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Nordskov mølle rives ned

Ved Ellekilde findes en række veje i et villakvarter, der har 
navn efter de forskellige dele i en vindmølle: Møllestenen, 
Krondrevet, Vingen, Vindrosen, Møllehatten, Hathjulet, 
Gangspillet, Omgangen og Broloftet. Navnene er naturlig
vis inspireret af den nærliggende Nordskov Mølle, der er 
beskrevet i Forening & Museum 4/2008 og 3/2013 og man
ge andre steder.
Som man kunne læse i Helsingør Dagblad den 17. okto
ber, nedlægges Nordskov Mølles Møllelaug. Lauget, der i 
to år har forsøgt at få sat den gamle grundmurede mølle i 
stand, så den atter blev funktionsduelig, må erkende, at der 
ikke har været den fornødne lokale opbakning til projektet. 
Helsingør Kommunes Museer har i mange år givet sin op
bakning til såvel dette projekt som et tidligere projekt, idet 
museet finder møllen klart bevaringsværdig, som en af kun 
to tilbageværende vindmøller i vor kommune. Helsingør 
har i sundtoldstiden været kendt for sine mange vindmøl
ler, til hvilke bønder fra nær og fjern nærmest valfartede, 
og mange beklagede dybt, da Hollandske Mølle i 1968 blev 
nedrevet, fordi ejeren ikke ønskede at bekoste den nødven
dige vedligeholdelse, og kommunen overhovedet ikke var 
interesseret i at medvirke til møllens bevarelse.
Nu har vi Nordskov Mølle og Tibberup Mølle tilbage. 
Sidstnævnte har sine vinger, men mølleværket er for længst 
fjernet til fordel for beboelse. Man må til Højsager, Ramlø
se eller Karlebo for at opleve en funktionsduelig hollandsk 
vindmølle - og disse møller er store attraktioner!
Da Boligselskabet Boliggårdens bestyrelse ikke kan for
svare at afsætte midler til at sikre møllen mod et, i værste 
fald personfarligt, forfald, agter man at søge kommunen 
om tilladelse til nedrivning, hvorved endnu et kulturhisto
risk fixpunkt meget vel risikerer at forsvinde.
Et kulturløst samfund er imidlertid trist og beklageligt, for 
på museerne og i arkiverne ved vi, hvor stor interessen for 
vor fortid stadig er - og den bliver næppe mindre. Vi tror 
på, at vore politikere er opmærksomme på møllens kultur
historiske værdi i en kommune, der ønsker at udnytte kul
turarven i sin markedsføring.
Lad møllen stå i et malerisk, men kontrolleret forfald. Lad 
den understrege autenciteten og gådefuldheden, som er væ
sentlige nøgleord i kommuneplanen. Lad den i fred og ro 
afvente de rette redningsfolk. Rives den ned, er der ingen 
vej tilbage.

Lars Bjørn Madsen

Forsidebilledet
Kunstneren Johannes Nørretranders brugte værftets karakteris
tiske profil som Julemotiv på forsiden af hæftet Jul i Helsingør, der 
udkom i det første fredsår, 1945. Se også artiklen s. 15.
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Hornbæk Plantage har sin helt særegne 
historie. Det er et af de steder i landet, 
hvor det ved en ihærdig indsats gennem 
den sidste halvdel af 1700-tallet og starten 
af 1800-årene lykkedes at få sat en stopper 
for den voldsomme sandflugt, der havde 
hærget området gennem generationer og 
som nu truede flere af områdets nærliggen
de landsbyer. Dæmpningen af sandflugten 
skete i flere omgange ved tilplantning af et 
bredt bælte langs Nordkysten - fra Horn
bæks sluttede fiskerby i vest til Ellekildes 
lille bebyggelse helt i øst.

Hele området opfatter vi i dag som

De første af Hornbæk Plantages mange fortidsminder 
blev officielt registreret i 1884, men allerede nogle 
år forinden (1877) havde maleren A.P. Madsen været 
på stedet for Nationalmuseet og opmålt de to store 
stenalder-anlæg, runddyssen »Offerstenen« midt i 
plantagen og en langdysse på kystskrænten tæt ved 
Sandagerhusvej. Den førstnævnte afbildede han også 
i denne lille, fine akvarel. (Nationalmuseet. Danske 
Afdeling, Danmarks Oldtid). 

skov, men oprindelig hørte størstedelen af 
området som udyrket overdrev til de fire 
små gårde i Hornbæk, men også lands
byerne Stenstrup, Saunte, Skibstrup og 
Ellekilde måtte dog afgive jord til den nye 
sandflugts-plantage. Ved en imponerende 
indsats lykkedes det efterhånden at binde 
sandet ved beplantning og dermed redde 
det bagvedliggende agerland. Langs syd
siden af plantagen ses det stadig tydeligt i 
form af store volde på tværs gennem land
skabet, hvor de flere meter høje sandklit
ters vandring til sidst blev standset.

Plantagen er - udover den specielle sam
mensætning af træarter, som peger helt 
tilbage til sandflugts-indsatsen - præget 
af den markante kystlinie med den op til 
40 meter høje kystskrænt (ved Ellekilde), 
som stammer helt tilbage fra ishavets og 
stenalderhavets tid (Litorinahavet). Den 
sidste store bølge af isafsmeltning efter 
istiden resulterede i en voldsom stigning 
af vandstanden i havene, der nåede helt
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op til foden af denne kystskrænt - op mod 
7 meter over den nuværende vandstand. 
Hele det foranliggende terræn - hvor bl.a. 
Nordre Strandvej ligger i dag - et et marint 
forland, som har rejst sig direkte op af 
havet som resultat af de mellemliggende 
årtusinders landhævning. Landhævningen 
- der stadig er i gang i ganske beskeden 
skala - er en følge af, at ismasserne, der 
ved deres enorme vægt havde trykket hele 
terrænet 100-150 meter ned, var forsvun
det. Ved landhævningen søgte landskabet 
atter tilbage mod sin tidligere form og 
ligevægt.

Det forhold, at plantagen så tidligt blev 
taget ud af normal landbrugsdrift - og for 
dele af områdets vedkommende måske 
aldrig har været særligt intensivt opdyrket 
- er formentlig en væsentlig årsag til, at der 
netop her i plantagen er bevaret så mange 
oldtidsminder i form af både stendysser 
og gravhøje. Hornbæk Plantage er ganske 
enkelt det sted i Helsingør kommune, hvor 
oldtidsminderne i dag ligger tættest: Op 
mod 40 fortidsminder er frem til i dag ble
vet registreret af myndighederne, hvoraf 
alene 3-4 stykker stammer fra bondesten
alderen. Resten menes at være fra bronze
alderen, men om det er korrekt, vides ikke 
med sikkerhed. Ingen af områdets mange 
gravhøje har nemlig nogensinde været gen
stand for en nærmere undersøgelse endsige 
en udgravning.

Registreringen af plantagens fortidsmin-

Kort over Hornbæk Plantage med oversigt over de 
i dag kendte (registrerede) oldtidsminder. Antallet af 
oldtidsminder i plantagen er så stort, at hele området 
er fredet som såkaldt kulturarvs-område. Som det ses, 
ligger de fleste af fortidsminderne i et smalt bælte 
langs med den gamle stenalder-kystskrænt. De to 
urner blev gravet ud af højen, der på kortet betegnes 
som SB9C (i den røde cirkel). (Kort: Helsingør kom
mune. Markeringer: Kresten Tommerup).

der startede allerede med den landsdæk
kende arkæologiske ”herredsberejsning”, 
som Nationalmuseet satte i værk i slutnin
gen af 1800-talIet. Det skal her indskydes, 
at oldtidsminderne naturligvis hele tiden 
har været kendt af den lokale befolkning - 
og det er formentlig også her, i den lokale 
overlevering og tradition, man skal finde 
oprindelsen til navnet »Offerstenen«, den 
eneste af plantagens oldtidsminder, der har 
faet selvstændigt navn.

Ved herredsberejsningen registrerede 
den udsendte arkæolog Vilh. Boye i 1884 
dog alene de to mest markante stenalder
oldtidsminder i plantagen, nemlig den store 
runddysse (Offerstenen) beliggende midt 
i området, samt en ret velbevaret lang
dysse, der ligger direkte på kanten af den 
gamle Litorina-kystskrænt, tæt ud mod 
den nuværende Sandagerhusvej. Derimod 
havde Boye åbenbart ikke blik for de 
mange nærliggende gravhøje på toppen af 
kystskrænten - og det selvom han næsten 
må have gået forbi flere af dem.

Det blev der dog i nogen grad rådet bod 

4



på ved en efterfølgende såkaldt »frednings- 
berejsning«, der her på egnen foregik midt 
under besættelsen (1942) - og det på trods 
af en omfattende tysk militær tilstedevæ
relse i plantagen, som der stadig er tydelige 
spor efter. Her registrerede arkæologen 
C.L. Vebæk et større antal gravhøje spredt 
ud over hele plantagen, og flere tilsvarende 
høje er med jævne mellemrum kommet til 
lige siden. Utvivlsomt gemmer der sig i 
nogle af de mest afsides dele af plantagen 
også stadig en del helt uregistrerede høje. 
Til bekræftelse heraf skal det nævnes, at 
denne artikels forfatter ud fra en ganske 
beskeden markering på et nutidigt oriente
ringskort tidligere på året fandt en ganske 
tydelig oldtidshøj beliggende ganske tæt 
op til Midtlinievej, den øst-vest gående 
skovvej gennem plantagen. Opdagelsen 
blev gjort under den »inspektion« af plan
tagens mange fortidsminder (gravhøje), 
som omtales nærmere i det efterfølgende.

Oldtidsminderne fordeler sig over hele 
plantagens areal, dog med en markant 
overvægt i en forholdsvis smal zone langs 
toppen af den gamle kystskrænt. Enten har 
udsigten ud over havet mod nord været 
væsentlig - eller det har måske været vig
tigt, at højene kunne ses ude fra havet af 
forbipasserende som et signal om, at landet 
her allerede var »optaget«.

Når sandt skal siges, er enkelte af de 
registrerede høje måske slet ikke oldtids
minder. Det synes bl.a. at gælde for en høj 
tæt ud mod selve havstokken ved Ellekilde 
Hage, som blev officielt registreret så sent 
som 2003. Højen må være en naturlig geo
logisk formation, for stedet lå formentlig 
under flere meter vand på det tidspunkt

Kun få minutters gang fra den lave haj, hvor gravur
nerne blev fundet tilbage i 1951, ligger denne flotte 
kuplede gravhøj, kun trukket nogle få meter tilbage 
fra kystskrænten. Den er formentlig fra en ældre 
del af bronzealderen - men den er som plantagens 
øvrige høje aldrig blevet undersøgt. Man kan kun 
gisne om. hvad den måtte indeholde... (Foto: Kresten 
Tommerup 2014). 

i oldtiden, da højen skulle være anlagt. 
Under vinterstormen i december 2013 blev 
et hjørne af højen skyllet bort, og det ses i 
dag ret tydeligt i »såret«, at der nok ikke 
er tale om en kunstigt anlagt høj. Der ligger 
i øvrigt flere tilsvarende høje på arealerne 
nedenfor kystskrænten - mellem Nordre 
Strandvej og havstokken, og de er forment
lig alle små tilgroede flyvesandsklitter.

For de få stenalder-gravminder, som 
plantagen rummer, kan vi foretage en ret 
præcis datering. De stammer nemlig alle 
fra den såkaldte »dyssetid«, omfattende 
nogle fa århundreder efter 3.500 f.v.t., hvor 
alle landets megalitanlæg (stendysser og 
jættestuer) synes at være blevet til. Det 
store flertal af gravhøjene i plantagen er 
derimod såkaldte »rundhøje fra oldtid«. 
Det lyder af mere, end det er, for det 
er sådan en slags samlebetegnelse, som 
benyttes af arkæologerne, når de ikke med 
sikkerhed ved, hvornår den pågældende 
gravhøj er fra - om det f.eks. er et levn fra 
bronzealder eller jernalder.

For gravhøjene i Hornbæk Plantage gør 
der sig endvidere det specielle forhold gæl
dende, at de synes at fordele sig i to kate
gorier, nemlig dels de såkaldte »kuplede 
høje«, der stadig rager indtil flere meter op 
over det omgivende terræn, dels helt »flade 
høje« med en højde på blot omkring Vz m., 
som kan være ret så vanskelige at erkende
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i landskabet. De kuplede høje har fra 
starten været så velbyggede - tradi
tionelt er de opbygget af lag på lag af
græstørv - at de har overlevet ret uskadte
frem til vore dage. Denne højtype antages 
stort set alle at være fra bronzealderen, og 
det er bl.a. i høje af denne art, at de vel
kendte egekistegrave er fundet. De flade 
høje har måske ikke været så velkonstru
erede fra starten, og de er derfor flydt ud og 
faldet næsten helt sammen gennem tiden - 
eller også repræsenterer de et højbyggeri af 
en ganske anden type og muligvis også fra 
en anden tidsalder med andre gravskikke, 
formentlig de dele af bronze- og jernalder, 
hvor ligbrænding var den foretrukne begra
velsesform.

De mange oldtids-rundhøje i Hornbæk 
Plantage fordeler sig nogenlunde ligeligt 
på de to nævnte hovedtyper (vi ser helt bort 
fra stenalder-anlæggene i denne sammen
hæng). Om der vitterligt er tale om 
levn fra to forskellige dele af oldtiden, 
ville alene en regulær udgravning af et 
par af højene kunne afsløre, men en

Skitsen, som blev udført af Richard Lar
sen under den ulovlige udgravning i 1951. 
Det fremgår, at der forinden (af andre?) 
var gravet en dyb grøft ind i højen fra 
vest (syd er opad) og den afdøde amatør
arkæolog må have gravet ret dybe huller ■ 
ind i denne udgravnings sider for at kunne i 
udtage og dokumentere sine fund. Højens r gI 
eksakte beliggenhed i plantagen er ikke 
anført, ligesom der mangler en målestok- , g , 
angivelse.

Et af Richard Larsens fotografier fra 1951, som viser, 
hvorledes stedet tog sig ud, da han gravede i højen. 
Det er en helt ny generation af træer, der står på stedet 
i dag, næsten 75 år senere - og den ganske lave høj 
er ikke blevet nemmere at se i terrænet, end det var 
tilfældet dengang.

sådan er som 
nævnt aldrig 
gennemført. 
Og med den 
nugældende 
udgravnings
praksis synes 
der heller ikke 
at være udsigt 
til at få en 

sådan foretaget lige med det første.

Et usædvanligt besøg i en af gravhøjene 
Dumpende ned fra himlen kom så et mate
riale, som måske kan erstatte en udgrav
ning - eller muligvis fremskynde en sådan! 
Helsingør kommunes Museer fik nemlig 
for et lille års tid siden lejlighed til at 
overtage en stor samling af oldsager fra 
et dødsbo i Helsingør. Den afdøde var 
Richard Larsen, der var vokset op i Ejby 
på Fyn, tæt på et stort moseområde. Her 
gravede han tørv sammen med sin far, 
der var »den bedste arbejdskammerat, han 
havde haft«. Om vinteren, når der ikke 
var arbejde at få i Danmark, rejste han på 
skovarbejde i Sverige.

En sød dame, der var landbrugselev på 
en nærliggende gård, førte til, at han 

rejste med hen-
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Sådan præsenterer de to gravurner sig efter over
dragelsen til Helsingør kommunes Museer fra det 
mangeårige ophold i afdøde Richard Larsens besid
delse. De er stort set af identisk karakter, den største 
ca. 27 cm. høj og 24 cm. bred., den anden lidt mindre i 
dimensionerne. Richard Larsen har omhyggeligt sam
menlimet stumperne, og de manglende stykker har han 
rekonstrueret ganske nydeligt, så urnerne kom til at 
fremstå som hele. (Foto: Tim Grønnegaard, Museum 
Nordsjælland).

de til Helsingør og søgte arbejde på Helsin
gør Skibsværft, hvor han efterfølgende fik 
en uddannelse som skibsbygger. Han blev 
hurtigt en vellidt arbejder, og han holdt 
meget af sit arbejde. Hans helbred var, 
trods den høje alder han opnåede, imidler
tid ikke godt nok til at han kunne fortsætte, 
og han måtte til sidst søge førtidspension.

Det betød dog ikke lediggang for Richard 
Larsen, for han havde allerede i sin barn
dom fattet interesse for oldtiden, og han 
begyndte derfor at samle på oldsager. Han 
spurgte de forskellige landmænd i omeg
nen, om han måtte søge efter oldsager på 
deres marker, og det havde de normalt intet 
imod, blot han tog hensyn til afgrøderne.

/ 1953 gennemførte Richard Larsen en større udgrav
ning afen boplads fra jægerstenalderen i Nivaa, efter 
forinden at have søgt ejeren af jorden om tilladelse. 
Her er han fotograferet under arbejdet i selve udgrav
ningen, som efterhånden kom til at omfatte adskillige 
kvadratmeter af bopladsen. Der blev herfra hjembragt 
mange fine flintsager til den stadig mere omfattende 
samling af oldsager i hjemmet på Snerlevej 7 i Helsin
gør. Fotografi fra 1958 i Richard Larsens fotoalbum.

Oldsagssamlingen voksede derfor støt og 
roligt, og den fulgte med til det hus på 
Snerlevej 7 i Helsingør, som han byggede 
i 1960, og hvor han boede helt frem til sin 
død som 92-årig i december 2013.

Afdødes bror, Jens Larsen, var heldigvis 
opmærksom på samlingens kulturhistori
ske værdi og kontaktede derfor Helsingør 
Kommunes Museer i forbindelse med ryd
ningen af dødsboet. Museet hjemtog efter 
en besigtigelse hele samlingen, da denne 
i sig selv har en fortælleværdi, og fordi 
den udover genstande fra Fyn og Jylland 
også indeholdt en hel del fund fra Nordøst
sjælland. Der er tale om forskellige fund 
fra allerede kendte oldtidslokaliteter som 
Nivaa ådal, Pandehave ådal og Maaneda- 
len ved Villingebæk - og ikke mindst to 
velbevarede gravurner, som ifølge tilhøren
de notater skulle stamme fra udgravninger i 
en gravhøj i Hornbæk Plantage.

Urnerne var resultatet af en totalt ulovlig, 
privat »skattejagt«, et »gravrøveri« foretaget 
af Richard Larsen tilbage i 1951, længe efter 
at den form for privat-arkæologisk foretag
somhed ellers var blevet totalt forbudt ved 
lov. Vi ved ikke, om Richard Larsen var helt 
klar over, at han var ude i et ganske ulovligt 
ærinde, ikke kun på grund af hans spontane 
gravearbejde i et fredet fortidsminde, men 
også fordi han tog karrene med hjem og ind
lemmede dem i sin egen samling. Nu er de 
imidlertid sikret for eftertiden takket være 
broderens rettidige opmærksomhed.
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Der er tale om to næsten identiske, ret 
groft udførte gravumer i en sortbrun kera
mik, den største ca. 27 cm. høj og med en 
største bredde fa cm. mindre og en mun
dingsåbning på 19 cm. Den anden urne har 
som nævnt ganske samme udformning, blot 
er den fa cm. mindre i dimensionerne. Et 
par halvdårlige fotografier samt en tilhøren
de beskrivelse af fundomstændighederne 
bilagt en skitse over den ulovlige udgrav
ning dokumenterer, at begge urnerne blev 
gravet ud af en og samme høj i Hornbæk 
Plantage. Der blev også fundet en tredje (og 
måske en fjerde) gravume samme sted, men 
de var ikke til at optage i hel stand, fremgår 
det af Richard Larsens papirer.

»Gravrøveriet« fandt sted i de første 
vintermåneder i 1951 i forbindelse med en 
cykeltur gennem Hornbæk Plantage. Den 
følgende beskrivelse, hentet fra Richard 
Larsens dagbog med beskrivelser af old- 

Det fremgår af Richard Larsens notater, at den ene af 
urnerne ved optagelsen var 1/3 fuld af brændte knog
lestumper - og indholdet var stadig intakt, da urnerne 
blev overdraget til museumsvæsenet efter Richard 
Larsens død. Her er det årtusindgamle indhold hældt 
ud til præsentation og registrering. Det er helt åben
lyst de sammenskrabede benstumper fra selve kre
meringsbålet engang i slutningen af bronzealderen. 
(Foto: Tim Gronnegaard, Museum Nordsjælland).

tidsfundene, viser samtidig, at han slet ikke 
opfattede sig selv som den første »skat
tejæger« på stedet. Andre havde forinden 
gjort hele forarbejdet:

»I en lille udgravet Høj, der ligger ud til 
den gamle Kystlinie, saa jeg i Udgrav
ningen Omrids af et Lerkar, der var 1/3 
fuldt af rensede brændte Knoglerester. En 
nærmere Undersøgelse viste, at der var sat 
flade Sten paa Højkant om den del af Ler
karret, der sad inde i Højen. Der var ingen 
Sten over. Længere mod øst stod to Lerkar. 
Overkan t af Nr. 3 laa inde i nr. 2. Der var 
sat Sten uden om begge Lerkarrene, og 
over Nr. 2. Der var ingen Sten imellem 
Lerkarrene. Nr. 3 var ødelagt af tidligere 
gravning, saa det ikke kunde samles. Der 
var intet Gravgods, men fra Nr. 1 og Nr. 3 
kan det være fjernet tidligere. Da jeg havde 
fjernet Lerkarrene, stoppede jeg Hullerne 
til igen, saa Udgravningen ikke kunde ses.«

Den lille skitse over højen (side 6) og 
fundene med nordpilsmarkering (syd er 
opad) viser klart placeringen af de 3 optag
ne urner, hvoraf den sidste altså ikke kunne 
samles. På skitsen er endvidere vist en 
lille stensamling (markeret med 4 og end
videre gengivet i snit fra siden). Denne 
stensamling må vel også opfattes som en 
brandgrav, men formentlig uden urne. End
videre ses midt i udgravningen placeringen 
af en større sten, som også kan ses på et 
af de bevarede fotografier (side 6 øverst). 
Stenens funktion i højen er ret uklar, men 
skitsen viser måske også sten i siderne af 
den centrale del af udgravningen. Der er 
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ingen målestok angivet på skitsen, ligesom 
der ikke i beskrivelsen anføres nogle mål 
på højen.

Der var ifølge Richard Larsens notater 
allerede blevet gravet en grøft langt ind i 
højen ude fra vestsiden, men dette må være 
sket efter C.L. Vebæks registrering af højen 
1942. I sin indberetning oplyser han nemlig 
ikke noget om spor af forudgående udgrav
ning på stedet. Det er han ellers omhyggelig 
med at nævne, når det gælder andre af de 
høje, som han registrerede andre steder 
i plantagen. Det synes dog åbenbart, at 
Richard Larsen har gravet yderligere ind i 
højen for at kunne optage sine fund - men 
efterfølgende omhyggeligt har forsøgt at 
skjule sporene efter sine aktiviteter.

Som det fremgik af Richard Larsens 
notater, var den ene af urnerne delvis fuld 
af »rensede brændte Knoglerester«, og det 
var heldigvis stadig tilfældet, da oldsags
samlingen blev overdraget til museums
væsenet. I de mange år, urnen har haft en 
hædersplads i reolen hos Richard Larsen på 
Snerlevej, har den rummet resterne af den 
ukendte bronzealder-bonde fra Hornbæk. 
Ganske makabert, vil nogle måske sige, 
men Richard Larsen har været helt klar 
over, at urnens indhold ikke var det mindst 
væsentlige ved fundet.

Problemet med de to fine gravurner, som 
nu er overdraget Helsingør Kommunes 
Museer, var imidlertid, at Richard Larsen 
ikke havde dokumenteret, hvor eksakt i 
plantagen - i hvilken høj - fundet i sin tid 
var gjort. Og uden proveniens var urnerne 
musealt set næsten værdiløse. Richard Lar
sens notater var godt nok vedlagt relevante 
udklip af tidens populære målebordsblade, 
topografiske kort i målforholdet 1:20.000. 
Men amatørarkæologen havde aldrig ulej- 
liget sig med at tegne fundstederne ind på 
kortene, for han vidste det jo så udmærket 
selv!

Spørgsmålet var nu, om det kunne lade 
sig gøre at finde den gravhøj, som hav
de været udsat for det ulovlige overgreb 
tilbage i 1951 og dermed få lokalise

ret oldtidsfundet. Det kunne kun ske ved 
systematisk at aflægge samtlige kendte 
gravhøje i plantagen et besøg! Et par dage 
blev vel efterfølgende brugt på at gen- 
nemtrave plantagen - fra den ene gravhøj 
til den næste - for at forsøge at finde en 
høj med tegn på en udgravning af netop 
den karakter og med den orientering, som 
var gengivet på skitsen fra 1951. Der var 
mange høje at kigge grundigt på, og der 
var jo for øvrigt slet ikke sikkerhed for, at 
gravurnerne stammede fra en af de officielt 
registrerede høje. Der kunne i sagens natur 
sagtens være tale om et gravrøveri fra en 
stadig ukendt høj.

Da størsteparten af plantagens kendte 
høje var besigtiget, var der alligevel bid. 
På toppen af kystskrænten midt i plantagen 
ligger tre små, helt lave høje ganske tæt 
sammen, helt ud mod selve skrænten - og 
den østligste af dem viste umiskendelige 
spor af nedgravninger, der ganske mod
svarede skitserne fra 1951. Også de to 
andre høje havde tydelige spor af »ubudne 
gæster«, men hvorvidt det også her var

Richard Larsen havde gennem årene fået etableret en 
stor samling af oldsager, som var fornemt opstillet i en 
vitrine i hjemmet på Snerlevej. Der var mange flint
sager imellem, fundet på forskellige lokaliteter, og på 
den øverste hylde havde han opstillet de to gravurner 
fra Hornbæk Plantage, som nu kan lokaliseres til én 
bestemt af plantagens mange gravhøje. Samlingen er 
ganske omhyggeligt dokumenteret af Richard Larsen. 
Her er samlingen fotograferet af ham selv i 1959.
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vor afdøde oldsagssamler, der havde været 
i gang med skovlen, vides ikke. Richard 
Larsens notater melder ikke om overgreb 
på nogle af plantagens øvrige høje, men 
det er helt tydeligt, at der gennem tiden har 
været »gravrøvere« på spil i hovedparten 
af plantagens mange gravhøje - på jagt 
efter ting og sager fra oldtiden, som kunne 
indgå i den hjemlige samling af oldsager. 
Mange af sporene ser udpræget ud til at 
stamme fra vores egen tid, andre er aflangt 
ældre dato; de ældste kan tænkeligt være 
næsten lige så gamle som de oprindelige 
gravlæggelser.

Det uomtvistelige bevis på, at den rigtige 
gravhøj var fundet, kom, da det med et 
medbragt jordspyd lykkedes at lokalisere 
den store sten, som ifølge Richard Larsens 
skitser og fotografier lå midt i udgravnings
feltet - næsten midt i højen. Stenen er nu 
dækket af 15-20 cm. jord, men jordspyddet 
afslørede den på den korrekte placering. 
Selve højen blev også groft opmålt: Den 
er ca. 7,5 m. i diameter og alene med en 
højde over terræn i dag på omkring /z m. 
Den inderste del af udgravningen i højen er 
ca. 1,5 m. bred og den udgravede gang ind 
fra vest i alt ca. 5 m. lang, målt helt ude fra 
den svagt markerede højfod.

Nu mangler der blot at blive gennemført 
en officiel lille udgravning, dennegang 
naturligvis helt efter reglerne, udført af 
arkæologer fra Museum Nordsjælland. 
Ved en afdækning af udgravningsfeltet fra 
1951 ville man i detaljer kunne dokumen
tere fundstedet for de to gravurner og de 
øvrige genstande, som det ikke lykkedes 
Richard Larsen at redde i intakt stand, 
men som synes kortfattet omtalt i de efter
ladte papirer.

De to »ulovlige« gravurner udfylder 
nogle huller i vores sparsomme viden om 
oldtiden i og omkring Hornbæk Plantage, 
samtidig med at de rejser helt nye spørgs
mål, som nok kun vil kunne besvares, når 
arkæologerne på et eller andet tidspunkt 
»sætter spaden i jorden«. Blandt spørgs
målene er, hvor den befolkning egentlig 

boede, som gennem generationer synes at 
have brugt kystområdet her som gravplads. 
Kom de hertil fra bosætninger længere inde 
i landet, f.eks. omkring Borsholm/Saunte, 
som synes at have rummet en af egnens 
ældste bebyggelser - eller var det bosæt
ninger afen langt mere lokal karakter? De 
spørgsmål er det ikke så ligetil at tå svar 
på i dag som følge af sandflugten, der har 
pakket hele plantageområdet ind i en dyne 
af fint sand, som det tydeligt ses på de store 
rodkager, der er revet med op af de mange 
stormvæltede træer, som ligger hulter til 
bulter i store dele af plantagen.

Typologisk synes de to nu genfundne 
gravurner fra den lille, flade høj i Hornbæk 
Plantage at være beslægtet med anden 
kendt keramik fra yngre bronzealder. Det 
er det umiddelbare bud på en datering fra 
arkæologen Tim Grønnegaard fra Museum 
Nordsjælland i Gilleleje, som har registre
ret alle oldsagerne i Richard Larsens sam
ling. Er de to urner vitterligt sat i jorden 
her på toppen af stenalderhavs-skrænten i 
slutningen af bronzealderen, har det betyd
ning for vores forståelse af udnyttelsen af 
landskabet op gennem tiden. Det indebærer 
naturligvis ikke, at selve gravhøjen nød
vendigvis er af eksakt samme alder, for der 
kan sagtens være tale om en senere tids 
genbrug af en ældre høj til urnenedsæt
telser. Det er bl.a. det forhold, som en lille 
udgravning på stedet burde kunne skabe 
mere klarhed over.

De to bevarede gravurner, som nu er 
indgået i museumssamlingeme i Helsin
gør efter mere end et halvt århundrede i 
Richard Larsens besiddelse, er dog sam
men med plantagens øvrige oldtidsminder 
led i en rimeligt sikker dokumentation af 
en ganske lang beboelses-kontinuitet her 
ved Nordkysten, som synes at strække 
sig helt tilbage til bondestenalderen for 
omkring 5.500 år siden. Der er med de to 
bronzealder-gravurners uventede genkomst 
etableret en direkte kontakt tilbage til nogle 
af de første generationer af bønder, der 
etablerede sig her på Nordkysten.
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Om »Svenske Peter«
og hans kone Af Helge Mørdrup Jensen

En beretning i Flynderupgård Museets arkiv giver et indtryk af, hvorledes et ægtepar i et 
jordløst hus i Mørdrup klarede sig i 1880’erne. Om manden fortælles der:
»Manden hed Peter Hansen, kaldet »Svenske Peter«. Han var en flittig Arbejder, han havde 
vist altid Arbejde, men der var jo det med Snapsen. Den kunde jo daarlig undværes, og han 
taalte ikke ret meget. Naar han saa havde faaet lidt rigeligt, var han lidt dristig i Munden, 
fortalte lidt for kaade Historier, saa »Karlene de grinte og Pigerne løb væk«, som Christian 
Winther siger. Han var meget dygtig til hørbrydning, der var ingen der kunde bryde en 
Lok som han. Der blev sagt, at naar han havde været forskellige Steder og hjulpet til, var 
der nogle der sagde, at nu vilde de ikke have Svenske Peter mer, de vilde ikke høre paa 
hans Snak. Men naar Tiden kom, at Hørren skulde behandles, sendte de Bud efter ham 
alligevel. Jeg husker ham godt. Han havde, hvad der ikke var saa sjældent den Gang, tynde 
Guldringe i Ørerne, og saa havde han rødrandede, rindende øjne, og det var særlig slemt 
med øjnene, naar der var nydt lidt rigeligt med Snapse, saa blev det til en stille Graad. 
Men Svenske Peter var saamænd en skikkelig Mand, der var intet Ondt i ham. Hans Kone, 
Ane Svenske Peter, var en rask Kone, meget flittig og utrolig haardfør, hun malkede paa 
»Sindshvile«, det var et strengt Job om Vinteren, der er et godt Stykke Vej dertil, og det 
skulde være tidlig om Morgenen, for Mælken skulde køres med Hestevogn til Helsingør, 
og forhandles ved Dørene ret tidlig paa Formiddagen.
Naar hun gik hjem fra Malkningen, gik hun ind i Nyrup Hegn og sankede Brænde, hun kun
de komme ud fra Skoven med et lille Enspænderlæs paa Ryggen. Det kunde være ret lange 
Grene, Brændekonerne kom med, naar de mødte en Vogn, maatte de gaa ud til Grøftekan
ten og stille sig med Ryggen mod Grøften, saa Brændebyrden blev paa langs med Vejen, 
ellers kunde et Køre
tøj ikke passere dem. 
Og saa var hun Kage
kone, gik til Helsin
gør med et Aag paa 
Ryggen med to store 
Kurve og hentede 
Hvedebrød og Kager. 
»Ane Svenske Peter 
havde et meget kole
risk Temperament, 
var meget Lunefuld.

Svenske Peter, hugger 
skærver ved Bybjerggaar- 
den i Mørdrup. Udateret 
fotografi fra Christian 
Sørensens arkiv.
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Den ene Dag kunde hun være 
saa, at hun ikke vidste alt det 
gode hun vilde gøre os, og til 
Tider kunde vi ikke komme 
hende nær, men vi kendte 
hende, og der var aldrig noget 
graverende mellem hende 
og os. Men meget haardfør 
var hun. Engang mødte min 
Moder og jeg hende, hun var 
ude paa sin Runde med Hve
debrød. Hun havde en hurtig 
Gang med meget raske og 
nervøse Bevægelser. Det var 
Snestorm og der laa Driver 

paa Vejen og hun gik paa Strømpesokker. Men min gode Kone, sagde min Moder, De har 
jo ingen Sko paa, det kan da ikke gaa, De kan jo blive syg. Aah, hvad, sagde hun, jeg har 
to par Strømper paa.«
Jo, de gamle lod sig ikke kue af noget. Der skulle meget til, før de gav op, men de var jo 
også vokset op i en tid, hvor man satte en ære i at kunne klare sig selv.

Wiibroes JU-I -erindringsglimt
Af Jette Hansen

Min far arbej
dede på Wii
broes Bryg

geri i 43 år. 
Han begyndte som 
21-årig i 1936 og 
gik på efterløn som 

64-årig i 1979. Hans 
bedstefar var ølkusk

samme sted, og hans mor
bror havde også arbejdet der.
Min far havde i årenes løb arbejdet i de 
forskellige afdelinger på »øl-fabrikken« og 
kendte ret godt ølbrygningens vej fra hum
le til flaske. Han kørte i 8 år med øl rundt 
til depoterne i København. Det foregik i 
en stor bil med anhænger. Chaufførerne 
skulle køre ad Strandvejen, efter at direk
tør Parkov var død ved en trafikulykke på 
Kongevejen i 1949.

Jeg var som barn, inden skolealderen, med 
på disse ture flere gange, og jeg syntes, 
det var spændende at sidde højt oppe i fø
rerhuset på den store lastbil og nyde ud
sigten. Jeg kan huske, at der på hjørnet 
af Strandvejen og Tuborgvej var en kiosk 
med et skilt på taget med billede af Bam
se og Dukke-Lise, vist en reklame for Fa- 
miliejoumalen. Når vi kom til depoterne, 
var der nogle flinke arbejdere, der hilste os 
velkomne: »Nå Wiibroe, har du tøsen med 
i dag«. Min far kaldte mig altid for tøsen, 
på den kærlige måde.
I december har jeg engang været med ude i 
Gurrevang og hente det grantræ, der skulle 
op og stå på Wiibroes tårn med lys i. Ved 
juletid havde min far ekstra travlt, for da 
skulle han rundt til forskellige forretnings
forbindelser og bekendte til fru Parkov 
med julehilsner i fonn af en kasse øl og en
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Jette Hansens far i gang med at læsse kasser på bilen. 
Man aner t.v. det store robinietræ, der stod foran den 
gamle villa, der senere blev indrettet til kontorer.

kasse sodavand. Han reddede sig mange ci
garer som tak ved den lejlighed, men havde 
vist hellere taget imod en skilling, for han 
røg ikke og forærede cigarerne væk.
Han havde også andre ærinder på vejen. 
Fruen, som min far omtalte fru direktør 
Parkov, var lidt bekymret for sin søns ve og 
vel, hvad angik mad, da han læste i Køben
havn: »Så kunne Nielsen mon ikke lige kø
re forbi med noget mad til ham«. Far sagde 
selvfølgelig ikke nej, men han syntes vist, 
at sønnen var lidt forkælet.
Hvert år blev der holdt juletræsfest for ar
bejdernes og funktionærernes børn. Og 
hvert år blev der udloddet en stor gave. Til 
pigerne var det en dukkevogn. For drenge
nes vedkommende husker jeg ikke, hvad 
det var - måske en cykel. Det var altid 
med stor spænding, vi stillede os i kø for at 
trække et nr. i fru Parkovs tromle. Et år, jeg 
har nok været ca. 5 år, da min mor og jeg 
var ved at stille os i køen, masede en dame 
med sin datter sig ind foran os. Min mor 
trøstede mig og sagde ikke noget til da
men (som hun for øvrigt udmærket kendte 
til), for hun ville ikke ødelægge stemnin
gen yderligere. Men da det senere viste sig, 
at det var mig, der var den heldige vinder 
det år, var triumfen ekstra stor - vist mest 

for min mor. Hun kunne godt bruge episo
den i sin opdragelse af mig med moralen: 
det kan ikke betale sig at prøve at snyde 
sig til noget. Nå, glad var jeg, og det blev 
en dejlig jul.
Min far kørte også rundt med gæs, som al
le arbejdere inklusive de pensionerede og 
enker af disse fik sammen med 10 øl og 

’/z flaske snaps. På grund af denne traditi
on har vi i min familie altid spist gås til jul, 
også i de 20 år fra min far gik på efterløn 
i 1979 og til hans død i 1999. Den traditi
on er svær at bryde, så vi spiser stadig gås, 
men nu må vi selvfølgelig selv købe den.

13



Spadsereturen forhøj er
det legemlige Velvære
Kuranstalten Monte- 
bello på Gurrevej havde 
naturligvis et godt bud på 
åndsvederkvægende ture i 
Helsingørs skønne omegn.
I arkivet har vi denne uda

rioor skol ot 
ta^

terede folder »Hvor skal vi 
tage hen?«, hvor oberstløjt
nant O. Berg indledningsvis 
varmt anbefaler spadseretu
ren som den hedste form for 
motion.

Ingen Form for Motion forhø
jer det legemlige Velvære som 
at gaa. Ikke spadsere, men rig
tig gaa, 5 km i Timen.
Blodet cirkulerer livligt og føres 
ud i de mindste Forgreninger. De 
bliver dejlig varm, og efter endt Tur, dejlig 
træt og føler, naar Bad og Omklædning er 
overstaaet, et vidunderligt Velbefindende.
Klæd Dem fornuftigt paa: Bedst en Flo
nelsskjorte over ganske let Undertøj, korte 
Benklæder eller Skørt, gode Strømper, 
solide Sko og Jakke efter Aarstiden. Tag en 
let Regnfrakke over Armen, i dansk Klima 
ved man aldrig, og en god Stok i Haanden. 
Væn Dem til at gaa i samme, støtte Tempo, 
5 km i Timen er passende for raske Men
nesker, saa er der endda Tid til at beskæf
tige Dem med de mange smaa Hændelser, 
Vejen kan byde paa.
Har De en god Kammerat, er det herligt 
at følges ad: I godt Selskab glider Tiden 
umærkeligt og Vejen med.
Maaske vil De indvende: »Ja, men kunde 
jeg f.Eks ikke cykle? Det tager saa lang 
Tid at gaa, og man kommer ingen Veg

. ne«. Jo, vist kan de 
i cykle, for det er en 

j udmærket Form for 
Motion og behagelig, 

, naar Vejen er god og 
ikke for bakket, og 

j De kommer længe- 
I re omkring og kan 
I sætte Dem fjernere 

Maal.
I Der er kun det at 
I sige, at Cyklistens

<udW^od^ I Hovedopmærk-
cvkh t somhed er bundet
-— " I til den Vejbane,

han maa følge, 
.. og at han derfor 

gaar Glip af mange af de
smaa Oplevelser, Naturen byder Fodgæn-
gerne.
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Sporten i Helsingør 1945
11945, det første fredsår, udkom 
hæftet »Jul i Helsingør«, udgivet af 
Sten Strube og dagbladet Nordsjæl
land. Her følger en lille artikel skre
vet af viceskoleinspektør ved folke
skolen, Gunnar V. Elkjær, der gik på 
pension i 1953.

Det år, der nu lakker mod sin slutning, har 
ikke været helt almindeligt for sportsud
øverne.
Her gik tyskerne og dominerede for femte 
år i træk. Mange idrætsfolk måtte »gå un
derjorden« eller over vandet til Sverige. 
Svømmestadion blev beslaglagt; der måtte 
ikke sejles eller dyrkes kaproning på Sun
det. Der måtte ikke skydes. Sportspladsen 
blev benyttet tidligt og sent af værnemag
tens soldater for en afgift af kr. 1,67 pr. 
gang. Sportsunionens bestyrelse var for
tvivlelsen nær, hver gang opvisningsbanen 
måtte lejes ud til den pris, og formanden, 
der var ivrig aktiv i modstandsbevægel
sen, læste nogle inderlige »bønner«, spej
dende mod himlen efter hjælp. Med søm- 
beslåede støvler pløjede de ubudne gæster 
lange sorte furer i grønsværen. Da sneen 
ikke hurtigt nok ville smelte på Somma- 
rivabanen, strøede udlændingene salt på 
i Ijerdingkarvis (vore sportsmænd kunne 
knap få salt til fedtebrødet) og følgen blev, 
at ikke alene sneen smeltede, men græsset 
nedenunder blev kvalt - og græsfrø er dy
re, siger stadsingeniøren.
Kom en ung mand eller kvinde i sports- 
dress gående over marker eller gennem 
Teglstrup Hegn for at opfriske minderne 
om tidligere dejlige terræn- eller oriente-

Terrænsportsforeningerne blev en væsentlig del af det 
illegale arbejde. Her venter deltagerne på start i et af 
de løb, man arrangerede i Helsingørs omegn. 

ringsture med gode jævnaldrende kamme
rater, var de tyske vagtposter straks over 
dem: »Halt!« Og så omkring og med en 
bøssepibe i ryggen til nærmeste vagtkom
mandør, mistænkt for illegalt arbejde eller 
det, som var værre.
Alt dette kunne undertiden være spænden
de nok, men aldeles ikke morsomt, og al
ligevel blev der dyrket sport i 1945. 
Ganske vist kneb det med rekvisitter og 
materialer, og kunne disse ting endelig 
fås, var det dårlige varer til høje priser. 
Det kunne imidlertid ikke hjælpe at lægge 
hænderne i skødet og lade fem være lige. 
Såvel ledere som idrætsudøvere indrette
de sig efter forholdene og arbejdede vide
re, så godt det lod sig gøre efter omstæn
dighederne.
Værst var det næsten at holde forbindel
serne med klubber i andre byer vedlige på 
grund af manglende toggang. Adskillige 
turneringer i konkurrenceidræt, boldspil 
m.v. måtte lægges helt om og indskrænkes 
(»krisetumeringer«), men helt i stå gik det 
dog langt fra.
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Idéen med julekort 
stammer fra England, 
hvor det første kort 
blev trykt så tidligt 
som i 1843.
I Danmark, hvor 
det dog længe hav
de været en tradition at sende 
nytårshilsner, skal vi helt frem til 1880’er-
ne, før vi finder dansk producerede jule
kort.
Pionererne på dette område var fra Hel
singør, idet boghandler og forlægger 
Jens Møller i samarbejde med tegneren 
Alexander Svedstrup meget tidligt udgav 
julekort, og blandt disse måske Danmarks

dog
ikke postkort, 
men derimod 
kartonkort, som 
skulle lægges i 
en kuvert, før de 
kunne fremsen
des som en jule
hilsen.
Naturligvis var

der mange kort med julemotiver som 
nisser, juletræer, engle og alt det, der hø
rerjulen til, men i en snæver vending, og 
for at holde igen på omkostningerne, tog 
man i ny og næ simpelthen et sommermo
tiv og tilføjede Glædelig Jul.
Herover ses et eksempel på, hvordan 

første nissekort omkring 1882. Svedstrup fik et sommerkig ud
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sund til at blive en ju
lehilsen, som han i øv
rigt selv modtog fra en 
bekendt i 1893. 
Da det blev tilladt at 
sende postkort, var op
findsomheden fortsat 
stor. Et herligt sommer
kort fra Helsingør blev 
forsynet med sne og tek
sten glædelig Jul, hvoref
ter det i 1910 blev sendt .., 
som julekort. ■
Lad os slutte omtalen af «. 
disse anderledes julekort ..... ...
med et stemningsfuldt vinterbillede fra 
Marienlyst Park (nederst side 16).
Det blev overbragt i 1904 i en kuvert til

velædle ungmø Anne Sofie 
Seedorff, og mon ikke det
te kort, hvis tekst - og iøvrigt 
forsynet med Danmarks før
ste julemærke - lægger op til 
et juleflirt i den gamle Mari
enlyst Park.

Ofte får museet spørgsmål fra folk om de 
benzin- eller tankstationer, der fandtes i 
byen tidligere. Og undersøger man sagen 
nærmere, kan man konstatere, at der al
lerede i 1930’erne fandtes ganske mange 
benzinstationer i Helsingør.

Helsingørs første egentlige benzinanlæg 
blev sandsynligvis etableret i 1918-19 af 
Thor og Christian Krøyer på en plads ud 
for deres nyerhvervede ejendom, Stenga
de 8 (Svingelporthus). Allerede i 1915 har 
vi oplysning om et benzinlager i ejendom
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men, der da var ejet af den foretagsomme 
kystpolitibetjent Carl Langeland. Dette år 
får Helsingør Bygningskommission en an
meldelse om, at der i et nyopført skur er 
oplagret benzin, og da der om aftenen fær
des mange drenge ved dette brandfarlige 
lager, har beboerne følt sig foruroligede.
Chr. Krøyer, der nu var ejeejer af Svin- 
gelporthus, overdrog i 1921 benzinanlæg
get til den tidligere ejer af Hotel du Nord i 
Stengade, Ernst Lindberg. Betingelsen for 
indretningen af et nyt »Benzin-Anlæg« un
der Det Danske Petroleums Aktieselskab 
(DDPA, senere ESSO) var, at anlægget var 
»brandsikkert«, og at ejeren betalte 100 kr 
til kommunen i årlig leje for pladsen, og at 
anlægget kunne fjernes nårsomhelst kom
munen måtte forlange det. Samme år fulg
te »The Auto Shop« på hjørnet af Marien- 
lyst Allé og Møllebakken med ansøgning 
om etablering af en benzintank, ligeledes 
som en afdeling af DDPA. Også her blev 
tilladelsen givet på betingelse af, at aftap- 
ningsapparatet blev anbragt inde ved plan
keværket i stedet for mellem alléens træer, 
der dengang stod på begge sider af Mari- 
enlyst Allé. Også her forlangte kommunen 

100 kr i årlig leje. 1921 synes at have været 
benzintankenes år i Helsingør, men det var 
dog ikke alle ansøgere, der fik tilladelse. 
Således kunne kommunen ikke godkende 
etableringen af en benzinstation ved Sten
gade 30-32 på grund af gadens stærke tra
fik. Det samme gjaldt brødrene Gram, der 
ønskede en benzintank ud for Brostræde. 
Adskillige benzinstationer blev etableret 
i byen de følgende årtier, og snart var det 
nok så bekendte Shell også repræsenteret i 
Helsingør. Det skete i 1924, da A/S Dansk- 
Engelsk Benzin- & Petroleums Co. fik lov 
til at opstille en »Shell Aftapningsstander« 
ved Svingelporthus. Åbenbart var DDPA 
dermed udkonkurreret på dette sted. Den 
blev iøvrigt nedlagt allerede i 1929, stan
derne fjernet og pladsen reguleret.
Det var engrosfirmaet Lund og Rasmus
sen i Svingelport 7, der siden 1933 havde 
haft agenturet for Det danske Petroleums

The Auto Shop i Marienlyst Allé 3, der blev drevet af 
Niels Rasmussen, forhandlede også benzin fra DDPA. 
Her er det, hvis man skal tro nummerpladen, en bi
list fra København, der får tanket sit automobil op. 
Fotografi fra ca. 1929 i Erhvervsarkivet i Aarhus.
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Aktieselskab, der dette år havde følgen
de benzinstationer i Helsingør: Svingelport 
7, Lundegade 1 (N.P. Andersen), The Auto 
Shop, Marienlyst Allé 2 (N.P. Rasmussen), 
Kongevejen 13, Kongevejen 33, Gurrevej 
60, Stengade 5 (A.M. Hansen), Helsingør 
Motor Compagni A/S på Søndre Strandvej, 
Jembanevej overfor posthuset (G.E. Olsen) 
og endelig Havnepladsen ved Sophie Bra- 
hes Gade (A. Rehfeldt).
På hjørnet af Kongevejen og Stubbedams
vej (Kongevejen 13), blev der i 1930 søgt 
om tilladelse til etablering af en benzinsta
tion, men først i 1939 blev den en realitet 
under navnet Pratts Tank (Pratt Benzin). 
Året efter blev det Standard Oils produk
ter, der leveredes fra tanken, der nu fik nav
neforandring til Standard Tank, og endelig 
i 1941 figurerer tanken i byens vejvisere 
under det stadig velkendte navn Esso med 
J.S. Nilsson som tankbestyrer, formelt for 
DDPA, der ejede bygningerne (foto s. 17).
I Lundegade 26 blev der i 1939 etableret 
en Shell-tank, og det var også dette nok så 
kendte mærke, der fra 1947 forhandledes 
på Jernbanevej overfor posthuset.

/ 1920 begyndte det danske Petroleums Aktieselskab 
at køre benzin ud til tankstationerne i dertil indrettede 
tankbiler. Her er en sådan fotograferet ved Svingel- 
port omkring 1929. Ikke just en tankbil, som vi ken
der den i dag. Dengang leveredes benzin og petrole
um i fade, som var det øl! Erhvervsarkivet i Aarhus.

Neders t t.h. ses Shell-tanken på hjørnet af Hoved
vagtstræde og Jernbanevej, der blev etableret i 
1931, først som BP-tank (Det forenede Olie Kom
pagni). Billedet giver et godt indtryk af en af de før
ste rigtige tankstationer, som vi kender dem i dag.

Ernst Lindberg solgte i 1919 sin ejendom Stengade 
25, hvor han drev hotel, og valgte en helt ny levevej 
som tankpasser. Først i samarbejde med ejerne af 
Svingelporthus, arkitekt Christian Krøyer og cykle- 
handler Thor Krøyer, og senere alene. Cyklehandle- 
ren drev tillige en vulkaniseringsanstalt fra ejendom
men, som man kan se på fotografiet øverst. Her ses 
den første benzinstander fra DDPA, der senere blev 
til to, som det fremgår af billedet herunder, hvor der 
nu også skiltes tydeligt med ordet Benzin. Begge fo
tografier er fra 1920’erne. Erhvervsarkivet i Aarhus.
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