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I min leder i »Forening & Museum« nr. 2 skrev jeg:
»Jeg håber, at min leder i medlemsblad nr. 3, der
skal udkomme efter sommerferien, IKKE vil indeholde noget om de lokale museers trængsler eller
om Coronaen«.
Det håb er opfyldt, men desværre er jeg nødt til
at omtale mindre foreningers trængsler i forbindelse med regler om hvidvask. Loven om hvidvaskning
kom i 2017, men det er svært at vurdere om reglerne
er bankernes eller statens. Bankerne har i den grad
fået problemer med hvidvaskning og er måske derfor ekstra forsigtige.
En ting er, at bankerne hæver gebyret for at have
en foreningskonto, hvilket gør ondt på små foreninger. Noget andet er de krav, der stilles ved et kasserer- og/eller formandsskifte. Da jeg blev formand for
Helsingør Museumsforening, ville jeg gerne have
indsigt i vores bankkonto. Det opgav vi, da det var
for besværligt.
Da vores søsterforening i Espergærde fik ny formand ønskede banken opdatering af følgende:
•	CVR nummer, adresse, og kontaktoplysninger
skal være opdateret på www.virk.dk
• Vedtægter
•	Bestyrelsesoversigt ... udfyldes og underskrives i
hånden
•	Hjælpeskema … udfyldes med kontaktoplysninger og ønsker om fudmagtsforhold mv.
•	Personlig legitimation på alle bestyrelsesmedlemmerne og evt. fuldmagtshavere. Fra hver, skal vi
bede om tydelig kopi af 2 stk. gyldig legitimation,
pas og kørekort eller sundhedskort.
I foreningen bruger vi over 200 kr. om året pr.
medlemskab på 4 foreningsblade samt frimærker og
årbogen. Med et kontingent på kr. 225,00 for enlige
og kr. 275,00 for par er der ikke meget, vi kan hvidvaske. Selvom vi ville.
Der har i årets løb været en livlig debat om, at
bankerne spænder ben for det frivillige arbejde i foreninger. Ingen går ind for hvidvask, men hvorfor ikke indføre en bagatelgrænse. Så kan vi i bestyrelserne bruge vores tid på andet end bureaukrati.
Tom Sinding
Formand for Helsingør Museumsforening
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På dette håndtegnede kort fra 1859 til Traps første udgave af det topografiske værk om Danmark,
er Ankerbakken angivet som »Ankerplads«.

Af Lars Bjørn Madsen
Kort før julen 2020 besluttede byrådet
sig for placeringen af seks planlagte, såkaldte »affalds-øer« i bymidten, så beboerne kan aflevere sorteret affald i nedgravede containere. Et af stederne bliver Ankerbakken ud for Grollowstræde
ved Strandgade, et sted med en særegen
kulturhistorie og måske derfor lidt problematisk for placeringen af en sådan affalds-ø. Jeg skal ikke her ytre mig i en
debat for og imod, men derimod bidrage
med lidt om stedets historie.
Frie ankre til borgerne
Ankerbakken er en god gammel betegnelse fra sundtoldstidens Helsingør.

Navnet er ikke et egentligt gadenavn,
men betegner en af de sandbanker,
der i sundtoldstiden fandtes mellem de
mange små haver og bådebroer langs
Strandgade vest for havnen. Man skal
lige huske på, at Strandgade oprindelig var dannet langs den åbne strand
ved opfyldning, efterhånden som husenes sidelænger voksede sig længe-

Forsidebilledet
Et maleri fra 1832 viser rækken af henlagte
ankre op mod en rest af den gamle
bymur ud for Strandgade 95. Udsnit af
maleri på skydeskive i Helsingør Kongelig
Privilegerede Skydeselskab.
Kilde: Lars Bjørn Madsen
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Christoffer W. Eckersberg tegnede i 1826 dette billede, der er betegnet »Udsigt fra Stranden syd
for Helsingør mod Vagtskibet, Briggen Falster«. Hvor præcis kunstneren har stået, kan ikke siges
med sikkerhed, men en ankerplads har i hvert fald været etableret ved de optrukne både, antagelig
ved den sydvestlige ende af Strandgade. Statens Museum for Kunst.

re og længere ned mod stranden fra
Stengade og snart skabte behov for, at
gårdsrummene lukkedes af med tværbygninger langs den nye Strandgade.
På de stadig åbne arealer mod vandet
kunne fiskere, færgemænd og lodser
trække deres både op på land. Ud for
Grollowstræde lå Ankerbakken, som
blev brugt som oplagsplads for de ankre, man fiskede op ude i Sundet. Stedet kaldes da også blot »Ankerplads«
på Traps kort over Helsingør fra 1859;
et af de få kort, der klart markerer stedet.
Man kan spørge sig selv, hvorfor
kostbarheder som ankre kunne fiskes
op fra havet, men det skyldes blandt
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andet, at skipperne kunne have været
nødt til at kappe ankeret for hurtigt at
kunne komme videre i tilfælde af, at
det blæste op til storm, eller at ankrene simpelthen ikke var sikret godt nok.
Ofte satte skipperen en flydebøje ved
stedet i håb om senere at kunne vende
tilbage og fiske ankeret op igen, men
det var naturligvis ikke altid muligt.
Siden 1770 havde byens borgere haft
ret til at bjerge disse ankre som deres
ejendom, hvis ikke det forliste anker
var markeret ved nævnte flydebøje. Fiskere, færgemænd og andre borgere i
selvbestaltede bjergelaug kunne således fiske de forliste ankre op med udsigt til en god, ekstra fortjeneste.

Ankerfiskeriet
Færgemanden Lars Baches søn, Niels
Bache erindrer ankerfiskeriet i sin
bog fra 1905 om sin berømte far:
»Først strøg man Ankeret. Man slæbte en Klo, d.v.s. en Dræg [mindre Anker] uden Flige på Bunden af Søen efter en Baad, som sejlede frem og tilbage. Naar Kloen fik fat i det Anker,
man søgte; ofte et ukendt, som maaske
havde ligget et Aarhundrede paa Havets Bund, saa slap man paa det, d.v.s.
man satte sit Mærke paa et Hold over
det, og saa var det den Mands Ejendom, som havde strøget det. Saa benyttede man det første gunstige Vejr,
inden Fremmede stjal det, eller Holdet
blev afsejlet til at fiske det. Det skete ved at to store Baade med en stærk
Bom imellem sig, der tjente som et
Bratspil [drejelig aksel], lagde sig over
Ankeret, om hvis opstaaende Flig man
fik anbragt et stærkt Tov, og saa hivedes det op og blev bragt ind til Kranen
hængende mellem begge Baade.«
Det blev dog i 1783, senest 1824,
bestemt, at de opfiskede ankre, såkaldte »blinde Ankere«, skulle ligge i
»Aar og Dag«, hvilket i realiteten var
mindst to måneder på et offentligt sted
til skue for den eventuelle rette ejermand, førend finderen kunne hente sin
bjærgeløn eller beholde ankeret. Dermed opstår vel de egentlige ankerpladser.
De henlagte ankre
Ankerbakken har næppe været det
eneste sted for disse opfiskede ankre, idet der op mod resten af den gamle bymur nær Øresunds Toldkam-

Denne tegning, måske af Otto Sørensen, fra
1880’erne, viser en af bådepladserne ved
Strandgade, og bag plankeværket aner man
nogle af de opfiskede ankre. Stedet kan godt
være den nuværende Ankerbakke ud for Grollowstræde. Tegning på Museet for Søfart.

mers plads var indrettet en ankerplads. Et maleri fra 1832 af toldkammerbygningen viser en stribe ankre henlagt langs muren. Den nuværende Ankerbakke kan være taget i brug
omkring 1842, hvor der sikredes adgang til stranden over grunden, og i
1854 erhvervede kommunen for 2.735
rigsdaler den tomme strandgrund,
som murermester Metzlaff havde liggende over for sin ejendom på hjørnet af Strandgade 45 og Grollowstræde 1-3. Kommunens nyerhvervede
strandgrund omfattede desuden en bådeplads, som straks købtes af færgemand Frederik Hansen.
Ankerbakken blev afskåret fra
stranden og Øresund i forbindelse
med omlægningen af Nordbanen i årene 1890-91 til den nuværende Kystbane og etableringen af det store stationsterræn og Jernbanevej i den forbindelse.
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Lidt historie om en soldater
familie på Kronborg i det
19. og 20. århundrede
Af Marianne Petersen-Braun
Carl Christian Madsen, født 1829, død
1898, var vores oldefar. Hans familie kom oprindeligt fra Søllerød, hvor
de var bomuldsvævere. Hans forældre
var Hendrik Madsen og Stine Davidsen fra Virum .
Om han selv har lært en profession,
er ukendt. Han var dog i dugmagerlære et stykke tid.
Det næste vi ved om ham er, at han
udgav sig for at være ældre end han
var, og at han var med i krigen 18481849 imod Østrig og Preussen.
Hvad vi så også har på skrift er, at
han bliver rosende omtalt for modig og

Gravsten over forfatterens oldeforældre Carl
Christian Madsen og hustru A.M. Madsen, født
Døssel.
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hæderlig opførsel ved slaget ved Dybbøl skanse og ved Bov i 1864 (nævnt
i 18. bataillons historie). Der eksisterer gamle daguerreotypier af ham med
ordener og udmærkelser, da han efter
krigen blev udnævnt til »Dannebrogsmand« og krigsassessor.
I mellemtiden må han have lært oldemor, Anna Margrethe Christine
Døssel, at kende. Hun kom fra Glückstadt ved Elben nordvest for Hamburg,
hvor hendes far, Tim Døssel vist var
daglejer eller arbejdsmand. Hun var
født 1836 og døde 1923. I vores gemmer findes hendes rejsepas, som giver
hende lov til at rejse til Danmark for at
blive gift (omkring 1860).
Dette pas vidner om den særstatus
som hertugdømmerne Slesvig og Holsten havde op til krigen 1864, selv om
de hørte under den danske krone.
Oldefars karriere
Oldefar fortsatte sin løbebane indenfor militæret og var efter krigen 1864
først stationeret på Frederiksberg Slot
og fra 1870’erne på Kronborg. Familien, der talte 13 børn – hvoraf dog kun
8 nåede voksenalderen – boede i en af
de lejligheder, der var indrettet på slottet til soldater og underofficerer. Oldefar fik som stabssergent en lejlighed i
stueetagen tæt ved indgangen til kase-

Det indridsede navn og årstal skimtes svagt på ruden.

matterne. Et indridset navnetræk i ruden på døren ind til deres lejlighed
vidner endnu idag om familiens bolig:
en af hans sønner, Viggo, ridsede navnet V. Madsen og årstallet 1891 i ruden
til døren – og det fik han klø for.
Familien var dybt nationalt sindet.
Det vidner børnenes – særlig pigernes – navne om: Thyra, Olga, Dagmar
og Margrethe. Drengenes navne var
lidt mere varierede: det var Emil, Carl,
Viggo samt den yngste Emanuel, vores morfar.
Det var blevet min oldemor strengt
forbudt at tale plattysk eller tysk med
sine børn, hvilket så gav udslag i, at de
allesammen kun kunne bande på plattysk: dyvelspak, deivelskerle, schietkram og andet var de ord min morfar
huskede.

Hun var vist nok en arrig sjæl! Men
ganske køn.
Hun lavede vist nok nogle meget
specifikke retter, bl.a. »tyske klumper«
og pottkæs (osterester revet og rørt op
med brændevin).
Børnene voksede op på Kronborg
og kunne benytte hele slottet og udenværkerne som legeplads.
De tre ældste drenge kom i lære
(blikkenslager, guldsmed?) og en af
dem giftede sig med en fiskerdatter
(Julie Svendsen fra Skotterup). Endnu i dag ligger deres fiskerhus på hjørnet af Strandvejen og Klostermosevej,
dog i noget ombygget stand med kviste og en bastant mur ud mod Strandvejen. De havde en datter Rigmor, som
meget senere donerede husets inventar til Nationalmuseet. Denne procedu7

re er omtalt i bogen fra »Snekkersten
til Helsingør«.
Morfar arvede i halvtredserne størsteparten af dette hus, men kunne ikke
udbetale medarvingerne, så huset måtte sælges.
Morfars liv
Morfar Emanuel Lauritz Theodor, født
1882, død 1967, havde åbenbart lyst til
bogen og gode evner. Han kom derfor på latinskolen i Kongensgade. Skolegangen blev dog afbrudt, da hans fader døde i 1898. Så han kom i tømrerlære i Helsingør. I hans lærekontrakt
er det også anført hvem der var hans
formynder og værge, noget som hans
mor som kvinde ikke kunne varetage!
Det var dog åbenbart kun en kortere tømrerperiode. Da han var udlært som svend (eksamensbeviset findes, hans svendestykke var en ligeløbet femtrins trappe) aftjente han sin

Forfatterens morfar under udstationeringen i
Sønderborg. Det er morfaderen i midten af billedet.
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Forfatterens oldemor i mantille holder opsyn i
museumslokalerne på Kronborg.

værnepligt og forblev i militæret som
underofficer (sergent). Han oplevede
Genforeningen i 1920, og blev stationeret i Sønderborg for en toårs periode, men så trak Helsingør og familien igen.
Efter faderens død havde hans moder
og yngste søster (Margrethe) fået arbejde som kustoder og opsynspersonale i
museerne på Kronborg og boede fortsat
på slottet – i hvertfald i en årrække.
Midt i tyverne tog Emanuel sin afsked med pension og tjente derudover til livets ophold med diverse andre aktiviteter, dog altid med et ben
på Kronborg. Blandt andet forpagtede han Espergærde Sø-Badeanstalt om
sommeren indtil ca. 1935, hvor det var
blevet »moderne« at bade direkte fra
stranden og det ikke kunne betale sig
at montere anstalten hvert forår og demontere den om efteråret.
Om vinteren og i efterårsmånederne gik han vagt på Kronborg om natten indtil han var højt oppe i halvfjerserne.

Espergærde Sø-Badeanstalt. Billedet er fra 1940’erne. Fra Kjeld Damgaards arkiv.

Espergærde Søbade-Anstalt, 1930, med afdeling for damer og herrer, hvor man i øvrigt også kunne få «varme søbade«. Forfatterens morfar til højre, mormor med mørk kåbe, og forfatterens mor
med hvid badekåbe.
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Russerkirkegården ca. 1965. Foto: Kjeld Damgaard.

Mange teorier om Russerkirkegården
Af Kjeld Damgaard
I de flestes bevidsthed kaldes den ubebyggede grund mellem Strandvejen 206
og 208 for »Russerkirkegården«, »Russervænget« eller »Russergraven«. Men
allerede her er der tvivl om det nu også
er korrekt. Måske var det ikke her, der
blev begravet russere – måske?
Seks forskellige forklaringer
på stedets navn
Der er adskillige kilder til denne historie, men desværre kun sekundæ10

re kilder. Det betyder, at vi ikke kan
dokumentere hvilken der er rigtig, eller om nogen af dem er rigtige. I 1957
skrev en – i øvrigt ukendt – A. Nielsen en artikel i tidsskiftet »Vikingen«.
Heri hævder han, at Russerkirkegården
i virkeligheden ligger i baghaven til
Strandvejen 208. Villaen her blev bygget i 1891, og ligger altså delvist henover den oprindelige gravplads.
Samme kilde beretter, at baggrunden for kirkegården var den voldsomme byldepest, der i årene 1704-11 hærgede store dele af Nordeuropa. På

trods af karantæne og andre foranstaltninger kom smitten alligevel til Helsingør i 1710. Der er forskellige beretninger om hvordan det skete. En af beretningerne går ud på, at det var fiskere, der havde holdt forbindelsen til
Sverige ved lige, selvom man vidste,
at smitten var udbredt i Skåne og resten af Sverige. En anden version – og
mere udbredt version – konkluderer,
at smitten blev bragt til Helsingør med
hjemvendende soldater, der havde deltaget i Store Nordiske Krig i Skånelandene.
En lidt anderledes version går på,
at to russiske skibe sent på året 1710
landsatte og begravede en del døde
matroser og sømænd på stranden syd
for Snekkersten. Hvis denne begivenhed faktisk fandt sted – hvilket vi heller ikke har dokumentation for – så
kan det teoretisk også have været ofre
for pesten.
Uanset hvilken af de tre teorier,
der er korrekte, så kan vi konstatere,
at pesten spredte sig voldsomt i Helsingør i løbet af kort tid. Man forsøgte at afspærre Helsingør fra omverdenen med en afspærring (Cordon Sanitaire) fra Lokkerup (ved Skotterup) og
hele vejen til Villingebæk i nord, men
det stoppede alligevel ikke smitten i at
brede sig til København.
Ifølge A. Nielsen fastholdt man helt
op til slutningen af 1800-tallet, at Russerkirkegården skulle bevares. På stedet
var ligefrem opsat et kors med indskriften »Her fandt saa mangen Sømænd
Hvile«. Og hvert år til Sankt Hans lagde fiskerlejets unge piger blomster
ved korset. Men igen er vi på usikker

A. Nielsens tegning af det forsvundne kors.

grund. Der findes ingen fotografier af
korset, kun en tegning – endda tegnet
efter erindring. Ifølge A. Nielsen stod
korset tæt op ad stengærdet bagerst på
grunden, men om det var på den nuværende ubebyggede grund, eller på
Strandvejen 208 er ukendt.
I ovennævnte er redegjort for tre teorier om at begravelserne er knyttet til
pesten i 1710-11. Men det er imidlertid ikke de eneste historier om episoden, der har verseret blandt de gamle
fiskere i Snekkersten og Skotterup. En
fjerde version lyder på, at de russiske
sømænd døde af skørbug. Hvis det er
korrekt kan historien være foregået på
et helt andet tidspunkt.
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En helt femte version fortæller, at begivenheden først fandt sted i 1830’erne og at præsten i Tikøb tilmed efterfølgende indviede jorden til kirkegård.
Det har heller ikke været muligt at dokumentere denne version, heller ikke
hvad angår indvielsen af stedet. Præsten i Tikøb har tilsyneladende ikke
nævnt noget om dette i sine efterladte papirer, kirkebøger eller protokoller.
Og episoden er tilsyneladende heller
ikke omtalt i datidens aviser.
Fisker Axel Hansen i Skotterup og
fisker Jens Jonassen i Snekkersten berettede begge, at der var tale om marinere fra zarens flåde. To russiske linjeskibe eller fregatter lå omkring 1805
på Lappegrunden, med et voldsomt
koleraangreb iblandt besætningen. De
døde sømænd blev kastet udenbords
og drev i land lidt syd for Snekker-

Fisker Axel Hansen, Skotterup. Foto fra
1970’erne. Fra Kjeld Damgaards arkiv.
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sten, hvor de blev begravet på en del af
ejendommen »Paulinelysts« jorder.
Endelig er der endnu en (sjette) teori. Det var ikke usædvanligt, at man
fandt strandvaskere langs kysten. Øresund var et befærdet farvand. Nogle sømænd faldt overbord i hårdt vejr.
Andre blev lempet udenbords, hvis de
døde. Når disse blev fundet, kunne de
som oftest ikke identificeres, og man
kunne hverken fastslå nationalitet eller
religiøs overbevisning. Og det sidste
var vigtigt. Når man ikke med sikkerhed vidste om sømændene var kristne, så kunne de ikke komme i indviet jord. Derfor blev de straks begravet
tæt ved stranden. Det havde også den
fordel, at man mindskede smitterisikoen, hvis strandvaskeren var død af en
smitsom sygdom.
Resultaterne er usikre
Alle disse teorier om hvorfor stedet
den dag i dag kaldes Russerkirkegården er alle forsøgt efterprøvet. Indtil
nu desværre uden noget sikkert resultat. Kirkebøger er gennemset, gamle
beretninger undersøgt, gamle kort undersøgt – alt uden resultat. Faktisk var
der også en prøveudgravning i 1993
ledet af arkitekt Per Christiansen. Men
intet brugbart resultat, udover at udgravningen syntes at vise, at kirkegården måske skulle findes under eller ved det andet nabohus, Strandvejen 206?
For nogle år siden indledte Det Kgl.
Bibliotek scanningen af gamle danske
aviser. I de gamle danske aviser havde
man ikke på samme måde som i dag
nyhedsstof som det vigtigste, men der-

Russerkirkegården 2008. Foto: Kjeld Damgaard.

for kunne de godt have haft en notits
om en sådan hændelse. Men heller ikke her har vist sig et brugbart resultat.
I 1894 blev arealet (matr. nr. 7z,
Snekkersten) mageskiftet, således at
det af søstrene Tegner fra Paulinelyst, blev overdraget Statskassen. I
de dokumenter, der blev udfærdiget i
den anledning (samt i en ældre erklæring fra 1860), står intet om en kirkegård eller lignende. Stedet omtales
alene som garntørringsplads for Snekkerstens fiskere. I mageskiftet nævnes
dog et stengærde, som danner parcel-

lens grænse mod øst – et stengærde,
som det blev tilladt at fjerne. Måske
er det det stengærde, der ses på tegningen, men i så fald har korset stået
tæt på Strandvejen – og ikke bagerst
på grunden? I øvrigt nævnes det også, at pladsen skulle planeres inden 1.
marts 1894. Så måske er de sidste rester af kirkegården fjernet ved den lejlighed?
Så indtil videre må man selv vælge en
af ovennævnte teorier og udnævne den
til den mest sandsynlige.
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Foredrag i efteråret 2021
Foredragene begynder kl. 14.00
og foregår i Smedenes Hus, Strandgade 46, Helsingør.
Foredragene er gratis for medlemmer af Helsingør Museumsforening.
Ikke-medlemmer er velkomne mod en beskeden entré på 50 kr.
Lørdag den 25. september 2021 kl. 14.00
Asger Berg:
Liget i skoven. Ung mand dræbt i Gribskov 1944
Foredraget har titlen »Liget i skoven« og handler om en
ukendt ung mand, der i 1944 blev fundet skudt i Gribskov.
Hans navn og omstændighederne kom aldrig frem, hverken
under eller efter krigen. I 2019 lykkedes det foredragsholderen ved arkivstudier (+ en portion held) at opklare drabet, og
hans artikel om det blev bragt i Museum Nordsjællands Årbog 2019.
I foredraget kombineres den unge mands historie, baggrunden i besættelsestiden
og Asger Bergs arbejde med kilderne. En vis berøring med Helsingør ligger der
i, at den unge mand var blevet hvervet af Gestapo i Helsingør. Efter foredraget,
der omfatter ca. 30 PowerPoint-plancher, vil der være mulighed for diskussion.
Asger Berg (født 1949) er cand.mag. fra Københavns Universitet 1978. Gymnasie- og HF-lærer 1978-2011. Han har skrevet mange artikler om litteratur og lokalhistorie i antologier, tidsskrifter og årbøger. Ved siden af aviserne har han
som professionel revyforfatter bidraget til revyer over hele landet.
Lørdag den 30. oktober 2021 kl. 14.00
Lars Kjølhede Christensen:
Da Danmark var Nordens Detroit.
Om Ford Motor Company
Danmark var en gang blandt de førende bilproducerende nationer i Europa.
I 1919 åbnede Ford Motor Company en bil-samlefabrik på Nørrebro i København. Ford var dengang verdens største bilproducent, men fabrikken i Danmark
var blot Fords anden i Europa og den første på fastlandet.
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Fra København leverede man med stor succes biler til det meste af Nordeuropa. I
1924 blev en ny og større fabrik opført i Sydhavnen. Og fra Danmark udgik initiativer til nye samlefabrikker i Tyskland og Sverige.
Andre blev inspireret af Fords succes, og i 1930’erne blev der samlet både Citroën, Mercedes, Chrysler og Chevrolet i København. I efterkrigstiden blev det
imidlertid i stigende grad urentabelt at samle biler i Danmark, og samlefabrikkerne lukkede en efter en.
Med hovedvægten på Ford Motor Company A/S fortælles historien om, da Danmarks hovedstad var Nordens Detroit.
Om Danmarks første samlebånd som blev installeret i en baggård på ydre
Nørrebro. Om den legendariske Ford T, der revolutionerede bilindustrien. Om
de danske fagforeninger, som ikke ville finde sig i alt hvad der blev dikteret fra
USA. Om tyskerne som kom til Danmark, for at studere bilproduktion. Og om
hvordan efterkrigstidens danskere foretrak den snusfornuftige Anglia og den
driftssikre Taunus frem for dyre Dollargrin.
Foredraget ledsages af et stort udvalg af historiske fotos.
Lars Kjølhede Christensen er historiker, forfatter og ph.d. Han har mere end 20
års erfaring fra ansættelser i museumsverdenen, bl.a. som seniorforsker ved Nationalmuseet og museumsinspektør i Helsingør.
Lørdag den 27. november kl. 14.00
Inge Schjellerup:
Inkaer, mumier og glemte byer
I det 15. og 16. århundrede var inkaerne en af de mest højtstående indianerkulturer på det amerikanske kontinent med
en velordnet samfundsstruktur og en højt udviklet teknologi,
men uden et egentligt skriftsprog. Afdøde inkaherskere »levede« videre som mumier i deres paladser med deres efterkommere og tjenerskab, og den nye hersker skulle finde ny jord. På mindre end
100 år erobrede inkaerne et rige, der strakte sig fra det sydlige Colombia i nord
til langt ned i Argentina og Chile i syd. Vandkanaler, vejsystemer og byer blev
forladt, da over halvdelen af befolkningen døde efter spaniernes erobring, især
på grund af de europæisk indførte sygdomme. En stor kultur gik til grunde, men
Inge Schjellerups mange års forskning under ekspeditioner ind i regnskoven har
bragt megen ny viden om inkaernes rige.
Inge Schjellerup er seniorforsker ved Nationalmuseet.
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Byvandring i Helsingborg
fredag den 10. september 2021

Foto: Ingrid Dora Jarnbjer.

Mødested Sundbusterminalen kl. 10.10, hvor Elisabeth Thorsen vil uddele billetter.
Ankomst til Helsingborg hvor Ingrid Dora Jarnbjer tager imod.
Vi spadserer op til den smukke gamle Maria kirke. Her er blandt andet en smuk altertavle fra
omkring 1450.
Efter kirken går vi op til Billepladsen og videre ad Södra Storgatan hen til Stortorget. Vi
fortsætter mod nord ad Drottningsgatan forbi Dunkers Kulturhus, videre forbi Konserthuset
til Teatret og Sankt Jörgens plads. Derefter går vi mod syd ad Fågelsångsgatan, hvor der
ligger et meget fint gammelt træhus, hen til Norra Storgatan hvor vi bl.a. ser Jacob Hansens
hus. I Springpostgränden går vi ind i Henckelske gården, som er en gammel handelsgård
fra 1600-tallet. Overfor ligger Gammelgården, som før i tiden var byens fineste hus. Det er i
bindingsværk og fra 1700-tallet.
Vi slutter turen med frokost, som bliver »dagens« på en af de lokale restauranter.
Under turen fortæller Ingrid om byens historie og om nogle af de personer, som har levet og
arbejdet i denne historiske by.
Pris 180,00 DKR for færgebillet, byvandring og frokost. Der serveres vand til maden (anden
drik er for egen regning), kaffe og te hører med til »dagens«.
Betalingen sker kontant til Ingrid med lige penge. Maks. antal deltagere er 25 personer.
Tilmelding til Elisabeth Thorsen på e-mail: elisabeth.p4@gmail.com fra den 27. august.

