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Kære Medlemmer
Der har i juni måned været debat i Helsingør Dag
blad om Helsingør Bymuseum. Susanne Bloch Jes
persen havde et læserbrev, i hvilket hun skrev, 
hvem eller hvad "vækker Helsingør Bymuseum”. 
Debatten endte med en leder af Helsingør Dag
blads nye chefredaktør Peter Hagmund-Hansen, 
som efterlyste en vision for Bymuseet. Ansatte fra 
museet bidrog til debatten med, at de er i gang, 
men at Værftsmuseet og Flynderupgaard tager res
sourcerne i øjeblikket.
Der er ingen tvivl om, at Bymuseet trænger til et 
løft. I den sidste tid har jeg besøgt Aros, Gammel 
Estrup, Jelling og Kolding Slot. Alle steder var der 
tænkt på moderne elektronik til et publikum, der 
formodentlig ikke havde den store forhåndsviden. 
Men jeg har også besøgt Køge Bymuseum, hvor vi 
blev udstyret med apparater, der udelukkede en
hver mulighed for at tale sammen.
Hvad skal Helsingør Bymuseum gøre? Gode råd er 
velkomne. Send gerne nogle ideer til mig, så skal 
jeg formidle dem.
Glemt i debatten er, at vi har og har haft et meget 
skrivende museum. Kenno Pedersen har i sin tid 
som museumschef flittigt skrevet om Helsingørs 
historie. Det samme har den (næsten) pensionerede 
museumsinspektør Lars Bjørn Madsen.
Museernes årbøger giver megen ny viden om byen. 
På det sidste har Torben Bill-Jessen og Lone Hvass 
skrevet en bog om trolddom i Helsingør. 1 august 
udgiver Bente Thomsen og Kaj Madsen en bog om 
Karmel iterk losteret.
Der er grøde i formidlingen af byens historie. Men 
det er rigtigt, at Bymuseet har sovet sin Tornerose
søvn. Hvor er prinsen, der vækker hende?

Tom Sinding 
Formand

Forsidebilledet
Rolighed. Kong Peders park. Foto: Charlotte Fenger.
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Kong Peders Park
Af Charlotte Fenger

Den grønne kile eller parkbue blev 
skabt af Peder Christensen, Helsin
gørs første folkevalgte borgmester i 
27 år fra 1919-1946. Den fremsynede 
og karismatiske borgmester blev hur
tigt kaldt ”Kong Peder”, og derfor kom 
parken også hurtigt til at hedde ”Kong 
Peders Park”. Området var tænkt som 
et fristed mellem de vidtstrakte bolig
kvarterer, som opstod efter kommunen 
købte og udstykkede resten afjordene.

Den grønne kile
Parken er anlagt i tidsrummet 1934- 
1943. Den strækker sig fra Gurrevej, 
krydser Kongevejen og fortsætter til 
Stubbedamsvej fra nord, i en moderat 
skrånende linje fra vest mod øst. Den 
bredeste og fyldigste del ligger syd for 

Kongevejen. Parken er tegnet af have
arkitekten Gudmund Nyeland Brandt, 
der også har tegnet Marienlyst Slotsha
ve, Solbakken og Reberbaneparken.

En park bliver til
Første etape er anlagt ved opkøb i 
1934 afjordene til Bergmandsdal, et 
område opkaldt efter ejeren af et tid
ligere teglværk. Helsingør kommune 
har derfor givet dette første parkområ
de navnet Bergmandsdal. En blind vej, 
som udgår fra Søndre Strandvej, bæ
rer navnet Bergmandsdalsvej. Disse 
jorde, istidskløften og den udtørrede 
Stubbedam dannede ”Stubbedamsan- 
lægget”, som stod færdigt i 1935. Den
ne del af parken strækker sig fra Fre- 
dericiavej til Stubbedamsvej og ligger 
mellem Århusvej og Tordenskjolds
vej. Af parkanlægget er denne del med 
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det stærkt kupererede terræn, dets stej
le bakkeskrænter og istidskløften den 
mest imponerende. Her findes næ
sten alle danske træarter, og fra toppen 
af bakkerne er der udsigt over Øre
sund. Det er nok det bedst kendte om
råde, kendt under betegnelsen "Smør
hullet”, som gennem tiderne har væ
ret meget benyttet til skøjteløb og bak
kerne til kælkning. Næste etape blev 
opkøbt i 1943 af den gamle landejen
dom, Rolighed ved Kongevejen. Heref
ter kunne parken anlægges videre over 
Kongevejen til Gurrevej, hvor den no
get smallere park er omkranset af vil
laers bagside og nyttehaver. Parken er 
i folkemunde blevet kaldt for Anlæg
get, Parken eller Lunden.

Smørhullet og andre kaldenavne
Når ordet Smørhullet nævnes, ved hel- 
singoranere, hvad man taler om, selv
om det kun er den sydøstligste del af 
parken, der går under det navn. Nav
net kan formentlig henvise til, at man 
netop ved ”Store Stubbedam”, som er 
engarealer om sommeren, kan nyde 
synet af gule smørblomster om foråret.

"Store Stubbedam” i Smørhullet. Foto fra sidst 
i april 2019. Foto: Charlotte Fenger.

På nogle specialkort betegnes den mest 
kuperede del mod sydøst ud mod Stub
bedamsvej og Århusvej som "Smør
hullet”, men på de officielle kort har 
det store område betegnelsen "Store 
Stubbedam”. Lidt vest for ”Store Stub
bedam” ligger ”Lille Stubbedam”, som 
har givet navn til Stubbedamsvej. Den 
blev anlagt i 1931-1934 på Nordbanens 
gamle jernbanespor. En beslutning, der 
omsider blev gennemført efter en del 
besvær og trækken i langdrag.

Områdets historie
I sidste del af 1800-tallet blev mange 
af Helsingørs talrige søer tørret ud, og 
der var ikke længere brug for vandre
servoirer. Efter 1864, hvor landet næ
sten svandt med en tredjedel, var der 
et stort behov for indvinding af land til 
dyrkning af afgrøder, oprettelse af bo
liger og andet. ”Lille Stubbedam” og 
"Store Stubbedam” blev også kaldt for 
"Lille Stolpedam” og "Store Stolpe
dam”. Disse damme var i tidligere ti
der med til at forsyne Helsingør med 
fersk vand: Trykkerdammen lidt nord
ligere ud mod Øresund, dernæst Sidse- 
ledammene, henholdsvis ”Lille Sidse- 
ledam” og ”Store Sidseledam”, som lå 
på de lavtliggende arealer mellem den 
nuværende Stubbedamsvej og Rønne
bær Allé, og Stubbedammene "Sto
re Stubbedam” og ”Lille Stubbedam”. 
Disse damme var en vigtig del af Hel
singørs vandforsyning helt tilbage i 
Frederik 2.s tid. Vandet blev ført gen
nem rør af træ herfra til Kronborg, og 
samtidig var dammene kongelige fi
skedamme. ”Det ferske Springvands 
Compagnie i Helsingøer” fra 1680 le
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verede vand til en række velhaven
de borgere og til de mange skibe, der 
skulle runde Helsingør for bl.a. at be
tale Øresundstold. Selskabet hente
de også vand fra disse damme. I 1894 
overtog Helsingør by vandkompagniet, 
etablerede et vandværk ved Grønne
have og hentede vand fra undergrun
den. ”Lille Stubbedam” var i nyere tid 
og helt op til 1920’erne et inddæmmet 
vandreservoir med adgang fra Frede- 
riciavej. En mindre del fungerer i dag 
som regnvandsbassin.

"Langeland”
Det smalleste stykke af parken findes 
mellem Fredericiavej og Kongevejen, 
omgivet af bebyggelse. Dette park
område har kommunens gartnere me
get betegnende givet navnet "Lange
land”. Fredericiavejs forløb er stort set 
identisk med Rørtang vej, en af de fi
re helt gamle adelsveje, som førte til 
og fra byen — i hvert fald ind til ganske 
tæt på Rønnebær Allé, som afbryder 
den gamle Rørtangvej, bebyggelserne 
mellem den samt den tidligere lands
by Rørtang mod syd. Den gamle Rør
tangvej blev også benævnt Gammel 
Gurrevej og Vangevejen. En rest af 
den afbrudte vej findes ved den gam
le landsby Rørtang og munder ud i 
Kongevejen. Nuværende Peder Skrams 
Vej var tidligere en smal markvej, an
lagt i slutningen af 1700-tallet og blev 
i 1920’erne til en blind villavej. Den
ne højderyg forbandt Kongevejen (fær
diganlagt 1789) med førnævnte Rør
tangvej. Ved Peder Skrams Vej blev fi
re boligblokke opført fra 1946-1949 
med samme navn som vejen, belig-

"Langeland" fra Kong Peders Park. Foto fra 
sidst i april 2019. Foto: Charlotte Fenger.

gende mellem denne og "Langeland”, 
det smalle parkstykke. Længe har man 
langs kanten kunnet se spor efter ha
veplanter, et vidnesbyrd om den form 
for havepleje, som parken tidligere bar 
præg af.

Landstedet Rolighed
Parkområdet på den anden side af 
Kongevejen er omkranset af Kircksvej, 
Kierboesvej og Mads Holms Vej. De 
gamle træer er et minde om den tidli
gere park, som tilhørte landstedet Ro
lighed. Sidst i 1700-tallet var der stor 
velstand blandt købmænd og skibskla
rerere, og det blev skik at opføre land
steder. Rolighed var opført og ejet af 
Jean Jacob Claessen indtil dennes død 
i 1806. Han ejede også handelshu
set Strandgade 93 og er bl.a. kendt for 
etableringen af Reberbanen i nuværen
de Lundegade. Af flere senere ejere 
kan nævnes Charles Fenwick, som og
så ejede Fairyhill samt Strandgade 85- 
87. Rolighed var omgivet af en storslå
et have, der tæt op til vor tid har haft 
en stor mængde frugttræer, omhyg
geligt ordnede blomsterbede og sto-

5



Bebyggelsen "Rolighed” og gården "Rolighed". 
Sylvest Jensen foto.

"Rolighed” i Kong Peders Park. Foto fra sidst i 
april 2019. Foto: Charlotte Fenger.

re træer, hvoraf nogle stadig findes. 
Landstedet kom til at indgå i Kong Pe
ders Park. Bebyggelsen Rolighed, som 
fik navn efter landstedet, blev opført 
fra 1946-1952. Landstedet blev nedre
vet i løbet af 1960’erne og arealet ind
draget i parken. På en strækning af 
den sydvestlige side af denne parkdel 
findes nyttehaver. En nabogrund mod 
sydøst tæt ved Rolighed var ejet af en 
af byens driftige købmænd, Niels Pe
ter Kirck, som også havde handelshus 
og bolig i Strandgade 81-83. Den oven 
for nævnte Kircksvej henviser til ham. 
Arealet på landstedet blev benyttet til 

dyrkning af grøntsager samt til græs
ning for virksomhedens heste. Senere 
blev arealet anvendt til gartneri og si
den til småindustri, og først sent kom 
dette areal til at indgå i parken.

"Lille Rolighed”
Den sidste del af parken fra Mads 
Holms Vej op mod Gurrevej kaldes i 
folkemunde for ”Lille Rolighed”. Den 
er omkranset af Chr. Rasmussens Vej 
og "Negerlandsbyen”, som det fine og 
bevaringsværdige byggeri bliver kaldt 
for af helsingoranere. Der er tvivl om 
årsagen til navnet på bebyggelsen, men 
det er det navn, som er kendt og som 
hænger ved. Bebyggelsen blev opført 
for ”Andelsbyggeforeningen Helsingør” 
i 1921 af arkitekten Karl Zandersen.

Aktiviteter i Smørhullet
Om vinteren, hvis vejret tillod det, 
blev ”Store Stubbedam” overrislet med 
henblik på skøjteløb. Gennem man
ge år var det en selvfølge om vinteren, 
men en hel del år har det ikke kunnet 
gennemføres på grund af milde vin
tre. ”Djævlebakken” var en yndet kæl
kebakke for de modigste og dristigste. 
Bakken var stejl, og nogle kom da og
så galt afsted. Den ligger på det sid
ste højdedrag ved istidskløften ud mod 
Århusvej og Stubbedamsvej på det 
sydøstligste sted i parken. På et tids
punkt lod man vegetationen gro, så 
kælkning blev umulig. I dag er bakken 
helt vokset til.

Spor efter den kolde krig
I Smørhullet blev en bunker med kom
mandocentral på ca. 100 kvm indviet
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"Lille Rolighed" - den nordvestlige del af Kong Peders Park med udsigt til "Negerlandsbyen". Foto 
taget sidst i april 2019. Foto: Charlotte Fenger.

d. 18. januar 1954. Den høje mast viser 
beliggenheden ved den første indgang 
fra Fredericiavej, ikke langt fra Stub
bedamsvej. Luftværnssirener skul
le advare befolkningen i tilfælde af 
fjendtlig aktivitet. Efter 1993 blev an
lægget gradvist mindre benyttet. Det 
blev nedlagt som kommandocentral i 
2003, men anlægget eksisterer stadig. 
Det er omtalt i en artikel fra "Forening 
& Museum”, nr. 4, 2018: ”Den kol
de krig i Smørhullet” af Ole Birket- 
Smith.

Masten i Smørhullet. Foto taget sidst i april 
2019. Foto: Charlotte Fenger.
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Barndomsminder fra Helsingør 
i 40’erne og 50’erne
Af Ole Bjørn Rasmussen

Et barndoms- og ungdomsminde
Det er utroligt hvad man finder, når 
man rydder lidt op. Jeg har fundet min 
gode gamle lærekontrakt fra 1955 med 
Købmand Svend E. Reichhardt på Tor
vet. Den er underskrevet den 13. maj 
1955 af min morfar. Jeg kan se jeg skal

Forfatteren med sin mor omkring 1945-46. 
Foto i privat eje.

starte med kr. 159,00 om måneden det 
første år stigende til 239,00 det fjer
de år, samt at jeg får 3 ugers ferie. Det 
sætter jo minderne i gang.

Barndommen
Men lad os begynde med min begyn
delse. Jeg så dagens lys i september 
1940, min mor hed Britha, hun var 20 
år og dengang ansat som køkkenpi
ge på Sundkroen. Min far hed Erik og 
var tjener samme sted. Hvor gammel 
han var, har jeg ingen ide om, men gift 
blev de, nok fordi de ventede mig, det 
var vel nærmest normen dengang. De 
flyttede til København, hvor jeg blev 
født på Rigshospitalet. Ægteskabet va
rede kort, og jeg var hurtigt tilbage i 
Helsingør, hvor jeg blev sat i pleje hos 
min kære mormor og morfar, der boe
de Lundegade 14 b i stuen th. i det nu 
hedengangne ”Aldersro”, der jo ikke 
ligefrem indeholdt luksusboliger. Det 
var små lejligheder, med lokum over 
gården i vaskehuset, men sådan var jo 
mange af boligerne i Helsingør tilbage 
i 1940’erne. Jeg husker ”Aldersro” som 
et godt sted at bo, jeg var jo heller ikke 
vant til andet. Der var fire opgange å 
5 lejligheder, og to lejligheder i stuen, 
som både havde udgang til gården og 
til gaden. De bestod af et køkken med 
komfur, et soveværelse og en stue.
Den ene af stuelejlighederne i hver op
gang havde et rum under trappen til 
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første sal. Det blev mit værelse, det 
var ikke stort, der kunne stå en barne
seng, men det var mit. På førstesalen 
var der tre lejligheder, som bestod af 
en stue og et køkken, i den ene var der 
ikke indlagt vand. Og som i de fleste 
lejligheder på den tid, var der selvføl
gelig kun koldt vand og kakkelovn. Da 
det kun var stuelejlighederne, der hav
de adgang til gården, må det ha’ været 
noget af en plage, når alle andre skulle 
hele vejen uden om huset for at kom
me på lokummet, som der var 3 styk
ker af i gårdens vaskehus, men alt bli’r 
jo en vane, og så var der jo noget der 
hed en potte. For en lille knægt som 
mig var det især i vinterhalvåret, hvor 
det var mørkt, ret uhyggeligt at gå på 
toilettet gennem et mørkt vaskehus 
med en Nefalygte, som eneste selskab, 

det gav mange uhyggelige fantasier, så 
man kom hurtigt både ind og ud. 
Det er begrænset, hvor meget jeg kan 
huske fra de første år af mit liv, men 
jeg kan huske, at tyskerne hen under 
slutningen af besættelsen havde besat 
Lundegade Skole. Jeg kan huske, at de 
elskede flødeskum, som de købte op
pe i ismejeriet i Kongensgade. Jeg kan 
også huske, at jeg stod på en bunkers 
på havnepladsen sammen med min 
mormor, da den danske brigade kom 
hjem fra Sverige. Jeg havde en onkel, 
der var i brigaden, og så husker jeg, at 
de smed cigaretter og tyggegummi i 
grams til alle de hungrende danskere.

Lappen
En hel del af min tidlige barndom til
bragte jeg ude på Lappen, i num-

Lappen 30. Foto: Museerne Helsingør.
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Edward Poul Bay Møller med sin kone foran 
Lappen 30. Parret er forfatterens tipoldeforæl
dre. Foto i privat eje.

Interiørbillede fra Lappen 30. Bemærk forhøjnin
gen ved vinduet. Det er billeder af forfatterens 
tipoldeforældre på væggen. Foto i privat eje.

mer 30 hos min oldefar Harald Lud
vig Møller. Huset havde været i fami
liens eje i mange år. Familien skul
le have haft en fortid som færgemænd. 
Min tipoldefar Edward Poul Bay Møl
ler boede der før ham. Han havde væ
ret med i krigen i 1864, hvor han hav
de fået en medalje af en slags, den fin
des et eller andet sted i familiens eje. 
Det var et utroligt spændende gammelt 
hus, fyldt med masser af interessante 
ting, der i dag ville være guf for en an
tikvitetshandler. Jeg kan huske, at i en 
af stuerne ud mod Lappen var gulvet 
hævet ved vinduerne, så man i kurve
stolene, der stod der, i gadespejlet kun
ne sidde og følge med i gadens liv. En 
af mine store fornøjelser derude var, at 
min oldefar havde en meget stærk kik
kert. Den var så stærk, at man kunne 
følge med i livet på den anden side af 
Sundet. Så havde han også et gammelt 

spændende leksikon, som jeg fik me
get tid til at gå med at læse i. Det var 
spændende læsning om for mig ganske 
ukendte dyr og lande. Det var fra den
gang, hvor man endnu ikke fyldte lek
sikoner med fotografier, men med teg
ninger og stik. En hel del år senere sad 
jeg og kikkede i en af Kenno Peder
sens bøger om Helsingør. På et par in
teriørbilleder fra en gammel stue så 
jeg pludselig min tipoldefar og tipol- 
demor’s billeder hænge på væggen. 
Det viste sig at billederne var fra Lap
pen 30. En anden sjov ting er, at be
boerne på Lappen i de gode gamle da
ge havde have, der hvor der nu er cam
pingplads og et stykke ud i Øresund. 
Stykket i Øresund forsvandt under en 
storm. I min tid havde de dog kun ha
ve på landsiden af Hornbækbanen, 
pladsen ned mod stranden var cirkus- 
plads, hvor jeg i min barndom har set 
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mange cirkusforestillinger, både som 
betalende og ikke betalende gæst.

Midgårdsvej
Min morfar købte i slutningen af 
40’erne en kolonihavegrund på Mid
gårdsvej. Området var dengang ud
lagt til kolonihaver og lå derfor et 
godt stykke udenfor byen. Byen slutte
de dengang ved Hamiets Vænge, der
fra måtte man gå gennem moserne og 
over markerne, hvis man ikke ville gå 
ad Esrumvej. Der lå en gård langt ude 
på marken, den er i dag et af husene 
på Gefionsvej. Min morfar byggede et 
lysthus på grunden med et godt gam
meldags das. I lysthuset boede vi he
le sommerhalvåret fra april til septem
ber - min mormor og morfar, min lil
lesøster Sussi og jeg. Der var ikke me
gen plads: 3 små rum, det var ikke no
get problem, vi var jo kun indendørs 
når det var dårligt vejr. Madlavnin
gen stod min mormor for. Det foregik 
på et enkelt primusapparat, min mor
mor var fra landet, og havde været i 
huset og køkkenet mange steder i sin 
ungdom, så hun havde ingen proble
mer med enkel husførelse, hun brugte 
f.eks. køjerne som høkasse. Min mor
mor sov på en harmonikaseng i køkke
net, min morfar i underkøjen og Sus
si og jeg i overkøjen med hovedet hver 
sin vej. Det var en pragtfuld tid, ha
ven var fyldt med æble-, pære-, blom
me- og kirsebærtræer, der var frugt
buske af alle slags og masser af grønt
sager, det var dengang haveejerne var 
selvforsynende med frugt og grøntsa
ger, senere blev det hele jo til græsplæ
ner og blomster. Jeg mindes med glæ

de jordbær hver dag hele jordbærsæ
sonen, stikkelsbærgrød og æblegrød. 
Samtidig gik vi også i skole hver dag, 
og når jeg skriver gik, mener jeg gik. 
Når man boede nærmere end to kilo
meter fra skolen, måtte man ikke cyk
le til skole, næh man skulle gå, og vi 
boede desværre ca. 200 meter fra 2 
km-stenen, jeg tror den stod oppe ved 
Kingosvej. Min morfar byggede sene
re et helårshus på grunden, så hele min 
teenagetid boede jeg på Midgårdsvej, 
dog ikke i huset men i det gamle lyst
hus. Der kunne være koldt om vinte
ren, men så måtte man ha’ gang i pe
troleumsovnen. Om sommeren var der 
til gengæld dejligt.

Avisbud på Dagbladet
Dengang var vi alle avisbude eller by
bude i vores fritid. Det er lidt synd, at 
der ikke er helt de samme muligheder 
for de unge i dag. Jeg kan huske, at jeg 
begynde at gå med Helsingør Dagblad, 
da jeg var omkring 10-12 år. Min før
ste rute var lidt speciel jeg gik med 
Dagbladet til alle byens barbersalo
ner, de skulle jo ha’ deres avis hurtigt, 
så kunderne havde noget at læse i, når 
de sad og ventede. Derudover var der 
selvfølgelig Rådhuset og andre af by
ens vigtige kontorer, ikke mindst Wii- 
broe. På deres kontor var der en lang 
skranke. Jeg gik altid helt ned for en
den af skranken og lagde avisen, så 
var der en mulighed for, at de opda
gede mig og spurgte, om jeg ikke vil
le ha’ en sodavand. Det var dagens 
oplevelse at få en appelsinvand, som 
dengang hed Messina, for sodavand 
var ikke noget, man var forvænt med
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Skolebillede af forfatteren. Ca. 1950. 
Foto i privat eje.

hjemmefra. Jeg havde altid to ruter. På 
en af ruterne skulle jeg opkræve be
taling for avisen, det var ikke altid li
ge sjovt, og måske var sådan en lil
le knægt som mig ikke lige den bedste 
opkræver, men det gik da. De fleste 
mennesker var søde og rare og betalte, 
men der var også nogle imellem, som 
var svære at får pengene ud af. Når jeg 
tænker tilbage, så var det vel lidt far
ligt at lade sådan en lille knægt være 
pengeopkræver, men dengang tænkte 
man ikke over det som noget specielt, 

det var bare noget man gjorde, det var 
nok ikke gået i dag. Ka’ I se overskrif
ten for jer: ”Barn slavearbejder som 
pengeopkræver for den populære Hel
singør avis Helsingør Dagblad”. Pen
gene skulle jeg selvfølgelig aflevere til 
Frøken Lind, der i øvrigt boede nede 
på Stengade i ”Striens” gård på første 
sal i det gamle bindingsværkshus.

Koksslæber og bybud
Dengang var mange af byens lejlighe
der kakkelovnsfyrede, så et ekstrajob 
for mange af os drenge dengang var at 
bære koks op fra kælderen. Flere vin
tre i træk bar jeg koks op til en dok
tor Jessen, der boede på anden sal på 
Stengade og en danselærerinde Frøken 
Lypke samme sted.
Efter avistiden blev jeg bydreng hos 
Otto Poulsen i hans materialisthandel i 
Bjergegade ved Torvet.
Der lærte jeg at køre på Longjohn. 
Min første tur var med en sæk med et 
eller andet, der skulle helt ud til He
stens Bakke eller deromkring, det var 
langt uden for byen i starten af 50’er- 
ne. Jeg må indrømme, at jeg måtte gå 
hele vejen, det var umuligt for mig at 
køre på den cykel med læs, men så 
tog jeg også revanche hele vejen tilba
ge ned ad bakken til byen. Fra den dag 
havde jeg ikke problemer med at køre 
på longjohn’en.
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Udsnit af forsiden til bogen. Bondefamilie, malet af Adrien Jansz von Ostade 1673.

Trolddomsprocesser 
i Helsingør
De flittige forskere og forfattere Lo
ne Hvass og Torben Bill-Jessen har for 
nylig udgivet en bog, Trolddom i en 
dansk, købstad, om de gruopvækkende 
trolddomsprocesser i Helsingør i 1625- 
26. De førte til, at otte fattige kvin
der fra de dårligst stillede sociale lag 
i Helsingør efter en lang og opsliden
de retsproces blev brændt på bålet for 
at have tjent djævelen. Så omfatten
de processer på så kort tid kendes ikke 
fra nogen anden dansk by.
Bogen bygger på forhørsprotokoller, 
tingbøger og kæmnerregnskaber, som 
både oplyser om retssagerne og om 
dagliglivet blandt de fattigste af Helsin
gørs indbyggere. Arkivmaterialet ligger 
i transkri beret form på Helsingør Muse

ernes arkiv, men har aldrig været gen
nemgået og offentliggjort. Lone Hvass 
og Torben Bill-Jessen har brugt fire år 
på at arbejde sig gennem stoffet, og det 
er et stort skridt, at det nu er blevet for
midlet til en større kreds.
Bogen, som er på 310 sider, forhandles 
på Bymuseet og koster 295 kr.

Hvis bogen giver lyst til at vide mere 
om trolddomsprocesserne i Danmark 
og Europa i 1500- og 1600-tallet, kan 
det anbefales at besøge det nyåbnede 
museum HEX! i Ribe. Maren Splids, 
som er den mest kendte af de danske 
kvinder, der blev anklaget og dømt for 
trolddom, boede i Ribe og blev brændt 
på bålet dér i 1641.
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Foredrag
Helsingør Museumsforening arrangerer i vinteren 2020-2021 seks foredrag.
De foregår altid den sidste lørdag i måneden. Foredragene begynder kl. 14.00 og 
foregår i Smedenes Hus, Strandgade 46, Helsingør.
Medlemmer har gratis adgang, andre betaler en entré på 50 kr.

Lørdag den 26. september 2020 
Maria Rehling Refer: 
”En oplyst borger i Helsingør i første halvdel af 
1800-tallet” - belyst gennem Børge Reiersen Lunds 
efterladte papirer.

Færgemand og brændevinsbrænder Børge Reiersen Lund 
blev født i 1784 og døde i 1858, og han levede hele sit 74-åri- 
ge liv i Helsingør i Sundtoldtidens sidste æra. B.R. Lund 
kan betragtes som et idealtypisk eksempel på en oplyst bor
ger, som formå

ede at reflektere sit liv på skrift. Ved 
sin død efterlod han sig en række pa
pirer, som er bevaret gennem seks ge
nerationer. De efterladte papirer re
præsenterer flere forskellige genrer: en 
slægtsbog, en dagbog, tre breve og en 
levnedsbeskrivelse. Der er tale om så
vel et personalhistorisk som kulturhi
storisk kildemateriale, idet det dels af
spejler B.R. Lunds personlige liv, dels 
livet i Helsingør, ligesom nationale be
givenheder omtales. Kildematerialet 
foreligger ordret transskriberet og er 
forsynet med en introduktion til perio
den og til hver enkelt kilde. Det er det
te materiale, som her skal fremlægges.
Maria Rehling Refer er cand.mag. i 
dansk og minoritetsstudier og master i 
teologi.

Børge og Johanne Elisabeth Reiersen Lund. 
Foto i privat eje.
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Martin Davidsen. Foto: kelterphotography.

Lørdag den 31. oktober 2020
Martin Davidsen:
Danskernes alkoholforbrug i 
1600-tallet

Mand er ej ærlig, om ej han drikker - 
drukvaner i 1600-tallet

”Et menneske, som ikke drikker hver 
dag, er ikke ærligt”.

Op gennem historien har danskerne altid haft ry for at gå godt til flasken. Lyt til 
vaner og uvaner, drikkevaner for høj som lav, fine og usle, soldater og håndværke
re, borgerskab og adelens fornemheder. Dette foredrag tegner danskerne som folk 
og sætter spor den dag i dag. Det er en fortælling om drikkevaner op gennem hi
storien - i 1600-tallet var øl sundere end postevand. Uden øl gik verden i stå. 
Martin Davidsen er forfatter og foredragsholder samt bosat i Helsingør. Han har 
særligt interesseret sig for 1600-tallets Danmark - tiden omkring enevældens 
indførelse i 1660, og har skrevet en række bøger, hvis handling er henlagt til 
1600-tallets krige og intriger.

Lørdag den 28. november 2020
Jacob Isager:
”Plinius den Ældre. En romers syn på græsk og romersk 
kunst.”

I januar 2020 udkom med titlen ” En antik kunsthistorie” Ja
cob Isagers oversættelse med indledning og kommentarer af 
de bøger af Plinius den Ældres Naturhistorie (fra ca. år 77), 
der omhandler hans meget omfattende behandling af græsk 
og romersk kunst og arkitektur. Hans stoiske natursyn til
siger ham bl.a. at rette kritik af det overforbrug af naturens 

ressourcer, som overklassen er skyld i i deres selviscenesættelse. Det skaber en 
interessant diskussion af (politisk) brug og misbrug af kunst og af romersk men
talitet versus den græske.
Jacob Isager er forhenværende docent, dr.phil. Han blev i 1969 cand.mag. i klas
sisk filologi fra Aarhus Universitet. I 1973 ansat som lektor og senere docent 
ved Institut for Klassiske Studier på Odense Universitet/nu Syddansk Universi
tet. Han har også været direktør for Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i 
Rom samt formand for Folkeuniversitetet i Odense.
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Returadresse: Helsingør Museumsforening 
v/ Bente Thomsen, Roret 227, 3070 Snekkersten

Lappen ca. 1960. Foto Helsingør Museer.


