Historiens Dag i Helsingør lørdag
3. september 2022
Museerne Helsingør og Helsingør Museumsforening arrangerer i år en »Historiens Dag«, som foregår
lørdag den 3. september kl. 11-15 i det centrale Helsingør.
I løbet af dagen vil der på Kulturværftet være tre foredrag, som handler om Helsingørs historie på forskellige
tids- punkter.
Foredragene foregår på 1. sal på »Dækket«. Foredragene varer ca. 45 minutter.
Foredrag på Kulturværftet
Kl. 11.00 vil Erik Gøbel tale om Sundtolden.
Erik Gøbel er historiker og seniorforsker i Rigsarkivet i København. Erik Gøbel har et omfattende forfatterskab bag sig og har senest udgivet: "Under sejl til Asien, Afrika og Amerika, 2021".
Kl. 13.00 taler Ulla Kjær om Marienlyst Slot. Ulla Kjær er dr.phil i kunsthistorie, museumsinspektør og
seniorforsker på Nationalmuseet.
Ulla Kjær har bl.a. skrevet bogen: "Nicolas-Henri Jardin – den danske klassicismes fader, 2015".
Kl. 14.00 taler Jakob Seerup om: "En søofficers oplevelser i 1700-tallets Helsingør".
Jakob Seerup er cand.mag. i historie, ph.d. i flådehistorie og ansat som museumsinspektør ved Bornholms
Museum. Jakob Seerup har beskæftiget sig meget med vagtskibene i Sundet.
Arrangementer i byen
Skibsklarerergården er åben kl. 11- 15, og der vil være arrangementer for børn.
Kl. 12.00 står historikeren og forfatteren Birgitte Jørkov for en rundvisning i byen med titlen: "Helsingørs
historie for begyndere". Den vil i høj grad tage udgangspunkt i byens murmalerier.
Kl. 13.00 står volontør Henrik Hey for en historisk vandring på Helsingør Kirkegård med særligt henblik på
"Skibsklarerernes gravsteder og gravmæler".
Vandringerne begynder ved Kirkegårdens kontor, hvor der fortælles om begravelser i og omkring byens to
gamle kirker fra middelalderen og indtil 1580. – Da anlagdes en Assistens Kirkegård, hvor den ligger i dag –
dog med senere betydelige udvidelser til de nuværende 15 tønder land.
Herefter vandres ned over Kirkegården, hvor der dvæles ved skibsklarerernes gravsteder, herunder de mange engelske fra 1800 -1850, mindestenen for færgemanden Lars Bache og gravmælerne over Wibroe og
Tvede.
Varighed: 1-1,5 time
Tilmelding til Kirkegårdens kontor 4921 0589 senest fredag d. 2. sept. kl 12.00. Max 25 deltagere.
Mødested: Kirkegårdens kontor, Møllebakken 6, lørdag d. 3. sept. kl 13.00
Alle dagens arrangementer er gratis. Programmet er med forbehold for justeringer. Spar Nord har ydet
økonomisk støtte til »Historiens Dag«.

