
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


FORENING 
& MUSEUM

Nr. 4 2010



Skattenedsættelser ved genbrug
På den indonesiske tropeø Bali tilskynder man borgerne 
til miljøvenligt byggeri ved at give dem en væsentlig skat
tenedsættelse, hvis de benytter genbrugsmaterialer til byg
geriet. Tanken med ordningen er såvel økologien, som at 
undgå det triste og fremmedartede betonbyggeri, der snart 
dominerer hele den gudesmukke ø på bekostning af den 
lokale byggeskik.
Her i Danmark er det bestemt ikke ualmindeligt, at man 
benytter sig af genbrug. Huse bygget af genbrugsmate
rialer er nok bedst kendt fra »Fristaden Christiania«, hvor 
de er blevet en del af stedets identitet og ånd. Men også 
i Helsingør finder vi genbrug. Kendt vidt omkring i byen 
var familien Tvedes længst forsvundne kinesiske pavillon 
på Nordre Strandvej i Højstrup, som var bragt hertil fra 
Industriudstillingen i København i 1888. På den nærlig
gende Magdalenevej er et havehus lutter genbrug fra 
adskillige bygninger i Helsingør, bl.a. fra Wiibroe, Værftet 
og flere huse i den indre by; og andre steder i kommunen 
finder man fine eksempler på genbrug. En del virksomhe
der lever af salg af ældre bygningsdele reddet fra nedriv
ninger, renovationer og lignende, og flere og flere bliver 
opmærksomme på besparelsen og charmen ved genbrug. 
Det ændrer dog ikke ved det triste faktum, at der stadig 
nedrives et betragteligt antal bevaringsværdige huse til 
fordel for kønsløst nybyggeri, med spild af ressourcer og 
forarmelse af kulturlandskabet til følge.
Set ud fra både et miljømæssigt, økonomisk og kulturhi
storisk synspunkt burde disse ødelæggelser af vor kultur
arv stoppes i videst muligt omfang. Langt størsteparten af 
de nedrevne bygninger indeholder materialer, der ofte er 
af langt bedre kvalitet end dem, man kan købe i dag, og 
de har i sagens natur en stor kulturhistorisk værdi - også 
selv om de er løsrevet fra deres sammenhæng. Således 
kan der være en vis charme ved et nyere hus med ældre 
bygningsdele, der har en historie at fortælle.
Skal genbruget fremmes, vil det nok være værd at forsøge 
sig med en model, som på Bali. Beløn dem, der tænker på 
vort ømfindige natur- og kulturmiljø!

LBM

Forsidebilledet
Udsigt over et isfyldt Øresund ved Flynderborgs udmun
ding i Færgevej. Vinteren 1963 var hård med en gennem
snitstemperatur på 4 minusgrader. Fotografi: O.A. Bjørn 
Madsen 1963.
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JULEN
EU IKKE HVAD DEN ALDRIG HAR VÆRET

af Toni Mygdal-Meyer

gætte sig til, hvilket ikke er så svært. Efter 
krigen mod englænderne 1807-1814 gik 
staten Danmark bankerot. 1 1819 blev vi 
ramt af en altødelæggende landbrugskrise. 
Den enorme krigsgæld var først betalt hen 
mod midten af århundredet. Og først i slut
ningen af 1830’erne begyndte økonomien 
langsomt at blive bedre.
Julegaver og andet pjank optræder i sær
deles behersket form i Helsingørs Avis i 
1828. Måske endda tidligere, hvilket vi ik
ke kan vide, da årgangene ikke længere ek
sisterer. I 1828 indskrænkede julehallø
jet sig til boghandler Mollerups annonce i 
Helsingørs Avis, hvori han den 23. decem
ber reklamerede med »En Samling af Bil
ledbøger og Spil etc., passende til Jule- og 
Nytaarsgaver for Børn, og Smaae Historier 
forefindes til behageligt Udvalg hos Bog-

Et Udvalg af diverse Ulire i Gnid og Sølv for Damer 
og Herrer, samt Taffelnbre i Bronce, Porcellain, Marmor 
og franske do. Skilderi-, Nat og Vækkeruhre forefindes 
bos Undertegnede, tilligemed Aenoride Barometre. A. Ketner.

Den ældste eksisterende helsingoranske 
avis i vort lokale biblioteksarkiv er fra 
1801, og vi ved at årgang 1813 af »Helsin
gørs Avis« befinder sig i Rigsarkivet. Der
efter er der et spring frem til årgang 1828. 
Den mellemliggende periode må man jo så

Et sorteret Udvalg af diverse Gjenslande, passende 
til Presenter til den forestaaende Julefest, ere arriverede
bos A. P. 1. Schnipp.

Nogle få dage før juleaften 1853 gav flere af byens 
handlende forslag til julegaver i deres annoncer i 
Helsingør Avis. Her er det urmagermester Andreas 
Ketner, bog- og musikhandler A.P.L. Schnipp og 
boghandler Israel Vagner; sidstnævnte med hele to 
annoncer.

I Undertegnedes Boglade forefin
des et særdeles smukt Udvalg af Bogcr, 
smukt indbundne i Pragtbind, saavel 
i det danske som tydske Sprog, end
videre haves et betydeligt Udvalg af 
danske og tydske Børnebbger som 
Alt er passende til Julepresenter.

J. Wagner.

Jule-Udstilling.
I min Bog-, Papir-og Kunsthandel 

forefindes et betydeligt Udvalg af 
Gjenstande, passende til Julepresenter.

J. Wagner.

i^lormttl oq 9ir. I fat ^ambror? fhotfc 
rrtolCcS bos Øøfrr C. ^rtcrica.

fn BriligbrO p.ia 3 Særriirr, mrb .fSp'tfrn 
og >ri|it ©fnvcmmdiqbctrr. Mil mtb^att, sai« 

ut RlprtriiO uf
A I uglrfh.

•Oøv tn rolig Jfsmlllc fon rn vrfanbrfalft t'i« 
toaeJ^onNnonjiijiliiviHr  ̂ ~

(Sn reciiltg og orocntlig ®nte onfat ]ig tu 
■Cent

Roe rn %’uk rr <Sou0iiion troig mim ttror 
citer lit Sipiaac j)oé iSnu&emtllcr SlosmuSien.

®. 3. 2J ®. 3

Snilt l)H 9>. 3 Ørflntr * 6o.

3



Butikkerne i sundtoldstidens Helsingør var fyldt med 
alskens varer, men prangende udstillingsvinduer og 
juleudsmykning kom først i slutningen af århundre
det. Her er det et par velklædte damer i Engelbrecht 
Hilligsøes butik i Stengade 48-50, der får målt noget 
silkebånd op. Måske er det Hilligsøe selv, der som 
en anden Mads Skjern fra Matador står ved siden 
af damerne med hatten ærbødigt i hånden og ser til. 
Maleri på skydeskive for E.B. Hilligsøe i 1834. Hel
singørs Kongelig Privilegerede Skydeselskab.

handler Mollerup.«
Hvornår man begyndte at bruge juletræer i 
Helsingør vides ikke nøjagtigt, dog sandsyn
ligvis engang i 1820’eme. Men som i alle an
dre sammenhænge kan man nok regne med, 
at den mondæne ende af overklassen begynd
te langt tidligere end almindeligt kendt.
Julen var et privat anliggende, som handle
de om god mad og kirkegang. Verden var 
skruet sammen til voksne menneskers be
hov for et gedigent ædegilde midt i den al- 
lermørkeste tid. Måske købte man en gave 

med en vis praktisk værdi til husets frue, og 
betænkte børnene med noget tøj, som de al
ligevel skulle ha'- resten var afgjort børne- 
frit. Sikke tider!
Den kommercielle jul begyndte først at rø
re på sig i Helsingørs Avis i 1839. Nedturen 
var overstået og der var råd til lidt ekstra. 
Og det fortsatte de næste mange år. Faktisk 
bliver 1840’eme betragtet som »det gyldne 
årti«. År for år steg mængden af skibe for
bi Kronborgpynten og dermed også den lo
kale velstand.
I december 1839 kunne A. Wulff reklamere 
med »Hos Undertegnede er nylig ariveret 
directe fra Fabriken endeel meget smukke 
Papirmache’- Arbeider af Dyr, saavel en
kelte som smaae Grupper, samt Dukkeho
veder og Dukker, Alt passende til Jule- og 
Nytaarsgaver, hvilket udsælges til meget 
billig Priis.«
Købmand C.E. Thune leverede »Nye fran
ske Svedsker og Cathrineblommer, Musca- 
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tel og Mallaga Rosiner, Krakmandler, Suc- 
cade, Caroline Riis, fineste Christiania An- 
chiovis, Stoltzer- og Schweizeroste, He- 
rings fineste Punch- Extract, hvide Vox- 
lys 6 a 8 pr. Pd., hvide, røde og grønne Ju
lelys, samt endeel Legetøj forefindes hos 
C.E. Thune.«
År for år blev sortimentet af gaver udvidet. 
I december 1843 udkom klassikeren »Ri
de Ranke! Børnenes Bog« indeholdende 
»De gamle Bønis Erindringer som Forord, 
Ramser, Eventyr, Smaariim og Smaadigte, 
36 sk. J. Wagner« for første gang.
Samme år kunne man købe »Kunsten at 
erobre Mændene og varigt at fængsle dem, 
fra Tysk efter Thusnelde Sternberg« - For
fatterinden siger: »Det maa være enhver 
Quinde, som alvorlig vil, let, at spænde 
Mændene for sin Triumphvogn, naar hun 
følger de givne Raad«. Bogen kunne købes 
for en mark hos byens første boghandler, 
Israel Wagner, i Stengade 22.
I 1845 dukkede den første regulære an
nonce for juletræspynt op, og året efter be
gyndte damemode og parfumeriartikler at 
kalde på opmærksomheden.
Efter treårskrigen 1848-1850 fortsatte vel-

JULEROSER,
smukke Sammenplantninger, 

Blomsterkurve og Pyntepotter, 
diverse blomstrende Planter 

og Bladplanter 
leveres smukkest og billigst fra

S. BithmersBlomstergaFtneri 
_________— Telefon 29 —_________  

Sukgattjen.
^rima ruSfiffe ®æ8 anbefales, 

^elfingerå Xovbeljalle. £elf. 274.

NmnM! NyH Billigt!
Den store Juleudstilling

(Stensadr 13#. tofor RaadhosH)
1 < r atter blcvrn forsynel med nye hjnoikomoe smukke Sager i 
»urer nit l.<-ur«n|. |>, chre-t riter
igjen erholdes. Mine elegante pyntede Dukker btioft« i Publikum* Er* 
indring, kile øg Enhver indbyde* til al tape min jMlrwdutllllng i
I_________________________ __________ Carl A. Friesa.

l i firtiUdvarrr o^Silkekravelurkiader o* l^tuthhMer MMNpl
til og under Indkjobspri*. Carl A. Friess.

Herover ses købmand Carl Arthur Friess s annonce 
i Helsingør Dagblad den 13. december 1876. Han 
havde forretning i Stengade.

standsstigningen i Helsingør. Krimkri- 
gen mellem England/Frankrig og Rusland 
1854/56 gav også den lokale økonomi et 
kollossalt boost. Om det var derfor August 
Fæster kunne drive en decideret delikates
seforretning, »Frugt- og Vildthandelen«, i 
Bjergegade er selvfølgelig ikke til at vide, 
men nok sandsynligt. For første gang var 
det muligt at købe luksusmad i en forret
ning, hvor man tidligere måtte gå på restau
rant. Han havde det hele; eksotisk frugt, 
vildt af enhver type, hummer, østers, cavi- 
ar, og så kunne man i sæsonen sidde og spi
se rigtig tykmælk, eller rødgrød med flø
de, stikkelsbærgrød med fløde eller isafkø
let melon ved små borde, medens man ven
tede. Man kunne også fa portionsanretnin
ger med hjem.
Bare tanken om at sidde dér og nyde er 
himmelsk! I nutidens delikatessebutiker 
står man i kø!
1 julen 1854 gik Fæster virkelig til makro
nerne; fra Beauvais’s køkken på Østerga
de i København leverede han det store kol
de julebord, som snildt kunne konkurrere 
med nutidens.
Hvis nogen forestiller sig, at danskerne al
drig har været bedre til at anstille det store 
kolde julebord end de er nu - så prøv at se 
nærmere på Fæsters annoncer:
»I Frugt- og Vildthandelen er i dag arri
veret fjerkræ, harepostej, duepostej, mør
bradspostej, leverpostej, farseret svineho- 
ved, paté de lievre i gelé, fransk sylte, små 
indbagte tunger, lyon’er-pølse samt stive
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Porcellain og Glasvarer.
I mit Udsalg forefindes et 

stort Udvalg at franske og en
gelske forgyldte og decorérede 
JForcetlains -Uignrer, ®l as va
rer, Alipssager men niere, hvor
iblandt flere passende fon- Jule- 
og Nytaarspresenter, som Alt 
sælges til billige Priser hos

Fr. Stilling.
I Undertegnedes Boglade forefin

des et særdeles smukt Udvalg af Boger, 
smukt indbundne i Pragtbind, saavel 
i det danske som tydske Sprog, end
videre haves et betydeligt Udvalg af 
danske og tydske Bbrneboger som 
Alt er passende til Julepresenter.

J. Wagner.

gelé, som fra i morgen [den 24. december] 
er til behageligt udvalg.
Store norske urhøns, hjerper, friske harer, 
stoppede kalkuner, hamb. [Hamborg] rø
gede skinker, do. oksebryst, do. studekød 
[Hauchfleisch], store fine gåsebryster, ok
setunger, cervelatpølser med portvin, ma
deira og uden vin, brunsvigerpølser, samt 
de bekendte udmærkede pølser a 2 skil
ling pundet, røgede gåselår, flamske sild, 
anchovis, mixed pickles, syltede asier og 
agurker.
Desuden kunne han friste kunderne med 
»smukke appelsiner og curener, ægte ka
stanier (ny sending), bordæbler og madæb
ler, samt syltede asier og agurker.« 
Jamen hvad tænkte de mennesker dog på! 
Cervelatpølsen marineret i portvin og alt 
det andet må ha’ smagt vidunderligt. Det 
sædvanlige flade stykke med marineret 
sild og løgringe, en slatten ribbensteg og 
en radmager okstesteg anno 2010 virker en 
kende snollet efter dén beskrivelse. Så hel
lere en stegt urhøne, eller gåsebryster, eller 
harepostej, rigeligt med smør, eller...man 
kunne jo blive ved.
Efter Øresundstolden afvikling i 1857 blev 
Helsingør, sammenlignet med tiden før 
afviklingen, en pæn og sat by i provin
sen. Men helt så slemt, som man kan læ-

Juleannoncer i Helsingør Avis 1853.

se hér og dér gik det dog ikke. Ganske vist 
faldt antallet af skibe, der provianterede, 
år for år, men så langsomt at det skete næ
sten umærkeligt. Faktisk var der kun nog
le få år sidst i 1870’erne, hvor omsætnin
gen gik i bund.
At Helsingør Værft allerede fra begyndel
sen i 1882/83 sørgede for penge til forbrug 
og øget omsætning i byens butikker siger 
sig selv. Og fordi industrialiseringen sam
tidig gav jævne borgere mulighed for at kø
be billige fabriksfremstillede varer begynd
te detailhandelen at udvikle sig voldsomt. 
Hvis man fjernede alt det elektriske og 
elektroniske udstyr fra nutidens hylder vil
le der, bortset fra visse designmæssige de
taljer, såmænd ikke være den store forskel 
på tiden omkring og lige før forrige år
hundredeskift og 2010. Mange af daglig
livets praktiske hjælpemidler blev faktisk 
opfundet dengang.
Og hvis en nutidsdansker gik ind i en køb
mandsbutik anno 1880, ville han/hun også 
finde en masse af de julegodter, vi stadig 
fomøjer os med.
Der var appelsiner, vindruer, marcipan, 
nødder, sardiner i olie, sild i tønder, mas
ser af vin og spiritus, plus en uendelighed 
af andre genkendelige varer. Og hos bage
ren fik man stegt sin gås, and eller flæske
steg, hvilket var en fantastisk oplevelse, 
som forfatteren oplevede i sin pure barn
dom først i 1950’erne. Der duftede så vid
underligt hos byens bagere de sidste dage 
før juleaften, at det trodser enhver beskri
velse. Og det gik aldrig galt hos den profes
sionelle bagerkok. Det var også komforta
belt at husets frue kunne nøjes med at sen
de farmand i byen efter julemaden.
Fjernsynets forgænger, bogen, havde det 
ualmindelig godt. Der blev læst bjerge af 
bøger. Grammofonen var endnu ikke op
fundet, så man gik enten ud i byen for at 
høre levende musik - eller man sørgede 
selv for underholdningen hjemme.
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Køkkenudstyr, møbler, konfektion og lege
tøj. Det var der altsammen. Komfurer, gas
lamper og kakkelovne. Nips og billigt be
stik. Og symaskiner fra byens egen syma
skinefabrik i Bjergegade 17. Og man kun
ne blive ved. Havde man penge, var der 
heller ikke dengang grænser for, hvad man 
kunne købe.
De handlende havde allerede i 1860’erne 
fundet ud af at holde udsalg i julemåneden. 
I tre-, fire- eller sågar femspaltede annon
cer forsøgte annoncørerne at blæse forstan
den ud på læserne - ganske som i nutiden. 
Der kunne være så mange annoncer sidst 
i 90’eme, at Helsingør Dagblad flere år i 
træk måtte udvide annoncesiderne med en 
ekstra spaltebredde, som blev foldet.
Og ganske som i nutiden, var de færreste 
annoncer præget af det store grandiose vid. 
Den underdanige tone som de første an
noncer var belemret med i midten af århun
dredet var dog forsvundet. Man henvendte 
sig ikke længere til »det ærede publikum«.. 
Nu skulle der sælges og omsættes og hug
ges kunder fra konkurrenterne. Uden vide
re dikkedarer meddelte man, at egne varer 
var de bedste og de billigste.
Undtaget var platannoncerne for vidunder
midler, som helbredte stort set alt. Dengang 
var der ingen lovgivning som forbød entre
prenante fupmagere at kalde en flaske far
vet kommunalt postevand lægende mixtur. 
Store københavnske forretninger etablere
de filialer i Helsingør, f. eks. Magasin du 
Nord under navnet »Vett & Wessels Ud
salg« i Stengade 52, og Chrome & Gold- 

Julekaffe
Efter knap to Maancders Forlob liar

HELSINGØRS KAFFEBOD, Axeltorvet,
nuurt «inr l^kfvr til drt dobbelte pii (irninl al den .minin- TiWulnin«. 1’ablIKn« har IkmtoI •» mril.

-SamtWnj have v| udfort Wolordnfl w Innm- "..'ei!.-, sltlil turanteir 1’uhlUum -Mirl friet bra-udt fr:O-uul’t hofte. tral 
le&sjt istc fmpl vart llctMtaale tathe ti at kam lilfiydistille vore kunder i enhver Ketninu.

Vore lo Kvaliteter ere som sædvanlig:
' l’rher ere en groo l'riwr og hulromraes ingen Forhandler Itabrt. 1

"“'dMgrr hvert fu>H Knfb-: gn Kelio- rtl« Thedame olier e< Par onokKe Konnor olhr M.fM.
to »om e« . Pd. iwtnidn ContoH »ll<r mogol amlei ••••••••••*.

fay.— nd WnMon <i »w Ie4j'~- h«v» .. oprelM r" «o<li« i’oriClIæilSaMcHnif. m ei anboUlr lll Pub. ... I>- ..■io-<dw
W MB« band«. wm trairt modtoU« vor Ka«». indfrier i FortwM Kl AnUII« mod on IwUKen tom Kel«’ GoMUnd 1 denno Mdahng 1

Bemærk vor Juleudslilling paa Søndag!
HELSINGØRS KAFFEBOD, Axeltor«

schmidt i Stengade 62.
Mellem alle de store annoncer var der selv
følgelig de mindre, hvor byens mere yd
myge forretninger forsigtigt pippede med. 
Bagerne, skomagerne, slagterne og alle de 
andre som også ville ha’ deres bid af jule
kagen. En af de få annoncer, som virkelig 
hævede sig over gennemsnittet, havde ba
germester N. Christensen æren for den 24.
december 1876:

Vrøvl, vrøvl, vrøvl!
Ja! Enhver averterer 
Og listigt proberer, 
At lokke og drage 
For Kunder at tage, 
En Anden paatvers; 
Det Første jeg vælger, 
Og mærk, at jeg sælger 
De dejligste Kager 
Som nogen Bager 
Form aar at levere
Vil kun man probere:
Napoleons-, Fru Heibergs- og Oehlen- 
schlagerkager,
Victoria, Marenas og Boller, som smager, 
Makroner, Postejer og Tutter med Is, 
Og saa Honningkager, direkte fra Paris.
Jeg har Tærter, Snitter og Bakkeiser med 
mer,
Det kan glæde Enhver, hvis man bare dem 
ser;
Bolscher og Skinker samt Likører i Sukker, 
Fugle og Fisk samt Smaabørn i Vugger, 
Pastiller og Ringe, Chokoladecigarer 
Samt tusinde Ting i nye, smukke Varer;

Men bedst er af Alt dog mine 
Julekager,
Jeg beder Alle prøve dem, 
N. Christensen, Bager.

Og skulle man ikke vide det, 
er »Vrøvl« altså en lille glad 
kage.
Glædelig jul kære læser. Vi 
ses, om alt går vel, hos Fæster 
i Bjergegade til næste år.
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Ovenstående maleri, udført i 1906 af land
skabsmaleren Louis Jensen (1858-1908), 
modtog museet i 2005 som gave fra Lizzie 
Bræstrup i Gentofte. Maleriet er udført for 
tobaksfabrikanten Wilhelm Øckenholt Lar
sen, og det blev efter hans død overtaget 
af datteren, Anna Gjerulff. Hendes datter, 
Gudrun, er moster til giveren, og ad den vej 
endte maleriet her på museet.
Det sommeridylliske maleri, der i sandhed 
kan give os længsel efter sol og sommer, 
forestiller W.Ø. Larsens sommervilla i El
lekilde, og det er en af Nordkystens snart 
fa gamle huse, der ikke er ødelagt ved mo
dernisering og ombygning. Til gengæld er 
den store, smukke have med de slyngede 
stier og spredte frugt- og prydtræer i græs
plænen for længst en saga blot. Se blot fo
tografiet side 10, der illustrerer de særdeles 
uheldige virkninger af nutidens høje ejen
domsskatter, der tvinger folk til at udstykke 
de gamle haver i en eller flere nye parcel

ler, så de vejfarende snart ikke længere kan 
nyde synet af Øresund og Kattegat.
Inden vi præsenterer bygherren, skal vi gå 
lidt længere tilbage i tiden. Arealet hørte 
nemlig i sin tid til »Den gamle Hegnsga- 
ard«, der lå omtrent, hvor Ndr. Strandvej 
261 er i dag. Det var oprindelig en fæste
gård under kronen, der i 1830’erne fik sta
tus som skovløbersted under Statsskov
væsenet. I 1892 besluttede skoven at sæl
ge gården og udstykke jorderne i parcel
ler, der blev solgt i årene 1893-1920. I ste
det for gården lod skovvæsenet i 1895 op
føre det nu nedlagte skovløbersted Elle
kildehus (nr. 289). Medens kunstmaleren 
Carl Bloch og skuespilleren Peter Jerndorff 
havde erhvervet sig strandgrundene nær
mest hegnsgården, blev det to andre kend
te personer, nemlig forfatteren, dr. phil. 
Ernst von der Recke og tobaksfabrikanten 
W.Ø. Larsen, der bebyggede de tre strand
parceller nærmest plantagen, som skovvæ
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senet havde udstykket i 1893. Parcel A og 
B (Ndr. Strandvej 262-264) blev købt af 
henholdsvis Hermann J. Paul og Alexan
der Svedstrup, og parcel C (Ndr. Strandvej 
260) af Ernst von der Recke, der boede her 
til sin død i 1933. I 1895 købte W.Ø. Lar
sen parcel A og B og lod året efter sit som
merhus med tilhørende staldbygning på na
bogrunden opføre.
Wilhelm Øckenholt Larsen, der på det tids
punkt boede på Vester Boulevard i Køben
havn, var født i 1836 i Randers som søn 
af sognepræst L.P. Larsen og Nathalie, der 
var født Øckenholt. Han var handelsuddan
net hos LP. Arffmann i fødebyen og kom i 
en alder af 26 år til København, hvor han i 
1864 grundlagde en cigarforretning på GI. 
Amagertorv 1. Adressen var ikke tilfæl
digt valgt, for den lå i skyggesiden af tor
vet, så de fine cigarer ikke blev ødelagt af 

sollyset. Han boede selv på 3. sal med sin 
tyskfødte hustru, Johanne Jacobine. I 1903 
udvidede han forretningen ved at flytte til 
Amagertorv 9, og i 1913 blev han konge
lig hofleverandør. Historien om firmaet er 
lang og interessant, og mange husker sik
kert det fine tobaksmuseum, som firmaet 
åbnede i 1978, ligesom nogle med vemod

Villa Øckenholt, Ndr. Strandvej 264, er her fotogra
feret i 1898, to år efter opførelsen. Man kunne fore
stille sig, at det er bygherren selv, der tager imod ved 
havelågen ud mod den dengang fredelige, grusbelagte 
strandvej. Arkitekten på huset kender vi ikke, men det 
udtrykker både tidens gedigne villa med glatstrøgne, 
røde mursten og skifertag, og samtidig har historicis
men markeret sig ved den gotiske buefrise under taget. 
Bemærk relieffet til venstre for hoveddøren. Det er et 
af billedhuggeren August Hassels værker og forestiller 
tobaksfabrikantens fire endnu ugifte døtre, medens en 
håbefuld svigersøn titter frem bag træerne.
Fotografi i Hammermøllens arkiv.
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husker firmaets lukning af forretningen på 
Amagertorv i 2005 efter godt 140 års virke. 
Sommervillaen, der fik navnet »Øcken- 
holt« må i dag betegnes som et af Nordky
stens virkelig bevaringsværdige huse, der 
heldigvis behandles pietetsfuldt af de nu
værende ejere.
I 1911 lejede den københavnske hattema
ger Axel E. Tafdrup huset, og han købte 
det året efter.

Når »Kjøvenhavnerne« om sommeren indfandt sig på 
Nordkysten, var der gode penge at tjene for de lokale 
handlende. Ikke mindst, når de selv opsøgte som
mergæsterne som her, hvor slagteren en sommerdag i 
1897 har standset sin vogn ud for W.Ø. Larsens villa.

Herunder er villaen fotograferet i oktober 2010, hvor 
et nyt hus rejser sig i Ernst von der Reckes gamle 
have. Villa Øckenholts have er for længst udstykket 
og bebygget, men villaen med sin røde murstensgavl 
anes stadig i baggrunden op mod Hornbæk Plantage. 
Fotografi: Carsten Nielsen.
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OMKRING HELSINGØR
Skae opsættes en mur

1 september og oktober var Nationalmuseet 
i gang med udgravninger omkring den yng
ste af Helsingør Skibsværfts tørdokke, hvor 
det kommende nye museum for Handels- 
og Søfart skal bygges. Ikke noget uproble
matisk foretagende, men absolut fantasirigt 
og nytænkende. Men inden alle de sikkker- 
hedsforanstaltninger og videre forstærknin
ger m.m., som i øjeblikket er ved at ske om
kring dokken, foretog Nationalmuseet ar
kæologiske undersøgelser omkring dokken.

Øverst ses den afdækkede rest af bymuren, der ligger 
mellem værftet og tørdokken. 1 baggrunden ses det 
tidligere hotel Prins Hamlet ved Kronborgvej.
Til venstre ses et fragment afen sortglaceret ovnkakkel 
med en springende hest som motiv. Endnu et spænden
de fund fra den nu forsvundne »fine« del af Helsingør. 
Fotografier: Lone Hvas s 2010.

af Lone Hvass

Byarkivet havde for længe siden lavet en ar- 
kivalsk gennemgang af, hvad der eventuelt 
måtte være at finde - ikke meget, regnede vi 
med, for området havde jo været meget om- 
gravet, først i forbindelse med Christian 4.’s 
Nye Skanse fra 1636, dernæst opbygning af 
selve Kronværket i 1688-90 og derefter det 
tredje og yderste fæstningsled - raveliner
ne Wiirtemberg og Scholten (som altså ikke 
hedder von Scholten) i 1705-15, og endelig 
contregarderne. Et fantastisk byggeri, som 
man i dag har bedre mulighed for at forstå 
på grund af den nylig »genopførte« Schol- 
tens ravelin, som i sin tid blev fjernet ved 
havneudvidelseme i 1859-62 og 1877-85.
Foruden Kronborgs store fæstningsbyggeri 
var der værftets store byggeri til selve tør
dokken i 1897; den 112 meter lange og godt 
60 m bredde dok, et jordarbejde, der som 
fæstningsbyggeriet havde begrænset maski
neri til rådighed. Til gengæld var der masser 
af billig arbejdskraft. Mens fæstningsarbej
det havde betjent sig af »gemene soldater«, 
senere fanger kaldet »slaverne«, kunne man 
i 1897 bruge byens arbejdere. I lange ræk
ker transporterede dejord til og fra dokken 
på deres tunge trætrillebøre - samme arbej
de som soldaterne og slaverne havde gjort 
det. Den nye dok var et led i en større udvi
delse af værftet.
Men nu til 
efteråret 
2010, 
hvor 
ma
skin
kraften 
har uc



rangeret de mange trillebøre. Det var der
for ikke meget, vi eller nationalmuseet for
ventede os af de arkæologiske undersø
gelser. Men så! Allermindst som man ven
ter det, dukker der alligevel spændende an
læg op. Arkæologerne Nanna Holm og Per 
Poulsen fra Nationalmuseet fulgte ihærdigt 
den store gravemaskine i udgravningsfel
tet i 20-30 meters afstand rundt om dokken 
- netop der, hvor de nye udstillinger engang 
skal graves ned.
Frem for dagens lys kom dele af Kronborgs 
imponerende voldgrave på begge langsi
der af dokken i udgravningens profiler. Der
næst rester af minørgange fra 1700-årene 
og Frederik 2.’s vandledning til det nybyg
gede Kronborg. Rester af renæssancekæld
re, sandsynligvis nogle af de rige borgeres 
gårde og deres haver, som lå herude på San
det fra 1500-1658. Dem har vi tidligere for
talt om i forbindelse med Gilleleje Muse
ums udgravning i 2008 og 2009, hvor der 
blev fundet masser af ovnkakler, store flotte 
grønne og sortglasserede kakler, samt møn
ter. Lignende fund blev gjort her ved dok
ken.
Det arkæologiske arbejde havde man for
delt sådan, at Gilleleje tog sig af det områ
de, der lå tættest byen, mens Nationalmuse
et foretog udgravninger i alt det, som hørte 
til Kronborg, dermed også fæstningsbygge
riet. Helsingør Bymuseum og tog sig af den 
arkivalske viden og det lokale kendskab; så
ledes et rigtig godt triumvirat.
Men nu tilbage til flere af de iagttagelser

Et fascinerende vidnesbyrd om de rige borgeres gårde 
herude på Sandet er denne rest af en renæssancekæl
ders stensatte vægge, der befandt sig lige bag bymu
ren. Fotografi: Lars Bjørn Madsen 2010.

som blev gjort i oktober og november i år. 
Midt i udgravningsområdet nærmest byen, 
fandtes en godt 40-50 meter lang murrest, 
som i første omgang mest af alt lignede re
ster af en husmur, men ved nærmere under
søgelse blev det snart klart, at det var rester
ne af selve bymuren omkring Helsingør.
Hidtil har vi ikke regnet med at bymuren 
fra 1600-årene blev opført som andet en 
jordvold ind mod landsiden, men til gen
gæld som rigtig mur ud mod stranden d.v.s. 
i Strandgade, hvilket vi også har arkivalsk 
belæg for. Nu må vi imidlertid ændre vor 
opfattelse. Historien er den, at Christian 4. i 
1616 besluttede at Helsingør skulle beskyt
tes af en bymur. Den 25. oktober 1616 send
te kongen et brev til Helsingørs borgme
stre (for dem var der ofte to af i 1600-åre-
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ne), samt til byens råd og menige borger
skab. Kongens havde bestemt, at der om
kring Helsingør skulle opsættes en mur, som 
kunne være til værn og beskærmelse og ind
byggerne til gavn og bedste, hvis der skulle 
komme noget uformodet på, og han pålagde 
nu statholderen i København, Breide Rant- 
zau, med det allerførste at tage til Helsingør 
for at gøre en forordning mellem dem, der 
boede ved stranden, og dem, der boede in
de i byen, om, hvorledes det skulle forhol
des med murens opbyggelse og hvorledes 
den bedst kunne betales af dem. Kongen an
så det for rådeligt, at muren først skulle byg
ges ud mod stranden. Når statholderen hav
de gjort »ordinans om murens opbyggelse«, 
skulle de straks lade arbejdet stille i værk, 
såfremt de ikke ville lide den højeste straf. 
Kongens brev begynder som et venligt på
bud til borgernes bedste og ender med en 
formaning om at de ganske simpelt kan ven
te sig den »højeste straf« hvis ikke det bli
ver udført. Typisk for kongens og tidens be
falinger til borgere og embedsmænd.
Den 4. august året efter, var kongen på 
Kronborg og der blev skrevet brev til lens
mand Christen Hansen samme sted: når nu 
noget af den kalk som kongen har bevil
get borgerne i Helsingør til at bygge mu
ren ved stranden, ankommer fra Mariager 
len og borgerne modtager den uden at for
hale det, skal han lade kalken indføre i den 
gård i byen, som hr. Augustinus, den tyske 
prædikant, tidligere boede i, og siden sæl
ge kalken til borgerne til samme pris, som 
kongen har den til, dog skal borgerne beta
le, hvad det har kostet at lade den opføre fra 
stranden, så kongen ingen skade lider der
ved (kort sagt, taber penge).
Samme dag er der også brev til lensmand 
Eske Bilde, på Mariager Kloster. Han har 
faet ordre til at sende de læster kalk til Hel
singør til byens behov, men til kongens sto
re forundring er der ikke kommet noget end
nu. Han befaler Eske Bilde uden nogen for
haling at fremsende det begærede antal læ
ster kalk, så de med det allerførste kan væ
re der. Der skal også sendes kalk til Kron

borg, men den ordre går til Knud Gylden
stjerne på Kallø Slot. Al kalk fragtes i sku
der til Helsingør og Kronborg.
Men det er først den 30. maj 1618, at Chri
sten Hansen far besked på at give borger
skabet tilhold om at efterkomme deres løf
te om at lade muren langs ud med stranden 
forfærdige. Derefter hører vi så ikke noget 
om resten af muren. Men muren blev altså 
opført, og det fornemmes faktisk af samtidi
ge kort og stik.
Ikke mindst takket være den svenske spi
on Erik Dahlberg, der tegnede et kort i april 
1658 (udsnit gengivet nederst side 12), et 
par måneder før den svenske hær stod ved 
Helsingør under general Wrangels ledelse 
for at indtage Kronborg. Dahlberg har sat 
sig godt tilrette i Skt. Olai kirketårn og teg
net Kronborg med postejer og rundeller, den 
nye skanse fra 1636 og ikke mindst »mu- 
rus« dvs. muren, der omgav byen ud mod 
fæstningen. Sammenligner man murens for
løb med H.P. Resens senere tegnede kort fra 
før 1658-situationen (gengivet herover), ser 
man at muren har samme placering. Tegne
ren har blot ikke taget den nye bastion med, 
men nøjes med at markere bymuren med et 
zig-zag-forløb.
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Selv om Dahlberg var en dygtigt tegner i 
modsætning til den ofte kritiserede tegner, 
som Resen brugte, er der måske noget, der 
antyder at Resens udgave af muren delvis 
havde sin rigtighed, idet man på den beva
rede del i udgravningen kunne se et knæk på 
muren, sådan som på Resens tegning.
Desværre var der ikke mere end et par skif
ter bevaret i højden med et pænt kalklag om
kring murstenene, som det ses af fotografiet 
herunder. Den ca. 1 m tykke mur må være 
ijernet af regimentet på Kronborg i forbin
delse med rydning af alle bygninger øst for 
nuværende Allégade som demarkationster

ræn for Kronborg. Det er sket i løbet af ju
ni-juli 1658. Muren ud mod standen, dvs. 
Strandgade, er hos Resen tegnet med tyde
lige bastionære knæk. Tre større bastioner 
og en byport ses ud for Sophie Brahesgade, 
hvor Øresunds Toldkammer ligger på hjør
net (udsnittet til venstre). Den anden byport 
ses svagt ud mod Kronborg for enden af 
Stengade (udsnittet side 13) og det må væ
re den, som Dahlberg tegner på stikket fra 
Roski Idefreden, hvor Christian 4’s mono
gram ses over den imponerende port. På 
Resens kort over den »lille by« efter 1658 
(ikke gengivet her) er det kun byporten i 
Strandgade, som er bevaret. På det fine stik 
i serien, som blev udfærdiget af Pufendorf 
med Dahlbergs tegninger til forherligelse af 
Carl Gustav’s krig (gengivet i udsnit øverst 
side 15), ses den svenske konge ankomme 
til Danmark fra sit nyerhvervede Skåne den 
5. marts 1658, mens kanonerne fra Kron
borg saluterer så det hele ser ud til at gå op 
i røg. Ved byporten venter en kuskevogn på 
at bringe kongen videre. Men ak, allerede et 
halvt år senere brød kongen Roski Idefreden 
for at vende tilbage til Helsingør i august 
måned for at erobre Kronborg.
I 1732 var magistraten opmærksom på, at 
de to porttåme, som var tilbage af bymu
ren, havde kulturhistorisk værdi. Således 
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fandt man, at »ikkun de 2de Taame, som i 
fordums Tid har staaet langs Stranden og de 
høisalige Konger Frederik 2. og Christian 
4., høylovlig ihukommelse, haver ladet op
sætte, at samme Reliqvie blev staaende til 
en Antiqvitet og høi Æresminde af allerhøist 
bemeldte Konger, som dem har ladet bygge 
hos Posteriten [efterkommerne] ikke mindre 
end som de og fra Søekanten repræsenterer 
en Parade, Prydelse og Zirat for Byen, helst 
som de ligge i lige Distance fra hinanden, 
mest i Midten paa den til Stranden venden
de Kant af Byen, ligeledes og at samme til 
den Ende blive reparerede og forbedrede«. 
Strandporten blev den sidste der faldt. Det 
skete først i 1786, hvor den ved en aukti
on den 29. april blev bortsolgt til nedbryg- 
ning for højestbydende 31 daler. På Resens 
kort er det imidlertid kun den ene port, som 
er synlig, nemlig den føromtalte (vist øverst 
side 14), som ligger ud for nuværende So
phie Brahesgade. Sammenligner man med 
føromtalte stik til højre, synes Resen at have 
gengivet mur og porttårn med en vis trovær
dighed. I givet fald burde murens bastionæ
re fremspring også være troværdige.
Da man begyndte byggeriet af bymuren, rev 
man samtidig noget stakitværk, måske et 
plankeværk fra Frederik 2.’s tid ned. Det er 
muligt at der kun blev rejst en jordmur læn gere inde mod Lundehave, men det er på

faldende, at Resen viser muren helt frem 
til Lappen. I dag kan man stadig glæde sig 
over de fa fritlagte rester af bymuren nede 
på restaurant Rådmand David, hvor den er 
til skue under gulvet. Helt op i 1800-årene 
var en del af bymuren bevaret i Strandga
des østlige ende, som også ses på det her vi
ste udsnit af et maleri fra 1832 af Øresunds 
Toldkammer (den nok så kendte skydeski
ve i Helsingør Kongelig Privilegerede Sky
deselskab). Muren stod for enden af den nu 
nedrevne karré, hvoraf man ser den rødpud- 
sede gavl af Strandgade 92. Langs muren 
anbragte man opfiskede ankere, der kunne 
sælges ved auktion, hvis ikke ejeren dukke
de op. Denne sørgelige rest af bymuren var 
samtidig en del af indhegningen mod Øre
sunds Toldkammers plads.
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øisomhed
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Det her viste maleri af byens tegnelærer, Frederik 
Hansen, findes på J.C.G.P. Brammers skydeskive 
fra 1899 i Helsingørs Kongelig Privilegerede Sky
deselskab. Købmand Brammer ejede på det tids
punkt Nøjsomheds Teglværk, der var et af byens 
sidste store teglværker. Det lå omtrent, hvor 
boligblokkene Sydvej 3-11 er opført og nævnes 
i brandforsikringsarkivalierne førte gang i 1854 
hvor ejeren, teglfabrikant Bengt Larsson, har 
bygget en teglovn med skure og en tørrelade på 
grunden. På den østligste del af arealet nærmest 
nuv. Rønnebær Allé la »Byens Lergrav«, hvor man 
i umindelige tider havde gravet ler, så råstofferne 
var i bekvem nærhed. I 1880 købte »Nøjsomhed 
Teglværk« Bengt Larssons teglværk, efter året før 
at have købt byens lergrav, og virksomheden blev 
moderniseret, bl.a. med en ny ringovn.
Maleriet på skydeskiven er interessant, idet det 
viser den oprindelige teglværksgård, »Nøjsom
hed«, der senere blev afløst af den stadig eksiste
rende, tårnprydede hovedbygning i røde mursten. 
Både gården og den senere hovedbygning ses på 
kortet til venstre, der er opmålt i 1920. Med kraf
tig rød farve er de bygninger, man ser på maleriet 
markeret. Søen i maleriets forgrund er den stadig 
eksisterende sø i haven, måske en gammel ler
grav, ud mod Kongevejen.


