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Skovens huse er truet
I 2011 blev Ravnebakkehus i Krogenberg Hegns østlige 
ende nedrevet. Ravnebakkehus var noget helt særligt. De 
sidste par år stod bygningerne ganske vist i beklageligt 
forfald, men stuehusets gamle bindingsværksmure og 
mosbegroede stråtag, og den grundmurede sidebygning, 
ligeledes stråtækt, var den rene idyl. Og ikke mindst 
vidnede Ravnebakkehus, der var opført i 1854, om vort 
skovvæsens tidligste tjenesteboliger, som de så ud, da de 
blev opført i årene efter landbrugsreformerne og skov
forordningen af 1781.
Gurrevangshus i den østlige udkant af Gurre Vang ved 
Marianelundsvej står nu for tur. Naturstyrelsen ønsker 
nedrivning af dette karakteristiske hegnshus fra 1857, 
der beskrives nærmere i artiklen side 3.
Nogle kan naturligvis med en vis ret hævde, at disse 
utidssvarende boliger ikke er værd at bevare, ligesom 
købere af gamle fiskerhuse ved kysten i bedste mening 
vælger at rive det gamle lort ned og erstatte det med 
arkitekttegnet nybyggeri i tidens rationelle stil. 
Problemet er blot, at vor kommunes herlighed stille og 
roligt mister sin værdi - og at vi mister vor kulturelle 
identitet. At det gamle fiskerleje Aalsgaarde til eksempel 
snart har mistet alt det, der i et par århundreder har gjort 
stedet så attraktivt. At snart alle kommunens landejen
domme og de af skovvæsenet frasolgte tjenesteboliger 
er forvandlet til rigmandsvillaer efter urbane traditioner. 
For blot at nævne lidt af den radikale forandring, vort 
kulturlandskab er ved at gennemgå.
Museumsloven sikrer principielt »væsentlige bevarings
værdier«, der berøres i forbindelse med udarbejdelse 
af kommune- eller lokalplaner. Bevaringsværdier er 
imidlertid et vidt begreb, og man kan naturligvis ikke 
bevare alt. Forudsætningen for, at også vore børn og 
børnebørn skal forstå deres land i en stedse mere globa- 
liseret verden, og turisterne skal opleve noget særegent 
ved Danmark, er imidlertid at vi ikke ødelægger alle de 
bærende elementer i vort kulturlandskab og -miljø. Det 
må ske ved en væsentlig formidlingsindsats, og det er 
vore museer de helt rette til. Lad os komme i gang.

LBM

Forsidebilledet
Brostræde og det gamle apotek i Strandgade set fra Broga
de i 1930’erne, da julesneen fik lov til at ligge, og bystyret 
endnu ikke havde ladet hele karréen mellem Strandgade og 
Havnegade nedrive. Tegning af Hans Kristiansen.
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Gurrevangshus
Lars Bjørn Madsen

dets Sted afgives til Forstvæsenet 
for at anvendes til Skovs Opelsk
ning«. Overdragelsen kom imid
lertid til at gå meget langsomt for 
sig, men den 27. september 1805 
blev al græsning i skovene ende
lig forbudt, og stutteriet ophørte 
dermed fuldstændig. 1 den forbin
delse blev Gurre Vang, ligesom 
alle de fleste andre skove i kron
godset, indhegnet med stengær
der, der erstattede de forgængelige 
flettede hegn, dér hvor der ellers

var sådanne, for den konsekvente brug af 
stengærder skulle, som resultat af land
boreformerne, forhindre bøndernes kvæg 
i at komme ind i de nu klart fra markerne 
afgrænsede skove.
Gurre Vang har, ligesom de andre tidli
gere kongelige stutterivange, haft såkaldte 
vangemænd ansat, og i markbogen for 
Tikøb Sogn 1681 omtales »Gurre Vange-

Gurre Vang syd for Gurre Sø var oprindelig 
et af krongodsets indhegnede arealer til 
brug for høslæt og græsning for stutteriets 
heste, altså en stutterivang »til Græsning 
for Kongens Foeder«, som det hedder 
i markbogen fra 1681 for Tikøb Sogn. 
Desuden leverede vangen under Kronborg 
Rytterdistrikt hø til Kronborg Ladegaard.
I 1774 ophørte rytterdistriktsordningen, 
og i 1786 blev det bestemt, at de stræk
ninger i stutterivangene, der var bevokset 
med tyk skov, skulle afsondres fra van
gene, mens de tyndere bevoksede dele 
kunne forblive under stutteriet. Ved kon
gelig resolution af 6. november 1799 blev 
følgende bestemt: »I Betragtning af de 
Os foredragne Omstændigheder tillade Vi 
allernaadigst, at Gurrevang paa Kronborg 
Amt, som i Følge Vores Resolution af 21de 
Juni sidstleden skulde udparcelleres, maa i

Udsnit af von Langens kort over Frederik den Femtes 
revirs femte hoveddel i Kronborg Amt fra 1760’erne 
visende Gurre Vang syd for Gurre Sø. Skovrider
gården, der lå, hvor Gurrehus senere blev opført, er 
markeret på kortet som den eneste bolig ved vangen. 
Rigsarkivet. 
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huus liggendis udj Kongens Gurre Vang, 
hvorudi boer Olle Christensen«. Stedet er 
det senere Gurrehus, der var i kronens eje 
som bolig for skiftende skovridere indtil 
1773, hvor ejendommen sælges til private 
og siden bliver til det nuværende historici- 
stiske bygningsværk, Gurrehus.
I 1750 nævnes det, at en vangemand bor 
ved Hestehaveleddet i den vestlige del af 
Gurre Vang. Her må den første skovløber
bolig åbenbart være opført. Tjenesteboligen 
kan have været den nuværende skovløber
bolig »Hestehavehus« - eller rettere for
gængeren, for huset brændte i 1870 og blev 
derfor nyopført, utvivlsomt med tidssva
rende ændringer. De undersøgte arkivalier 
fortæller intet om denne første bolig, så den 
skal ikke omtales nærmere i denne artikel.

Gurrevangshus
I foråret 1854 indsender skovrideren på 
Valdemarslund, Sophus Bjørnsen, tegning 
og overslag til opførelsen af et »nyt Led- 
devogterhuus ved Gurre Vangs østlige 
Udkjørselsled«. Det var nærmere beteg

net ved landeve
jen mellem Tikøb 
og Helsingør, der 
dengang (og indtil 
1924) havde sit for
løb gennem Storke- 
tykket i den østlige 
del af Gurre Vang 
hvor den sluttede 
sig til vejen mel
lem Marianelund og 
Valdemarslund. Ved 
leddet, der i mod
sætning til Hesteha
veleddet og Valde
mars Port i den vest
lige udkant af Gurre 
Vang, ikke var og 
er navngivet, havde 
man udlagt en lod, 
hvorpå man agtede 
at opføre et 12 alen 
langt og 10 alen

bredt firefags hus af »15-16 Tommer tyk 
Steenmuur paa 1 Alen høi Kampesteens 
Grund«. Med de ikke helt komplette kor
respondancesager i 2. Kronborgske Skov
distrikt, der er bevaret i Rigsarkivet, ved 
vi ikke, om projektet straks blev godkendt, 
men i juni 1856 fremsender overførsteren 
på Egelund ved Fredensborg, Frederik von 
Paulsen, det af Domænedirektoratet appro
berede forslag til Bjørnsens projekt.
Der går dog ikke lang tid før et nyt brev 
sendes til Bjørnsen, hvori det beklages, 
at huset ikke vil kunne bygges for det 
bevilgede beløb, hvorfor opførelsen må 
stilles i bero til den kommende finans- 
periode 1858-60. Domænedirektøren var 
dog indstillet på, at huset skulle opfø
res hurtigst muligt, hvorfor man eventuelt 
kunne benytte bindingsværk i stedet for 
grundmur, således »at det disponible Beløb 
kunde tilstrække«.
Bjømsen synes ikke meget for anvendelsen 
af det mindre holdbare bindingsværk med 
lerklinede tavl - en holdning skovvæsenet 
for såvidt havde haft i mange år; ikke kun 
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fordi egetræ var blevet en mangelvare efter 
den englændernes ødelæggelse af den dan
ske flåde i 1807, men også fordi man havde 
dårlig erfaring med de i årtierne omkring 
århundredskiftet opførte tjenesteboliger, 
der allerede var forfaldne efter mindre end 
15-20 år.
Bjørnsen indsendte derfor den 19. januar 
1857 - efter i december 1856 at være blevet 
rykket for svar - to forslag, der begge for
udsatte grundmur, men for det ene forslags 
vedkommende kun til bjælkelaget, idet han 
foreslog at anvende de traditionelle flettede 
enebærris til gavlene, som skoven stort set 
altid havde brugt.
Til de to forslag havde Bjørnsen vedlagt 
den på side 4 viste grundplan af huset, der 
var »indrettet efter vedlagte Tegning til 
Stue, Kammer, Spise- og Forraadskammer, 
Kiøkken med Forstue og Bagerovn, samt 
Stald eller Brændehuus«. Huset skulle, 
som det fremgår af tegningen, have »3 
Fag hele Vinduer og 2 Fag halve, 2 glatte 
Overskaame Døre for Gang og Stald, og 3 
hele glatte Døre«. Vinduerne var således 
henholdsvis to- og enrammede, og dørene 
simple bræddedøre, hvoraf yderdørene var 
todelte, så man kunne nøjes med at lukke 
den øverste del op. Disse døre, der i dag er 
indbegrebet af landlig romantik og popu
lært kaldes stalddøre, kender vi vist alle. 
Indretningen af huset var ganske typisk 
for skovvæsenets tjenesteboliger på den 
tid. Bygningernes størrelse kunne selvsagt 
variere, alt efter formålet. Således havde 
et nyt hegnshus i »Ebbekiøb Græsvang i 
Skiellet imellem denne og Knorrenborg 
Vang« (den nordvestlige udkant af skoven) 
både kostald og tærskelo, da det blev byg
get i 1835. Fælles for alle den tids huse var

Det velbevarede udhus til Gurrevangshus er opført 
nogle årtier efter stuehuset, og er derfor ikke med 
i hverken overslag eller regnskab. Dets betydelige 
alder, trods senere ændringer hist og her, røber sig ved 
flere detailler, bl.a. halvdørens klinkefald (foto side 8) 
og staldgulvets traditionelle belægning med marksten. 
Fotografi: Lars Bjørn Madsen 2012. 

den markante bageovn, ligesom det var 
naturligt, at kostalden var en del af huset. 
Udhusene bliver først almindelige i den 
sidste halvdel af 1800-årene. Der var altid 
udlagt et stykke tjenestejord - i regelen en 
halv tønde land af skovens areal, hvorpå 
man kunne dyrke det til husholdningen 
fornødne, samt have dyrene på græs.
Skovens huse skulle være så billige som 
muligt og derfor være opført af de materia
ler, som var lettest tilgængelige i området. 
De ældste huse var derfor lerstampede eller 
af bindingsværk og havde alle strå- eller 
halmtag, da det var det absolut billigste 
tagdækningsmateriale. De grundmurede 
huse bliver først almindelige i sidste halv
del af århundredet, hvor også udhusene for 
alvor kommer til.
Det nye ledvogterhus i Gurre Vang endte 
med at blive opført i grundmur, også i 
gavlene, efter Bjørnsens ønske, og det stod 
færdigt i efteråret 1857. Regnskabet dateret 
den 18. december 1857 giver et indtryk af, 
hvem der har stået for byggeriet, og hvad 
der er lavet. Tømmerhandler Niels Schrei-
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bers enke stod for leverancen af brædder, 
købmand Søren Fæsters enke for søm, 
ståltråd, tjære og rørsøm, teglværksejer 
Dithmer for mursten, brøndsten og kalk, 
Bach for en kakkelovn, Søren Eliasen 
for brolæggerarbejde og brøndsætning, N. 
Cantzler for malerarbejdet, Frederik Peder
sen for murerarbejdet, Peder Pedersen for 
tømrerarbejdet, Peder Larsen for tækkear
bejdet, Hannemann for glarmesterarbejdet 
og Jacob Mogensen for smedearbejdet. 
Flere af leverandørerne var fra Helsingør, 
men mange var utvivlsomt fra egnen, da 
de ikke findes optegnet i borgerskabspro- 
tokolleme for Helsingør.
Kilderne tier, når det gælder husets videre 
historie. Der er næppe tvivl om, at beteg
nelsen Gurrevangshus, såvel som navn
givning af skovens øvrige tjenesteboliger, 

kommer hurtigt. Navnet Gurrevangshus 
ses dog først på et skovkort fra 1882, mens 
huset er markeret, men ubenævnt på et 
skovkort fra 1858. Sidstnævnte kort viser 
tydeligt den næsten kvadratiske bygning 
med sin strimmel jord strækkende sig mod 
nord langs skovgærdet.
Første senere er den stadig eksisterende 
staldbygning blevet opført umiddelbart 
vest for stuehuset op mod skovbrynet, 
utvivlsomt for at slippe for stald i stuehu
set. Den er angivet på førnævnte skovkort 
fra 1882, men den kan sagtens, og troligt 
nok, være opført et årti eller to tidligere. 
Den er bevaret ganske godt med sit pig
stensbelagte gulv intakt, samt halvdøre 
med klinkefald, mens stuehuset synes at 
have gennemgået væsentlige ombygninger 
gennem tiden, såvel i form af en udbyg
ning til entré og bad, som ved en mindre 
forlængelse.
Gurrevangshus er, trods senere ombygnin
ger, kulturhistorisk set ganske velbevaret 
og står som et fint eksempel på skovvæse
nets ydmyge hegns- og skovløberhuse fra 
en tid, hvor den beskedne halve tønde land 
tjenestejord, 2 favne fagotter frit brænde, 
samt en beskeden årsløn (12 rigsdaler i 
1806 mod skovfogedens 100 rdl) sikrede 
familiens daglige brød.
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Sobdif i
Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 
Tirsdagen den 3 August 1819

Paa en Tid, da man i adskillige af Dan
marks Kjøbstæder, begunstigede ved deres 
Beliggenhed, har indrettet Søebade, hvis 
Gavnlighed for Menneskets Sundhed er saa 
almindeligt erkjendt, er det her i Byen ik
ke undgaaet enkelte nidkjære og klartseen- 
de Mænds Opmærksomhed, at Helsingøer 
ikke bør savne en saadan nyttig Indretning, 
og at dette Sted er et af dem, der, fremfor 
de fleste andre, i saa mange Henseende er 
skikket dertil. Ved Actier er her indsamlet 
en liden Capital, for hvilken der er anskaf
fet tvende meget vel indrettede Badevog
ne, saaledes som de haves i Dobberan [Øst
tyskland], Den ene er bestemt for Damer, 
den anden for Mandfolk. Vognen staaer paa 
fire store Hjul, og trækkes hver Morgen ud 
i Søen og hver Aften ind igjen. Fra en liden 
Broe, som er opført i Søen, gaaer man ind 
i et meget pænt Værelse i Vognen, hvorfra 
en stor Marquise skjuler den Badende, som 
paa en anbragt lille Trappe gaaer ned i Van
det. Tvende af Byens duelige Læger have 
Deel i Bestyrelsen, og Alt er indrettet me
get pynteligt og hensigtsmæssigt.
Den Mængde af Indvaanere, der daglig af
benytte disse Badeindretninger, vidne alle
rede noksom om, at man hidtil har savnet 
dem. Dette maa imidlertid kun ansees som

fMfinøøer
et Forsøg, der kan føre meget videre.
Helsingøer, som ligger ved det Farvand, 
hvor alle Nationers Skibe passere, omgiven 
af de skjønneste Egne, i en meget kort Af
stand fra et andet Rige - en By, hvor man
ge Fremmedes idelige Ophold bringer Liv 
og Forandring i den daglige Omgang, er 
unægteligen en af de interessanteste Punc- 
ter i Europa. Luften er desuden reen og 
sund. Naar her indrettedes baade varme 
og kolde Søebade paa de Steder ved Søen, 
hvor Naturen allerede har gjort saa meget 
og længselsfuldt venter paa Menneskets 
forskjønnende Haand, saa kan man vist-
nok antage, at de snart ville vorde søgte af 
Mange, baade Indenlandske og Fremmede. 
De nydeligste Lysttoure i Omegnen, til 
Hellebek, Fredensborg, Frederiksborg, til 
Sverrig, og Spadseretoure i den yndige 
Marienlyst Hauge, ville, i Forening med 
Badene, vist nok virke gavnligen paa Hel- 
breden.
Gid derfor denne begyndte Indretning snart 
maatte udvides til Gavn og Moroe for man
ge tusinde Mennesker. Af de Mænd, der for 
Tiden forestaae Bestyrelsen, kan man vist 
vente, at de ville have det større Maal for 
Øie, og med Iver arbeide til, at det snart 
kan opnaaes.
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Tanker over et 
KRUS WIIBROE FAD
ØL I AXELTORVETS 
OASE 1974 Af Fritz Strube

En af byens navnkundige redaktører og 
gudsbenådede skribenter var nu afdøde 
Fritz Strube. Han er kendt af mange for 
sin herlige bog om Fejerens Hus, hvor 
han skildrer livet i og omkring sit barn
domshjem i Lundegade.
1 det følgende gør han sig sine tanker 
over et krus Wiibroe fadøl en herlig som
merdag i 1974.
»En af de dejligste opfindelser i Helsin
gør i umindelige tider er fadøl-oasen på 
Axeltorvet. Er der noget herligere end at 
dykke overkroppen ned i et prægtigt glas 
skummende, kold Wiibroe fadøl, medens 
solen bager sprød skorpe på torvets top
pede brosten, og sommerens søde piger 
bærer deres strandbrunede yndigheder 
til skue«

Jeg stod dér på torvet forleden eftermiddag 
og fik et krus øl, eller måske var det to-tre 
stykker, og lod tankerne gå på langfart 40- 
50 år tilbage i tiden. Dengang var lørda
gen en festdag, som den stadig er. Vi unger 
kom i det ugentlige karbad i sortekælderen, 
som den hed, fordi det var her skorstensfe
jersvendene vaskede sig efter dagens job, 
og så gik jeg emd bedstefar, den gamle fe- 
jermester, i hånden til Axeltorvet, hvor der 
var torvedag. Sikken et liv og leben, der 
var. Staldene i Gæstgivergaarden og i Le- 
garths smukke hvide ejendom - det var før 
huset fik de hæslige teaktræsvinduer - var 
fyldt med havregumlende heste, som hav
de trukket bøndernes vogne med alskens 
herligheder til torvs, og nu fik sig et vel
fortjent hvil. Og i Hold An og Gæstgiveren 
sad i snesevis af bønder og fik sig en lille 
en til ansigtet, medens deres koner passe
de forretningen ude på torvet. Store tykke 
Thyr, som vi kaldte torveinspektør Kryger,

fordi Kryger var et bandsat svært navn at 
sige for en fem-seks-årig, sørgede for at alt 
gik efter reglementet, og at der også blev 
tid til at fa en enkelt pils nu og da. Ind imel
lem rykkede ambulancen ud ovre fra 405 ’s 
gård med »Splinten« ved rattet og vogn
mand Poul Poulsen ved Siden af. Poulsen 
har forresten lige trukket sig tilbage efter 
at have kørt Taxa i mere end et halvt hun
drede år. Vognmændene Jensen og Poul
sen havde dengang en af byens mest cele
bre vognmandsforretninger, omfattende to 
chokoladebrune Chevrolet’er, hvor den ba
geste del af taget kunne slås ned. Det var 
en idé, »Splinten«, som Jensen blev kaldt, 
havde haft med hjem fra et ophold i USA, 
tillige med så mange røverhistorier, at han 
kunne underholde det halve af byen i ti
mevis uden at blive træt. Som en nebenge
sjæft sørgede de for byens ambulancekør
sel, og de bemandede også sprøjterne om
me i den gamle brandstation i Set. Anna- 
gade 45, og sad bag rattet af dem, når der 
var ildløs. Det var ikke så lidt af en opga
ve, fordi stigevognen dårligt kunne komme 
ud i den smalle gade. Efter branden i Hotel
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Prins Hamlet, det var vist i 1937, hvor flere 
mennesker omkom, rejstes der kritik mod 
det lokale brandvæsen, som efter sigende 
var for længe om at rykke ud. Det førte til, 
at der blev truffet aftale med Falcks Red
ningskorps.

Den lave stue er væk
Splintens og Poulsens vognmandsforret
ning lå inde i gården bag Den Lave Stue, 
hvor nu den moderne hjørneejendom med 
textilbutik, sparekasse og apotek er rejst. 
Den Lave Stue eksisterer ikke mere. Det 
var her, Grete regerede med myndig hånd, 
og hun forstod at holde orden i geledderne. 
Hende var der ingen, der løb om hjørner 
med, men engang under krigen blev der et 
gevaldigt slagsmål i værtshuset, med et par 
tyskere indblandet. Det var ved den lejlig
hed en af de gamle koksafbærere fra Kaas 
og Sørensen brækkede benet af en stol og 
pandede tyskerne sådan et par på frakken, 
at de formentlig var afskåret fra at bære 
stålhjelm i almindelig størrelse en rum tid. 
Der var næsten ikke den ting, man ikke 
kunne få på torvet i Helsingør, fra friske 
landæg, før man fandt på at sælge æg an
tikvarisk via opsamlingscentraler, til pragt
fulde oste fra ostemanden i Hillerød. Han 
kommer da vist på torvet endnu, og han 
var ikke karrig, når man stod og smagte sig 
igennem det meste af hans lager. Der var 
levende ænder, kyllinger og høns, og en 
dag var der minsandten også et par pragt
fulde gedekid til salg. Som bedstefars ynd- 
lingsbam lykkedes det mig at overtale ham 
til at købe det ene til mig, og stolt som en 
pave traskede jeg hjemad med geden i snor. 
100 meter fra vort hjem i Lundegade sag
de bedstefar: »Nu må jeg hellere gå i for
vejen og forberede din mor på, hvad vi har 
gjort«. Da jeg fem minutter senere dreje
de ind gennem tremmelågen til Villa Anna, 
var stemningen i huset skiftet fra torden og 
lynild til buldren i det fjerne, og »Kipper«, 
som jeg havde døbt geden, takkede bed
stefar på det varmeste ved at stange ham i 
maven talløse gange, og ved lejlighedsvis 

at fyre sine saltpastil lignende ekskremen
ter på spisebordet. Så åd den iøvrigt alle 
mors hvide the-roser med tome og hele ra
velinen. Det var en alt-ædende ged, vi hav
de fået, og det blev ved dens død. En dag 
smuttede der et par giftige svampe med i 
dens morgenmad, og det var mere end den 
kunne klare.

Meget forandret
Meget er forandret på torvet i Helsingør si
den dengang. Hestestaldene er tomme el
ler revet ned. Splintens og Poulsens choko
ladebrune Chevrolet’er er blevet til skrot 
for 40 år siden, og store tykke Thyr lever 
ikke mere. Kipper og bedstefar heller ik
ke. Måske prøver han oppe bag perlepor
ten at vænne geden af med at stange i ti
de og utide.
Legarths ejendom er blevet maltrakteret 
med grimme vinduer, men heldigvis er der 
endnu ikke blevet noget af planerne om at 
bygge et supermarked i beton og glas i ste
det for Gæstgivergaarden. Måtte det al
drig ske.
Men alt er dog ikke ved bedrøveligheder. 
Der er kommet en perlekæde af små yd
myge steder som supplement til Hold’ an. 
Gæstgiveren og Café Valdemar, og der er 
kommet en fadøl-oase, hvor man kan stå og 
dykke overkroppen ned i prægtigt skum
mende Wiibroe, mens man lader tankerne 
gå på langfart tilbage i tiden.

Fremtiden
Og fremad. Hvad skal der blive af Axeltor- 
vet? Skal det gøres bilfrit? Hvad med at 
kombinere de handlendes ønsker om par
kering med godtfolkets behov for oaser? 
Man kunne måske reservere et stykke af 
torvets midte til en udvidelse af oasen, flere 
borde, flere farvestrålende parasoller, må
ske lidt harmonika- og guitarspil uden for 
højmessetiden. Og så kunne der parkeres 
i krans uden om dette. Eller hvad med at 
lægge parkeringen ned i etager under tor
vet? Projektet kunne antagelig finansieres 
af en parkeringsafgift.
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Der er ved at blive trængsel om oasens bar
disk. Der kommer Sture Svensson. Han 
kan bestemt ikke kende mig igen. Vi har ik
ke set hinanden i mindst 30 år. »Dav Sture, 
kan du kende mig?« Det kunne han selvføl
gelig ikke, men jeg friskede lidt op på hans 
hukommelse.
Du er jo blevet gammel, havde han den ■ 

frækhed at sige. Og så var det ligesom pi
gen ovre ved pølsevognen rykkede ud på 
uopnåelig afstand. Og det var en skam. 
Hun havde ben, som Marilyn Monroe ville 
have misundt hende, og en ryg, som Thor- 
valdsen ikke kunne have modelleret finere. 
»Bent, giv mig lige et krus til. Jeg må ha’ 
noget at trøste mig med...«

FOTOGRAFIERNES
DETAILLE REDE 
HERLIGHEDER

natur 
fjern, 

grafiers
man går i detaillen.

Museets lokalhistoriske arkiv er i fuld gang med at 
digitalisere sin enorme samling af fotografier. Blandt 
herlighederne er en lang række fotoalbums, der i sagens 
gemmer på mange hidtil upåagtede fotografier fra nær og 
De er nu ved at blive digitaliseret for de relevante foto
vedkommende, og det bringer nye spændende oplysninger, når
Et af fotografierne stammer fra et fotoalbum med optagelser af den københavnske fotograf 
Carl Riemann i 1918, og det forestiller et gårdinteriør fra ejendommen Stengade 48-50. 
Her havde købmand Engelbrecht Hilligsøe i noget nær en menneskealder haft sin forret
ning, og på fotografiet ser man da også i forgrunden til højre en lille salgsvogn fra firmaet. 
Det er ganske spændende, ikke mindst når man skal have lidt substans i en beskrivelse af 
virksomheden, og således er de to ølkasser, der står på vognen, også ganske interssante. De 
er nemlig fra C. Wiibroes Bryggeri, og dette hæderkronede bryggeris kasser er nærmere 
beskrevet i en tidligere artikel i Forening & Museum. Men som altid, når man formid
ler kulturhistorien, dukker 
der kilder til fornyet viden 
op, og dette fotografi er et 
eksempel herpå.
Kasserne er nemlig - og 
så må vi hellere sige, indtil 
videre - de ældste vi nu 
har oplysning om. I 1918, 
da fotografiet blev opta
get, havde Wiibroe to år 
tidligere fået malet sine 
ølkasser af maler J. Han
sen i Lundegade 10. Det 
kan man se af bryggeriets 
bevarede regnskaber, der 
findes i Helsingør byhisto
riske Arkiv. Disse oplyser
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også, at farven, samt »glansfarve« (måske til teksten) til kasserne blev leveret af Stelling 
i København, hvilket kunne tyde på, at maleren har udført arbejdet på Wiibroe, der havde 
værksted til reparation af kasser. Regnskabet meddeler nemlig også køb af lister til repa
ration af ølkasser. Det er snedkeriet Godthaab i Sudergade 13, der leverer disse. I 1925 er 
det forøvrigt malerfirmaet F.E. Ruschs Efterfølger (Jens Hay), der leverer malerarbejdet. 
Måske sker det på det tidspunkt i firmaets eget værksted i Allegade 12.
Desværre røber regnskabet ikke kassernes farve, for der hersker, jfr. nævnte artikel, tvivl 
om, hvorvidt farven altid har været grøn. Kasserne ligner ganske meget de senere ølkasser 
til 50 flasker, og det er utvivlsomt to af sådanne man ser på fotografiet.

LBM

Vinter på 
Lille Oainshøj
På Krogebakke i Aalsgaarde lå engang bogtrykker 
Hostrup-Schultz’ landsted Lille Odinshøj, der blev 
nedrevet i 1959 til fordel for det nuværende bolig
byggeri af samme navn. Ole Trock-Jansen, der 
var ældste barnebarn af Edda Foss, som overtog 
ejendommen i 1919, havde allerede i 1952 anskaf
fet sig et fotografiapparat og farvefilm, og han 
optog en række i dag kulturhistorisk værdifulde 
farvebilleder af ejendommen og omegnen. Her ses 
en del af haven med drivhus og familiens stadig 
eksisterende gravkapel.
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Se, det rar slemme tider
Man kan snart ikke læse aviser eller 
se TV uden at blive konfronteret med 
alskens ulykker, vold og mord, og mange 
afos tænker nok, at sådan var det ikke før 
i tiden. Det var det for så vidt heller ikke, 
når vi tænker på de glade 1950-60’ere. 
Men skruer vi tiden helt tilbage til det 
16. århundrede, skal vi nærmest prise os 
lykkelige for at leve i et nutidigt fredeligt 
samfund. Dengang kunne man ikke gå ud 
i skoven uden berettiget frygt for at blive 
overfaldet.
Helsingør er en af de gamle købsteder, 
hvor tingbøgerne fra den tid er bevaret, og 
her får man vitterligt indtryk af et voldeligt 
samfund.
Den 15. august 1578 besigtiges ligene 
af to personer, om hvilke det ikke med 
bestemthed kan godtgøres, at de ikke er 
blevet myrdet. Den 20. august myrder en 
bådsmand en mand på gaden i Helsingør 
og bliver derfor selv henrettet. Den 4. sep
tember drukner en kok under mistænkelige 
omstændigheder ud for Helsingør. Dagen 
efter slår en pligtsfoged en af pligtskarlene 
med et spyd, så han dør. Den 11. september 
myrdes en bådsmand af en matros, som 
derefter stikker af. En retsag den 30. sep
tember 1578 handler om Jacob Krogema
ger, der den forgangne søndag aften havde 
været til Helle Olsens bryllup sammen med 
sin hustru Charine. Jacob gik senere hjem, 
men da hustruen ikke fulgte ham den korte 
vej, løb han tilbage, bankede en rude ud 
i et af trævindueme og betragtede bryl
lupsgæsterne, der stadig festede. Han så at 
Charine dansede lystigt og råbte til hende: 
»Herud din hore! Du har muntret dig 
længe nok derinde sammen med alle dem, 
der holder min hustru borte fra mig«. Han 
buldrede på døren og var synligt så vred, at 
Charine ikke turde gå med ham hjem. En 
af gæsterne var Helsingørs byfoged Claus 

Nielsen, og han fulgte hende hjem og bad 
krogemageren forholde sig roligt »efterdi 
hans Hustru var hos ærlige Folk«. Det 
hjalp dog ikke. Tværtimod udviklede det 
sig til et voldsomt skænderi de to mænd 
imellem. Charine gik ud og gennem Claus 
Nielsens gård ned til stranden, og havde 
byfogdens folk ikke hindret hende, havde 
hun kastet sig i bølgerne. Mens de værnede 
om hende hele natten, fortsatte krogemage
ren sine forbandelser over byfogden, der til 
sidst måtte lade ham »sætte i Kielderen«. 
Da krogemageren ingen grund havde til at 
opføre sig så ilde overfor sin hustru, der 
var vellidt blandt både nabo og genbo og 
ikke »giver Aarsag til saadant ondt Levned 
og Omgjængelse, som Jacob beviser mod 
hende«, valgte man at lade ham forblive i 
kælderen.
Den 6. oktober 1578 mødte 4 mænd hos 
by fogden og bad om at Jacob Krogemager 
blev tilgivet hans forseelse. Hr. Rasmus 
Sogneherre, der også var til stede, holdt 
dog på, at krogemageren ikke skulle slippe 
så let fra »slig tyrannisk Levnet, han holder 
med sin Hustru«. Krogemageren lovede 
højt og helligt, at han ikke ville gøre hustru
en skade igen, og dermed fik han det, vi i 
dag ville kalde en betinget dom. Jacob Kro
gemager havde tidligere været varetægts
fængslet, og i den forbindelse havde byfog
dens to karle, Jens Fogedsvend og Niels 
Landsknægt ladet krogemageren komme 
ud af sin celle i kælderen for at gå ind til 
en anden fange, Sandes Skræder, hvor de 
kunne drikke sammen. Ved middagstid var 
krogemageren gået ned i kælderen igen, og 
hans hustru sendte ham en pot varm vin. Da 
byfogdens svend Jens endog havde tændt 
et lys til Jacob i kælderen, var der ingen 
tvivl om fogedsvendenes klare pligtforsøm
melse. Straffens størrelse fremgår dog ikke 
umiddelbart af tingbogen.

12



Bryggerhest
Bryggerheste er vist 
kendt af enhver, og 
de har da også væ
ret en del af gadebil
ledet i de fleste dan
ske købstæder, siden (I 
bryggerierne i ti-
den omkring århund
redskiftet begyndte 
at bringe øllet ud til 
de handlende, først 
på tønder og siden i 
kasser med flasker. 
Man behøver vel blot 
at have været barn i

(r

1950’erne for stadig [ 
svagt at kunne huske 1 
hestevognene, om g 
end de allerede den- B 
gang var ved at væ- I 
re en saga blot i køl- {| 
vandet på de sta- 
dig flere automo
biler. Bryggerierne , 
skulle bruge krafti- | 
ge heste, og mange 
racer var repræsen- 1 
teret i bryggerier- ni 
nes stalde, men no- : 
get tyder på, at De , । 
samvirkende Jyske 
Hesteavlsforenin- n 
ger fik en klar do- / 
minans med deres la 
jyske heste, som 1II 
snart blev Dan- 
marks nationale 
trækhest. ■'
Når dette skrives, er ' 
det fordi vi blandt me
get andet godt i museet
lokalhistoriske arkiv finder Wiibroes garn- morial fra tiden omkring århundredskif-
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tet, der indeholder alverdens 
pudsige og industrihistorisk 
meget interessante optegnel
ser. På to af den grundigt slid
te protokols sider, der er gengi
vet her, listes således bryggeri
ets heste op for perioden 1895- 
1911 med oplysning om købsår, 
sælger og pris, samt hestenes 
navne, og i hvor lang tid de har 
været i bryggeriets tjeneste. Man 
far også at vide, hvornår deres arbejdsliv 
på Wiibroe er slut. Nogle har faet en na
turlig død, mens andre er dræbt, antagelig 
ved mødet med de nymodens automobiler, 
hvilket i ny og næ har udløst erstatning 
til bryggeriet. Det var dog nok et sjældent 
uheld, at bryggeriets hest »Jacob«, der var 
købt i Holbæk i 1909 for 850 kroner, blev 
påkørt af et automobil samme år og måtte 
sælges til slagtning, hvilket gav bryggeriet 
en pæn erstatning på 325 kroner.
Mange af hestene blev solgt efter tro tje-

€

neste, enten til slagtning el
ler til anden virksomhed. 
Usædvanligt var det nok, at 
en hest som Trine, der havde 
tjent bryggeriet i godt et år si
den købet i 1902, ikke kunne 
»taale Landevej«, så den måt
te man af indlysende grun
de skille sig af med. Man for
nemmer også af de to opklæ- 
bede avisudklip, at man holdt 
øje med hestemarkedet i Ran
ders, og at de jyske heste så
ledes også havde vundet ind
pas her i byen. I marts måned 
1909 købte Wiibroes Brygge
ri hestene Jacob og Ingeborg
af en hes- tehandler 

i Holbæk. 
Prisen var 
850 kro
ner pr. 
styk - en 
ganske 
ansee-

V" lig, men 
ikke 
usæd
vanlig 
pris for 
en god 
bryg
ger- 
hest

dengang, for de kun
ne tjene virksomheden i mange gode år. 
Således havde hesten Erik, som brygge
riet købte i 1896 for 750 kroner, trukket 
ølvognene i 13 år før den blev solgt til 
slagtning. Også Gine havde arbejdet i 13 
år før den blev slagtet i Hillerød i 1909. 
Vort museum råder vist ikke over kyndi
ge i hestens kulturhistorie, men skulle der 
blandt læserne være nogle, der kan sæt
te de to sider i Memorialen i en større kul
turhistorisk relevant sammenhæng, hører 
vi meget gerne nærmere.

LBM
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af Maibritt Bager

Vore dages julemåltid er stykket sammen 
af skikke fra mange århundreder. I det 
moderne julemåltid og forberedelse af ju
len finder vi levn fra såvel den protestanti
ske bondejul som borgerskabets jul.

Bondejulen
Mad har altid været omdrejningspunktet 
for den danske jul. I bondesamfundet for
mede julefesten sig omkring et bugnende 
julebord. Her samledes bondebefolkningen 
i de tolv arbejdsfrie helligdage mellem ju
ledag og helligtrekonger til andagt og mad
fest. Madfesten passede særdeles godt ind 
i bondesamfundets rytme og forrådsøko
nomi. Hen mod slutningen af året slagte- 
des de grise, som ikke skulle bruges til avl 
i det kommende år. Bondesamfundet fik på 
den måde et stort overskud af let fordærve
lig mad. Julen var en gudsfrygtig og god 
anledning til at fråse i produkter fra grise
slagtningen. December var samtidig den 
tid på året, hvor der var færrest arbejds
opgaver på gårdene, og hvor en pause fra 
landbruget var lettest at placere.

Travlhed i køkkenet
1 gårdens køkken var der stor travlhed op 
til jul. En lang række forberedelser skul
le være overstået allerede den 23. decem
ber, der blev opfattet som ”halvhellig”. Ju
lens bagværk bestod af pebernødder, klej
ner, spekulas af krydderdej og æbleskiver. 
Særligt fremstilling af æbleskiver var et be
tydeligt og stort arbejde. Mange steder blev 
en større portion af æbleskiveme forud for 
julen uddelt til karle og piger. De kunne så 
tage dem med sig og spise dem i juledage
ne, som de havde lyst til, eller gemme dem 
til julestuerne.
Til det overdådige julebord hørte sulefadet.

Et stort fad med flæsk, medisterpølse, rib
bensstykker, gåsesteg og fårekød. Til kø
det blev der serveret sennep og rødbeder. 
Sulefadet stod fremme hele julen, og al
le der gæstede huset skulle spise af fadet 
for ikke ”at bære julen ud”. Julefisken, der 
var klipfisk, udblødtes og serveredes kogt 
med sennep udrørt i kærnemælk. Julebor
det fremviste også en overflod af andet 
mad som pølser, skinker, blodpølse og kål. 
Grønkålen var i begyndelsen af 1600-tallet 
stadig den eneste slags kål i Danmark. Sø- 
bekålen lavet på grønkål var lige så obliga
torisk på julebordet, som rødkålen er ved 
nutidens julemåltid. Det fortæller noget om 
søbekålen, at den var så almindelig, at den 
end ikke er blevet beskrevet i vore ældste 
kogebøger. Hvidkålen, som i nogle egne af 
landet i dag stadig spises som julekål, kom 
ind i det danske køkken i løbet af 1600-tal
let. Julekålen blev serveret med sylten, som 
også hørte til julebordets faste bestanddele. 
Grøden var året igennem og også i julen 
basisføde på landet. Indtil op i 1800-tallet 
bestod julegrøden de fleste steder af byg
gryn kogt i mælk. Efter 1840 blev risen
grød den almindlige julegrød på gårdene.
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[ forbindel
se med jule
festen frem
stilledes også 
særligt godt 
og stærkt øl. 
Det skulle 
gerne være af 
bedre kvalitet 
end det dag
lige øl, der i 
sagens natur 
var ganske al
koholsvagt. 
Varmt øl, ger
ne med kan
dis, hørte med 
til traktemen
tet i alle ju
lens helligda
ge.

Andre 
forberedelser inde og ude
Udover tilberedning af julens måltider, 
havde gårdens kvinder travlt med at sku
re og skrubbe overalt. Og alle skinnende 
genstande skulle pudses, så de i julen kun
ne stråle ekstra. Når alt var rent og stod på 
rette plads, blev gulvene skuret. Herefter 
blev der strøet med rent, hvidt strandsand 
på gulvene. Med undtagelse af stadsstu
en, hvor julebordet stod. I stedet lagde man 
her et tykt lag halm, der julenat gjorde det 
ud for sengelejet for gårdens folk. Sådan at 
gårdens gengangere kunne fa fred og ro i 
nyredte senge i anledning af julen.
Ude var der travlhed og travlhed. Her skul
le der ryddes op og gøres rent overalt. 
Gårdspladsen blev fejet, og der mugedes 
ud blandt gårdens dyr, der også fik ny strø
else, samt rigeligt og godt foder. Heller ik
ke fuglene skulle mangle noget i julen, så 
udendørs blev juleneg sat på stage.
Overtro forbundet med julen gav dati
dens bondebefolkning en del ekstraarbej
de. Blandt andet skulle løse landbrugsred
skaber sættes indendørs. Man mente, at el

lers ville Ahavereus hvile sig på dem ju
lenat. Han var den ”evige jøde”, der hav
de nægtet Jesus et hvil ved sin dør, da han 
var på vej til Golgata. Ahavereus straf var 
at han evigt måtte vandre hvileløs omkring. 
De redskaber, som han havde rørt, ville væ
re ødelagt eller skabe misvækst i afgrøder
ne det følgende år.
Gårdens folk have også travlt med at "sætte 
stål” til beskyttelse mod onde magter. Det 
kunne være knive over dørene, en le i sæ
dekornet i loen, eller måske en økse i mød
dingen.
Når alt endelig var på plads og bragt i or
den, manglede kun manglede kun skålen 
med julegrød til gårdboen - gårdens nisse.

Borgerskabets jul
Julen i byerne afspejlede som på landet 
samfundets puls og arbejdsgang. Hoved
stadens borgere blev i løbet af 1800-tal- 
let de toneangivende lag i samfundet. Det 
var således hovedstadens borgere, der sat
te dagsordenen, men købstædemes borgere 
fulgte lige efter. Det økonomiske grundlag 
for disse guldalderfamilier var handel og 
håndværk. Byernes handels- og erhvervsliv 
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var i begyndelsen af 1800-tallet så livligt, 
at der selv i årets mørkeste tid var travlt bå
de hos håndværkere og hos købmænd.
Borgerfamilierne opfandt derfor nye jule
skikke, som passede i deres dagligdag. Den 
borgerlige julefest var inspireret af den fol
kelige julefest blandt bønderne på landet, 
men byernes julefest var både kortere, og 
som madfest fik den et andet indhold.
Centralt i den borgerlige jul var juletræet, 
som fra midten af 1800-tallet havde holdt 
sit indtog i hjemmet. Skikken stammede 
fra Tyskland, hvor juletræet havde været 
i brug siden 1600-tallet. Hvorfor juletræet 
først sent vandt udbredelse udenfor Tysk
land, kan hænge sammen med, at tidligere 
fandtes rødgran ikke naturligt i de danske 
skove. Den blev første gang plantet i Dan
mark omkring 1730, ædelgran i 1763 og 
normandsgran så sent som i 1880.
Med juletræets indtog i de danske hjem 
fulgte nye juleforberedelseme med frem
stilling af juletræspynt og pyntning af træ
et.

Til jul i borgerhusenes køkken
Husstandene i byerne var mindre end på 
landet. En halv gris kunne være mere end 
rigeligt for en familie med tyende i en gen
nemsnitlig købmandsgård. Gåsen blev bor
gerhusstandens alternativ, og den blev i lø
bet af 1800-tallet den foretrukne spise ved 
julemåltidet i byerne. Gåsen havde flere 
fordele. Den kunne passe sig selv om ef
teråret, hvor den selv kunne skaffe sig fø
den på stubmarkerne. Den kunne desuden 
selv transportere sig til torvet i købstaden. 
Og så var dens størrelse ideel til købstads
befolkningens mindre husstande.
Gåsen blev serveret med grønlangkål og 
kastanjer. Hos de mindrebemidlede blev 
kastanjerne suppleret med sukkerbrunede 
kartofler i perioden 1820 og 1850. Kartof
len holdt dermed sit indtog på de danske 
juleborde, men vandt kun langsom frem i 
1800-tallet. Fordi kartoflen tilhøre den gif
tige natskyggefamilie, mente man i lang 
tid, at det var nødvendigt at lægge skrælle

de kartofler i vand mindst et døgn, før de 
skulle tilberedes. Kogte kartofler blev først 
en af julebordets goder i 1890’eme.
Til julemåltidet hos borgerne hørte også ri
sengrød med en korsformet smørklat og 
kanel. Risengrøden var en gammel ret, men 
det var borgerskabet, der opfandt sammen
sætningen af risengrød og gåsesteg som ju
lemåltid.
I de bedre kredse var det ganske alminde
ligt, at man skyllede julegåsen ned med 
punch, også kaldet Biskop. Punchen var 
gerne lavet på vin med Krydderier og pom- 
meraner, og det kunne tage flere dage at 
fremstille en rigtig Biskop.
Julens bagværk var i en rivende udvik
ling i perioden fra 1850 og til 1900. Årsa
gen var udbredelsen af støbejernskomfuret 
med små håndterlige ovne, der åbnede helt 
nye mulighed for bagværk. På landet brug
te man i 1800 tallet forsat masseovne på 
mange gårde, som i størrelse passede bed
re til de store husholdninger. Men i byer
ne eksperimenterede man med nye småka
geformer, der stilledes frem i juledagene. 
Småkagerne var som den øvrige julemad et 
produkt af udviklingen i samfundet, byens 
puls og økonomi.

Udstillinger om julens traditioner
Borgerskabets juletraditioner behandles på 
Helsingør Bymuseum i udstillingen "Pe
ters Jul - juletræ og traditioner”, der vi
ses den 20. november 2012 til 5. januar 
2013. På Flynderupgård Museet vises ”Jul 
hos herskabet - et tidsbillede fra 1920’er- 
ne” den 1. december 2012 til 5. januar 
2013. I spisehuset 
samme sted ser
veres der den 
11.-21. de
cember hi
storisk jule
bord med in
spiration fra 
herskabets ju
lekøkken anno 
1920.
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Smedene i Helsingør 
gennem 125 år

Foredrag af Georg Poulsen
Georg Poulsens faglige kamerer begyndte, da han 
blev tillidsmand på Helsingør Værft i 1958. To år 
efter var han fællestillidsmand, og så gik det for 
alvor stærkt. I 1963 valgtes han som formand for 
Dansk Metals Helsingørafdeling, hvor han formåede 
at markere sig så stærkt, at han i 1973 gjorde sin 
entré i forbundshuset. Året efter var han leder af den 
betydningsfulde forhandlingsafdeling, for så i 1978 
at blive valgt som forbundsformand efter Paulus 
Andersen.
Georg Poulsen forlod efter 13 år formandsposten i 
Dansk Metal og CO-Metal i 1991 og gik på pension. 
Georg Poulsen var medlem af kommunalbestyrel
sen i Helsingør Kommune 1966-70 for Socialistisk 
Folkeparti, men har derefter bekendt sig til Social
demokratiet. Og så blev han i øvrigt dansk mester i 
4x1500 m løb i 1949, 1950 og i 1951. Georg Poul
sen skrev i 1994 bogen »Et jem af en Smed« samt 

»Højre og venstre omkring Georg« i 1991 i samarbejde med Henning Pedersen. Tusind
vis af radiolyttere har ligeledes kunne stifte bekendtskab med hans slagfærdighed, viden 
og indsigt i radioprogrammet »Spørg bare«.
Georg Poulsen fik Erhvervslivets Debatpris 1987, Otto Bruun Prisen 1992, Den Berling- 
ske Fonds Hæderspris 1997 og J-B Internationals Bestyrelsespris 1998.

denU.januar
For®SedenesHus Oldtidens 

„raste soldat
Hoplit og falanks ved Adam Schwartz
Græsk krigsførelse i antikken har altid været behandlet lidt stedmoderligt 
forskningen, i forhold til den romerske krigsførelse. De romerske legioners 
velsmurte krigsmaskine, som vi møder dem hos Cæsar og de romerske 
historieforfattere, har altid fascineret og været genstand for intensiv 
udforskning. Romersk krigsførelse er således relativt veludforsket, mens 
det samme ikke kan siges at gælde for det antikke Grækenlands vedkom
mende. Generelt er der en tendens til at forestille sig romerne som effek
tive og måske lidt brutale krigere, mens grækerne fik tiden til at gå med 
at vandre rundt i hvide gevandter mellem søjler, og diskutere politik og 
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filosofi. Men det er en fejlopfattelse. Grækerne var endog ualmindeligt krigerisk anlagte: 
for Athens vedkommende i klassisk tid kan det påvises, at staten befandt sig i krig tre ud 
af fire givne år. I konsekvens heraf var krig og militærinstitutioner konstanter i bystaternes 
liv i hele antikken: faktorer, man regnede seriøst med, og som havde betydning for alle 
aspekter af dagliglivet, for kunst, tænkning og litteratur, for offentlig og privat økonomi, 
for samfundsstrukturer og ideologi.

Adam Schwartz er helsingoraner. Født i 1973 og klassisksproglig student fra Helsingør 
Gymnasium. Han blev i 2001 cand.mag. i græsk og latin fra København Universitet, 
hvor han i 2005forsvarede sin Ph.d. afhandling om den græske soldat (hoplitten). I øje
blikket er Adam Schwartz. ansat som seniorforsker ved SAXO-instituttet på København 
Universitet.

Christian II
- den landflygtige konger

Foredrag ved arkivar i Rigsar
kivet, fil.dr. h.c., seniorforsker 

Michael H. Gelting
I Rigsarkivet opbevares Kongehusets arkiv. 
Det rummer dokumenter helt tilbage fra 
1200-tallet og frem til den nuværende 
gliicksborgske kongeslægt. Arkivet inde
holder alt fra spektakulære håndfæstninger, 
hyldinger og kongelige ægtepagter til de 
kongeliges personlige kalendere og breve. 
Nogle af dokumenterne vil blive vist på 
power point
Christian II (1481-1559) blev fordrevet fra

Danmark i 1523 og søgte tilflugt hos sin 
habsburgske svigerfamilie. Arkivet fra kon
gens eksilhof i byen Lier i det nuværende 
Belgien tegner et spændende billede af den 
styrtede konges forsøg på at generobre sit 
rige.

Michael H. Gelting, født 1951, arkivar, 
professor, fil.dr. h.c. Gelting, blev i 1979 
uddannet som mag.art. i historie fra Aar
hus Universitet. Arkivar ved Rigsarkivet 
1980, seniorforsker smst. 1997. 1 årene 
1997-2001 havde han orlov fra Rigsarki
vet, hvorunder han virkede som adjunkt 
i middelalderens historie ved Insitut for 
Historie på Københavns Universitet. 
Senere var han samme sted ekstern lektor 
i middelalderens historie fra oktober 2001 
til juni 2002. Fra den 1. august 2007 var 
Michael H. Gelting ekstern professor i 
ældre nordisk historie ved University of 
Aberdeen, og han blev den 20. oktober 
2007 udnævnt til æresdoktor (fil.dr. h.c) 
ved det Filosofiske fakultet ved Gotehorgs 
Universitet. Michael Gelting har gennem 
årene særlig beskæftiget sig med dansk 
højmiddelalder og virkningerne af den 
sorte døds betydning for samfundet.
Gelting medvirkede i Lars von Triers film 
»Epidemic«, hvor han spillede sig selv i 
sin egenskab af forsker i den sorte døds 
historie. Scenen, hvori han medvirker, 
optræder forholdsvis tidligt i filmen, hvor 
Lars von Trier og medarbejder i Rigsarki
vet, Niels Vørsel, netop er gået i gang med 
at forske i den mystiske epidemi.

19



Familien Guldbrandsen, der startede sit virke i Helsingør ved købmand og skrædder Hans 
Henrik Guldbrandsens køb af Bjergegade 7 i 1869 og fortsattes af sønnen, manufaktur
handler Anton Ludvig G., havde senere residens i Villa Pax på Flynderborgvej 5. Familiens 
fotoalbum er bevaret i vort arkiv, og herfra bringer vi to stemningsfulde billeder fra den 
kolde vinter i 1924, hvor den just pensionerede skolelærerinde, enkefru Alvilda Guld
brandsen residerede i villaen. Øverst ses udsigten fra den nærliggende Søndre Strandvej, 
der dengang var prydet med træer, som de fleste danske landeveje var inden bilismen for 
alvor krævede sin ret. Fra Villa Pax havde familien en vid udsigt over Øresund og byen. 
På billedet herunder ser man Strandvejen, der dengang drejede skarpt ned over den murede 
jernbaneviadukt og i dag er en del af den i 1940’erne regulerede Flynderborgvej. I haven 
står et fint lysthus med kuppelformet spåntag, der efter opførelsen omkring 1901 var ram
men om familiens sommerliv. Lysthuset blev i 1980’erne reddet fra forfald og flyttet til 
Sophie Brahes Gade 6. I dag står det i haven til en villa på Nordre Strandvej. LBM
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