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Traditionernes højtid
Vi er alle medlemmer af det nye samfund og må prøve 
at tilpasse os i det. For de unge går det fint, men vi 
ældre har nok visse tilpasningsvanskeligheder. Vi 
synes, at vi i hvert fald én gang om året er berettiget 
til lidt eskapisme, så vi kan tænke kærligt på julen i de 
gamle dage, som jo slet ikke ligger så langt tilbage i 
tiden endda. Således slutter tidligere direktør ved Han
dels- og Søfartsmuseet, nu afdøde dr. phii. Henning 
Henningsen sin artikel fra 1965 om julen, der bringes 
i dette nummer. Også dengang var oplevelsen, at julen 
ændredes, påvirket af tidens puls.
På museerne søger vi hvert år at perspektivere julens 
traditioner i vor formidling af kulturhistorien. Hvor
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Trold kan tæmmes
af Erik Trolle

11926 begejstrede tegneren Robert 
Storm Petersen publikum i stykket 
»Trold kan tæmmes«på Kronborg. 
Storm P blev selv så begejstret for 
Helsingør, at han flyttede sommer- 
residensen til Halvvejshuset på 
Nordre Strandvej.

Året er 1926, Helsingørs store jubilæumsår 
for 500 året som købstad.
Hele byen fejrer den store dag, og datidens 
store skuespiller, Johannes Poulsen, er af 
byrådet engageret som festarrangør.
Det blev da også en fest, borgerne aldrig 
glemte og slet ikke det daværende byråd, 
som måtte skaffe penge til et dundrende 
underskud.
Der blev heller ikke sparet på udgifterne, 
der gik til en middelalderby på Grønne
have, et teater efter tegninger fra 1596 
opbygget på Kronborg med en vajende 
rød- og hvidstribet vimpel med Frede
rik Il’s kronede navnetræk, idet Johannes 
Poulsen var af den klare overbevisning, 
at William Shakespeare havde spillet ved 
Frederik Il’s hof.
Middelalderoptog gennem byen, fester, 
teater i Karmeliterklostres fratergård »Det 
gamle spil om enhver« og helstegte okser 
på spid på Axeltorvet, hørte til nogle af de 
mange øvrige jubilæumsarrangementer.
Eneste skuffelse for Johannes var, at byrå
det ikke ville ofre penge på, at byens fon
tæner skulle springe med vin!
Til gengæld var der lagt mange kræfter 
i opførelsen af »Trold kan tæmmes« på 
Kronborg, hvor datidens store skuespillere 
Else Skouboe, Henrik Malberg, Rasmus

Christiansen, Mathilde Nielsen, Johannes 
Poulsen og ikke mindst Robert Storm 
Petersen var engagerede.
Det blev en kæmpe succes og Helsingør 
Dagblad skrev meget rosende om forestil
lingen ikke mindst om Robert Storm Peter
sen, som tilskuerne tiljublede straks han 
viste sig: »Hr. Storm Petersen var kostelig 
som Petruchios tjener Grumio. Kan være, 
at han ikke hele tiden var i fuld overens
stemmelse med Shakespeare, men så var 
han til gengæld fuld af gavtyvestreger. 
Hans improvisationer var ikke til at stå for 
og faldt i god jord. Noget af det festligste 
var måske, da han og hans herskab viste sig 
til hest under publikums latterkaskader« 
(billedet herover).
Storm entrerede scenen iført en lille koket 
tyrolerhat med markblomster spillende på 
et Waldhom.
Han trak sine medtjenere i deres gede
bukkeskæg og sagde mæh! Han agerede 
bordben, mens Johannes Poulsen kastede 
med stegte pattegrise, men den største suc
ces hentede han, da han kom ridende gen
nem en allé af legetøjstræer på en hest af
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Stykket »Trold kan tæmmes« blev opført på Kronborg 
i 1926. Man aner slottets mure bag tæppet. Til venstre 
ses Storm P på sin hest. Samtidigt postkortfotografi.

papmaché, som han selv havde malet. Det 
vakte stor jubel, da Storm lod sin hest sætte 
på en stenbænk, så hele hestekroppen vip
pede op, med stivere og det hele, og man så 
hans ben i de lange underbukser.
Skuespillerne blev gentagne gange kaldt 
frem og tilskuerne blev ved at råbe Storm! 
S torn 1.
»Jeg kunne ikke meget af min rolle« for
talte Storm. »Det gør ikke noget, sagde 
Johannes, for du kan selv«.
Kostumefolkene overrakte et mægtig neg 
af blomstrende ukrudt og markblomster 
holdt sammen af et græsbånd. »Det er fra 
gutterne«, hviskede Storm til Johannes. 
»Tag den med hjem« hviskede Johannes 
tilbage.

Halvvejshuset
Under sit ophold i Helsingør boede Storm i 
et af de ældste huse på strækningen til Hel

lebæk. Det omtales i en brandtaksation fra 
1857 som værende »en Bygning« ejet af 
Rasmus Larsen. »Halvvejshuset« blev det 
kaldt, fordi det lille stråtækte hus lå halv
vejs mellem Helsingør og Hellebæk, i et 
område, der blev kaldt Ellemosen.
Storm lejede huset af direktøren for Fol
keteatret, Severin Abrahams, men blev så 
begejstret for den lille pandekagehus-idyl 
nord for Helsingør, at han i 1926 købte 
huset.
Det blev til mange dejlige somre i Ellemo
sen og en altid kær gæst var Johannes Poul
sen, der selv havde ladet opføre et sommer
hus, »Nordstrand«, på Nordre Strandvej 52 
Han kunne komme sent på aftenen efter en 
forestilling, og hunden Grog kunne gen
kende motorstøjen fra bilen, men gøede 
aldrig. Det sømmer sig ikke for en fin hund 
at gøre støj ved nattetide.
De to skuespillere havde ved disse lejlig
heder et bestemt ritual. Johannes spurgte 
om han kom til ulejlighed, og hver gang 
svarede Storm gravalvorligt, at det gjorde 
han i højeste grad.
Det varede dog ikke længe før de sad 
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Storm P med hunden Grog foran Halv
vejshuset på Nordre Strandvej. Det hyg
gelige, stråtækte bindingsværkshus er 
blevet forsynet med tidens uundværlige 
havestue, der sammen med gavlen synes 
at være på vej til at blive kvalt af pral
bønne eller anden lignende sommer
prydplante.
Hellebæk-Aalsgaard egnshistoriske For
enings arkiv.

bænket ved bordet og nød nogle 
primitivt smurte håndmadder 
med fedt og spegepølse og der
til en kold øl, utvivlsomt den 
lokale Wiibroe. Ikke sjældent 
var det lys morgen, før vennen 
tog afsked.
Til huset hørte en mahognibåd, 
hvorfra familien fiskede i stille 
vejr. Der blev sjældent fanget noget stort 
og de små fisk pillede Storm forsigtigt af 
krogen med bemærkningen, »Herregud, det 
vil være synd at tage den, den skal snart 
konfirmeres«. Det er angiveligt også ham, 
der, efter at have fanget en laks, smed den ud 
igen, fordi »jeg har ikke råd til at spise laks«. 
En dag, da Storm stod og nød sin have, 
begyndte en mand at underholde ham om

vejret, et ikke helt ualmindeligt emne for 
konversation. Til sidst blev det dog lidt for 
meget for Storm, som efterhånden var træt 
af al den snak om vejret, så han svarede: 
»Alle snakker og snakker om vejret - og du 
ikke mindst. Men se dog om du kan ændre 
lidt på det!«
Plejedatteren Grethe giver denne lille 
beretning om Storm og huset: »Hvor du 
dog nød de stille sommerafteneer under 
halvtaget, hvor de kulørte kinesiske lygter 
sparsomt oplyste vort aftensbord, og hvor 
motorbådenes klare tøf-tøf lød op til os fra 
Øresund.
Efter teen gik vi ned på udsigtshøjen, og 
med armen om Ellens skulder sagde du, 
mens vi så over mod Helsingborgs mange 
små glitrende lys: Seer I diamantsmykket, 
som damen i den fine himmelblå kjole har 
tabt på stranden.«
Storm elskede at gå ture i Teglstrup Hegn 
og ad Strandvejen ind til Helsingør, hvor 
han ofte satte sig på bænken ved Mads 
Hansens hus i Lundegade.

Storm P sammen med Johannes Poulsen ved Halv
vejshuset på Nordre Strandvej.
Hellebæk-Aalsgaard egnshistoriske Forenings arkiv.
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Mads Hansens hus i Lundegade er stadig prydet med 
sin kat på skorstenen. Fotografi: Kurt Jørgensen 
2013.
Fotografiet nederst: Halvvejshuset, som det ser ud 
i dag, formummet bag en solid mur som værn mod 
Strandvejens stærke trafik. Fotografi: Erik Trolle 
2013.

Mads Hansen var antikvitetshandler, og 
han og Storm førte store samtaler om tilvæ
relsen og de mange, der gæstede Helsingør. 
Som en gestus til Mads Hansen tegnede 
Storm to katte som blev bearbejdet, således 
at de kunne sættes op på huset, den ene på 
tagryggen og den anden på skorstenen.
De er begge bevaret, men desværre ses kun 
den på skorstenen, medens den anden er 
blæst ned. En kat

Efter nogle dejlige år i Nordsjælland 
valgte Storm at sælge huset til stor sorg 
for hustruen Ellen, plejedatteren Grethe 
Secher og hunden Grog.
Besværet med den årlige sommerflytning 
var for meget for den travle kunstner, der 
ikke kunne tage hele sit arbejdsværelse 
med, hvor hver ting havde sin betydning 
for det han skabte.
Minderne fra Halvvejshuset glemte Storm 
aldrig, og vi andre kan følge dem på nogle 
af hans tegninger, samt på en smalfilm fra 
det lille hus, som kan ses på hans museum 
på Frederiksberg.

har som bekendt 
ni liv, så mon ikke 
den nedblæste kat 
en dag vender til
bage på sin plads 
på tagryggen.
At Storm var glad 
for sit Halvvejshus 
fortæller en hilsen 
sendt den 8. juli 
1929:
»Fra det lille stille 
Hus ved det blaa 
Sund og den dej
lige Skov«, med 
efterskriften, »Jeg 
er en lille lykkelig 
Mand«.
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Gæve kvinder på 
Gurreegnen

Af gårdejer Christian Hansen

Gårdejer Christian Hansen, der boede i 
Ørnholm ved Gurre, skrev i årene 1910- 
1938 en lang række herlige artikler i de 
lokale aviser om vort områdes kulturhisto
rie, og han var selvsagt kendt på egnen for 
sin store viden herom. Mest interessant for 
eftertiden er de artikler, der er baseret på 
hans egne oplevelser, da hans troværdig
hed som amatørhistoriker ikke var lige høj. 
Her fortæller han i nogle artikler fra 1934 
om De smaa erhverv i Gurre, der ofte blev 
varetaget af kvinderne.

Flødepernille
I en tidligere fægyde i Gurre blev der i 
sin tid opført nogle usle rønner af ler og 
kampesten, tækket med siv og rør fra Gurre 
Sø. De blev lejet ud til landarbejdere for 
livstid. Den næste generation af fæstere rev 
disse huse ned og byggede dem om. Det 
blev ligeså små huse med en stue, et køk
ken og spisekammer samt et skur bagved 
til brænde og redskaber. Da Frits Herskind 
ejede Gurrehus [1872-1880], lod han byg
ningerne forsyne med spåntag, og samtidig 
fik også gydens huse spåntage, der gav 
dem et helt fint udseende.
Da jeg lærte disse huse at kende, boede i 
det nederste ved Gurre Korsvej en ældre 
enke, som kaldtes »Flødepernille«, da hen
des erhverv var at gå daglig til Helsingør 
med fløde fra Gurrehus, Valdemarslund 
og Louisenlyst. Det var om vinteren en 
besværlig tur; særlig slem var vejen fra 
Spidsbjerg Bakke ud til Lerbakken, da der 
her stod høje, bevoksede stengærder langs 
vejen. Den nuværende Klostermose Skov

Datidens vej til Helsingør var som nutidens markveje. 
Her ses et stykke af den nuværende Klostermosevej, 
der møder Gurrevejen, malet omkring 1845 af C.F. 
Møller (udsnit af maleriet).

og Kronborg Fæstnings tørvemose, som 
nu er skov, eksisterede ikke, så sneen kom 
fra Rørtang og Vapnagaards marker, lagde 
sig her på Gurrevejen imellem gærderne 
og særlig op mod Teglstrup Hegn. Flø- 
depemille tog imidlertid mandens lange 
støvler og chenille på; sin store kyse bandt 
hun fast om hovedet med tækkegam og 
kravlede gennem snedriverne med åget og 
flødedunkene. Om sommeren, når det var 
varmt, var det også besværligt, da der som 
følge af de gode græsenge ved Gurresøens 
bredder var megen fløde, men når der var 
mere end hun kunne bære, fik hun en gam
mel hest og vogn fra en af gårdene, og 
Flødepernille kunne så køre til Helsingør. 
Det var enestående dengang, da de senere 
bekendte mælkehandlere ikke var, da byen
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selv havde mange køer og rigelig med 
mælk, men den brugtes eller solgtes som 
sødmælk, da ingen havde interesse i eller 
gjorde anstalt til at lave fløde.
De mente, at for at få fløde, skulle mælken 
stå i store lerfade i en varm stue, og det var 
derfor almindeligt at have en hylde under 
loftet nær kakkelovnen i bønderstuerne. 
Senere brugtes store, flade blikfade, da 
man antog, at jo større flade, det var, desto 
mere Fløde fik man.
Da vandmejerierne begyndte på herregår
dene og større bondegårde, gik man over 
til det helt modsatte. Mælken kom i høje, 
smalle spande, som kun havde et lille 
rumfang foroven, og disse blev sat ned i et 
vandbassin med is, og på bøndergårdene 
blev spanden hejst ned i brønden. Nu viste 
det sig, at det var den hurtige afkøling af 
mælken, som drev fløden frem, og der blev 
det samme kvantum, som i de flade fade, 
men et tykkere lag.
De fleste bøndergårde havde imidlertid 
ingen mælk om vinteren, og som følge 
deraf heller ingen fløde. Jonstrups bønder 
havde, ligesom Flødepernille, deres steder 
i Helsingør. Særlig havde landsbyen leve
rance til spækhøkerne. De red nogle gange 
om ugen til byen med nogle flasker hæn
gende på halsen af hesten, men undertiden 
kneb det med at skaffe det påtagne kvan
tum om vinteren. Man måtte ofte til flere 
landsbyer for at skaffe nogle flasker fløde. 
Flødepernille havde altid, hvad hun skulle 

bruge, da Gurrehus, Louisenlyst og Val- 
demarslund på grund af det gode hø fra 
Gurres enge altid havde mælk om vinteren, 
men da forvalter Haar forpagtede Gurre
hus, oprettede han et mønstermejeri her, og 
flere af egnens gårde, som Sindshvile og 
Nyrupgaard, begyndte at køre med mælk 
og fløde til Helsingør. Det betød, at Fløde
pernille måtte ophæve sin forretning; hun 
blev desuden ældre og for svag til at kravle 
gennem snedriverne. Hun behøvede det 
heller ikke, da hun ved sit lille erhverv og 
tarvelige levned havde samlet sig en lille 
formue.

Floras kaffehus i Gurre
I det nuværende [1934] Volmerhus i Gurre 
blev der også drevet et lille erhverv, nem
lig kaffebeværtning afen ældre pige eller 
enke, som hed Flora [- Femandine Gerhar- 
drine Bruun, enke, 58 år jfr. folketælling 
1890] og var en datter af skovfoged Bruun 
i Teglstrup Hegn. Hendes kunder bestod 
mest af ældre mænd, som når de havde 
været i Helsingør med tørv eller brænde, 
holdt ved Floras hus og fik sig nogle kaf
feknægte, inden de atter kørte hjem til 
Tikøbegnen.
De små hytter, hvori disse folk drev deres 
erhverv, er nu blevet til større huse, og de 
små selverhverv af ensomme kvinder eksi
sterer ikke mere i Gurre.

Mosekonen
Kronborg Teglgaard var engang en stor 
proprietærgård, hvortil der hørte en stor 
avling samt en lang kystlinie og ålesta
der. Da den fik tørvemosen på Rørtang 
overdrev, lod ejeren bygge to huse derude, 
et til opsynsmanden og et til arbejderne. 
Det sidste brændte ved børns leg med 
svovlstikker i 1830 og blev opført et andet 
sted på mosen nærmere vejen, det nuvæ
rende Teglgaardshuset [Ømholmvej 17]. 
Navnene på disse beboere kendes ikke 
fra først af, men i midten af 1800-tallet 
hed de Justens og opsynsmanden Jacob 
Bloustred. De arbejdede altid søndag for-
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middag fra klokken 4 om morgenen, men 
manden arbejdede ikke, men lå på mosen 
og drak brændevin og hjemmebrygget øl. 
Denne skik holdt sig så længe Jacob var 
opsynsmand. Da han var død, blev huset 
solgt fra gården og købt af en svensker, 
som hed Johan Moseson. Konen blev af 
egnens beboere kaldet »Mosekonen« og 
huset Mosehuset [Ømholmvej], et navn det 
har endnu, endda det er blevet et finere hus 
med smuk have, som ejes af københavnere, 
som bebor det hele året, da der er skattely i 
det gode Tikøb Sogn.
Johan Moseson havde en søn, men han 
døde pludselig på en arbejdsplads kort 
efter, at han var kommen hjem fra tjenesten 
ved ingeniørkorpset, og Johan Moseson 
døde et par år efter ved at falde ned af en 
stor sædstak på Kronborg Teglgaard.
Mosekonen sad nu som enke; der var 
ikke noget dengang, som hed hjælp fra 
kommunen eller naboer, da hun var sven
sker og regnedes som en fremmed blandt 
egnens befolkning, men hun forstod at

»Mosekonen« fandt på at opkøbe klude og klippe dem 
i strimler, som hun vævede til gulvtæpper. Specielt de 
røde og gule strimler faldt i kundernes smag, og tæp
perne kom ligefrem på mode - også i Helsingør. 
Tegning: Lars Bjørn Madsen 2013.

En del af Kronborg Teglværks Jorder var et mose- 
areal på Rørtang Overdrev lige syd for Teglstrup 
Hegn (skovstykket øverst t.h). og op mod Nyrup Hegn 
(nederst t.v). Udsnit af matrikelkort fra 1879.

klare sig selv og fordrede ikke meget til 
livets ophold.
Hun udlejede udhuset til nogle af Helsin
gørs slagtere, som her havde svinehold. 
Det gav en indtægt på en snes kroner om 
året. Hun havde selv en lille gris og et par 
høns, og der var et lille jordstykke, som var 
lejet fra teglgårdsmosen. Det høstede hun 
selv, og hun tærskede sæden med plejle i et 
lille rum ved huset. Hun havde desuden sin 
spinderok og væv, men det forslog ikke, da 
der dog var udgifter til skatter og lignende. 
Desuden gik den yngste datter endnu i 
skole og skulle have bøger og tøj. Der var 
ikke noget til såkorn og havefrø. Jorden fik 
lov til at henligge udyrket, så der var intet 
til gris og høns.



Det har ikke været muligt at finde nærmere oplysnin
ger om de i artiklen omtalte kvinder. Der findes heller 
ikke samtidige billeder, der viser personerne eller de 
omtalte ejendomme. Illustrationerne til denne artikel 
er således ikke lokale. Maleriet til højre (udsnit) er 
udført af Christen Dalsgaard (1824-1907) og viser 
en ung kvinde, der har sat de tunge malkespande af 
egetræ fra sig og hviler armene i ågets reb. Spandene, 
der er bødkerarbejde, blev senere afløst af de nok så 
bekendte mælkejunger af jern eller aluminium. Det 
er sådanne, konen bærer i åget på fotografiet side 8.

Hun fandt da på at oprette en fabrik i 
det små. Hun opkøbte klude hos klude- 
kræmmerne og klippede dem ud i smalle 
strimler, som hun vævede til gulvtæpper. 
Rendegarnet var skættefald, som hun fik 
gratis af naboerne og spandt. Men det blev 
alligevel ret smukke og holdbare gulvtæp
per, især når der var mange røde og gule 
strimler. De fik rivende afsætning og var en 
overgang helt på mode. Mange af dem blev 
også solgt til Helsingør.
Mosekonen levede i mange år som enke. 
Huset, som ikke blev repareret, blev til 
sidst meget forfaldent. Hun havde således 
til sidst kun et lille hummer at være i, men 
også her var der træk og kulde. Følgen 
blev, at hun blev syg af tyfus og ført til 
Esbønderup Sygehus. Det var en eftermid
dag med rusk og blæst, og befordringen var 
en åben vogn med lidt halm på vognbun
den og med et par gamle tæpper over sig. 
Rejsen varede længe, da det var en gammel 
hest. Imellem Harreshøj og Sonnerupgaard 
strøg en iskold vind ind fra Esrum Sø, og 
her lå den gamle syge kone halvnøgen i 
vognen og frøs. Da de endelig nåede syge
huset, fik hun ikke lov til at komme ind, før 
lægen, som boede noget borte, havde givet 
sin tilladelse. Indtil dette skete, lå konen 
halvdød i vognen, da tæpperne var fløjet af 
i blæsten, og hun døde da også dagen efter. 
Det var dengang således ved sognekørsel 
for de fattige, at hvis vi i vore dage behand
ler en gris eller spædkalv på den måde, far 
vi tiltale og mulkt af politiet.
Nu (1934) er det heldigvis bedre. Sogne

kørslen besørges nu af kommunen i en 
smuk sygebil; den syge ligger nu i varme 
tæpper, og turen varer kun en kort tid. På 
sygehuset er man parat til at tage imod 
patienten. Den rå og ligegyldige måde, 
hvorpå man dengang behandlede sognets 
fattige, bruges ikke mere. Mosekonen var 
nok en svensker, hvis vugge havde stået i 
en fattig egn i Dalame, men hun vandt dog 
alligevel agtelse blandt egnens befolkning 
ved sin stille og høflige optræden, samt sit 
flittige og nøjsomme liv.

Peternille
På den nordlige del af Rørtangs overdrevs
jorder ved Gurrevej lå Rørtang Skovfoged
hus, tilhørende skovfoged Wilhelm Øm, 
der havde opsynet med Teglstrup Hegn. 
Ejendommen, der senere fik navnet Ørns
holm, blev i 1848 solgt til skovriderjustits
råd Bjørnsen. Bygningerne var simple, de 
var opført i 1795 af pindeværk og gavlene 
var af eneris. Der var nogle vinduer med 
små ruder ud mod Gurrevejen, og imod
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S FORENINGS^/ 4^4

Kontingent
indbetaling
Også Museumsforeningen er gået ind 
i computer-alderen. Det betyder, at 
man nu skal betale sit kontingent ved 
bankoverførsel (man kan dog stadig 
vælge at betale kontingentet på Hel
singør Bymuseum), hvis man fortsat 
vil nyde godt af Helsingør Museums
forenings mange aktiviteter og mod
tage det populære kvartalsblad og 
årbogen.
Enkelt medlemskab
200 kr.
Par medlemskab
250 kr.
Enkelt pensionistmedlemskab 
125 kr.
Par pensionistmedlemskab A
175 kr.
Firmamedlemskab |
550 kr. *^7
Som kan betales ved ban
koverførsel til forenin- 
gens konto Reg. A
2255, 
konto 1905639169. ■ 
Husk at påføre 
betalingen med- 
lemsnummer, navn 
og beløb.

Forenings
nyhed
Der er ikke noget så ærgerligt, 
som at glemme et af Helsingør 
Museumsforenings mange spæn
dende arrangementer. Det kunne 
tidligere nemt ske, hvis man havde 
forlagt dette blad, eller ikke lige 
havde husket, at bladet indeholdt 
foreningens meddelelser som en 
integreret del af indholdet. Nu 
bringer vi FORENINGS NYT som 
et upagineret indstik, der således 
nemt kan tages ud af bladet og 

hænges på køleskabet eller læg
ges et andet synligt sted, så 
man aldrig går glip af for
eningens mange aktiviteter.



Sune Christian Pedersen
Lørdag den 25. januar 2014.

På liv og død - duellens historie
i Danmark
Christian Sune Pedersen. Overinspektor, ph.d. Nati
onalmuseets forsknings- og formidlingsafdeling.

I 16-700-tallet florerede dueller blandt danske adelsmænd og officerer. For ofte ubetydeligheder satte 
disse ”mænd af ære” livet på spil i dødelige dueller. Men hvad lå der bag? Og hvad kan duellerne og 
debatterne om dem fortælle os om æreskoder og sociale værdier i datidens stands- og rangsamfund? 
Foredraget gennemgår en række duelsager og diskuterer deres betydning i forhold til datidens ene
vældige lovgivning og den samfundsdebat, duellerne udløste.

Mia Miinster-Svendsen
Lørdag den 22. februar 2014.

Franske forbindelser: danske intellektuelle ved St Victor-skolen 
i Paris i 1100-tallet

Mia Miinster-Svendsen, student fra Helsingor 
Gymnasium 1992. Cand.mag i historie 2000. 
Ph.d 2004 og fra februar 2013 professor i euro
pæisk mid
delalder på 
RUC.

1 1100-tal- 
lets Paris 
var kloste
ret St Vic
tor et helt 
centralt 

knudepunkt i et omfattende europæisk netværk af lærde - et 
netværk hvori også danske intellektuelle og internationalt 
orienterede kirkefolk indgik. Disse nære, og sommetider kon
fliktfyldte, forbindelser fremstår særligt tydeligt i forbindelse 
med to større kontroverser, nemlig sagen om Ærkebiskop
Eskils forsvundne formue (som han havde deponeret hos viktorinerne i Paris) og den mere velkendte 
sag om Ingeborgs mislykkede ægteskab med den franske konge, Philip Augustus. Foredraget vil 
give et indblik i livet i det parisiske intellektuelle miljø med udgangspunkt i disse to celebre sager.

Bent Christensen
Lørdag den 29. marts 2014

Romerske historikere
Bent Christensen. Tidligere lektor på Helsingør Gymnasium. Nu pensio
neret, men stadig ekstern lektor på KU i latin. Medforfatter til bl.a. Liber 
Compositionum - Christian IV’s latinske brevstile 1591-1593 (1988), 
Esrum Klosters Brevbog I-II (2002) og Æbelholt Klosters Brevbog (2013).



De antikke historikere nøjes ikke med at gengive historiske begivenheder. Deres værker er altid 
præget af et personligt og politisk engagement, og det gør dem i høj grad værd at læse. Det gælder 
for Cæsar og Sallust, som har flere partsindlæg i de eskalerende konflikter i senantikken. Det gæl
der også Livius, der skriver sin historie under Augustus og anskuer republikkens nedsmeltning som 
et resultat af et gigantisk moralsk forfald i de højere kredse i oldtidens Rom.

Foredraget vil præsentere romersk historieskrivning generelt og give eksempler på den 'tenden
tiøse’ romerske historieskrivning.

Alle foredragene er kl. 14.00 i Smedenes Hus, Strandgade 46.
Foredragene er gratis for medlemmer af Helsingør Museumsforening. Ikke medlemmer er 
velkomne mod en beskeden pris af 30 kr.

5 dages busrejse til Berlin -Spreewald- 
Bautzen-Dresden den 19.-23. maj 2014

Tyskland er et spændende rejseland. Intet 
andet land i verden byder på så mange kul
turelle kunstskatte, der er optaget på UNE- 
SCOSs liste som Tyskland.
På denne rejse ser vi på flere af de tyske 
kulturperler og besøger både Berlin, Spre
ewald, 
Bautzen og Dresden.

Dag l
Efter endt opsamling tager vi med færgen fra 
Gedser til Rostock. Vi fortsætter turen mod 
Berlin, hvor vi tager på en 3-timers byrund
tur med dansktalende guide. Her ser vi en 
stor del af Berlins berømte seværdigheder, 
bl.a. Brandenburger Tor, Berliner Dom, 
Rigsdagsbygningen, Det Jødiske monument, 
Kurfurstendamm, Potzdamer Platz, Ambas
sade-kvarteret og meget mere. Efter byrund
turen fortsætter vi kursen mod den hyggelige by Liibbenau i Spreewald. Undervejs spiser 
vi de af Ørslev medbragte håndmadder.
De fleste steder i Spreewald tales der tysk og sorbisk. Atmosfæren af enkelhed og natur
skønhed er det, som gør Spreewald så tiltrækkende. Kulinariske nydelser tilberedes her 
næsten udelukkende af produkter fra lokalområdet. Og så er agurkerne fra dette område 
verdensberømte - i hvert fald i Tyskland. Herefter indkvartering på hotel. Middag på 
hotel i Liibben.

Dag 2
Morgenmad på hotellet og tjek ud. Kl. 10.00 tager vi på ”Kahn-fahrt”. Her skal vi opleve 
en sejltur i de specielle fladbundede fartøjer, som stages frem. Sejlturen kaldes ”Kahn-



fahrt”, og her kan man mageligt læne 
sig tilbage og lade sig fragte gennem det 
imponerende landskab. Vi slutter turen med 
frokost, inden vi fortsætter til Bautzen, den 
1000 år gamle borgby, der er kendt som 
byen med de mange smukke tårne. Middag 
på hotellet.

Dag 3
Morgenmad på hotellet. Vi kører fra hotellet kl. 09.00 via byen Liibau og Obercunners- 
dorf og ser undervejs de smukke gamle spinderi- og vævehuse med den særlige skifer
beklædning. Vi når nu frem til byen Zittau, hvor vi stiger ombord i damptoget på smal- 
sporbanen, der bringer os op til den smukke bjergby Oybin i Zittauerbjergene. Vi besøger 
bl.a. bjergkirken, hvor kirkegulvet er skråt, og som i øvrigt er en populær bryllupskirke. 
Vi besøger også de særprægede Oybin Kelchsteine, der som kæmpestatuer skyder op 
afjorden. Frokosten indtages på Oybin Bjerghotel. Herefter kører vi retur til Bautzen, 
hvor der er tid på egen hånd om eftermiddagen. Middag og underholdning på restaurant 
i byen.

Dag 4
Morgenmad på hotellet. Heldagsudflugt til Dresden. Vi starter med byrundtur i bus og til 
fods, hvor vi bl.a. ser det overdådige barokanlæg Zwinger, den nyrestaurerede pragtkirke 
Frauenkirche, som er blevet et symbol på den genskabte by, de berømte Briihlske Ter
rasser ned mod Elben, Semper-Operaen, det gamle Kongeslot med Taschenberg-Palæet 
og den 102 m lange porcelænsfrise Fiirstenzug. Derefter går vi ned til Elbhavnen ved De 
Briihlske Terrasser og tager en sejltur ombord i en af de sjove floddampere, indtil vi når 
det tidligere kongelige lystslot Pillnitz, hvor vi går i land. (Mulighed for en let frokost 
ombord. Ikke inkl.) Vi kan ikke komme ind på hele slottet, men vi kigger indenfor et par 
udvalgte steder, og ellers glæder vi os over synet af de smukke og særprægede bygninger 
under en omvisning i den store og meget smukke slotspark.
Vor bus henter os ved Pillnitz, og vi kører videre ud i det smukke landskab, til vi når 
Bastei ved Elben, et elsket klassisk udflugtsmål, hvor de høje og helt særprægede sand
stensklipper pludselig rejser sig brat over floden i imponerende bjergformationer. Efter 
en begivenhedsrig dag, kører vi tilbage til vores hotel i Bautzen, hvor vi spiser middag.

Dag 5
Morgenmad på hotellet og tjek ud. Vi starter hjemrejsen, og gør holdt for frokost på 
Himmel Pagoden, der ligger nord for Berlin, inden vi fortsætter mod Rostock, hvor vi 
tager med færgen til Gedser, og derefter retur til Helsingør

Pris pr person i delt dobbeltværelse kr. 4.210,00 (Enkeltværelsestillæg kr. 410,00)

Prisen inkluderer:
Bustransport i 4**** turistbus, 4 x overnatninger, 4 x morgenbuffet, 1 x 
håndmadder på udrejsedagen, 3 x frokost, 3 x middag på hotellet, 1 x middag 
m/underholdning. Alle entreudgifter iht. program. Dansk rejseleder på hele 
rejsen, Obligatorisk bidrag til Rejsegarantifonden, EU særmoms for rejsebu
reauer, I chauffør jf. køre-/hviletidsbestemmelserne

Tilmelding til Elisabeth Thorsen, 49217808 eller elisabeth. 
p4@gmail,com.



gårdspladsen var kun et par enkelte halve 
vinduer, og i lader og stalde var der slet 
ingen. Lysningen til disse var den åbent
stående øverste halvdør samt nogle runde 
huller i væggene, som stoppedes med en 
halmvisk, når vinden stod på.
Jorden henlå for størstedelen med lyng, 
men hist og her var små stykker på en halv 
eller hel tønde land af den bedste jord i 
drift med brødrug og byg til grisefedning. 
Køer, far og heste fik kun af lyngen og hø 
fra skoven, men her var rigeligt, da Tegl
strup Hegn den gang for en stor del bestod 
af moser og store græs- og lyngbevoksede 
pladser.
Bjørnsen lod hele marken rydde for lyng 
og buske; der var en mængde store sten, 
og ved siden af disse blev gravet et stort 
hul, hvori de blev nedsænket. Derefter blev 
alle de i nærheden liggende mindre sten 
kastet ovenpå og dækkedes med jord. Hele 
marken blev merglet og tilsået med sildig 
kløver. Her blev nu udmærket græsning, 
og Gurrehus’ køer kom ofte herud, og går
dens malkepiger måtte flere gange daglig 
gå den lange vej fra Gurrehus til Ørnholm 
for at malke, slæbende på de store tunge 

malkespande af egetræ. Blandt disse var 
Peternille.
Hen ad efteråret var det helt mørkt inden 
de blev færdige, da de tillige skulle flytte 
og vande køeme, men det var de glade for, 
da egnens unge karle nu kom og hjalp dem 
hjem med mælken. Peternille blev derved 
kendt med en snedkersvend fra Gurre og 
gift med ham, men han døde som ung fra 
en flok mindre børn, som Peternille nu 
havde at forsørge. Der var dengang ikke 
noget, der hed enke- eller børnehjælp. Før- 
sørgelsesanstalten blev først bygget i 1864, 
men hun tog fat. Først prøvede hun med 
væven og spinderokken, men det blev ikke 
til meget. Der var nok om det, og desuden 
havde hun nogle små børn at passe.
Da sommeren kom, hjalp hun naboerne 
med markarbejde. Det var uden dagløn, 
men hun fik lidt mad til sig og børnene og 
tjente lidt ved at plukke blåbær i skoven. 
Henad efteråret blev det bedre, da hun kom 
med i »Brydelauget« i Gurre. Det var en 
halv snes koner, som gik fra sted til sted og 
brød ovntørret hør, og det var en hel gildes
dag for disse koner. De sad i en række og 
klaprede med bryderne, men samtidig gik

Hør er en ældgammel kulturplante, 
og planten er rig på lange fibre, der 
kan bruges til vævning. Når hørren 
var høstet og knastør, skulle den bry
des. Bryden var et stort redskab i træ 
med en slags over- og underkæber. 
Man tog en lok af den varme, tørre 
hør og gennemhakkede lokken med 
brydens kæber. På den måde blev 
overhuden knust eller brudt i mindre 
stykker hele vejen fra rod til top. 
Efter brydning blev hørren bundet 
i små knipper og sat et tørt sted. 
Brydningen var et krævende arbejde 
og blev tit gjort i fællesskab mellem 
fere gårde. Tit sluttede man af med 
et biyde gilde med god mad og drikke 
og dans.
Sir Hubert von Herkomer (1849- 
1914): Young Farm Giris Breaking 
Flax (1885). Maleri i privateje.
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snakken om egnens nyheder. Lønnen var 
kun 50 øre for en lang og streng dag, men 
der vankede hvedebrød til kaffen, og mid
dagen bestod som regel af fårekødsuppe. 
Det var almindeligt at slagte et fedt får eller 
bede til brydegildet; noget som nutiden 
ikke mere kender.
Da huset lå tæt ved den nordlige side af 
Nyrup Hegn, som dengang bestod af en 
stor granskov, var der let adgang til at 
samle vinterbrændsel; selv de små børn 
hjalp med at samle grankogler, hvoraf der 
var rigeligt.
Da Bolette afstod sin kageforretning på grund 
af alder, overtog Petemille den, men drev den 
mere en gros, da hun købte større partier, 
næsten for flere kroner, hvoraf hun solgte 
en del på hjemvejen til Schitchtkruls Monte- 
bello, Dithmers Klostermosegaard og kam
merjunker Krogh i skovriderboligen Land
lyst. Det var gode steder, for her var altid en 
anretning ved køkkenbordet for Petemille, og 
noget mad med hjem til børnene.
Næste dag gik turen mod Gurre, og her var 

også mange gode madsteder, som Kirks på 
Fairyhill, Herskind på Gurrehus, forstråd 
Nyholms tjenestebolig på Valdemarslund, 
godsejer Trolle og forpagter Kjær på Loui- 
senlyst, Høyers på Søgaard og skrædder 
Petersen på Petersborg. Ja, Gurre var et 
godt salgssted, da her var skole for mindre 
børn fra bedre steder.
Eksamerne i skolen var også bedre end 
i Bolettes tid, da de børn, som den gang 
havde fire skilling med, nu havde ti øre. De 
kager, som var blevet til overs på turene, 
blev ikke lagt i dragkisteskuffen, men blev 
liggende i kurvene og solgtes til børn, som 
kom fra skole, eller til naboer, når disse 
holdt kaffegilde.
Petemille var enke i mange år og blev en 
gammel kone. Da aldersrenten kom, opgav 
hun kageforretningen og flyttede til en søn 
i Gurre, hvor hun døde den 24. marts 1924. 
Når hun kom i samtale med mig, talte hun 
altid om dengang hun gik til Ørnholm og 
malkede. Det vedblev at høre til hendes 
bedste og lykkeligste ungdomserindringer.
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Da Helsingør og Helsingborg 
sendte hinanden julehilsen
En endnu mild, men grå decemberdag i krigsåret 1941 (julen blev hvid og januar 
blev en af de koldeste i mands minde) besluttede Set. Olai Kirkes menighedsråd, 
at man juleaftensdag ville sende orgelmusik fra kirken ud over hele byen. Det 
blev straks nævnt, at man sikkert ville kunne høre dette i Helsingborg, og at det 
ville være en smuk hilsen fra land til land i en tid, hvor forbindelsen mellem de to 
lande var næsten afbrudt. Avisen »Helsingør Socialdemokrat« beretter videre i 
en artikel den 27. december:
»Tanken om Orgelmusikken vandt stærk Tilslutning, men fra Arrangørerne var 
man dog klar over, at det ikke vilde være muligt at gøre Anlægget saa kraftigt, at 
Orgelmusiken kunde høres over Sundet. Tanken om en gensidig Hilsen var dog 
saa kraftig, at man ikke kunde forlade den igen, og der blev aftalt en gensidig 
Hilsen i Form af et flammende Baal baade i Helsingør og Helsingborg, samtidig 
med at man i de to Byer vilde lade Kirkeklokkerne ringe. I Helsingør var Sagen 
under de nuværende Forhold dog ikke saa lige til, men alle Vanskeligheder blev 
overvundet, og paa Kronborgstranden blev bygget et mægtigt Baal. Brandvæse
net var til Stede med to Sprøjter, da man skulde slukke Baalet paa et halvt Minut 
i Tilfælde af eventuel Forvarsling.
Ved 17-Tiden blev Baalet tændt i Helsingborg, og det saas tydeligt i 
Helsingør. Kl. 17.10 tændtes Baalet paa denne Side af Sundet, men 
paa Grund af den stærke Storm blev det ikke saa højt, som man 
egentlig havde ventet; men alligevel kunde det dog ogsaa ses v
tydeligt paa den anden Side af Sundet. Det var et højtideligt Øjeblik, da 
Baalet tændtes, og alle Kirkeklokkerne ringede. Der var en Masse Mennesker 
nede ved Stranden. Alle var meget stærkt grebet af Situationen, og gennem 
alle gik de bedste Ønsker og Tanker til vort Broderfolk i det øvrige Norden, og 
meget stærkt gik Ønskerne om snarlig Fred, hvor normale Forhold atter kan 
optages mellem Nordens Lande. Baalet i Helsingør skulde slukkes præcis Kl. 
17.30, Mørklægningstiden, og det var meget hurtigt besørget af Brandvæsenet; 
men endnu længe kunde man fra Helsingør se Baalet fra Helsingborg. Det var et 
Arrangement, der greb alle ved dets Enkelthed, men alligevel var det en stærk 
Tilkendegivelse af Venskabet og Samhørigheden i Norden.
Hvad Transmissionen af Orgelmusiken fra Set. Olai Kirke angik, var det ogsaa 
et Arrangement, der greb alle. Vore gamle smukke Julesalmer lød udmærket de 
fleste Steder i Byen - alt efter som Vindforholdene tillod det, og dette Arrange
ment bør nu indtræde som fast aarlig tilbagevendende. Det bidrager til at sætte 
den rigtige Julestemning.«
Julens bålhilsen blev da også en fast tradition, og uden for denne højtid kunne 
helsingoranerne i mørklægningstiden glæde sig over perlerækken af lys ovre fra 
Sverige. Det er ikke så underligt, at man den 4. maj 1945, da mørket faldt på, 
straks flåede mørklægningsgardinerne ned og satte levende lys i vinduerne, en 
tradition, der afløste bålene og som har holdt sig til i dag. LBM



Hvorfor bruger man dog en tømrer 
helt fra Frederiksborg?
I Helsingørsposten 14. februar 1833 kunne man læse et harmdirrende indlæg 
om det besynderlige i, at man valgte udenbys håndværkere i stedet for lokale. 
Dengang var købstædernes erhvervsdrivende beskyttet af de såkaldte læbælter 
- man kunne også kalde det handelsoplandet - i 1-2 mils bredde rundt om byen, 
indenfor hvilket købstæderne havde eneret på handel og til en vis grad hånd
værk. Det var først med Næringsloven i 1857, at man ophævede lavenes kontrol 
med håndværkerne og først i 1920, at læbælterne helt forsvandt. Man må dog tro, 
at der ikke har været noget problem i, at man i ny og næ valgte en håndværker 
fra en anden by. I hvert fald besværer Helsingørspostens læser sig primært over 
det irrationelle ved en sådan løsning, men han fik aldrig svar.

»Den paa Aalsgaards Gade opførte nye Bro er nu bleven forsynet med et Rækværk, der vel 
sikrer de Kjørende for Fare, men som dog ikke synes saa ganske hensigtsmæssigt, da det er 
saa høit, at de Gaaende nu staae i Fare for at falde ned i Mørke, hvilket kunde forebygges, 
hvis Rækværket blev forsynet med Løsholter.
Da man siger, at der nu ogsaa skal sættes et nyt Rækværk i Strandskoven, kan man ved 
denne Leilighed ikke undlade, at yttre det Ønske, at dette Rækværk maatte blive gjort lidt 
nærmere ved det Sted, hvor det skal opsættes, end Frederiksborg. Thi det synes dog virke
lig heelt besynderligt, at lade et Rækværk, der skal sættes en halv Miils Vei fra Helsingøer 
forfærdige i Frederiksborg og kjøre paa en halv Snees Vogne saa lang en Vei, som det jo 
var Tilfældet med Rækværket i Aalsgaard. Besparelse kan det sikkert ikke være; og naar 
man hører saadan noget, skulde man virkelig troe, at der i Helsingøer ikke findes en Tøm
mermester, der kan paatage sig et saadant Smule Arbeide, eller og at de ere saa ublue, at 
det kan betale sig for Vedkommende, at lade det gjøre i Frederiksborg og transportere paa 
en halv Snees Vogne den lange besværlige Vei.«

Den omtalte bro må være den, 
man satte i granit for at føre 
Riffs Rende under Strandvejen 
i Aalsgaarde. Den har måske 
afløst en mere simpel træbro. 
Maleriet viser broen set fra den 
nuværende Riffsvej, hvorunder 
bækken i dag er rørlagt.
Maleriet er udført af F.C. Lund 
i 1867, og rækværket har sik
kert været fornyet en del gange 
siden det blev sat op i 1833, 
hvor broen må være blevet byg
get. Man ser også, at hegnet nu 
opjylder læserens ønske om en 
bedre sikring med løsholter.
Maleri i privateje.
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3ul i Wfingør

De fleste mennesker er af den urokkelige 
overbevisning, at julen er noget af det mest 
konstante vi har, et fast holdepunkt i tilvæ
relsen, og tror, at som de fejrer den i dag, 
må den altid have været.
Intet kan være mere fejlagtigt. Man kan 
tværtimod sige, at julens fejring er en af 
de skikke, der forandrer sig allermest. Det 
lyder måske absurd, men prøv at tænke 
efter. Alene i det sidste kvarte århundrede 
er vor jul blevet beriget - nogle vil nok 
sige belemret - med f.eks. kravlenisser, 
julebukke af halm, julekalendere, broget 
juleindpakningspapir, adventskrans. Og 
går vi hundrede år tilbage, opdager vi, at 
man hverken kendte julekort eller julemær
ker, ja knap nok julenisser og julemænd. 
Juletræet, julens symbol for os, brugtes

af dr. phil. Henning Henningsen

hovedsagelig i byerne, men ikke på landet, 
og det samme var tilfældet med julegaver. 
Når man i ældre tid overhovedet gav gaver, 
var det oprindeligt hovedsageligt til nytår. 
Maden var også mange gange helt forskel
lig fra vor traditionelle risengrød og gåse- 
eller flæskesteg, som ganske vist er ældre 
tiders festmand, men først i nyere tid har 
vundet sejr som national dansk julemad. 
Den jul, vi fejrer, er nok i sin kerne en 
gammel fest, men kan dog ikke med rette 
kaldes en »god gammeldags« jul. Den er i 
høj grad en moderne foreteelse, som - når 
vi skal se nøgternt på den - dels er præget 
af tidens pengerigelighed og af forretnings
verdenens smarte idéer, dels af en stærk 
sentimentalitet, som vi alle hygger os i, og 
som hører sammen med det sværmeri for 
gamle dage, der er en naturlig reaktion på 
det moderne samfund med dets eksplosi- 
onsagtige forandringer, som man har svært 
ved at følge med i. Til det sentimantale 
hører også den næsten fanatiske tvangstan
ke, at man går i kirke juleaften; mange som 
ikke ville drømme om ellers at sætte deres 
ben i kirken, skal derhen netop den aften 
for at komme i julestemning og synge med 
på de gammelkendte julesalmer. Resten af
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Deciderede juleannoncer begynder først at komme i 
de lokale aviser omkring midten af1800-årene, og 
for hvert årti er antallet større og større, og annon
cerne bliver mere og mere fristende. Her ses nogle 
af de første beskedne juleannoncer i Helsingørs Avis 
1848 og 1849. Bemærk, hvor mange eksotiske varer, 
man kunne købe allerede dengang.

julen skænker de ikke årsagen til den én 
eneste tanke. Ak ja, det er svært at tilpasse 
en tusindårig religiøs skik i maskinalderen, 
men vi ser til vor forbavselse, at det kan 
lade sig gøre, tilmed uden at de fleste er 
klare over det i virkeligheden skrigende 
modsætningsforhold.

Julen i 1820’erne
Nu må vi ikke gå hen og tro, at julen i 
ældre tid var mindre festlig, fordi man ikke 
havde gaver, juletræ osv. Man fejrede den 
blot på en anden måde og kendte ikke til 
andet. Først kom det religiøse; man gik 
i kirke, hørte evangeliet og sang salmer. 
Dernæst spiste man sig mæt i finere mad 
end den, man fik til daglig; og alene det 
at spise sig mæt var en stor og kostelig 
ting i et samfund, hvor en stor del af 
befolkningen på grund af utilstrækkelig 
levnedsmiddelproduktion faktisk levede 
under sultegrænsen. Og endelig holdt man 
fri fra dagliglivets slaveri og kom sammen 
til kortspil, julestue og løjer. Nej, julen har 
ikke betydet mindre dengang end nu.
Desværre var man ikke meget skrivende 
i gamle dage, og derfor ved vi meget lidt 
om, hvordan de gamle helsingørborgere 
fejrede deres jul. Den første, der har givet 
en fyldig beskrivelse heraf, er den senere 
herredsfoged Ole Lund, født 1812. Hans 
erindringer om julen må gå tilbage til 
omkring 1820. Han fortæller:
Juleaften fik man ingen middagsmad, men 
man kunne spise så megen julekage, man 
ønskede. Klokken 6 begyndte den helli
ge aften, og tyendet fik fri. Moderen og 
søstrene dækkede bord og lavede maden 
færdig. Man spiste røget svinehoved, fer
ske kødpølser med grønlangkål, hjemme-

<0- V -’i i i 1 ti.

WtiOing;
3 UnDfrtfgneDi'S iboglabe forfUnfe^ tt <<obt 

Ubvulg nf iBørttcboner. fimt et fmuft UDunlg 
nf bii'ti'ft ntye ©jenftanbe, piufente for Hierne og 
Stan til og Slptaarøprcfcnitr.

_____  _ 3- æ ii ti n f v.
Jra .fijijben[)m bar jeg i biofe Jagt mebbragt 

finutfc franfte Slomfler og De npefte ^iicdiicr af ■but. 
te, .(tapper og Æa.iber. 55acbe, S>toDcbantlerinDe.

JiWandfja Citroner 
fælges til 2 Sibb. g og 2 3)if. Jufiart boS 
__ ___ _______________ æ 3 n r g r n f e n.

Gronne spanske VHndruér.~
Nye friske Bilbao Kastanier, nye russiske 

gronne Ærter, nye ital. Waldnodder, store 
Confect Figen, store Confect Rosiner tf Krak
mandler, nye Succade, nye Catlirineblommer, 
veritable neapolit. Maccaroni, do. faconnerede 
Nudler, ægte Lucca Olie, Provence Olie, ægte 
chin. Soya, nye franske Oliven ty Champignons, 
prima vest. Sallep anbefales tilligemed mit Ud
salg af d’Hr. Coletta Minni tr Co.’s Rom, Ar
raks , tf mousserende Champagne Pun ch-Es- 
sentsser. Guava Rom, Hindbær Rom, kirsebær 
Rom, Soelbær Rom, Melke Punsch, Banco 
Punsck, in. m. M P. H o y r n p.

3 Stjevnegaben Sir. 517 bo« 3-3-■&« nf en 
befommeS H-'ifdjonget og SraMnftcner.

Jrnft boet $1. Hi. ©runer 8: ©o. i -brlfingor.

Meget line russiske gronne Ær
ter, torrede Trofler, Marcaronni, Fi
gur- fy Krands-Nudler, forskjellige 
engelske Sauce, saasom: Walnut Ket
chup, Mushroom Ketchup, Essence 
of Anchovies, Reading Sauce, Har- 
vey’s Sauce; endvidere: Mexed Picles, 
franske Champignoner, fine Capres, 
ægte chin. Soya, nye russisk Kaviar, 
fine Anchioyis, Stoltzer-, Eidamer- 
Schvveitzeroste, nye Muscatel Drue- 
Rosiner, fme raspede Krakmandler, 
store Confect Figen, spanske Viin- 
druér, store spanske. Nodder, Apel- 
siner, ny italiensk Sucade, ægte Moc- 
ca-Cafle, Arrac api api, Kirsebær Cog
nac, Soelbær Rom, fine Punscb-Ex- 
tracter Og forskjellige særdeles gode 
Vine faaes hos F. V. Fli n t fy C o.

Stearin ly Margarinlys faaes til 
Fabrikspriser hos F. V. F1 i n t fy C o. 
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lavede butterdejskager med sveskestærte. 
Hertil drak man en rødvin og gammelvin. 
Husfaderen drak på en glædelig jul for alle. 
Før man spiste, foldede hver sine hænder 
og bad et stille fadervor.
Madmoderen uddelte julegaver til tyendet, 
nyttegaver som undertøj, strømper, uldtrø
jer. Børnene fik derimod kun smågaver, da 
de fik de bedste gaver på deres fødselsdag. 
Efter bordet fik man æbler, pebernødder, 
hasselnødder, samt klejner og småkager 
med punch til. Man legede julelege og 
dansede, mens små og store sang dertil. 
Klokken 12 drak man på en glædelig jul og 
gik så i seng. Julelegene var pantelege som 
kigge stjerner, falde i brønden, støde peber 
osv. En klædte sig ud som julebuk med 
store bevægelige horn i panden. Underti
den var det ham, der kom ind med julega
verne til børnene; de slemme børn truede 
han med sit ris.
Juletræet manglede, men det blev dog ind
ført i familien omkring 1828. I juledagene 
var der store fester og baller med al slags 
selskabelighed. Nytårsaften lød menuen på 
kalvesteg og æblekage. Man skød det nye 
år ind og det gamle ud; geværer og muske- 
donnere knaldede, sværmere og raketter 
futtede forbi, og de par politibetjente, der 
var, kunne ikke holde orden alligevel, så de 
valgte at blive hjemme. Gaderne var som et 
ildhav, og skydningen varede hele natten. 
Såsnart det var mørkt, tog man en hjemme
lavet maske af hø eller halm for ansigtet og 
fo'r så rundt for at slå potter og potteskår 
på dørene hos bekendte. Blev man fanget, 
og det blev man, skulle man med ind og 
trakteres med mjød, kager og pebernødder. 
Undertiden fik man dog skældud, fordi 
man skamferede dørene. Forhadte personer 
kunne nytårsmorgen finde et helt læs pot
teskår udenfor deres dør.

Ole Lund boede på hjørnet af Stengade og Bram
stræde i ejendommen, man ser forrest til venstre i 
billedet. Dengang var Bramstræde en smal gyde, der 
oprindelig ledte ned til stranden.

Julen i 1880’erne
En borgerjul fra omkring 1880 skildres 
således: Butiksvinduerne var små og der 
var gaslys. Alligevel forsøgte de handlende 
med juleudstilling. Bagerne havde gerne en 
stor afdeling med marcipanting, slagterne 
pyntede grisehoveder og udstillede dem, 
og viktualiehandleme lavede fine salater 
søndagen før jul.
Juleaftensdag fik man frokost om midda
gen eller æbleskiver og punch. Om aftenen 
spiste man risengrød og gås eller flæske
steg. Juletræet var pyntet med hjemmelavet 
julestads og med marcipanfigurer, æbler, 
figner og klejner, og der var godter og 
pebernødder i kurvene. Gaver var ikke nær 
så dominerende som nu, og det var nytte
gaver. Efter juletræet spillede man halvtolv 
og andre morsomme spil om pebernødder. 
Også på alderdomshjemmet, nemlig Hel
singørs Almindelige Hospital i Vor Frue 
Kloster, blev der på samme tid festet 
for beboerne. Herom fortæller konsulinde 
Louise Wright: De gamle koner boede i små 
sparsomt møblerede båse. I Laxmandssalen 
boede der således 40 gamle damer, og i den
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Eftermiddagsgudstjeneste i Kar- 
meliterklostret i 1884. Under 
Laxmands- eller Kapitelsalens 
smukke hvælvede rum boede 
»lemmerne«, de gamle damer, 
i små beskedne båse, der kun 
indeholdt en seng, en kommode, 
en stol og en spinderok. I salen 
var der et alter og en prædikestol 
[sidstnævnte er i dag forsvundet], 
og hver eftermiddag holdtes der 
aftenandagt for beboerne. Ved 
restaureringen af kloster og kirke 
omkring 1900, flyttedes konernes 
båse op på loftet i klostrets vest
fløj, hvor de stadig er bevaret. 
Tegning af F. C. Lund 1884.

ene ende var der kirke. I stolestaderne blev 
der sat grangrene, der var lys i de gamle 
messingkroner og på alteret, og hver kone 
fik efter gammel skik to lys. Efter at julen 
var blevet kimet ind, var der gudstjeneste, 
hvor de gamle salmer blev sunget. Gode 
folk fra byen kom ind for at hilse på de 
gamle og bragte alle slags gode madvarer 
med. Om aftenen var alle de gamle invite
ret ud hos venner og bekendte i byen, mens 
man i forstanderens hjem tændte juletræet 
og nød julekagerne til rompunchen.
Forøvrigt kan man så langt tilbage som 
til 1540’eme af hospitalets regnskaber se, 
hvad lemmerne fik af mad og drikke til 
jul. Der blev købt en hel tønde kød, hve
debrød og 3 pund smør, og hermed menes 
vist lispund, altså ialt 24 kg! De syge på 
sygestuen fik 42 potter af det stærke tyske 
Rostocker-øl. Tilmed fik hver en lille kon
tant sum som julegave, nemlig halvanden 
mark og to skilling.

Wiibroes Bryggeri udnyttede 
naturligvis også julen til at 
markedsføre deres special
produkter. I første gang var 
det den alkohols vage juleøl, 
der hørte til ethvert julebord. 
De første etiketter fra omkring
1900 havde ingen nisser, men de 
kom snart.

Julen i 1920’erne
Til asylbørnenes julefest opfordredes folk 
til at give gaver, f.eks. strømper, forklæder, 
tørklæder, træsko, tøj, kager, brød, godter, 
frugt og legetøj. Alene denne opremsning 
viser, hvor fjernt 1920’erne ligger fra vore 
dage. Det skal dog nævnes, at der allerede 
dengang var rejst et stort juletræ på torvet. 
Hvordan gik da julen dengang midt i 
1920’erne? Ja, det fremgår af aviserne, at 
det mange år var herligt julevejr, ligefrem 
idéeit, med sne på tage og veje, klingrende 
frost, der bed i næsen, tindrende stjer
neglans om natten, men også med spræng
te vandrør og færdselsuheld på grund af 
glat føre, dog heldigvis kun fa af slagsen. 
Juleaften og i juledagene var kirkerne 
fyldte, men ellers tilbragte de fleste julen 
hjemme ved arnens hygge. Statsbanerne 
kunne dog melde, at en del rejste bort - 
ganske som i dag.

Aviserne melder ikke meget om julen
indenfor hjem

mets vægge. 
Men vi hører 
om julen i Hel
singør arrest, 
hvor arrestfor
vareren sør
gede godt for 
sine pensionæ
rer. Der var 



dækket et langt bord, og der stod et juletræ 
på det. Menuen lød på risengrød, flæske
steg og rødkål; bagefter var der kaffe og 
kager, og arrestforvarerens kone sørgede 
for en pose godter til hver af arrestanterne. 
Den åndelige del af festen var også taget i 
betragtning, idet der pr. højttaler var radio
transmission af julegudstjenesten fra en 
københavnsk kirke.

Ak, hvor forandret
Ældre læsere vil have en ubehagelig erin
dring om, at det ikke var nogen ublandet 
fornøjelse i radioens barndom at høre på 
en skrattende og knasende højttaler. I al 
julehyggen i arresten har højttaleren været 
slangen, et varsel om det djævelskab, som 
fremtiden bar i sit skød og som senere skul
le gøre kål på stilhed og ro og bebyrde den 
plagede menneskehed med dårlige nerver, 
propper, mavesår, stress og andet. Men det 
kunne man jo ikke ane noget om dengang. 

Vi ved det, og vi glæder os hvert år til en 
stille jul ovenpå decembers hektiske slut
spurt. Men det kan jo være at en kærlig 
sjæl giver os en transistor, model 1966, i 
juegave, en som kan tage alle programmer i 
Europa, og som nemt kan medføres til skov 
og strand til sommer.
Der gives ingen pardon. Vi er alle medlem
mer af det nye samfund og må prøve at 
tilpasse os i det. For de unge går det fint, 
men vi ældre har nok visse tilpasnings
vanskeligheder. Vi synes, at vi i hvert fald 
én gang om året er berettiget til lidt eska
pisme, så vi kan tænke kærligt på julen i de 
gamle dage, som jo slet ikke ligger så langt 
tilbage i tiden endda.

Jul hos fabrikant C. W. Obel og familie på Grøn- 
nehavevej 5. Fabrikantens tjenestefolk er samlet til 
juletræsfest i folkenes spise- og opholdsstue i det 
fornemme hjem omkring 1920.
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Srøh vorfomt Turner
Set nar et ^nffe, at tier paa flere af 
^ijens hjørner, Ijnor iler er anbragt af 
ile ni|c Søgter, maatte bline anbragt af 
ile faafalilte |>jørneløgter, øg bet iftrr 
paa hjørnet af Steengaben og £oneb- 
»agtéftræiJet, ba man faa i bet minbfte 
fnnbe ffimte ben Ureenligbeb, føm til ile 
flefte Siber ubmærfer bemelbte Stræbe. 
33eb famme Seiligbeb fan man iffe nnb- 
labe at anmøbe ^rølægningéfommiéfionen 
øm at labe be mange Sorbtjbninger i 
©aberne ubbebre, bu man i flere af bem i 
Slegnneir fan træbe i ®anb til oner Sfnf- 
lerne, buorneb ben vist ifær nilbe gjore fig 
Samerne forbunben, for Ijnem 9$anbftøn- 
ler enbnu iffe ere fomne i SRobe.
Således skrev en læser i Helsingørsposten 
den 25. november 1833. Dengang var man 
ganske vist ikke så forvænt med oplyste 
gader og stræder, men der måtte dog være 
grænser for, hvor stor en risiko borgerne 
skulle have for at komme galt af sted i vin
termørket. Dengang havde man åbne ren
der i gaderne, hvorigennem spildevand og 
anden urenhed kunne ledes ud i Øresund, 

og gang på gang klages der over mang
lende vedligeholdelse af disse. Borgerne 
bekymrede sig ej heller over at smide affald 
ud på gaderne gennem vinduer og porte, 
så det har ikke været en sand fornøjelse at 
være spadserende i den indre by.
Samtidig var gaderne i 1833 stadig belagt 
med marksten (knoldebrolægning), hvis de 
da ellers overhovedet var belagt med noget, 
for det var ikke altid tilfældet. Med tiden blev 
markstenene revet op eller de sank ned, 
hvis underlaget var af organisk materiale 
(formuldet affald), og dannede dybe huller. 
Først 10 år senere indså kommunalbesty
relsen, at der måtte gøres noget. Borgme
ster Jacob Stenfeldt erkendte ved et møde 
i 1843, at han »ved lang Erfaring var kom
men til Erkjendelse af, at den Maade, hvor- 
paa Brolægningen af Byens Gader hidtil er 
foranstaltet, kun leder til høist ufuldkomne 
Resultater, hvorfor det ansaaes tilraadeligt, 
at der aarlig paa det Offentliges Regning, af 
det i Brolægningsskat indkommende Beløb, 
anskaffes et Parti eqvarerede Brosteen 
[minder om dem, vi kender i dag med plan 
rektangulær overflade], med hvilke hvert 
Aar brolægges en saa stor Strækning, som 
Pengene kunne tilstrække«,
Det var det første spæde forsøg på at få sat 
skik på byens gader, så byens søde fruen
timmere kunne færdes uden vandstøvler.


