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Kære medlemmer
Som bosiddende i Helsingørområdet har man adgang 
til usædvanlig meget historie. Men ikke blot rummer 
dette hjørne af Nordsjælland meget historie. Det for
midles også på fornem vis af de mange museer i kom
munen, uanset om det drejer sig om by og handel, om 
landbrug, værftet, søfartshistorien eller borge og slot
te. Men formidlingen sker ikke kun via udstillingerne, 
der afholdes også en lang række arrangementer. I juni 
måned var der grundlovsmøde på Flynderupgård. Den 
18. august kommer det store sundtoldmarked, som er 
ved at være en fast tradition, den 8. september holdes 
der høstfest på Flynderupgård og den 28. september er 
der Kulturnat. Det er prisværdigt, at Museerne Helsin
gør med relativt få ansatte har kræfter til så mange ar
rangementer. Mange af arrangementerne står og falder 
dog med de frivilliges indsats. Vi kan kun opfordre til 
at bakke op om museernes arbejde, så det høje aktivi
tetsniveau kan fastholdes.
1 løbet af 2017-18 har tre af Helsingør Museers ansatte 
haft en periode med forskningsorlov med henblik på at 
undersøge forskellige aspekter af Helsingørs nyere hi
storie. De har alle tre lovet her i bladet at give en kort 
introduktion til deres forskningsområde. I dette num
mer bringer vi det første bidrag. Museumsinspektør 
Iben Vyff skriver om Helsingørs købstadsjubilæum i 
1926. De to øvrige bidrag følger i de næste numre. 
Kulturværftet åbner den 14. august en lille udstilling 
om en ubehagelig periode i sundtoldstiden. Udstillin
gen hedder "Pesten i Helsingør i 1711”, og den kan ses 
frem til 31. oktober.
Lørdag den 29. september begynder vinterens fore
dragsrække. Se nærmere sidst i bladet.
Der er deadline for Forening & Museum nr. 4 den 24. 
september. Bidrag sendes til Bente Thomsen på mail: 
btsnekkersten@gmail.com

Torben Bill-Jessen

Forsidebilledet
Billeder fra den folder, som blev udgivet i 1926 i 
anledning af byjubilæet. Kilde: Helsingør Museer.

FORENING 
&MUSEUM

Bente Thomsen (ansvh.) 
Torben Bill-Jessen

Eva Arnsfelt
Maibritt Bager 

Tryk: Nofoprint, Helsingør

Forening & Museum 
udkommer med 4 numre 
om året i februar, maj, 
august og november.

Stof til bladet sendes til 
btsnekkersten@gmail.com 

eller tb-j@stofanet.dk

Helsingør 
Museumsforening 

Formand: Torben Bill-Jessen 
Næstformand: Tom Sinding 
Kasserer: Flemming Jensen 

Maibritt Bager 
Bent Jensen 

Ingrid Dora Jarnbjer 
Elisabeth Thorsen 

Bente Thomsen (suppleant) 
Eva Arnsfelt (suppleant) 

Tilforordnet: John Zilmer

Foreningens 
hjemmeside: 

www.helsingormuseumsforening.dk 
Kontingent for 2018 

200 kr. for enkeltpersoner 
250 kr. for par 

550 kr. for firmaer
Betaling kan ske på: 

Reg 2255 konto 1905639169 
eller ved henvendelse på 
Helsingør Bymuseum, 

Set. Annagade 36

2

mailto:btsnekkersten@gmail.com
mailto:btsnekkersten@gmail.com
mailto:tb-j@stofanet.dk
http://www.helsingormuseumsforening.dk


Helsingørs købstadsjubilæum 
1926
Af Iben Vyff museumsinspektør

Den 4. juni 1926 kunne der i Helsin
gørs gader høres lyden af hestehove 
mod brosten, messende munke, flag 
og vimplers blafren i vinden samt mid
delaldermusik. De helsingoranere og 
turister, der havde taget opstilling i by
ens gader, kunne denne dag betrag
te flere hundrede mennesker udklædt 
i middelalderlige dragter, der i et langt 
optog bevægede sig gennem byens ga
der i en historisk procession. Det fle
re hundrede meter lange optog bevæ
gede sig fra Kronborg, forbi Karmeli
terklosteret og ned ad Stengade. For
rest red en herold og siden fulgte rust
ningsklædte riddere til hest, munke 
med kirkefaner, kordrenge, biskopper 
under baldakiner, jomfruer, nonner, en 
høvedsmand til hest, knægte til fods 
og meget mere. Optoget var blot en del 
af den omfattende jubilæumsfejring, 
der seks uger hen over sommeren mar
kerede, at det var 500 år siden Erik af 
Pommern havde skænket byen særlige 
privilegier som købstad.

Jubilæets program
Jubilæumsfejringen var skudt i gang 
to dage tidligere. Om morgenen d. 2. 
juni drog et orkester igennem de flag
smykkede gader og markerede begyn
delsen på festlighederne. På rådhu-

Et udsnit af den historiske procession, da den 
bevæger sig mod byen fra Kronborg.
Foto: Helsingør Museer.

set samledes byrådet for at tage imod 
350 gratulanter, der omfattede 8 mi
nistre, heriblandt statsminister Sta- 
uning, ministerielle embedsmænd, de
putationer fra Sverige med bl.a. lands
høvdingen, repræsentanter fra diver
se by- og amtsråd og arbejderorganisa
tioner og mange, mange flere. Senere 
på dagen blev Erik af Pommerns min
debrønd, en borgerfinansieret skulptur 
på Axeltorv, afsløret ved en ceremoni, 
hvor både konge- og statsministerpar
ret deltog.
Aftenen bød på en såkaldt borgermid
dag på Marienlyst, hvor flere mini
stre deltog i selskab med diverse cen
trale personligheder, lokale såvel som 
nationale og internationale. De næste 
dage bød, foruden det historiske op
tog, på ridderturnering, festspil i bå-
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Borgmester Christensen på talerstolen ved 
afsløringen af mindebrønden. Til højre stats
minister Stauning og frue, i midten dronning 
Alexandrine og Christian 10.
Foto: Helsingør Museer.

de Karmeliterklostrets fratergård og i 
Kronborgs slotsgård og en festmiddag 
for dem af byens ældre, der var bebo
ere på datidens alderdomshjem. Som 
en del af festlighederne blev Arbejder
stævnet afholdt med diverse sports
opvisninger såsom kapsvømning over 
Øresund og et såkaldt dystløb i hav
nen.
Samlet set fremstår det, som om alle 
sejl var sat i denne fejring af byen, der 
tilsyneladende samlede byens befolk
ning på tværs af alder, social status og 
politik i dette fælles projekt. I læsning 
af datidens aviser dukker der imidler
tid forskellige tolkninger og fortællin
ger om fortiden op i anledning af den 
fælles fejring af fortiden. Disse for
skellige fortællinger om fortiden er et 
tegn på, at der var noget på spil i for
tællingerne om Helsingørs historie. 
Spørgsmålet er dog, hvad der var på 
spil - ja, hvorfor overhovedet denne 
festivitas?

Hvad var jubilæumsfejring udtryk for? 
Helsingør var hverken den første eller 
den eneste danske by, der i begyndel
sen af 1920’erne afholdt købstadsju
bilæum eller fejrede en mærkedag for 
byen. Imidlertid var det første gang i 
Helsingørs historie, at købstadsprivi
legierne fra 1426 blev markeret. Dis
se var eksempelvis ikke blevet fejret 
hverken 50 eller 100 år tidligere. At 
fejre et byjubilæum krævede nemlig 
foruden historisk interesse også en lo
kalhistorisk bevidsthed og en jubilæ
ums- eller mindekultur. Disse fæno
mener dukkede op i den sidste halvdel 
af 1800-tallet, i kølvandet på den stær
ke nationalfølelse og fædrelandskær
lighed, der især fik grobund efter det 
danske nederlag i 1864.

^etjtngørs ^øbftabs* 

Subilæum
1426 — 2. guni — 1926 

„OTarienftjft"

MENU

Menukort fra middagen på Marienlyst.
Foto: Helsingør Museer.
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Glæde og stolthed over det nationa
le betød også en øget interesse og be
vidsthed om det lokale, hvilket be
tød, at byer begyndte at fejre mærke
dage eller jubilæer. Nogle af de første 
eksempler på denne tendens var Skan
derborg og Nysted, der i 1908 og 1909 
fejrede henholdsvis 325-års og 500- 
års jubilæum. I 1920’erne havde ten
densen spredt sig yderligere, f.eks. til 
Helsingør og Vejle. Sidstnævnte fej
rede 600-års jubilæum i 1927. Et hur
tigt blik på andre byers jubilæer viser 
i øvrigt interessante forskelle i, hvil
ke mærkedage der markeredes. I både 
Vejle og Helsingør var det tidspunk
tet for, hvornår byerne havde fået de
res ældste kendte købstadsprivilegier, 
der blev fejret som byens 'fødselsdag’, 
hvorimod Odense markerede, hvor
når byens første gang blev nævnt i en 
skriftlig kilde.

Privilegiers betydning
En af forklaringerne på, hvorfor det 
ofte var netop købstadsprivilegier, der 
blev gjort til datoen for en bys op
rindelse, er af praktisk karakter. Det 
er ofte vanskeligt præcist at stadfæ
ste, hvor gammel en by egentlig er. Så
ledes er det også tilfældet med Hel
singør. Erik af Pommerns tildeling af 
købstadsprivilegier til byen i 1426 blev 
gjort til byens fødselsdag, også selv 
om Helsingør ved navn er nævnt i tid
ligere kilder. Eksempelvis blev Hel
singør nævnt som købstad i 1231 i 
Kong Valdemars Jordebog, der bl.a. 
indeholdt oplysninger om Valdemar 
2. Sejrs indtægter i perioden fra ca. 
1230-40.

En anden forklaring på valget af køb
stadsprivilegier som mærkedage er, 
at tildelingen af disse privilegier hav
de afgørende betydning for en bys sta
tus og udvikling. Indtil 1857 gav pri
vilegierne de danske købstæder ene
ret på at drive bl.a. handel og hånd
værk. Med købstadsprivilegier opstod 
der derfor ofte et andet bysamfund. 
For Helsingørs vedkommende betød 
tildelingen af privilegierne da også, at 
det var en ny by, der voksede frem; en 
by omkring Sankt Olai Kirke, der hav
de en anden og mere regelmæssigt an
lagt byplan. Erik af Pommerns køb
stadsprivilegier betød med andre ord 
begyndelsen på konturer af det Helsin
gør, som der stadig findes træk af den 
dag i dag.

Fortællinger om fortiden
I de mange samtidige aviser og udgi
velser - både lokale og landsdækken
de - der i perioden omkring fejringen 
i 1926 beskæftigede sig med byens hi
storie, var der kun en enkelt skribent, 
der udtrykte en undren over, at Hel
singør ”... har villet - ligesom visse 
halvgamle Jomfruer - gøre sig yngre, 
end den i Virkeligheden er” som det 
blev formuleret i magasinet Hjemmet. 
I langt størstedelen af artiklerne havde 
skribenterne dog valgt at lade de 500 
år være rammen omkring en fortæl
ling om byens historie.
Fælles for stort set alle artikler er, at 
det er fortællinger om en by med for
dums storhed, der blev formidlet, og i 
denne storhed indtog Øresundstolden 
en central rolle. Med til historien hør
te dog også, at storheden stod for fald, 
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men hvornår og hvorfor faldet ind
traf, var der delte meninger om. 1 fle
re af publikationerne blev fortælling 
om storhed fulgt op af en fortælling 
om tab. 1 avisen Nordsjælland; Tiden
de for Helsingør og omliggende Sogne 
blev byens historie blandt andet frem
stillet i poetiske toner i et digt af Carl 
C.Lassen. Et udsnit af stroferne lød så
ledes:

”Aar, da du bygged de takkede Gavle 
Sekler, da Munke i Klostre sang 
Sundtoldens Tid, de berusende travle 
Dage, da lystigt Dukaterne sprang.”

"Bedst er at glemme den Tort, 
man har fristet

Brændende tro paa en blidere Bør 
Sundtoldens Stad, hvad end du har mistet 
Skønhedens skatte du ejer som før.”

"Klangen fra Værftet og
Færgernes Tuden

Klemten af Klokker fra Mole og Bro 
Bølgernes Piasken om Baaden og Skuden 
Driftigheds Tempo og blundende Ro.”

"Sundtoldens Stad med Kloster
og Kirke

Selv er vi kun som det skiftende Løv 
Hør da vort Haab, du skal blomstre 

og virke
Vokse og værnes, naar længst 

vi er Støv!”

Hvor flere andre artikler undlod at be
skæftige sig med Helsingørs histo
rie efter Øresundstoldens ophør, valg
te forfatter Lassen at inddrage værf
tet i digtet, om end det var tydeligt, at 
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Helsingør var og altid ville være sund
toldsbyen i hans fremstilling.
I avisen Nordsjællands Social-Demo- 
krat fandtes også en fortælling om 
Øresundstolden. Her fik historien dog 
en anden drejning: "Tusinder af frem
mede Søfolk gæstede Byen. Det gav 
Penge. Som Fluer om et Stykke Suk
ker flokkedes Handelsfolk om denne 
fede Bid (...) Smaafolk havde det, her 
som andre Steder, elendigt. (...) Men 
for Rigfolk var her godt at være. Sund
tolden sendte stegte Duer ind i mun
den paa alle, som havde med Søhandel 
at gøre. Det gav ingen særlig dygtig 
Handelsstand, men en hovmodig Han
delsstand (...) Da Torden, og dermed 
Næringen, forsvandt, fandtes der ingen 
By, som kunde tage kampen op. By
en stagnerede, hvis den da ikke gik til
bage. (...) Paa et hængende Haar hav
de man forloret Skibsværftet, da det
te skulde anlægges, ja, der findes vir
kelig Jeronimusser i Byen endnu, som 
mener, at Byen ogsaa havde været 
bedst bevaret ved at undvære Skibs
værftet! Først i de allerseneste Dage 
er der Tegn til at der blandt Byens al- 
leryngste Borgerstand findes folk med 
Evner og Vilje til at gøre noget ud over 
det almindelige for Byens Trivsel.”

Fortid og nutid
Der var noget på spil i fortolkninger 
af byens historie. Med en interesse for 
byens historie fulgte også forskellige 
fortolkninger af fortiden. Disse hand
lede også om forståelser af nutiden 
og forventninger til, hvordan det næ
ste kapitel i Helsingørs historie skul
le skrives.



Helsingør på hævet havbund 
- omgivet af bakker
Af Charlotte Fenger

Geologiske processer har gennem man
ge millioner af år dannet og formet den 
usædvanlige beliggenhed og de helt 
specielle landskabelige omgivelser, som 
er så karakteristiske for Helsingør. Sel
ve byen ligger på hævet havbund, for
met af stenalderhavet og omgivet af 
stejle bakkedrag, formet efter istiden. 
Fra et geologisk perspektiv er istider
nes aflejringer de yngste. Disse forhold 
har på alle måder været bestemmen
de for byens udvikling gennem tiderne. 
Byen vendte sig ud mod Øresund med 
sin markante, østvendte odde eller pynt, 
som var omgivet af vand på begge si
der. Først et fiskerleje, siden en havne
by uden havn, men med mange færge- 
mænd. Strømforhold og tilsandinger var 
årsag til, at den første havn blev etable
ret sent. De geologiske forhold har dan
net en naturlig afbrydelse af gadenettet 
med afgrænsningen mod Øresund og 
højdedragene på de øvrige sider af byen 
uden opland. Den middelalderlige by
kerne har bevaret sine tidlige grænser 
langt op i tiden. Helsingør var en velha
vende by først og fremmest på grund af 
Øresundstolden fra 1429-1857.

Istidens aflejringer
For ca. 12 millioner år siden banede is
tidens sidste ismasser i Danmark sig 

vej fra syd. Den såkaldte Øresunds
gletsjer udformede en lang dal, Øre
sund, og det bakkede landskab om
kring Helsingørs gamle bykerne. Od
den er en gletsjertunge, som medfør
te grus, sand og sten, formet af havets 
bølger i stenalderen. Her blev borgen 
Krogen, senere Kronborg, opført på 
en tørlagt strands yderste pynt, et ide
elt sted for opkrævning af Øresunds
tolden. Højdedragene omslutter Hel
singør mod vest, og mod nord er sten
alderhavets hævede klinter og havet 
kun adskilt af et smalt, fladt areal til 
strandvej og en række huse på hver si
de. Gletsjeren førte en masse løsrevne 
flager med smeltevandsaflejringer med 
sig, lag fra mellemistiden og ler fra ju
ratiden for over 45 millioner år siden. 
Disse aflejringer har været af afgøren
de betydning for dannelsen af det for
skelligartede landskab med bakker og 
hulninger på højdedragene, de mange 
damme og søer, moser, tørvemoser og 
kløfter. Trods alt et bedre fundament 
at bygge på end byens og oddens sand 
og grus, som aldrig blev udsat for det 
voldsomme tryk fra en iskappe.

Langt ude på landet
Indmarksjorder lå nærmest selve by
en og overdrevsjorder uden for. Helsin
gørs overdrev eller fælled lå op imod 
skovene i områderne med bakkerne
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Udsigt mod Helsingør og Øresund fra Helsingør Overdrev. Malet i 1825 af Jens Peter Møller — 
maler og konservator (1783-1854).

omkring byen, og det højtliggende ter
ræn var yderligere fyldt med små bak
ker. Det var langt ude på landet for 
blot få hundrede år siden, selvom land
skabet ikke lå langt fra byens grænse. 
Selvom overdrevsjorderne egentlig var 
kronens ejendom, var de øde stræknin
ger mellem skoven og bymarken til fri 
afbenyttelse og blev anvendt til græs
ning af kvæg. Overdrevsjorderne var 
et helt uopdyrket naturlandskab af ur
skov med partier af lyng- og kratbe
voksning med et enkelt forvildet træ 
hist og her. Både indmarksjorder og 
overdrev var fyldt med vådområder i 
et usædvanligt stort omfang: damme, 
søer, moser, tørvemoser, som datidens 
beskedne veje formede sig efter. Det
te landskab var stort set uændret ind

til begyndelsen af 1800-tallet. Kultur
personen Christian Molbech fortæller i 
1811 om det kontrastfyldte, vilde land
skab med en uopdyrket, nøgen sand
egn. Sparsomt krat, tørvemoser, øde 
lyngheder og hist og her et lille, en
somt træ til afbrydelse af den sørgeli
ge ensformighed. Et sådant landskab 
kunne visse steder ses på den ene side 
af vejen og enkelte opdyrkede marker 
på den anden side. Det landskab var 
stort set uændret indtil begyndelsen af 
1800-tallet.
Det fortælles, at området uden for by
en ikke var et sted, man gerne kom. 
Lumske moser, røvere, vilde dyr og 
andet uhyggeligt kunne gøre det af 
med én. I 1500-tallet var det ikke 
usædvanligt at sende folk ud af byen, 

8



hvis de havde forbrudt sig mod loven. 
Det var dog en relativ mild form for 
straf, som i 1600-tallet gradvist blev 
afløst af tvangsarbejde.

Landboreformerne og nye tider 
Landboreformerne omkring år 1800 
banede vej for ændringer af den lang
varige stilstand i byens fysiske udvi
delse. Før reformerne begyndte at på
virke i første del af 1800-tallet fand
tes meget få huse på overdrevsjorder
ne. Et par ejendomme var dog kend
te: Kronborg Ladegaard fra 1660’erne, 
som forsynede de kongelige slotte med 
friske levnedsmidler (hvor Montebello 
ligger i dag). Bilet ved Esrumvej, en af 
de første lystgårde, blev opført i sam
me periode. Den var fra begyndelsen 
ejet af velstående borgere fra Helsin
gør (omtrent ud for Holbergsvej, hvor 
Ulstrupgaard ligger i dag). I første 
del af 1800-tallet kunne man for in
gen penge erhverve så meget jord, man 
ønskede. I årene 1809-1828 solgte by
en en stor del af Helsingør Overdrev. 
Man skulle dog svare et vist beløb af 
hver tønde land de første fem år, sene
re halvdelen. En række større selvejer
gårde, lystgårde eller større landejen
domme i byens omegn opførtes i disse 
år og fremover.
Efter 1850 var arealerne solgt. Store 
jordlodder blev udstykket og op
delt i mindre parceller. På disse op
førtes småhuse, ejet af jordbruge
re, som ofte var håndværkere, hand
lende eller arbejdsmænd. Velhavende 
borgere, fortrinsvis velhavende køb
mænd og skibsklarerere, drev større 
eller mindre gårde, lystgårde eller op-

Helsingør Overdrev med videre. Kortet er 
udarbejdet af lokalhistoriker Kjeld Damgaard, 
Espergærde.

førte sommerboliger. Enkelte teglvær
ker blev anlagt på overdrevsjorder
ne ind mod byen omkring midten af 
1800-tallet. På det tidspunkt eksiste
rede et pænt antal mindre industri- og 
håndværksvirksomheder i byen og en
kelte uden for. Det nye skibsværft fra 
1882 gav Helsingør et afgørende løft 
efter Øresundstoldens ophør og kræve
de mange nye boliger til den store ar
bejdsstyrke. I slutningen af 1800-tallet 
begyndte Helsingør at etablere bebyg
gelser i områderne nærmest uden for 
bygrænsen. Udvidelsen af byens areal 
mod Øresund påbegyndtes i 1600-tal- 
let med opfyldninger fra den tidlige
re strandbred ved Strandgade. Flere og 
større opfyldninger kom til i forbindel
se med stationsområdet i 1890’erne og 
senere udvidelser af færgelejer.

Byen sprænger sine rammer
Behovet for boliger var stort. Fra før
ste del af 1900-tallet opstod nye kvar

9



terer uden for bykernen med små villa
er og bungalows ved hovedvejene, og 
boliger med lejligheder kom til. Første 
Verdenskrig bremsede dog udviklingen 
noget, men befolkningstilvækst og øget 
velstand fulgte. Opførelsen af Hamiets 
Vænge fra 1917-1919 blev indledningen 
til et øget boligbyggeri, fremsynet og 
helhedspræget. Nye kommunale tiltag 
var nødvendige for at få plads til ny be
byggelse i et hidtil uset omfang. Kom
munen begyndte at opkøbe jorder fra 
gårde på overdrevsjorderne. Udstyknin
gerne fra de opkøbte markjorder skab
te i mellemkrigsårene bebyggelser uden 
for byen, og det fortsatte fra 1940’erne. 
Gårde blev sat til salg, nogle blev revet 
ned og enkelte eksisterer stadig. Områ
der med kolonihaver blev etableret mid
lertidigt i flere områder med henblik på 
senere bebyggelse. Det sociale Bolig
selskab i Helsingør fra 1938 satte større 
boligbyggerier i gang i 1940’erne mod 
syd mellem Kongevejen og Gurrevej, 
både områder med boligblokke og om
råder med mindre huse til udlejning.
En ny bølge fulgte i 1950’erne, et år
ti som på mange måder blev begyndel
sen til større ændringer af samfundet. 
Flere større boligbyggerier blev opført 
længere ude på de tidligere overdrevs
jorder vest for Kingosvej.
Befolkningen og velstanden øgedes, 
og bilismen forbedrede folks mobilitet. 
Opførelsen af boligblokke og parcel
huse bredte sig yderligere i 1960’erne 
i en fortsat udvikling. I takt med det
te øgedes kravene til et bedre vejnet. 
Markveje blev til rigtige veje, eksiste
rende rettet ud og forbedret, og vejnet
tet blev udvidet. Geodætisk Instituts

Helsingør Overdrev i nyere tid med udsigt til 
Teglstrup Hegn. Marker, skov og ubebyggede 
områder findes stadig. Foto taget ved Esrumvej 
nær Klostermosevej af Lars Bjørn Madsen.

luftfoto fra 1954 viser, at områderne 
længere uden for byen stadig var do
mineret af få gårde stort set kun omgi
vet af marker, søer, markveje og enkel
te helt nyopførte bebyggelser.

Navne fra de våde områder
1 dag er det svært at forestille sig de 
øde bakkeområder som byens over
drev — uden for byen og langt ude på 
landet. De fleste moser, damme og sø
er er fyldt op og bebyggede nu. En lil
le del af disse er bevaret i større el
ler mindre udstrækning og indgår som 
et rekreativt indslag i et boligområde, 
ved Montebello, Damvænget, Jørn Ut- 
zons Kingohuse, Krøyerparken, Kron
borg Ladegårds Vej og Dyresøvej, 
men også flere andre steder. Et andet 
vidnesbyrd om de mange søer og dam
me i nærheden af Helsingør kan sta
dig aflæses i navne, som knytter sig 
til moser, damme, søer, eksempelvis: 
Klostermose, Pindemose, Damvæn
get, Kongedammen, Trykkerdammen, 
Stubbedamsvej, Dyresø, Pontsø og Ro
senkilden som eksempel på et afløb 
fra de mange vådområder.
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Ikke alt der glimrer er guld ...
Om to mindre prangende effekter fra Helsingørmuseernes samling, og hvordan 
de ubetydelige ting kan være betydningsfulde museumsgenstande

Af Registrator Peter M. M. Christensen

Når talen falder på Museernes gen
standssamlinger, forestiller mange sig 
sale fyldt med pragtfulde guldhorn, 
guldaldermalerier og kostbare møn
ter og smykker. Sådan er virkelighe
den sjældent. Selv om vi på Museerne 
i Helsingør kan præstere såvel sjæld
ne mønter som værdifulde smykker 
og guldaldermalerier, så er hverdagen 
langtfra præget af nationale klenodi
er. Ja, vi er bogstaveligt talt oftere le
verandører og indsamlere af "gammelt 
lort”, uden at det dog af den grund be
høver være hverken ulækkert eller uin
teressant. Tværtimod er det, der i dag
lig tale ofte bliver betegnet som gam
melt skidt, netop ofte de ting som er 
forsvundet fra folks dagligdag, og der
med også fra erindringen - indtil vi på 
museerne finder en anledning til at vi
se det frem eller fortælle om det.
Det fækale ordvalg som indleder den
ne lille artikel, er ikke tilfældigt, da 
jeg har valgt at fortælle lidt om to gen
stande, der vedrører det latrine uni
vers. Dette for at understrege, at muse
ernes samlinger først og fremmest skal 
tjene til at beskrive det almindelige liv, 
som det blev levet af almindelige men
nesker. Det er hverdagstingene, som 
der regnes mindst med i det daglige, 
som bliver smidt ud, og som museerne 

derfor ofte mangler, mens det speciel
le, det nyskabende bliver gemt og en
der som historiske relikvier på kamin
hylden.

OO-toiletrulle. Foto: Peter M.M. Christensen.

En af de ting, som der ofte knytter sig 
erindring til for den ældre generati
on, er det stive brune toiletpapir kal
det ”nr. 00”. Præsenteret for Helsingør 
Museums lille rulle af dette papir, ud
brød en bramfri kone for nyligt: ”Det 
var jo som at tørre sig bagi med en 
riskost!” og det var faktisk en præcis 
beskrivelse. For de yngre generationer, 
som kun har erfaring med nutidens 
ekstrabløde 3-lags toiletpapir, som selv 



små nuttede påskelam ikke kan ham
le op med, må det være meget van
skeligt at forestille sig, at det berømte 
brune "nummer 00” toiletpapir kunne 
bruges på daglig basis uden at påføre 
brugeren skade. Endnu i 1950’erne var 
det imidlertid en del af manges ople
velse ved at træde af på naturens veg
ne. Når alternativet var små stykker af 
dagens avis, revet i firkantede stykker 
og placeret på et søm ved siden af lo
kums- eller toiletsædet, så er det mere 
forståeligt, at en sjælden tilstedeværel
se af "nummer 00" kunne vække glæ
de. Der var ikke noget at sige til, at det 
nye toiletpapir, som dukkede op i lø
bet af 1960’erne, hurtigt blev populært, 
selv om det ikke var billigt.
Vi bliver i det latrine hjørne og præ
senterer et lille lokum, som dukkede 
frem af glemslen i forbindelse med re
noveringen af Stengade nr. 58, hvor 
der i 2017-2018 var café og Bed & 
Breakfast. Det lille aftrædelsesmøbel 
blev fundet i en skunk, og er i næsten 
hel, om end ikke særlig pæn stand. 
Denne type toilet har været forløberen 
for det rigtige indbyggede træk-og-slip 
i mange byer. Egentlig er det bare en 
alm. "pottestol” hvor affaldet afleve
redes i en løs spand, som senere kun
ne overlades til natmanden, der kørte 
det til et opsamlingssted, hvor egnens 
bønder kunne erhverve det billigt til 
gavn for afgrøderne.
Der var altså intet afløb fra møblet. 
Derimod var der en lille aftrækskanal, 
som blev ført gennem muren ud til det 
fri. Det gav et marginalt bedre indekli
ma pga. udluftningen, og gav derved 
mulighed for at have toilettet indendø- 

re, så man kunne undgå den ubehage
lige tur ned i baggården. Til gengæld 
kunne man, hvis man stod i baggården 
en kold vinterdag, se på dampen der 
stod ud af hullerne, der hvor der i øje
blikket var gæster på potten. I Køben
havn fortalte en herre engang, at det 
i hans barndoms vintre var en yndet 
spøg at kaste sne mod de huller hvor 
dampen stod stærkest. Tanken om re
aktionen indenfor hvis en snebold ram
te hullet, gav både kræfter og udhol
denhed!
På denne måde kan to alt andet end 
prangende museumsstykker fortæl
le historier, som er værd at huske, men 
som meget nemt går i glemmebogen, 
når guldskatten kommer på bordet.

Aftrædelsesmøblet fra Stengade 58. 
Foto: Peter M.M. Christensen.
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Helsingør Museumsforening arrangerer

Foredrag lørdag den 29. september 
2018 kl. 14 i Smedenes Hus, 
Strandgade 46, Helsingør
Christian Ammitzbøll Thomsen: Det 
hellenistiske Rhodos — flåden, den 
politiske struktur, laugsvæsenet mm.

Foredragsholderen er 
lektor på Saxoinstituttet 
på Københavns Univer
sitet, hvor han primært 
forsker i det klassiske 
og hellenistiske Græ
kenlands historie.

I året 408/7 f.v.t., midt under den store 
Peloponnesiske Krig, blev der dannet en 
ny fælles-rhodisk bystat. Ved en gunstig 
havn på Rhodos’ nordspids grundlagdes 

samme år en ny by, der i løbet af de føl
gende århundreder skulle blive et vig
tigt centrum for handel, kunst og kultur i 
den græsk-romerske verden.
Med handlen fulgte velstand og rhodi- 
erne benyttede deres betydelige havne
indtægter til at forskønne deres by, der 
allerede i antikken blev betragtet som 
en af verdens smukkeste. Velstanden 
tiltrak også kunstnere, filosoffer og re
torikere fra nær og fjern. Selvom Rho
dos i Hellenistisk tid (323-31 f.v.t.) blev 
betragtet som den førende græske by
stat, står byen i senere erindring sta
dig i skyggen af det klassiske Athen. 1 
foredraget vil vi forsøge at komme ind 
på livet af byen, der i høj grad vide
reførte Athens traditioner for handel, 
kunst, kultur og demokrati.

Rhodos. Paladset. Foto: Wikimedia Commons.
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Foredrag lørdag den 27. oktober 
2018 kl. 14 i Smedenes Hus, 
Strandgade 46, Helsingør
Henning Grelle: Arbejderkooperation 
i Danmark gennem 150 år med et blik 
på Helsingør, en by med en kooperativ 
succes.

Henning Grelle 
(f. 1949) er historiker, 
seniorforsker, forfatter 
og tidligere arkivchef 
på Arbejdermuseet & 
Arbejderbevægelsens 
Bibliotek og Arkiv.

Historien om arbejderkooperationen er 
glemt og helt overskygget af bøndernes 
andelsbevægelse og brugsforeningerne. 
Men hvad blev der af fællesbagerierne, 
bryggeriet ”Stjernen”, mælkeriet ”Enig- 
heden”, Hovedstadens Brugsforeninger, 
boligforeningerne og mange flere?
Arbejderkooperationen blev fra 1908 
kaldt for arbejderbevægelsens 3. streng 
ved siden af den faglige og den politiske. 
Sammen var de stærke og klar til at ero
bre samfundet, men den 3. streng blev 
aldrig stemt i harmoni med de øvrige to. 
Helsingørs borgmester (1919-46) Peter 
Christensen var pioner i stiftelsen af Det 
kooperative Fællesforbund i 1922. Det
te kooperationens nervecenter med ham 
som ildsjæl havde svære arbejdsbetingel
ser og store udfordringer. Kooperationen 
var lokalt forankret og lod sig ikke styre 
i hverken politisk eller faglig retning.

Udflugt til Skåne lørdag den 25. august 
Der er endnu enkelte ledige pladser 
på udflugten til Oster Gbinge Herred. 
Der er enkelte rettelser i programmet. 
Se nærmere på foreningens hjemme
side. Tilmelding til Elisabeth Thorsen 
på telefon 24217982 eller e-mail: 
elisabeth.p4@gmail.com

Høstfest på Flynderupgård 
lørdag den 8. september 
Afslutningen på sommerens arbejde 
fejres med høstfesten kl. 12-16. 
Se nærmere på Flynderupgårds 
hjemmeside og i dagspressen.
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Hornbæk Plantage 2017. Foto: Torben Bill-Jessen.

Foredrag lørdag den 24. november 
2018 kl. 14 i Smedenes Hus, 
Strandgade 46, Helsingør
Lone Hvass: Østerskoven der blev til 
Hornbæk Plantage

Plantagen er Danmarks næstældste 
plantage og det sted i Helsingør kom
mune, hvorfra vi har de fleste fund fra 
oldtiden. 1 stedet for en vandretur bli
ver hele historien om plantagen fortalt i 
et powerpoint show. Det bliver en "van
dring” i oldtidslandskabet før skoven

Lone Hvass er tidli
gere museumsinspek
tør ved Helsingør Mu
seerne

med omtale af Ørvidskovens indtog i 
middelalderen, Østerskoven i renæssan
cen, den kongelige vildtbane, samt sand
flugten, der ødelagde det lille fiskerle
je Rævelejet - Stenstrups og Sauntes 
marker. Dernæst Helsingørs flyvesand 
og plantagen, der blev anlagt i 1790’er- 
ne, som den fremstår i dag, med dys
ser og gravhøje fra bronzealderen, jern
alderen og vikingetid. Højryggede ag
re og markskel fra middelalderen og ik
ke mindst Helsingørs mest imponerende 
kulturhistoriske minde, det 1,5 km lange 
og ca. 7 m høje sandflugtdige.

Foredragsrækken fortsætter efter nytår 
med endnu tre foredrag. De kommende 
foredrag præsenteres i næste nummer. 
Medlemmer af Museumsforeningen har 
gratis adgang til foredragene. Medbring 
venligst medlemskortet. Det skal vises 
ved indgangen.

Besøg i Det kongelige privilegerede Skydeselskab
Mandag den 1. oktober kl. 14.30 
Stengade 46, 1. sal, Helsingør. 
Skydebroder Torben Prag vil fortæl
le historien om huset, skydebrodrene 
og de 220 bemalede skydeskiver. Det 
er en enestående mulighed for at kom
me ind i en spændende verden der em
mer af historie.

Efter omvisningen er der mulighed for 
at stille spørgsmål, mens vi drikker en 
kop kaffe/the med kage.
Bindende tilmelding til Eva Arnsfelt 
fra 15. sept. og senest 25. sept. på tlf. 
23238944 ml. kl. 10-12 på hverdage.
Pris: 80,- kr. Der er plads til max 24 per
soner. Kontant betaling ved indgangen.
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Returadresse: Helsingør Museumsforening 
v/ Torben Bill-Jessen, Aarhusvej 69 b, 3000 Helsingør


