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Kære medlemmer
Artiklerne i dette blad tager hovedsagelig ud
gangspunkt i Helsingør i tiden efter 2. verdenskrig. 
Ole Birket-Smith skriver om et udpræget kold
krigsfænomen: Kommandocentralen ved Århusvej 
i det grønne område, som kaldes "Smørhullet”. 
Emnet for Ulla Holmgaards artikel er mere frede
ligt. Hun beskriver sin sommer i 1958, hvor hun 
som 17-årig var stuepige og tjener på det davæ
rende pensionat Majorgården i Ålsgårde. Artiklen 
giver ikke blot et fint indblik i en nu forsvunden 
ferieform, som den udfoldede sig på badehoteller
ne, men også et indblik i de jobmuligheder og ar
bejdsvilkår, unge piger dengang havde.
John Zilmers artikel bringer os til Hammerfest i 
Finnmarken, hvor man kan finde et billede, som 
oprindelig befandt sig i Set. Mariæ Kirke. 
Foredragsrækken fortsætter med et foredrag sidst 
i november og tre foredrag efter nytår. Se nærme
re sidst i bladet.
De lovede artikler vedr. museernes forskningspro
jekter følger i henholdsvis nr. 1 og nr. 2 i 2019.

Kontingent 2019
Det er blevet tid til kontingentindbetaling. Kon
tonummer og beløbets størrelse ses i højre spalte. 
Vi beder om, at kontingentet indbetales senest den 
14. december 2018.

Der er deadline for Forening & Museum nr. 1 den 
8. januar 2019. Bidrag sendes til Bente Thomsen 
på mail: btsnekkersten@gmail.com

Torben Bill-Jessen

Forsidebilledet
Indgangen til Kommandocentral Helsingør bliver ikke 
længere brugt så meget som tidligere.
Foto: Ole Birket-Smith.
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Den kolde krig i "Smørhullet”
Af Ole Birket-Smith, historiker

Helsingør Kommune skulle under den 
kolde krig sammen med landets øvrige 
kommuner og de syv regioner, som Ci
vilforsvaret var opdelt i, så vidt muligt 
sikre statens centralforvaltning overblik 
i en alvorlig krisesituation eller egent
lig krig. Dette var en væsentlig del af det 
såkaldte Totalforsvar. En grundopfattelse 
var, at hvis landet skulle blive involveret 
i krig, ville fjenden ingen interesse have 
i at ødelægge det civile samfund.
Kommunen skulle bl.a. kunne registre
re dødsfald og fødsler, hurtigere mod

tage patienter fra hospitalerne, sør
ge for drikkevand, kontrollere fødeva
rer og nødreparere veje og havne. Og 
under skærpede omstændigheder og
så stå for folkebespisning, administra
tion af rationeringsordninger og højt
talervogne.
For at sikre, at dette arbejde så vidt 
muligt kunne fortsætte efter en vold
som katastrofe eller en krig brød ud, 
var det nødvendigt at etablere sikrede 
lokaliteter til ledelsen af arbejdet. 
De tidligste af landets sikrede, kom
munale kommandocentraler var oprin
deligt militære tyske bunkere fra An

I dag har masten andre opgaver, men i sin tid var den en del af Kommandocentral Helsingørs 
beredskab. Foto: Ole Birket-Smith.



den Verdenskrig, men langt de fle
ste blev bygget fra starten af halvtred
serne og helt frem til 90’erne, alle på 
det daværende Civilforsvarsstyrelses 
(i dag: Beredskabsstyrelsen) regning, 
dvs. statens. Greve Kommandocentral 
blev indviet så sent som marts 1992, 
over to år efter Berlinmurens fald.
De eksisterede i alle større kommu
ner og vigtige byområder landet over. 
Der var mere end hundrede af dem på 
landsplan, og størrelserne varierede 
mellem godt 50 m2 og op til flere hun
drede.

Etablering
Vi ved ganske præcist, hvornår Hel
singør fik en egentlig kommandocen
tral, der var bygget til formålet. Om
kring 1951 blev det besluttet, at der 
skulle etableres en "Kommandocentral 
på grund v. Kongevejen mellem Ha- 
derslevvej og Århusvej". Dette frem
går indirekte af en postjournal fra po
litimesteren i Helsingør.
Det fremgår i øvrigt også af samme 
journal, at der tilsyneladende en over
gang i begyndelsen af 1952 var over
vejelser om at etablere en kommando
central i kælderen under Set. Annaga- 
de 5 i midtbyen.
I midten af august 1953 var centralen, 
der endte med at blive bygget i "Smør
hullet” ved Århusvej, "fuldt monte
ret med Telefoner, Møbler osv., saa- 
ledes at den allerede i Dag, hvis der 
skulde indtræffe en Katastrofe-Situati
on, kan fungere. Man har da ogsaa et 
godt Stykke Tid derudefra varslet med 
Luftværnssirenerne om Lørdagen.” 
skrev Frederiksborg Amts Avis.
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Den officielle overdragelse til davæ
rende viceborgmester Valdemar Ber- 
thelsen, der formelt tog mod den på 
Civilforsvarets vegne, skete ved en 
mindre ceremoni 18. januar 1954. Til 
stede var også bl.a. en "ingeniør Ram
sing”, der ved lejligheden redegjor
de for det bygningsmæssige. Udover et 
maskinrum bestod den af "Komman
dorum og Melderum, der er indret
tet formaalstjenligt, malet i lyse Far
ver, som giver den et praktisk Præg og 
tager Kælderuhyggen væk. Desuden 
er der Opholdsrum med Løjbænke og 
Kogeapparater, og Kongeparrets Bille
der på Væggen” refererede Helsingør 
Dagblad.
I 1961, syv år efter indvielsen, send
te Civilforsvaret Helsingør i øvrigt en 
skitse over centralen til kollegerne i 
Hørsholm, da man der gerne så en til
svarende etableret. Der skulle dog gå 
yderligere 25 år, før en egentlig bun
ker bygget til formålet så dagens lys i 
Hørsholm ved Hørsholm Mølle. 
Kommandocentralens areal var de før
ste år på ca. 100 m2. Senere, formo
dentligt omkring 1960-61, fik den en 
mindre udbygning på ca. 20 m2 til per
sonale fra politiet i Helsingør samt et 
ekstra toilet.
En del af de elektriske installationer 
stod den helsingoranske elektroinstal- 
latør Rilum for, herunder etableringen 
af det panel, hvorfra sirenerne skulle 
aktiveres. Disse sirener blev aktiveret i 
centralen i forbindelse med afprøvning 
gennem næsten alle årene. De første 
mange år hver lørdag, fra foråret 1967 
hver onsdag, og efter november 1993 
en gang årligt, i alle årene kl. 12.00.



Den ugentlige aktivering landet over 
var nødvendig, da sirenerne var meka
niske og risikerede at ruste fast. 
Gennem årene varierede det antal per
soner, der skulle bemande KC Helsin
gør, men det var mellem ca. 27 og 40, 
muligvis færre i de første år. I en al
vorligt skærpet situation ville disse 
have fordelt sig på mandskab fra Ci
vilforsvaret, politiet, herunder politi
mesteren, den kommunale ledelse og 
borgmesteren. Hvis hverken byrådet 
eller økonomiudvalget kunne samles, 
havde disse de fulde beføjelser som 
følge af de nødstyreregler, som vil
le træde i kraft under krig. Dertil kom 
teknisk-administrativt personale fra 
kommunale forvaltninger.

Øvelser
I 1962 blev en 12 meter høj mast mon
teret på bakken over KC’en. Det skete 
i forbindelse med en omfattende eva
kuerings- og brandøvelse, der foregik 
i maj og involverede godt tusind del
tagere.
Landets civilforsvar indgik 1953 i NA
TO-samarbejdet og deltog i en lang 
række NATO-øvelser, hvor bl.a. vars
lingstjenesten og mobiliseringen af det 
lokale civilforsvar blev afprøvet, også i 
Helsingør. Gennem årene afholdtes så
ledes et større antal øvelser i og om
kring centralen. En weekend i 1963, 
f.eks., ”vil Helsingør by blive udsat for 
et ’bombeangreb’. Det ventes at fjen
den vil benytte brandbomber, som i 
byens ældre og tætbebyggede kvar
terer vil kunne udvirke en katastrofe, 
hvis omfang ikke kan forudses. Derfor 
gælder det om, at enhver brand hur

tigst muligt bliver meldt til civilfor
svarets kommandocentral”, skrev Fre
deriksborg Amts Avis i den sammen
hæng. Det var en 24-timers øvelse 
med fokus på signaltjenesten.
En vigtig del af signaltjenesten var at 
kunne melde om brande og andre ska
der til mandskabet i centralen, og for 
at gøre det muligt var der gjort klar 
til observationsposter flere forskelli
ge steder i Helsingør. I 1955 fik Ci
vilforsvaret i Helsingør tilladelse til 
at oprette en af disse i byens rådhus
tårn. Derudover havde man en post 
i et tårn på Kronborg, og senere en 
øverst på en af Nøjsomhedens bygnin
ger ved Rønnebær Alle og en på top
pen af Lunden ved hjørnet af Gefions- 
vej og GI. Hellebækvej. Alle havde di
rekte telefonlinjer og radioforbindelser 
til KC’en.

Behov for nyt
Helsingørs var blandt landets æld
ste kommandocentraler, og behovet 
for radikale ændringer af faciliteter
ne trængte sig på gennem årene. No
get var der sket, for bl.a. i 83 fik man 
installeret et affugtningsanlæg og de 
tekniske anlæg var blevet delvist reno
veret.
Oprindeligt rummede bunkeren hver
ken bad, køkken, sovepladser eller la
gerplads til fødevarer, forbrugsartikler 
og vand. Ganske tankevækkende, da en 
situation jo kunne opstå, hvor radioak
tivitet eller kemiske kampstoffer ville 
vanskeliggøre eller helt hindre færdsel 
til og fra bunkeren. Man så gerne enten 
en større udbygning af den eksisterende 
eller opførelsen af en helt ny.
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En del af situationsrummet, det centrale sted i Kommandocentralen, hvor bl.a. civilforsvarslederen 
ville sidde. Den røde pil på oversigtskortet i baggrunden ville vise vindretningen. Til højre tavler 
med fordelingen af styrkeindsatser. Foto: Ole Birket-Smith.

I 1988 indstillede Helsingør Civilfor
svarskommission til Civilforsvarssty
relsen, at KC’en udbygges med 150 m2, 
dvs. til mere end en fordobling af dens 
eksisterende omfang. Et par år senere 
bevilligede styrelsen penge til en mo
dernisering, herunder nyt gasfilter- 
system, brøndboring, køkken, bad og 
nogle sovepladser. Det lød fra byens ci
vilforsvar: ”Vi glæder os til forbedrin
gerne, men havde nu hellere set en ud
bygning”. Ombygningen og forbedrin
gerne var færdige henimod slutningen 
af 1991, og i den anledningen invitere
de Civilforsvaret til ”åbent hus” 22. no
vember for pressen, naboer, medlem
mer og interesserede. Daværende civil
forsvarsinspektør Flemming Ohm for
talte til Helsingør Dagblad: "Takket 
være en bevilling på 500.000 kroner fra 
staten - det vil sige Civilforsvarsstyrel
sen - og driftsmidler fra kommunen er 
bunkeren i dag i fin stand. [...] Vi har 
både egen strømforsyning og vandfor
syning, og så er vi beskyttet mod både 
sprængning, gasangreb og radioaktiv 
stråling. Jo, vi kan klare de værste situ

ationer.” Helst havde Civilforsvaret dog 
set, blev det tilføjet, at der havde været 
200 m2 at råde over.

Neddrosling og nedlæggelse
Som følge af beredskabsloven af 1992 
blev alle omfattende øvelser og kurser, 
der hang sammen med bunkerens bered
skab, fra januar 1993 aflyst, og aktivite
terne i KC Helsingør faldt drastisk. By
ens civilforsvar og brandvæsenet blev 
samtidig slået sammen til Helsingør 
Brand- og Redningsberedskab. Helsin
gør Kommune var dog en af de 20 kom
muner uden for det storkøbenhavnske 
område, der var forpligtede til et udvidet 
beredskab, så den blev fortsat vedlige
holdt, om end kun i mindre omfang.
Som kommunal kommandocentral blev 
den, sammen med langt størsteparten af 
de tilsvarende landet over, endeligt ned
lagt i 2003. Siden da er den ikke ble
vet vedligeholdt, om end den stadig får 
tilført el. Og affugtningsanlægget kø
rer stadig.
Der er i øjeblikket ikke planer for dens 
fremtid.
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Erindringer fra et ophold på 
Majorgården 1958 som 
stuepige og tjener
Af Ulla Holmgaard

I 1958 var Majorgården et herskabspen
sionat, hvor der især kom mange sven
skere og københavnere og ofte kendte 
personer for at holde ferie og slappe af. 
Pensionatet blev ledet af en fru Prip, 
som efter sin mands død rejste hjem fra 
USA og overtog Majorgården.
Jeg var dengang 17 år og fra en gård 
på Fyn. Jeg vidste på det tidspunkt sta
dig ikke, hvad jeg ville uddanne mig til, 
og da jeg både trængte til penge og nye 
oplevelser, og da jeg ikke kendte meget 
til Nordsjælland og København, valgte 
jeg og min veninde at tage job på Ma
jorgården i sommersæsonen som stue
piger. Sæsonen begyndte i maj og slut
tede sidst i september.
Der blev skrevet mange breve hjem til 
mine forældre, som jeg bad dem om 
at gemme, da det jo var en slags dag
bog. Det er herfra, jeg har min beskri
velse af mit ophold der. 1 et af mine før
ste breve hjem til mine forældre skriver 
jeg følgende:

Kæreste far og mor!
Majorgården 3.05.1958.

Jeg sender lige et par ord, inden jeg be
gynder arbejdet igen. Rejsen gik fint. 
Fru Prip var blot ikke på stationen, da 

vi kom. Vi gik så hen til Karen Elises 
onkel, som kørte os derud ved halvfem
tiden. Vi fik pakket ud og blev derefter 
sat til at vaske potter og kasseroller af i 
køkkenet til kl. 9 om aftenen.
Oldfruen er mægtig sød og flink, der
imod er fru Prip en streng og myndig 
dame, da hun har så meget om ørerne 
hver dag. Ellers er hun flink nok.
I dag har vi ordnet værelser og vasket 
op efter frokosten. Der er 30 gæster for 
tiden. Vi har i dag haft fri kl. 14-16 og 
skal have vagt i aften til kl. 23. Vi har 
vagt 2 gange om ugen. Stuepigerne er 
også flinke. Vi er 6 i alt.
Vores kasser er kommet, så værelset 
ligner et pulterkammer. Vi er begge ved 
godt mod og glæder os til at komme ud 
og se noget.
De kærligste hilsener
fra Ulla

Postkort af Majorgården fra midten af 
1950’erne. Foto: Helsingør Museer.
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Foruden os seks var der også en tjener 
Frede, en oldfrue, en køkkenchef og en 
sekretær. I et andet brev skriver jeg om 
fru Prip:
Fru Prip er kun flink, når der ikke er 
så mange gæster, for så er hun nervøs 
og overspændt og skælder ud dagen 
lang. Hun hjælper selv til i køkkenet, så 
det er jo der, de jleste skæld ud falder.

Når vi havde fri, tog vi ofte til Sveri
ge. Vi konstaterede, at mandler, ananas 
og abrikoser var billige, så til mors dag 

sendte jeg mandler og chokolade hjem. 
Mandlerne kostede 2,50 kr. for et halvt 
kilo.

En anden gang fortæller jeg videre om 
hændelserne på Majorgården:
Karen Elise og jeg har i dag siddet på 
et af værelserne og repareret håndklæ
der, dynebetræk osv. Fru Prip kom ind 
med radio og bolcher til os, så vi har 
haft det rigtig hyggeligt.
Ligger i øverste køje og skriver. Væ
relset er ikke stort, men der er rigeligt

Billede fra et svensk badehotel i Trosa. For den velhavende del af befolkningen var det dengang 
populært at tilbringe noget af sommeren på et pensionat ved havet. Foto: Wikimedia Commons.
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Forfatteren Par Lagerquist (1891-1974).
Foto: Wikimedia Commons.

med skabsplads. Vi har et skab hver 
med hylder i den ene side, en kommode 
og et bord med skuffer.

Vi har serveret. Det er ikke så svært. 
Her er nogle dejlige værelser, og gæ
sternefår også noget fin mad. Til fro
kost får hver gæst 5 tallerkener, 3 knive 
og gafler, en desserttallerken, en kaffe
kop og et glas. Tænk lige på os, når der 
kommer 60-70 gæster. Det koster 32 kr. 
om dagen at bo her.
Bølgerne går jo lidt højt her en gang 
imellem på Majorgården. En aften var 
det helt galt. Stegen var ikke stegt nok, 
og fru Prip skældte såfrk. Cars ten
sen (køkkenchefen) ud. Prip tudbrøle
de, mens hun skar stegen for. Hun var 
lige så rød i hovedet som stegen. Og
så frk. Carstensen tudede, og til sidst 
forsvandt de begge to. Lidt efter kom 

fru Prip dog igen, og nu skulle det gå 
ud over stuepigerne, også sekretæ
ren græd. Hun ville ikke være der me
re. Det var virkelig så komisk. Fru Prip 
faldt dog hurtigt ned igen. Overfor Ka
ren Elise og mig er hun vældig flink. Vi 
sidder og broderer servietter, og det sy
nes hun, vi er så dygtige til.
Gæsterne er for det meste så flinke og 
søde imod os. Der er dog også nogle 
sære gæster ind imellem. Vi har f.eks. 
den svenske forfatter, nobelpristageren 
Par Lagerquist med sin kone. Han kan 
ikke lide fisk, så han skal altid have 
at vide, hvad den næste ret er. Mange 
kommer fra hospitalet eller skal på hos
pitalet. Her er hele 3 læger for tiden.

I et andet brev fortæller jeg om dagens 
gang:
Nu vil jeg lige fortælle, hvordan min ar
bejdsdag er. Vi bliver vækket kl. 6.40 
afBech, hotelkarlen. Så er der mor
genmadfra 7-7.15, dernæst bringes der 
morgenbakker op hele formiddagen, og 
der gøres rent i stuen og gange.
Jeg er kommet i spisestuen sammen 
med tjeneren Frede, så jeg gør ikke 
længere rent på værelserne. Det er dej
ligt. Frede og jeg har det vældigt sjovt. 
Vi snakker med de gæster, der kommer 
ned og hjælper hinanden med at serve
re. Formiddagen går også med at va
ske op efter morgenmaden, og der er 
meget.
Kl. 11-11.30 dækker vi bord. 11.30-12 
spiser personalet, og kl. 12.30 spiser 
gæsterne frokost. Om eftermiddagen 
skiftes personalet til at have vagt kl. 14 
-16 og kl. 16 -18. Kl. 17.30 spiser perso
nalet og kl. 18.30 gæsterne. Kl. 20 skal 
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vi være færdige med opvasken, og så 
får vi dessert.
Fru Prip er fantastisk dygtig til at lave 
mad og hjælper derfor altid i køkkenet. 
Hun har vist haft Majorgården i 3 år.

30.5.58.
Vi har haft vældig travlt i pinsen. Her 
var 70 gæster til frokost om søndagen. 
Det højeste antal i fru Prips historie, 
og så er vi ovenikøbet for lidt persona
le. Fru Prip havde næsten ikke sovet om 
natten af angst  for, hvordan det skulle gå 
til frokosten. Det gik heldigvis fint, og 
hver af stuepigerne fik 10 kr. i drikke
penge af hende. Karen Elise og jeg har 
nu hver fået 43 kr. i drikkepenge.

24.6.58.
I øjeblikket har vi 40-50 gæster. Karen 
Elise og jeg havde vagt Sankt Hans af
ten. Gæsterne fik æbleskiver og solbær
rom kl. 21.30. Bagefter var vi ude at se 
på bål. Karen Elise og jeg sang mid
sommervisen for gæsterne. Det fik vi 5 
kr. for hver af fru Prip.
Vi får 200 kr. om måneden, men jeg 
har fået at vide, at min løn vil stige med 
50 kr. næste gang.

Et par dage senere: 
Kæreste far og mor!
Vi har haft det så sjovt i aften. Karen 
Elise og jeg havde vagt til kl. 23. Sig
rid har holdt fødselsdag inde hos vores 
køkkenchef, frk.Carstensen. Fru Prip 
kom med is til os alle og lidt i kl. 24 gik 
vi alle 8 piger ud på molen. Der var no
get så vidunderligt med fuldmåne og 
med lysene fra Sverige. Her er så dej
ligt at være.

En morgen stodfrk. Carstensen, Ka
ren Elise og jeg op kl. 6 og drak mor
genkaffe ude på terrassen. Her var så 
skønt. Det var noget af et syn at se de 
andre komme søvnige og sure op sene
re til morgenkaffen.

Lidt mere om mit arbejde:
Det første jeg gør om morgenen er at 
støvsuge løberne i salen.
Så dækkes der borde. Det skal være 
færdigt til kl. 8, hvor vi serverer the og 
kaffe til gæsterne. Når vi har tid, skal 
blomsterne ordnes. Der står en skål 
med blomster på hvert bord. Vinduer
ne bliver pudset en gang om ugen, pe
berbøsser og saltkar skal pudses. Ons
dag og søndag skal der skiftes duge og 
servietter. Hele morgenopvasken har 
vi, og så skal der dækkes borde. Det er 
et helt kunststykke at finde ud af hvor 
gæsterne skal sidde, hvem der rejser, 
og hvem der har gæster med.

1. august skriver jeg hjem og fortæller, 
hvordan Frede blev fyret midt i en fro
kost, og jeg overtog ansvaret.

Nu skal I høre, hvordan det gik til, at 
Frede blev fyret.
Det skete under frokosten i søndags. 
Frede havde sat to damer sammen, som 
ikke måtte sidde sammen, men det var 
jo ikke let at vide. Frede kaldte fruen 
en hysterisk kælling. Hun gav igen på 
samme måde, og det endte med, at Fre
de gik, og så måtte jeg til at samle sed
ler og ordne snaps. Frede havde dog 
bestilt billetter til sommerrevyen i Hel
singør, hvor bl.a. Bodil Steen medvir
ker. Vi mødtes så med ham onsdag af
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ten kl. 18 og var inde på en restaurant 
og få kakao med lagkage, derefter ned i 
Brostræde og få is inden revyen. Bodil 
Steen var strålende. Hun gjorde feks. 
nar af de svenske husmødre, som hand
ler i Helsingør, og det de sparer bliver 
brugt til at drikke for på båden.
Snakker meget mere med gæsterne nu, 
siden jeg er blevet "overkelner”, som 
svenskerne kalder mig. Snella frøken 
eller frk. Ulla bliver jeg også kaldt.

20.8.58
Fra 1. september er vi 4 piger, og fra d. 
20. september er vi 3. Vi får fine pen
ge i stedet for at holde ferie. Jeg regner 
med ca. 70 kr. Hun lukker d. 1. oktober, 
en måned før hun plejer. Det er sikkert, 
fordi hun ikke kan få nogle piger, og 
fordi vejret ikke har været så godt. Her 
er nu ca. 20 gæster, og jeg er helt alene 
i spisesalen.

Onsdag d. 10.9.58
Vi har siden i fredags haft meget 
travlt. Gæsterne strømmer jo ind på 
grund af det fine vejr. Det er lige no
get, der passer fruen. Hendes humør 
bliver straks bedre, og hun prøver at 
blive gode venner med os, for vi er i 
krigshumør, da vi simpelt hen ikke kan 
nå det vi skak
Vi har ellers haft alle tiders dag i dag. 
Der kom nemlig et selskab på 7 perso
ner, som skulle spise frokost lidt sene
re end de andre gæster og have finere 
mad. Fruens vandbakkelser mislykke
des, og alt var forvirring. Karen Elise 
og JeS serverede for dem og fik 5 kr. 
hver af dem som tak for god servering. 
Så er den dag heldigvis gået, og vi har

Ulla Holmgaard i slutningen af 1950’erne. 
Privat foto.

fri i morgen. Vi gruer for søndag, da 
der vist nok bliver 40-50 gæster, og vi 
er kun 4.

I mit sidste brev, som er fra d. 17.9.58 
fortæller jeg om de små oplevelser. 
Mange af pigerne er rejst hjem, og og
så jeg ser hen mod slutningen, hvor jeg 
herefter skal begynde på Sønderborg 
Idrætshøjskole med et ophold på 5 må
neder.
Vi blev dog alle meget glade for at bo i 
Nordsjælland og ville gerne blive her. 
Jeg ved ikke, hvor mange år Fru Prip 
havde Majorgården, efter vi rejste. Det 
gik ikke så godt med økonomien, og 
hun blev mere og mere vanskelig at ar
bejde for.
1 2000 flyttede min mand og jeg til 
Snekkersten. En ring blev sluttet. Jeg 
kom fra skov og strand og kom igen til 
skov og strand. Min veninde og hendes 
mand flyttede også hertil.
Nordsjælland minder mig stadig om 
min barndoms landsby, Føns ved Lille
bælt på Fyn med lette lyse skove og ha
vet, så jeg er meget lykkelig for at bo 
her.
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Et spændende billede højt mod nord
Af John Zilmer

1 Hammerfest i Finnmarken i Nordnor
ge kan man finde et billede, som har 
sin rod i Helsingør. Det stammer fra 
Set. Mariæ Kirke i Helsingør og blev 
skænket til Hammerfests daværen
de meget mindre og senere nedbrændte 
kirke af Peter Christian Buck el. Buch. 
Han var købmand, kom fra Helsingør 
og arbejdede i Bergen og i Nordnorge 
for Det Islandske Kompagni. Han hav
de ifølge Nationalmuseets bog om "Hi
storiske huse i Helsingør” boet i Set. 
Olaigade nr. 32 fra 1771 til 1781 og i 
Strandgade nr. 1 fra 1782 til 1791. Om 
ham findes der en meget udførlig stam
tavle på internettet. Hans far var klok
ker og bedemand ved Set. Mariæ Kirke.

Placeringen i kirken i Hammerfest 
Billedet hænger nu i vielseskapellet i 
Hammerfest Kirke. Efter oplysninger i 
kapellet stammer billedet fra Set. Ma
riæ Kirke og skal have hængt i korbu
en i kirken. Det fremgår af oplysnin
ger i Nationalmuseets Danmarks Kir
ker om Set. Mariæ Kirke, at der har 
været et liturgisk kor i kirken, og at 
korbuen formentlig er blevet fjernet 
i forbindelse med en større restaure
ring af kirken i 1744. Der er ingen op
lysninger om, at der har været et bille
de i korbuen, men det er da tænkeligt. 
Hvordan Peter Christian Buch er kom
met i besiddelse af billedet, så han har 
kunnet forære det til Hammerfest Kir
ke, melder historien intet videre om.

Billedets motiv
Billedet forestiller Jesus som smer
tensmand med tornekrone, der vi
ser sine sår frem omgivet af marter
instrumenterne bl.a. korset. Efter ma- 
lemåden og nogle af elementerne i bil
ledet viser det hen til begyndelsen af 
1700-tallet, altså på det tidspunkt, hvor 
pietismen vinder indpas i Danmark, og 
det kan således ikke være fra Set. Ma
riæ Kirkes tid som klosterkirke. Der er 
ingen angivelse af kunstneren, men det 
er ikke den store malerkunst. På bagsi
den af billedet er der en indskrift, hvor 
der står Soli Deo Gloria d.v.s. Guds 
alene er æren. Desuden står der, at bil
ledet skal være til erindring om nog
le købmænd Jacob Severin, Jens Løx- 
torph og Ibe August Jæger. Også give
ren Peter Christian Buch og hans hu
stru Maria Elisabeth Krafte nævnes.

Det er ret utroligt, at billedet har over
levet til vor tid. Hammerfest har haft 
fem kirker, som alle er brændt. Se
neste brand var ved afslutningen af 
2. verdenskrig, da tyskerne brugte 
den brændte jords taktik, da de måtte 
trække sig tilbage fra Finnmarken. 
Billedet blev fundet efter krigen på 
loftet i kirkegårdskapellet, som var den 
eneste lille bygning, der ikke blev øde
lagt af tyskerne, da de blev tvunget 
til at forlade byen i 1945. Efter indvi
elsen af den nye kirke i 1961 blev bil
ledet hængt op i et sidekapel. Billedet 
har således haft en meget omskiftelig 
tilværelse.
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Billedet fra Set- Mariae Kirke - nu i Hammerfest Kirke.
Foto: Wikimedia Commons. -i



Foredrag 2018-2019
Lørdag den 24. november 2018 
Lone Hvass: Hornbæk Plantage. 
En sommertur der blev til et efterårsforedrag.
Plantagen er Danmarks næstældste plantage og det sted i 
Helsingør kommune, hvorfra vi har de fleste fund fra old
tiden. Jeg har i stedet for en vandretur fået alletiders chan
ce til at fortælle hele historien om plantagen i et power- 
point show. Det bliver en "vandring” i oldtidslandskabet 
før skoven. Ørvid skovens indtog i middelalderen, Øster- 
skoven i renæssancen, den kongelige vildtbane, samt sand
flugten, der ødelagde det lille fiskerleje Rævelejet - Sten

strups og Sauntes marker. Dernæst Helsingørs flyvesand og plantagen der blev an
lagt i 1790’erne, som den fremstår i dag, med dysser, gravhøje fra bronzealderen, 
jernalderen og vikingetid. Højryggede agre og markskel fra middelalderen og ikke 
mindst Helsingørs mest imponerende kulturhistoriske minde, det 1,5 km lange og 
ca. 7 m høje sandflugtsdige.

Lørdag den 26. januar 2019
Sofie Lene Bak: Turen går til besættelsestidens 
Nordsjælland: I flugtens fodspor
Den tyske besættelse af Danmark 1940-1945 spiller stadig 
en stor rolle for vores opfattelse af os selv som danskere og 
er stadig levende i den politiske debat, men besættelsen sat
te også mange fysiske spor på vores land - som både kan 
overraske og give ny indsigt.
Sofie Lene Bak vil i foredraget tage os med på en virtuel 
tur til besættelsestidens Nordsjælland, med særligt fokus på 
de danske jøders skæbne under krigen.

Det er fortællingen om heltemodige danskere, der satte handling bag deres ord, 
ulykkelige familier, som ventede angste i mørket, og tragiske begivenheder, der 
understreger, at selvom de danske jøders redning i oktober 1943 er et lys i mørket, 
havde forfølgelsen store menneskelige omkostninger.
Foredraget bygger på bogen "Turen går til Besættelsestidens København”, som er en 
guide til de fysiske levn efter de fem dramatiske år i København og Nordsjælland. 
Sofie Lene Bak er forfatter til en række bøger om de danske jøders historie, bl.a. 
’Tkke noget at tale om: Danske jøders krigsoplevelser 1943-45” (2010) og "Da kri
gen var forbi” (2012). Senest medforfatter på "Turen går til Besættelsestidens Kø
benhavn” (2017).
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Alle foredrag foregår i Smedenes Hus, Strandgade 46, Helsingør
og begynder kl. 14.00

Lørdag den 23. februar 2019
Bonnie Hegner og Claus Glunk:
En obelisks rejse gennem ca. 3000 år: 
Fra Aswan i Ægypten til Lateran- 
pladsen i Rom
Ved Laterankirkens sideindgang står 
verdens største obelisk fra oldtiden 
som et fikspunkt i skæringspunktet, 
hvor to af Roms store processionsve
je møder hinanden. Den har siden sen 
kejsertid i 300-tallet stået i Rom. Kil

der giver os mulighed for at følge obelisken gennem ca. 3000 år fra Aswan i Ægyp
ten til Lateranpladsen i Rom, og det er den rejse, foredraget vil foretage.
Obelisken, som er udhugget i ét stykke ca. 1425 f.Kr., er 33 meter høj og vejer 455 
tons. Dens enorme størrelse og datidens teknologiniveau rejser helt naturligt en ræk
ke spørgsmål om dens oprindelse og vej til Rom.
Alle disse spørgsmål og flere til vil vi forsøge at besvare, når vi sammen med obeli
sken rejser fra Aswan til Karnak og videre til Alexandria, dernæst til Cirkus Maxi
mus i Rom og endelig til dens nuværende placering ved Laterankirken.

Lørdag den 23. marts 2019 
Poul Grinder-Hansen: Kronborg - et slot med historie 
Ved Øresunds bred ligger et verdensberømt slot, hvis tår
ne og kobberklædte spir rejser sig over græsklædte basti
oner. Slottet er den dag i dag både en seværdighed og et 
symbol på det danske rige, ligesom da det blev bygget for 
mange århundreder siden. I dette foredrag fortæller muse
umsinspektør Poul Grinder-Hansen om slottet og dets både 
dramatiske og underholdende historie, illustreret med nye, 
fremragende fotografier fra både kendte og ukendte hjørner 
af det store slotsanlæg. Foredragsholderen udgav i maj 2018 

den anmelderroste bog "Kronborg. Fortællingen om et slot”.
Poul Grinder-Hansen har forsket, tilrettelagt udstillinger, holdt foredrag og udgi
vet bøger om dansk historie igennem mange år, bl.a. ”Søren Abildgaard. Fortiden 
på tegnebrættet” (2010), ”Tycho Brahes verden” (2006), "Danmarks Middelalder 
& Renæssance” (2002), ”Nordens gyldne billeder fra ældre middelalder” (1999) og 
”Kronborg”(2018).

15



Returadresse: Helsingør Museumsforening
v/ Torben Bill-Jessen, Aarhusvej 69 b, 3000 Helsingør

Turen gar til Bremen 
Museumsforeningens tur i 
2019 går til Bremen og Bre- 
merhaven. Den foregår fra 
søndag den 12. maj til torsdag 
den 16. maj. I alt 4 nætter på 
hotel Star Inn Hotel Columbus 
midt i centrum.
Prisen vil blive under 5000 kr. 
pr. person i delt dobbeltværelse. 
Heri er inkluderet 4 gange mor
genmad, 3 frokoster og 3 mid
dage samt de fleste entreer. 
Se nærmere om program, pris 
og tilmelding på foreningens 
hjemmeside og i det næste 
blad, som udkommer i begyn
delsen af februar 2019.
Spørgsmål kan rettes til 
Elisabeth Thorsen.
Telefon 2421 7982 eller e-mail: 
elisabeth.p4@gmail.com
Foto: Wikimedia Commons. 
Bremen centrum
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