give dem 
uhyggefornem
melser. Wisborg 
skulle have været 
bombarderet af

R.A.F., men dette blev udsat tre gange, og til sidst 
syntes man det var for sent.

For ikke at begynde alt for langt tilbage i tiden, vil jeg 
— både for at være uforskammet og galant på én gang 
— sige, at Edith var den, der begyndte. »Ditter« var 
i al fald den, der skrev den første stencils og gjorde 
dermed den første begyndelse på det illegale blad »De 
sidste Nyheder«. At så Westerager og Nielsen havde 
måttet gøre mange krumspring for at kunne nå så vidt, 
at Edit kunne begynde sine stencils, ja det gør jo ikke 
sandheden mindre, at hun var den første!
Edit er i øvrigt nu gift med Nielsen. Om deres kær
lighed er spiret frem under det hektiske og ildnende 
arbejde, det var at skrive illegale stencils, ja det mel
der historien ikke noget om.
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Westerager i fuld aktivi
tet. Han hæfter en illegal 
bog »Allierede Frontbe
retninger«, og mekanis
men, der ses, er et af 
hans egne fabrikater.

Polititorvet i Helsingør.

Karmel iterklostret
Illegale tryksager i kloste
rets vestfløj. Absolut sik
kert; blev aldrig opdaget 
af tyskerne.

Øresunds
hospitalet i 
Helsingør, 
hvor meget 
af vor 
makulatur 
blev brændt 
i hospita
lets store, 
altædende, 
evigtbræn- 
dende cen
tralfyr.

I Malerisk, 
I ikke? Det
I syntes vi 
r også, og som 
i følge deraf 

gemte vi vort 
illegale bog

forlag her.

Erik D ah lin 
Træt og 
afkræftet kom 
han ud fra 
hospitalet den 
23. marts kl. 
12 og løb lige 
ind i Gestapos 
arme en time 
senere. Han 
blev i løbet af 
tre uger dømt 
til døden og 
skudt i Ryvan
gen.

Tages hjem.
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for enden af Allégade, ihvertfald Westerager
altid vil mindes med en vis Antipati.

Købmand Legarths hus på torvet 
i Helsingør, hvor vi trykte vore 
bandbuler mod det tyske pak.

B rentings herskabelige villa (Wyclife), hvor han en mor
genstund blev eftersøgt af samtlige tyskere i Helsingør. 
Han var bortrejst.

Pragtfuld udsigt, lige egnet til at berolige 
et nervøst menneske, navnlig når der i 
værelset, hvor billedet er taget fra, lig
ger og flyder med bomber, håndgranater, 
maskinpistoler o.lign. Det var jo altid rart 
at have, hvis der skulle komme en og sige 
goddag til os.

Den idylliske indgang til Nielsens lille rare lejlighed

Francis ’ hjem i Helsingør 
[Set. Olaigade 22j. Hele 
hans families syv medlem
mer blev taget af tyskerne 
— han selv og en ældre 
broder dog undtaget- for at 
have huset jøder. De slap 
dog først ud efter kapitula
tionen, og stor var gensyns
glæden i det lille hjem, da 
de atter kunne samles.

g ■ a _ -■ Da Francis måtte gå under 
- - " “ ■ jorden, kom han ind i et 

firma l København. Her 
" foranstaltede han på egen 

regning en illegal indsamling til »nødstedte sabotører« og 
tog selv indkomsten for sin egen mund. En frisk fyr, synes 
mange til de kender ham.

William.
Sidste gang - et brutalt 
ord, men sidste gang jeg 
så Henning, stod han på 
en linie 2 og vinkede glad 
og velfornøjet farvel til 
mig, han havde netop lige 
indviet mig i en ny sabo
tage, vi skulle udføre, og 
nu skulle kammeraterne 
have besked, men uheldet 
ville, at han blev taget 
næste dag. Han blev hen- 
rettet af tyskerne.
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En iskagebod. Javel, men 
udmærket som dækning for 
tyskere, når de bare ikke 
skyder!

Døm selv. Han ser foget og forvirret ud, men hans kæreste står også lige ved siden af ham og skælder ud. I 
øvrigt er billedet lidt uklart, men det blev også taget samme dag, som jeg om morgenen havde været med på en 
sprængning af »Dan«, så du må undskylde, at jeg ikke kunde stå stille mens fotograferingen foregik.

bager de mest himmelske æbleski-

Arne Petersens 
hjem i Højstrup. 
Hans mor ser
verer te på alta
nen i den kølige 
skygge.

Indgang til et af 
Westeragers illegale resi

denser. Han havde tre for
skellige lejligheder i byen 
- og så var der nogle, der 
talte om boligmangel under 
krigen!. Ak, ja.

Et af Westeragers tilflugts
rum. Pragtfuld udsigt, gode 
værelser, og så lavede vær
ten te med [ordet mangler].

Folmer med familie bebor 
denne fængselsagtige bygning 
[Mads Holmsvej]. Derfor er 
der dog ikke noget fangevog- 
teragtigt over dem, tværti
mod. Flinkere mennesker 
skal man lede længe efter, og 
dertil kommer, at Folmers mor 
ver, jeg har smagt til dato, så

du kan forstå, der var og stadig er et yndet tilflugtssted for mig.

Teknisk Kontor i Hel
singør, hvor Nielsen 
var så uheldig at 
opholde sig samtidig 
med Gestapo. Det

kostede ham et seks måneders ophold i Frøslevlejren. Nielsen, ja, 
jeg får næsten lyst til at begynde med ordene: Der var engang. 
Han er ligesågod som den gode fe, ligeså mild som en gammel, 
rystende morlille skal være det. Jeg mødte ham en aften, da vi 
trykte blade i øverste regioner hos Legarth, og vi blev straks fine 
venner. En herlig type med kun een fejl; han er for godmodig. Han blev sammen med Westerager taget og kom, 
efter at have frekventeret Vestre Fængsel, til Frøslevlejren og har som fange fået mere end en kærlig omgang af 
tyskerne. Uden dog at blive forelsket i dem!
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Moseliget fra Hellebæk
af Lone Hvass

I foråret 1943 var manglen på brændsel 
stor, og de sædvanlige tørvegravninger 
fandt sted i moserne i Hellebæk sogn. I den 
lille kedelmose umiddelbart nordøst for 
Hellebæk Avlsgaard fandt en tørvearbejder 
et særdeles velbevaret skelet 1V4 meter un
der tørvens overflade. Benene blev gravet 
op først, og hovedet, der lå i næste tørve- 
bænk, fulgte efter.
Hellebæk-områdets altid skarpe iagttager, 
Anders Møller fra firmaet Møllers Kran 
og Tip fortæller at skelettet blev afleve
ret til lærer Alex Willadsen, der var korre
spondent ved flere aviser. Han var gift med 
lærer Karen Willadsen. De boede oppe på 
første sal over gymnastiksalen på Helle
bæk Skole. Her under den ægteskabelige 
seng blev det opgravede skelet gemt, bl.a. 
på grund af tyskerne, som kunne finde det 
mistænkeligt hvis man transporterede ske
letdele til København. Desuden var det jo 
ikke sikkert at Nationalmuseet var interes
seret i fundet, så derfor blev skelettet lig
gende til efter krigen, hvor det i 1946 blev 
afleveret til Nationalmuseet.
Denne aflevering stod Flynderupgaard 
Museets grundlægger Arne Meyling for, 
da han i et brev til Nationalmuseet dateret 
14.5 1946 meddeler, at Willadsen vil sende 
skelettet derind: »Desværre har vist Ælte
maskinen haft fat i det. Jeg haaber ikke min 
[tidligere fremsendte] Bemærkning om at 
faa Del i eventuelle Fund inden for Kom
munens Omraade er blevet misforstaaet. 
Min mening var blot, dersom der fandtes 
mange Ting af samme Slags, og National
museet ikke var interesseret i at have det 
alt sammen, vilde jeg være glad for at faa 
lidt. I vor Fundats har jeg af samme Grund 
faaet indsat Bemærkningen om vort For- 
maal, at virke vækkende paa Befolkningen,

Udsnit af topografisk kort fra 1948 over området ved 
Hellebæk Avlsgaard og herover fotografi af fundstedet 
(fot. Carsten Møller 2009).

8



hvorved historiske Fund faar bedre Mulig
hed for at komme Nationalmuseet i Hæn
de. Skulde vi derfor komme i besiddelse af 
noget, som har Nationalmuseets Interesse, 
vil vi til enhver Tid overlade Nationalmu
seet det. I øvrigt er det som sagt den pæda
gogiske Side af Sagen, som er min Hoved
opgave. Naar jeg en Dag har faaet udarbej
det Forklaringer til en Udstilling af vore 
Stenoldsager, skulde det glæde mig at høre 
Deres Mening om Arbejdet«.
Selvom æltemaskinen havde haft fat i ske
lettet, var det alligevel så velbevaret, at det 
stadig hører til de bedst bevarede skeletter, 
vi har fra oldtiden. Det blev grundigt un
dersøgt på Antropologisk Laboratorium - 
senere Panum Instituttet, hvor det blev lig
gende indtil det i dette forår blev overflyt
tet til vort museum.
Undersøgelsen viste, at det var skelettet af 
en ung mand, 25-35 år gammel, regelmæs
sig og velproportioneret. Han har været 
ca. 170 cm høj med slanke lemmeknogler. 
Tænderne var stærkt slidte og uden caries. I 
højre fodled ses nogle knogleforandringer, 
som kunne tyde på betændelse i et led.
En kulstof I4-datering har vist, at skelettet 

er fra 180-50 f. Kr.; det vil sige at den un
ge mand har levet for mere end 2.000 år si
den i det vi kalder for den ældste jernalder 
- netop den periode, hvorfra hovedparten af 
de berømte moselig som Tollundmanden, 
Grauballemanden og Huldremosekvinden, 
stammer. Der er ingen tegn på at han har le
vet af fisk trods nærheden til kysten.
Udover ovennævnte berømte fund findes 
talrige andre moselig bevaret, hovedsagligt 
i jyske og nordvesttyske moser, hvor høj
mosernes specielle fysiske og biokemiske 
sammensætning, samt manglen på ilt har 
bevaret moseligenes bløddele. På Sjælland 
er der ikke fundet moselig, hvor bløddele- 
ne er bevaret.
Den unge mand må være ofret til guderne 
og derefter lagt i mosen, nøgen eller med 
ganske få dragtdele. Hvordan han døde, 
ved vi ikke, men ofringen har fundet sted 
på et centralt kultområde. Når kun skelet
tet er bevaret skyldes det, at der er så me-

Moseliget er mi udstillet på Helsingør Bymuseum 
på fornemste vis, takket være Helsingør Museums
forening, der har betalt den kostbare, til formålet 
fremstillede montre. 
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get kalk i lavmosen, at knogler er særde
les godt bevaret, mens stoffer som hud og 
horn opløses. Hvis grundvandet er surt, vil 
knoglerne opløses, mens homstof vil have 
mulighed for at blive bevaret.
Fra hele Nordvesteuropa kendes mere end 
1.500 moselig fra forskellige perioder af 
oldtiden, dog særlig fra den ældre jernal
der. Romerske forfattere nævner, at der i 
det samtidige Germanien, som Norden var 
en del af, blev ofret krigsfanger, kriminelle 
og uskyldige samt slaver, men også frugt- 
barhedsofringer fandt sted i de store moser. 
De ofrede har alle været folk i deres bed
ste alder, mellem 20 og 40 år, og der er li
ge mange af hvert køn. Noget tyder på, at 
man ofte har henrettet flere personer i sam
me mose.
Mosen nær Hellebæk Avlsgaard er ikke det 
eneste sted på egnen, hvor der er foreta

get en menneskeofring. 1 den nærliggende 
Skindersø Mose blev der i 1942 fundet et 
trepaneret kranium. Trepanering blev i old
tiden anvendt både som helbredende ind
greb ved læsioner og som en sakralope
ration. Desværre ved vi ikke, hvor kraniet 
er i dag; det blev fundet af tørvearbejder- 
ne og blev bragt til Nationalmuseet i 1942. 
På kraniet fandtes et flere kvadratcentime
ter stort hul.
Det, som oprindelig havde været et af 
Nordsjællands største overdrev gennem
skæres i dag af den stærkt befærdede Skin- 
dersøvej. At Skindersø Mose og Hellebæk
ken (Helligbækken) og dens tilstødende 
moser i Teglstrup Vang og Kohaven gem
mer på menneskeofringer fra jernalderen, 
gør ikke området mindre spændende. Mo
serne dengang var ikke tilgroede med træ
er som i dag.

Spændende akvarel
Som omtalt i lederartiklen, erhver
vede museet for kort tid siden denne 
fine akvaré) af maleren Fritz Stæhr- 
Olsen (1858-1922). Stæhr-Olsen var 
udlært malersvend, frekventerede 
senere Kunstakademiet og var i 
perioden 1882-99 teatermaler ved 
Det Kongelige Teater. Han kende
tegnes ved sine smukke akvareller 
med bymotiver, og han hører til 
en af de flittigste Hellebæk-malere 
og har dermed en væsentlig plads 
i vor lokalhistorie. Akvarellen er 
desværre ikke signeret og dateret, 
men motivet viser, at den er lavet 
før 1911, hvor Karmeliterhusets to 
sidefløje blev revet ned. Akvarellen 
er foreløbig den eneste kendte gengi
velse af den nedrevne østfløj set fra 
strædet mellem kirkerne. Man ser 
tydeligt bindingsværket og bygnin
gens placering lidt tilbagetrukket fra 
det endnu overpudsede Karmeliter- 
hus 'fine østgavls gadeflugt. 1 bag
grunden ses Kirkestræde med Olai s 
spirprydede tårn i baggrunden.

LBM
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J^kaCfiistorisfø
EN REDNINGSDÅD I 1854
Helsingørs Avis havde undtagelsesvis en 
lokal historie på forsiden den 20. juli 
1854:
»J Søacrbags Slftcé falbt et 3 Glitre ^urn i 
Ixtnbct »el) iHolins ^itbdiuus luii Snjffeiiimn- 
mcit; ba Araberen, tit ©rettg pmi 12 ?lur. fom 
»nr tilftcbr, fane llhitfcn, fprang Ijan, ubrn at 
bctirnfc fig rt §>icf)lif og ifort ulk filtr Rider, i
Ikuibrt og rebbebe fin lille Probér fro ben »tsfc 
©ab. drengen Ijebber Sene £l)r. Scnfcn, og er en 
Son af portneren »eb S>refunbs Solbfammer.«

Fint lille fund 
fra Kulturværftet

Sidste nyt fra de arkæologiske udgravnin
ger på værftområdet.

Gilleleje Museum vandsolder jordprøver 
fra udgravningerne på værfthalvøen og 
frem dukker småbidder af byens bor
geres dagligdag for mere end 500 år si- : 
den. Flere jordprøver bliver blandt an- j 
det sendt til makroforsilananalyse. Var 
det f.eks. lokumsspande og latriner, som 
blev fundet på området, der i 1400- og
1500-årene kaldtes for 
Sletten? Eller var det 
noget helt andet? For 
nærmere stedfæstelse, 
så var det dér hvor 
skibsværftes bygning 
11 stod.
På fotografiet nederst 
til højre ses et lille 
fund fra værftområdet, 
der netop kom frem 
i soldet for kort tid 
siden og som kan få 
selv et hærdet arkæo

loghjerte til at smelte: en lille benfløjte la
vet af en fugleknogle. Der er også et hul til 
tommelfingeren på den anden side. Afstan
den mellem hullerne er så lille, at det må 
være barnefingre, der har betjent den.
Tim Grønnegaard, 
Gilleleje Museum

Fra Kronborgstranden

Museernes trofaste volontør, detektorføre
ren Brian Wellbelove, fandt adskillige sa
ger ved nærmere undersøgelse af de bun
ker jord, der for tiden er ved at blive læs
set af ud for Kronborg-stranden i forbin
delse med Kulturværft og -Havn. Til dette 
blad har han fotograferet nogle af de mest 
spændende ting. Herunder ses en Østpreus-

sisk mønt præget i 1543 
under ærkebiskop Al

■ / . • o •
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brecht von Brandenburg, der blev dansk 
gift. Brylluppet i Konigsberg (senere Ka- 
liningrad) mellem Den Tyske Ordens stor
mester Albrecht von Brandenburg (1490- 
1568) og den danske prinsesse Dorothea 
befæstede forbundet med Danmark og Re
formationen i den tidligere tyske ordens
stat. Og siden er mønten havnet her ved 
Kronborg. Forunderligt! Også de følgende 
mønter og andre smågenstande fundet sam
mesteds vækker til eftertanke:

før militæret begyndte 
vende riflede geværer, 
det var dyrt at lave.

Her er formentlig tale om en 1/24 taler / dreipolcher 
fra 1622. Præget i Polen under Kong Sigismund III. 
Sigismund var konge i Sverige 1592-1599 og Konge 
af Polen 1587-1632 Hans mor Katarina Jagellonica 
var af polsk kongeslægt. Det er altså en rigtig polsk 
mønt og ikke en svensk kolonimønt.

Middelalderlig klædesplombe i bly, sammenføjet af 2 
plaketter sammenholdt afen streng. Den ene plakette 
har hu! i midten, der fyldes ud med bly fra den mod
satte plakette, når de presses sammen med en plom
betang, tangen præger i samme arbejdsgang bomær
ket ind i plomben.

Øverst næste side ses en hane fra ølspuns, fremstil
let i bronze engang i senmiddelalderen. Lige under

hanen ses en samling musketkugler i
tet ud

at

Nederst ses bøsse
flint fra en flintebøs
se. Brugen af flint (py- 
rit) som antændelses
kilde til krudtet, blev

bly, flere helt splat- 
når de har truffet 
hårdt. De er alle 
lede, hvilket bety- 
at de er fra før rif
felgangen blev op
fundet. Da man be
gyndte at lave ge
værer med riffel
gang, kunne man 
skyde længere og 
mere præcist. Riffel
gangen blev opfundet 
slutningen af 1400- 
let, men der gik nogen 

taget i brug i begyndelsen af 1500-tallet, da man op
fandt hjullåsen, der fungerer efter samme princip 
som en moderne lighter. Hjulet der snurrer mod flin
ten drejede rundt ved hjælp afen spiralfjeder, der 
blev spændt med en lille nøgle. Ligesom når man
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trækker et ur op. Lidt senere, ca. midt 1500-t allet, 
blev flintelåsen opfundet, den var mere simpel, og fik 
derfor større udbredning og var bedre egnet til mili
tær anvendelse.

Herover ses endnu en af de mange mønter, der er 
blevet fundet af detektorfører Brian Wellbelove.
Mønten her er en 2 skilling præget i sølv under Chri
stian den 4. i 1644.

det her viste med indhugget stempel. Det 
forestiller tilsyneladende et kronet V, hvil
ket vi endnu ikke har kunnet identificere. 
I arkivalierne på Rigsarkivet fra Marien- 
lysts opførelse findes til gengæld Helsing- 
ør-kleinsmeden Joseph Baums specifice
rede regninger på de mange bygnings
beslag. Baum fik borgerskab som klein- 
smed i 1758 og var således nystartet me
ster, da han fik Jardins ordre på levering af 
beslag til Marienlyst. Lidt fascinerende er 
det unægtelig at betragte alle disse smede
arbejder, når man kender navnet på sme
den og endog har hans regninger bevaret, 
hvorfra hans her viste underskrift og stil
lingsangivelse stammer. Så bliver historien 
for alvor levende! Om så stemplet stammer 
fra Baums værksted er nok mere tvivlsomt. 
Måske er dette beslag lidt senere?

ET STYK FOD HAVES!

Denne velbevarede fod, med fine tekstil
rester, stammer efter al sandsynlighed, li
ge som skelettet omtalt side 8-10, fra en af 
Helsingør Kommunes store vådområder og 
moser. Den er fundet i et skunkrum i en vil
la på Rosenkildevej og hentet til Bymuse
et i 1980’eme. Foden, der nu er udstillet på 
Bymuseet, hører måske til en af jernalde
rens menneskeofringer.

STEMPLET JERN FRA MARIENLYST
Som bekendt er man for tiden ved at gø
re klar til en gennemgribende restaurering 
af taget på Marienlyst Slot. Museet har til 
dette formål lavet en nærmere arkivalsk og
bygningsarkæologisk undersøgelse af ta
get, og her fandt vi blandt de mange 

oprindelige beslag fra 1760’erne
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fra byens gamle huse

Vi har nok alle bemærket . . . 
de markante, stærkt hvæl
vede tagsten, som lindes J 
på Set. Mariæ Kirkes store æ 
tag. Vi ved nok også, at ’ ' ■ 
denne form for tagsten kal
des munke og nonner. Men 
hvorfor kaldes de dog 
saledes'.’ Svaret har længe 
været ukendt, fordi nuti
dens kopier af disse sen- $.
middelalderlige tagsten 
som oftest er la\et forkert.
Da museet for snart mange W7, 
år siden udgravede en middel- 
alderlig teglovn i Gurre Vang < 'iWxll 
nær slottet, fandt man de her 
viste fragmenter af munke- 
nonne-tagsten, og disses ud
formning gav prompte svaret: 
Ganske simpelt, fordi der på de gamle 
munkes underside - den konkave side - sidder en lil 
le tap helt oppe ved stenens overkant, som det ses 

på stenen 
herover. M

S # Tappen I 
# har den 8

-jr hinkti-
' ' °n 31

binde 
hver 
enkelt



munketagsten til det underliggende lag af nonnesten, der til formålet har et indhak i si
derne, som det ses på fotografiet og tegningen nederst på side 14. På tegningen er non
nerne lagt op på lægterne, og en enkelt munketagsten med sin indvendige tap er vist ne
derst på tegningen. For at hænge på lægterne er nonnerne, efter samme princip som nu
tidens vingetagsten, afsluttet med en trekantet »nakke«, som griber ned over lægten. Det 
ses på fotografiet nederst side 14 og herunder.
På munketagstenens rygside, den konvekse side, findes en opadvendt, svagt krummet tap 
(fotografiet øverst side 14) som skal låse den overlappende munk fast og dermed sikre 
den mod at blive løftet op af vinden. Senmiddelalderens teglbrændere viste således ud
mærket, hvordan et godt tag skulle laves. Med tiden glemte man at lave munketagstene
nes indvendige tap, hvilket betød at tappen på munkenes rygside og frem for alt mørtel- 
bindingen (man smurte et tykt lag kalkmørtel ud på munkenes underside efter svumning 
af denne) til nonnetagstenene var den eneste sikring mod nedskridning.
Det var fundet af Gurre-tagstenene, som i 1988 gav mulighed for at lave en nøjagtig ko
pi af disse til taget på Set. Mariæ Kirke, der netop havde problemer med nedskridning af 
de tapløse og kun mørtelbundne munkesten til fare for omgivelserne. Det var ellers den 
nok så bygningshistorisk kyndige arkitekt, professor H.B. Storck, der ved restaurerin
gen af kirken i 1904-07 udskiftede kirkens vingetagsten med de oprindelige munke-non- 
ne-tagsten. Han havde imidlertid ikke tænkt på »den lille forskel«! Heller ikke tidens fø
rende arkitekt Herholdt var i sin meget benyttede håndbog »Vejledning i Husbygnings

mærksom på dette forhold: »1 ældre Tid brug-kunst« fra 1875 op

Fig. 161.

tes de saakald- 
te Munketag
sten, som have 
en halvkonisk 
Fonn og ligge i 
to Lag, hvor
af det underste 
vender den hule 
Side opad, me
dens Stenene i 
det øverste lig
ge over Fugerne 
i det underste 
med Hulheden 
nedad. I vor Tid

bruges Tage af disse Sten ikke, fordi de ere meget tun- 
/ ge«. Den ledsagende tegning (vist herover) viser hverken 
nonnernes indhak eller munkenes invendige tap.

Tagstenen har været kendt i Danmark siden romansk tid og formen 
er hentet fra Sydeuropa. Den ældste form var nok simple, flade plader 

(bæverhaler), der blot hang på lægterne med en lille tap (førnævnte »nak
ke«), Hulstenene (munke-nonner) blev dog snart den almindelige form, og 

vi kender dem stadig fra Italien og Spanien, hvor de i mere simpel form nærmest synes 
dynget op på tagene. I midten af 1500-årene påbegyndte man fremstillingen af vingetag
sten, og det er denne type man stadig bruger, om end falstagstenen blev almindelig i slut
ningen af 1800-årene. Gurre-tagstenene kan ses i Bymuseets permanente udstilling.

Lars Bjørn Madsen
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Skydeselskabets 
herligheder

Bagsiden tager nu et nyt emne op indenfor 
malerkunsten, nemlig de mange spænden
de motiver, man finder på skydeskiverne i 
Helsingørs Kongelig Privilegerede Skyde
selskab. De fleste kender dem fra besøg i 
selskabets smukke lokaler i Stengade, men 
de færreste har vel haft tid og lejlighed til 
at tage dem nærmere i øjesyn.
Vi lægger ud med købmand Mathias Jen
sens skive fra 1894. Han ejede Christians 
Mølle på toppen af Møllebakken og havde 
derfor faet den lokale kunstner Fr. Hansen 
til at male sin ejendom.
Møllen hed tidligere Første Mølle og var 
som byens andre møller oprindelig en stub
mølle. I 1854 brændte den og blev erstattet 
af den hollandske mølle, man ser på male
riet. Møllebakken var dengang karakterise
ret ved ikke mindre end 3 møller, så nav

net har været ganske berettiget. Foruden 
Christians Mølle var der Christine Mølle 
og Hannesmindes Mølle. Ludvig Boesen 
skrev da også i sin bog om Helsingør, der 
blev udgivet i 1757, at byen var ejendom
melig for sine mange vejrmøller. På ældre 
kort ser man op mod syv møller på bakker
ne omkring byen, og det er også det antal, 
der angives i markbogen 1681.
Christians Mølle lå, hvor kapellet i dag 
er opført, og den fik sit navn efter Mathi
as Jensens efterfølger i 1916, møller Ole 
Christian Olsen. Huset ud mod vejen var 
møllerens bolig, og bag dette lå et baghus 
indrettet til lo, lade og stald. Bygninger
ne med skorstenen i midten er formentlig 
kommet til i Mathias Jensens tid og kende
tegner møllens nye funktion som damp
mølle.


