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Åbningstider
Kirkekontoret:

Tirsdag-fredag kl. 9-12; 
tirsdag tillige kl. 16-18 

Kirken:
Tirsdag-søndag (mandag lukket)

16/5-15/9: Daglig kl. 10-15
16/9-15/5: Daglig kl. 10-14

v/ Peter Christiansen, Sct. Mariæ Kirke
Sct. Anna Gade 38, 3000 Helsingør

Telefon: 4921 0048
e-mail: sekretariatet@sctmariae.dk

Menighedsrådets sekretariat

w w w. s c t m a r i a e . d k
Her findes bl.a. oplysninger om arrangementer 

og aktiviteter i kirken, f.eks. gudstjenester, fore
drag og koncerter. Der findes også mange prak

tiske oplysninger om, hvad man skal foretage sig 
i forbindelse med anmeldelse af en fødsel, fore
tagelse af vielse mv. Hjemmesiden, der løbende 
opdateres, er et udmærket supplement til kirke
bladet, idet den omtaler arrangementer, der er 

fastlagt efter kirkebladets deadline samt oplyser 
om evt. ændrede eller aflyste arrangementer.

Sognets hjemmeside:

Sct. Mariæ Sogns Kirkeblad
Nummer 3/2021  august  september  oktober  37. årgang

Udgives af Sct. Mariæ Sogns menighedsråd og postomdeles gratis til alle husstande i Sct. Mariæ Sogn. Udkommer 4 gange 
om året. Redaktion: Sigurd V. Stubbergaard, Jørgen Ingberg Henriksen, Bjørn Standhart og Peter Christiansen (ansvh.).

Layout: Lars Bjørn Madsen. Tryk: Nofoprint A/S, Vallensbæk. email: kirkebladet@sctmariae.dk. 

Kirkekontoret
Kordegn Louise Tyler 

Sct. Anna Gade 38, 3000 Helsingør
Telefon: 4921 1774

e-mail: sktmariae.sogn@km.dk
Kontortid: Se spalte t.v. på denne side.

Sognepræst kbf
Sigurd V. Stubbergaard

Sct. Anna Gade 40, 3000 Helsingør
 Telefon: 5355 3004 
  e-mail: svs@km.dk

Træffes telefonisk eller personligt efter aftale. 
Mandag fridag. 

Sognepræst
Jørgen Ingberg Henriksen

Stjernegade 16 g, 1.th. 3000 Helsingør
Telefon: 2168 9328
e-mail: jih@km.dk

Træffes telefonisk eller personligt efter aftale.
Mandag fridag.    

Kirketjener
Helle Olsson Hansen

Blishøj 10, 1.tv., 3000 Helsingør
Telefon: 2654 2200

e-mail: kirketjener@sctmariae.dk
Organist og kantor

Søren Gleerup Hansen
Bogensegade 11, 2., 2100  København Ø

Telefon: 2021 4716
email: organisten@sctmariae.dk  

Kirkeværge
Peter Christiansen

Gl. Hellebækvej 27, 3000 Helsingør
Telefon: 2094 7457

e-mail: kirkevaergen@sctmariae.dk
Menighedsrådsformand

Birthe Zetterwall Sørensen
Sophie Brahes Gade 10, st., 3000 Helsingør

Telefon 5152 9731
email: formanden@sctmariae.dk

Forsidebilledet
Sensommerstemning på Hel-
singør Kirkegård. Læs histo-
rien om kirkegården i Bjørn 
Standharts artikel side 12.
Forsidefoto: Lars Johanne-
sen 2018.
Foto af 1864-monumentet:
Bjørn Standhart 2021.
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»Midtvejs på vores vandring gennem 
livet befandt jeg mig i mørke, dybe sko
ve, forvildet fra den vej jeg burde følge.«
Sådan begynder Dantes rejse i Den gud
dommelige komedie, som blev skrevet i 
begyndelsen af 1300tallet. Med sig selv 
som hovedperson skildrer Dante en van
dring gennem de tre dødsriger: Fra hel
vedets pinsel over skærsildens renselse 
til paradisets lyksalighed.
»Uden hvile blæser helvedsstormen og 
river sjæle med sig, der må følge hvorhen 
den vil, imens de hvirvles, piskes, mis
handles, gennemruskes; og med véråb, 
med klage, hulken, møder de dens rasen.«
Sådan udmaler Dante helvedes pins
ler, i hvilke de forbandede bliver martret 
og tortureret. I Dantes forestilling lig
ger helvede langt nede i jorden, i mør
kets dyb. Selve riget er udformet som en 
kæmpemæssig tragt under den nordli
ge halvkugle, som snævres ind hen imod 
jordens midtpunkt, hvor helvedesfyrsten 
Lucifer er frosset fast i en kerne af is.
På Dantes vej gennem helvedet er næste 
stop på rejsen: Skærsilden. »Her vil jeg 
synge om det Andet Rige, hvor menne
skesjælen renser sig, og dermed bliver 
værdig til at stige op mod himlen,« skri
ver Dante.
Modsat helvedets mørke er skærsilden 
fyldt med opstandelsens lys, og menne
skenes synder er ikke utilgivelige. Det 
betyder, at de, der er landet her, vil nå op 
i himlen ved at gå igennem den rensen
de skærsild.
»Jeg løfted mine øjne, lod dem vandre, 

som op fra dalens bund mod bjergets tin
de, og så’ – som når hver morgen hori
sonten mod øst er lysere end der, hvor 
solen gik ned – et lys i spidsen af et kron
blad, der stråled øverst, klarest af dem 
alle.«
Dante er nu nået op til toppen af »Skærs
ildsbjerget«, hvor det jordiske paradis 
befinder sig, og hvorfra menneskene vil 
svæve op i det himmelske paradis. 
Sproget bliver svagt og forsigtigt, idet 
Dante når Paradis. Ordene rækker ikke, 
de nærmest kapitulerer over for det evige 

Himmel, Helvede og 
Hverdagslivet

 Gustavo Doré, Paradiso, 1868.

Af Sigurd V. Stubbergaard
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lys, det himmelske, som ordene ikke kan 
få greb om – og det bliver derved op til 
læseren selv, at se paradiset for sit indre.
I Paradiset handler det om en højere og 
mere abstrakt erkendelsesform. Det indi
viduelle er udvisket, og læseren skal for
beredes på at skue Gud med det indre – 
og ikke det fysiske – øje.
Med »Den guddommelige komedie« 
skabte Dante et fænomenalt billedværk, 
som gav os en forestilling om livet 
efter døden. Værket stod i de følgende 
århundreder som en uudtømmelig inspi
rationskilde, og de mange beskrivelser – 
både af de kropslige og konkrete pinsler 
i helvede og af det lyse og luftige para
dis –, slog rødder i den menneskelige 
bevidsthed, i vores kulturhistorie, sim
pelthen som billedet på livet efter døden.
Tænk blot selv efter. Luk øjnene for en 
stund og forestil dig Helvede eller Para
dis. For vores indre blik danser billeder
ne, former og farver,  og mange af dis
se forestillinger udspringer – på den ene 
eller anden måde – fra Dantes »Guddom
melige komedie«.

Men Dante ’opfandt’ ikke Helvede eller 
Paradis – han satte blot billede på det. 
Begge forestillinger – livet efter døden, 
enten som fortabelse eller i salighed – 
har altid været en indgroet del af menne
skets forestillingsverden.
I Vor Frue Kloster har vi i munkenes 
gamle spisesal, Lazarussalen, en række 
velbevarede kalkmalerier. De forestil
ler fortællingen om Lazarus fra Luka
sevangeliet. Her ser vi den arme Lazarus 
ligge under den rige mands bord, der er 
dækket til overflod. Mens den rige mand 
mæsker sig i godterne, må Lazarus – fuld 
af sår – spise af de krummer, som falder 
fra den riges bord. 
Da både den rige mand og Lazarus dør, 
så sker der mod forventning det, at den 
rige falder ned i dødsriget til smerte og 
lidelse, mens Lazarus bæres af engle op 
til Abrahams skød i himlen.
Munkene – som jo tiggede til dagen og 

»Den rige mands måltid«. Kalkmaleri i Lazarus-
salen i Vor Frue Kloster
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vejen – har nok identificeret sig med 
Lazarus, der også måtte affinde sig med 
det, der faldt ned fra de riges bord, og 
forventningen om »Abrahams skød« i 
det hinsides har givetvis givet dem mod 
og håb i dagligdagen.
Det afslører i grunden nok en vigtig 
pointe om vores forestilling om Helvede 
og Paradis. For livet efter døden – enten 
i Helvede eller i Paradis – er måske ikke 
først og fremmest en fremtidig begiven
hed, der venter på os i horisonten; det 
er nok snarere sådan, at tanken om livet 
efter døden er en tanke, der hører det
te liv til. 
Hvad der sker efter livet, det ved ingen 
af os, men hvad vi tror og håber på der 
sker, det har betydning for vores liv her 
og nu. Som en lampe vi går i møde, på 
én gang et lys i horisonten, samtidig 
med, at lyset også skinner på os, idet vi 
nærmer os.
Tanken om »liv efter døden« er i grun
den en tanke, der udspringer af, at vi 
erfarer livet som betydningsfuldt, og at 
den måde, vi vælger at leve på, slet ikke 
er ligegyldig. Vores liv betyder noget, 
vores liv er vigtigt. 
Den erfaring kender vi alle, den hører 
slet og ret med til livet, og sammen med 
den tanke, at livet er fyldt af mening, 

hører tanken om, at vores liv – på den 
ene eller anden måde – bliver ’bedømt’, 
en dom vil falde, dér ’på den anden side 
af livet’.
Livet er med andre ord på én og samme 
tid en gave, vi har fået livet skænket, og 
en opgave: Vi skal gøre os umage med 
det liv, vi er blevet givet.  
Kristendommen peger på, at livet ikke 
finder sin rette form blot ved at se ind ad 
– ved at bruge sin egen navle som kom
pas for de valg, man træffer. Derimod 
finder livet sin rette spænding, sin ret
te form, når det udspiller sig i en trefold 
mellem dig selv, Gud og din næste. 
Det betyder, kort sagt, at den kærlighed, 
vi har modtaget fra Gud, forstået som til
givelse, forstået som barmhjertighed, for
stået som nåde, den skal vi række videre 
– ikke til os selv, men til vores næste, det 
mennesker, der krydser vores vej.
Om vi så – når alt kommer til alt – skal 
op eller ned ad Dantes berømte stiger, 
om vi skal tage trinene mod mørket eller 
trinene mod lyset, det ved vi i grunden 
ikke, det går ud over vores forstand, men 
dog kan vi finde fred og frimodighed til 
at leve nu og her i ordene: »Gud er kær
lighed, og den, der bliver i kærligheden, 
bliver i Gud, og Gud bliver i ham« (1. 
Johannesbrev 14,16).

 

 

 

  

                          

 
 

                                                              

  Følg os på       
 

facebook.com/sctmariaekirke            instagram.com/sct.mariae 
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Babysalmesang i Sct. Mariæ Kirke  

Kom og nyd en musikalsk og intim stund sammen med dit barn i vores smukke 
kirke. Holdstart 7. september – tilmelding allerede nu

Allerede inden et barn fødes, kender det 
fra sin tid i maven sin mors stemme. Der
for er mors og fars stemmer også noget 
af det første, et barn knytter sig til. Baby
salmesang er en mulighed for at være tæt 
sammen med sit barn og samtidig stimu
lere og udvikle barnet med sang og bevæ
gelse i kirkerummet. Kirkerummet låner 
med sin skønhed og ro en særlig intensi
tet til samværet, samtidig med at stemmer
ne klinger på en helt ny måde under hvæl
vingerne.    

Babysalmesang er et tilbud til børn i alderen 38 måneder og deres forældre eller bed
steforældre. Holdet mødes en gang om ugen, hvor der synges, laves fagter, blæses 
sæbebobler og andre ting, der stimulerer børnenes sanser. Der kræves ingen andre for
udsætninger for at deltage end lyst til at være sammen med sit eget barn og andre lige
sindede med deres små børn om sang og musik. 
Babysalmesang ledes af Pernille Manly Larsen. Pernille er uddannet sanger og efter
uddannet underviser i babysalmesang hos Anne Mette Riis. 
Helsingør Domkirke og Sankt Mariæ Kirke samarbejder om tilbuddet om babysalme
sang. Det næste hold har opstart tirsdag den 7. september kl. 10.00 i Sct. Mariæ Kirke. 
Forløbet strækker sig over 12 undervisningsgange.  Det koster 200 kr. at tilmelde sig.  
Prisen inkluderer en sangbog. Der er plads til 10 på holdet. Tilmelding kan ske på kir
kens hjemmeside.

Skumringsgudstjenester i Sct. Mariæ Kirke
Som noget nyt i Sct. Mariæ Kirke ind
byder vi til »skumringsgudstjeneste« 
i vores flotte kirkerum. Almindeligvis 
begynder en gudstjeneste med en mor
gensalme, der byder solen og dagen vel
kommen, men salmebogen er også fuld 
af aftensange, som giver rum til tilvæ
relsens melankoli og til toner i mol. 
Træd til en af skumringsgudstjenester
ne for en stund ud af hverdagens trum
merum og lad roen og mørket sænke sig 
over kirke og krop. Kirkerummet fyldes 
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Sæsonstart for pigekoret og spirekoret
Pige og Spirekoret begynder korprøver igen onsdag d. 18. august. Vi øver hver ons
dag inde i kirken, spirekoret 15:3016:15 og pigekoret 16:3018:00. Man kan tilmelde 
sig på spirekoret.dk hvis man går i 0.3. klasse og til pigekoret på sctmariaepigekor.dk 
hvis man går i 4.9. klasse.
Efter en lang tid med zoom prøver og delte prøver i små grupper, aflyste koncerter og 
festivals, så håber vi nu på et lidt mere almindeligt efterår.

I spirekoret skal man ikke kunne læse, men lære om musik og sang på en legende 
måde med håndtegn, kanondanse og rytme og improvisationslege. Når man kommer i 
pigekoret, bliver det lidt mere alvorligt, og vi bruger tid på klassisk sangteknik, synge 
flerstemmigt, musikteori og hørelære. Vi synger salmer og danske sange og liturgisk 
sang. Det betyder dog ikke, at vi ikke beskæftiger os med musicals og popsange  ofte 
komponerer pigerne selv og spiller selv til nogen af sangene. I vores kor bygger vi et 
fællesskab så man har det godt og føler sig tryg. Vi tilstræber en sund stemmedannel
se med en langsigtet tanke på at danne en sanger og musiker. Man skal kunne virkelig 
mange ting som korsanger!

I efteråret synger pigekoret og spirekoret med til højmessen i Sct Mariæ Kirke d. 19. 
september og 31. oktober og i november synger de ved en tvoptagelse fra Kronborg 
Slotskirke. Søndag d. 12. december kl. 15.00 afholdes den fine Luciakoncert og sæso
nen afsluttes ugen efter med en koncert i Helsingør Domkirke.

Catarina Kynaston

med skøn musik, salmesang og læsninger og refleksioner fra præsten. Efter den lille 
gudstjeneste byder vi på et glas klosterøl. 
Torsdag d. 28. oktober kl. 17.30 (ved Sigurd V. Stubbergaard)
Torsdag d. 25. november kl. 17.30 (ved Sigurd V. Stubbergaard)
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KIRKEBIL
For gangbesværede, der ønsker 
at deltage i gudstjenester, er det 
muligt at bestille kirkebil. Man 
bestiller en taxa via Movias Flex
turordning, betaler selv og får en 
kvittering, som så refunderes af 
kordegnen.
Movias Flexturordning 
tlf.: 70 26 27 27.

SJÆLESORG
Det er altid muligt at henvende sig 
til en af sognets præster, hvis man 
har brug for sjælesorg. Præster har 
tavshedspligt. Man kan ringe eller 
maile og få en aftale med Sigurd 
Victor Stubbergaard eller Jørgen 
Ingberg Henriksen

Menighedsrådsmøder 
Alle møder er offentlige og afhol
des kl. 19.30 i foredragssalen.
Dagsordenen kan normalt ses på 
kirkens hjemmeside fra søndag før 
mødets afholdelse.
Referatet vil normalt være tilgæn
geligt på hjemmesiden senest søn
dag efter mødets afholdelse.

Ordinære rådsmøder afholdes 
kl. 19.30 på følgende dage:

Tirsdag den 14. september 
Tirsdag den 12. oktober 
Tirsdag den 9. november
Tirsdag den 11. januar
Tirsdag den 15. februar
Tirsdag den 29. marts

Noter
Onsdag den 18. august:
Sæsonstart for pige og spirekoret
Tirsdag den 7. september kl. 10:
Babysalmesang holdstart.
Onsdag den 8. september kl. 12-14:
Frokostmøde: David Høyer.
Søndag den 19. september kl. 10:
Høstgudstjeneste med efterfølgende 
frokost i Foredragssalen.
Fredag den 24. september kl. 20.30:
Kulturnat med »aftenmusik« m.m.
Søndag den 3. oktober ca. kl. 11.15:
Menighedsmøde i Laxmandssalen.
Søndag den 10. oktober kl. 15:
Koncert. Telemanns pariserkvartetter.
Onsdag den 13. oktober kl. 12-14:
Frokostmøde: dr.teol. J. Høgenhaven.
Torsdag den 28. oktober kl. 17.30:
Skumringsgudstjeneste. 
Søndag den 31. oktober kl. 15:
Koncert med Duo Mirabili.
Søndag den 7. november kl. 15:
Musikandagt i Kronborg Slotskirke.
Onsdag den 10. november kl. 12-14:
Frokostmøde: ph.d. Søren Holst.
Torsdag den 25. november kl. 17.30:
Skumringsgudstjeneste.
Søndag den 28. november kl. 16:
Julekoncert med Copenhagen 
Soloists.

Med mindre andet er nævnt, omtales arrange
menterne nærmere andetsteds i bladet.

K
A

LE
N

D
ER

EN
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Gudstjenester
Kronborg Slotskirke
5. september 14. s. e. trinitatis
Kl. 12.00: Sigurd V. Stubbergaard
3. oktober 18. s. e. trinitatis
Kl. 12.00: Sigurd V. Stubbergaard
7. november Alle Helgens Dag
Kl. 15.00: Sigurd V. Stubbergaard
og Jørgen Ingberg Henriksen

Sct. Mariæ Kirke
22. august 12. s. e. trinitatis
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard
29. august 13. s. e. trinitatis
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard
5. september 14. s. e. trinitatis
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard
12. september 15. s. e. trinitatis
Kl.10.00: Troels Bak Stengaard
19. september Høstgudstjeneste
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard
26. september 17. s. e. trinitatis
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard
3. oktober 18. s. e. trinitatis
Kl. 10.00: Sigurd V. Stubbergaard
10. oktober 19. s. e. trinitatis
Kl.10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
17. oktober 20. s. e. trinitatis
Kl.10.00: Liturg: Jørgen Ingberg Hen
riksen; prædikant: Bjørn Standhart, 
medlem af menighedsrådet
24. oktober 21. s. e. trinitatis
Kl.10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
31. oktober 22. s. e. trinitatis
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard

7. november Alle Helgens Dag 
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard
14. november 24. s. e. trinitatis
Kl.10.00: Jørgen Ingberg Henriksen
21. november Sidste søndag i kirkeåret
Kl.10.00: Sigurd V. Stubbergaard

Gudstjeneste på Grønnehaven
Hver tirsdag kl.14.00
Evt. aflysninger, se sognets hjemmeside.

Birkebo kl.14.00
Onsdag den 25. august 
Kl.14.00: Sigurd V. Stubbergaard
Onsdag den 22. september
Kl.14.00: Jørgen I. Henriksen
Onsdag den 20. oktober 
Kl.14.00: Sigurd V. Stubbergaard
Onsdag den 17. november 
Kl.14.00: Sigurd V. Stubbergaard
Evt. ændringer, se sognets hjemmeside
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Fredag d. 24. september kl. 20.30. Kulturnat:
”Aftenmusik”  koncert med sopranen Hanna 
Kappelin og organist Søren Gleerup Hansen. 

Søndag d. 31. oktober kl. 15.00: 
Koncert med Duo Mirabili, Winnie Bugge 
Frandsen, fløjte, Lars HedeliusStrikkertsen, 
guitar. 

Søndag d. 7. november kl. 15.00. Allehelgens 
søndag i Kronborg slotskirke:
Musikandagt i Kronborg slotskirke med sopran 
Katrine Martinsen Gottschalck, en fløjtenist og 
organist Søren Gleerup Hansen. 

Søndag d. 28. november (1. s. i advent) kl. 
16.00: 
Julekoncert med Copenhagen Soloists, dirigent: 
Jonathan Ofir. Program: Johann Sebastian Bach: 
Magnificat og Orkestersuite nr. 3 i Ddur samt 
Antonio Vivaldi: Dixit Dominus. 
Entrè: 250 kr. Billetter på: www.copenhagen
soloists.dk eller ved indgangen fra kl. 15.30.

Musik i Sct. Mariæ
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På www.arrangementskalender.dk findes en samlet oversigt 
over arrangementer i folkekirkerne i Helsingør Kommune.

ARRANGEMENTSKALENDER
for Helsingør Domprovsti

Telemanns 12 pariserkvartetter for tre melodiinstrumenter og continuo hører til blandt 
de absolutte klassikere. De blev til i årene 1730-38, og med deres variationsrigdom og 
indtagende umiddelbarhed opnåede de stormende bifald da Telemann i 1737-38 var 
hædersgæst i den franske hovedstad. I 1730 blev Telemann inviteret til Paris af fløjte-
nisten Michel Blavet, violinisten Jean-Pierre Guignon og gambisten Jean-Baptiste For-
queray og han kom senere til at spille kvartetterne sammen med de tre musikere.
Det var ganske usædvanligt at lade tre melodiinstrumenter være ligeværdige part-
nere. Rent stilistisk byder kvartetterne på både tysk, fransk og italiensk musik i et og 
samme udtryk, hvilket Telemann betegnede réunion des goûts, hvilket betyder forenet 
stil. 
Ved koncerten spilles kvartetterne 7-12. Der er gratis adgang til koncerten.

Medvirkende:
Winnie Bugge Frandsen, 
traversfløjte
Stefanie Barner, 
barokviolin
Hanna Thiel, 
cello
Søren Gleerup Hansen, 
cembalo

Søndag den 10. oktober kl. 15.00 
Georg Philipp Telemann
Pariserkvartetter II 

Høstgudstjeneste den 19. september 
med efterfølgende frokost
I år vil vi holde høstgudstjeneste den 19. september, og efterfølgende er der frokost i Foredrags
salen, hvor der er mulighed for at spise sammen, drikke et glas og nyde de dejlige omgivelser 
i Klostret. Vi vil også synge høstsange efter deltagernes forslag fra højskolesangbogen. Prisen 
er 75 kr., og tilmelding og betaling skal ske til kordegnen på kirkekontoret fra 1. september og 
senest tirsdag den 14. september. Kontoret har åbent tirsdag fra 912 og 1618, onsdag til fredag 
fra 912. Grundet diverse Coronarestriktioner, ved vi endnu ikke, om vi kan gennemføre froko
sten. Du bedes holde dig orienteret på vores hjemmeside eller ringe til kordegnen.
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I Helsingør by var der fra gammel tid en 
tradition for begravelser i selve kirke
rummene og umiddelbart rundt om de to 
kirker Skt. Olai og Sct. Mariæ. Men på 
Frederik II´s tid med store byggearbej
der på Kronborg, kom der mange hånd
værkere og soldater og alle mulige løse 
eksistenser til byen. Det medførte der
for behov for mange nye gravpladser og 
de to kirkegårde i byen blev derfor over
fyldte.
I 1575 var der 435 begravelser i byen og 
der var derfor behov for at finde nye are
aler. Der findes i arkiverne fra 1500tal
let protokoller med kæmnerregnskabet 
for 158082, hvor man bekoster oprettel

se af en ny kirkegård på ”Sletten”. Det 
var formentlig oprindelig en stor fælled 
ud mod stranden mellem ”Bjerget” hvor
til Bjergegade førte op og Bakkedam
men, som nu markeres af Rosenkildevej, 
Møllebakken og Ørebakken. 
Den ”Nye Kirkegård” var i mere end to 
hundrede år en fattigkirkegård. Den tjente 
derfor det meget prosaiske formål at være 
det sted, hvor man hurtigt og med et mini
mum af ceremoniel kunne anbringe lig, 
der blev bragt i land fra skibe på reden. 
Som gravplads har den også været meget 
nødvendig ved de pestepidemier, der ram
te byen hyppigt i 1600tallet. F.eks. begra
vedes i 1619 i alt 913 personer mod ca. 
100 i et normalt år. Befolkningen i byen 
talte dengang 34000 mennesker. 
I 1805 blev den sidste indendørs begra
velse foretaget i Skt. Olai og herefter 
blev disse indendørs begravelser for
budt. Fra 1820 blev ”Ny Kirkegård” 
byens eneste kirkegård og de gamle 
gravpladser ved kirkerne blev nedlagt. 
Der blev rejst en fire alen høj og 321 alen 
lang mur ud mod Kongensgade – nuvæ
rende I.L.Tvedesvej. Der blev tilkøbt to 
tønder land ved Møllebakken og op til 
”Christians Mølle” for 1000 rdl.
Helsingør bys vækst fra ca. 5000 til 9000 
indbyggere i 1800tallet frem til vore 
dages ca. 63 000 mennesker har påvirket 
behovet for gravpladser i forskellig grad. 
Så i tidens løb krævede den 20 års grav
fred på kistebegravelserne, at kirkegår
den måtte opsluge flere af sine naboer – 
først et stort gartneri ved I.L. Tvedesvej 
og siden Christians Mølle med dens til

Helsingør Kirkegård i 
fortid, nutid og fremtid

af Bjørn Standhart,
formand for kirkegårdsbestyrelsen
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liggende ved Møllebakken.
Disse indlemmelser var nødvendi
ge indtil omkring 1960, da gravskikke
ne begyndte at ændre sig, så ligbræn
ding kom i flertal.
Ligbrænding blev almindelig i Helsin
gør i begyndelsen af 1920’erne. 
Der foretages i dag ca. 280 urnenedsæt
telser og ca. 20 jordbegravelser om året.
Helsingør Kirkegård er noget ganske 
særligt med en beskyttende ro og land
skabelige skønhed. Spadserer man langs 
muren mod I. L. Tvedes vej støder man 
på en række gravmæler, primært fra 
1800tallet med engelske navne og tek
ster. Det tidligste er fra 1828 og de sene
ste begravelser har fundet sted i 2003. 
Især to familienavne går igen, nem
lig Fenwick og Norrie (foto herover) og 
slægterne er giftet ind i hinanden. Men 
også andre navne forekommer.
Omkring 1800 bestod den britiske kolo
ni i Helsingør af ca. 100 personer, hvilket 
kun udgjorde en meget lille del af byens 
ca. 5000 indbyggere på den tid. Men på 
grund at et stærkt sammenhold, slægter
nes store rigdom og en fastholdelse af 
det engelske sprog kom de til at spille en 
meget stor rolle for Helsingør. Familien 
Fenwick havde lige siden de indvandrede 
været førende, dels på grund af deres sto
re rigdom, men også stillingen som agent 
for det Engelskrussiske Handelsselskab 
og senere konsul for Storbritannien.
I samme område finder vi et klassisk 

gravmæle efter græsk inspiration af bil
ledhuggeren H. E. Freund (17861840), 
der blev rejst i 1839 over kommandør 
på Kronborg, Friederich Ernst Johann 
von Ohlrogge (foto side 12). Han gjorde 
sig bl.a. fortjent ved at tage initiativ til 
restaurering af slotskirken, der i 1807 var 
indrettet til militær gymnastiksal. 
Gravmælet er inspireret af den attiske 
stele og udført i hvidt marmor og har en 
gavltrekant med palmetter og fugle. Reli
effet på midterstykket skal symbolisere 
afskeden, en døende mand, der ligger på 
en seng, og en tilhyllet kvinde, der sidder 
ved forenden med bøjet hoved.
Ligeledes på kirkegårdens gamle del ved 
muren ud mod I.L.Tvedesvej står en fin 
lille empirestele i rød sandsten. Stelen 
er rejst over Isaac Wilhelm Tegner (her
under). På forsiden fortæller teksten en 
længere historie om Tegner, hvilket gør 
gravmælet til et stykke spændende styk
ke kulturhistorie.

Fortsættes nederst side 15
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Endelig kan vi igen samles til foredrag og frokostspisning i den smukke Laxmandssal 
i klosteret. Det fejrer vi med denne spændende buket af foredrag som spænder fra old
tidens undergangsforestillinger over ’magten om Norden’ til moderne oversættelser i 
øjenhøjde af Bibelens tekster. Vel mødt!
Ved møderne varer foredraget ca. 1 time. Derefter spiser vi frokost, og det koster 30 
kr. at spise med. Møderne foregår i Laxmandssalen kl. 1214, og alle er velkomne.

Onsdag d. 8. september – kl. 12.00-14.00
Foredrag: Kampen om Norden – undergang og revanche af museumsleder, Museerne 
Helsingør, David Høyer
Fra Kalmarunionens oprettelse i 1397 og helt 
frem til Englandskrigenes afslutning i 1814, 
befandt Danmark og Sverige sig i en kontinu
erlig kamp om magten i Norden. Museumsle
der David Høyer tager os med gennem 400 års 
krige, der reducerede Danmark til en småstat og 
gjorde Helsingør til en grænseby.

Onsdag d. 13. oktober – kl. 12.00-14.00
Foredrag: Undergangsforestillinger før og 
nu af professor, dr.theol. Jesper Høgenhaven  

Mange gange i historien har mennesker stået over for katastro
fer og begivenheder, der vendte op og ned på den kendte tilvæ
relse – krig, hungersnød, naturkatastrofer, pandemier eller reli
giøse og etniske forfølgelser og konflikter. Apokalyptiske skrif
ter fra oldtidens jødedom og kristendom sætter forestillingerne 
om verdens undergang ind i en religiøs ramme og forstår kata
stroferne som en del af Guds plan. Disse skrifter (de kendteste 
er Daniels Bog og Johannes’ Åbenbaring) taler ind i situationer, 
hvor verden er blevet vendt på hovedet og undergangen ryk
ket tæt på. Hvilken betydning har de, og har de noget at sige til 
nutiden? Foredraget vil belyse den apokalyptiske forestillings

verden og ideer om verdens undergang før og nu.

Onsdag d. 10. november – kl. 12.00-14.00
Foredrag: Adam og Eva – og Patrick fra Herlev af lektor og oversætter, ph.d. Søren 
Holst 
En bibeloversættelse skal bl.a. slå bro fra kristendommens jødiske og israelitiske rødder til 
nutiden. Hvordan gør man det? Ekstra svært bliver det, hvis der skal oversættes med henblik 

Frokostmøder
i efteråret 2021
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på læsere, der ikke kender den bibelske verden i 
forvejen.
Til hjælp har Bibelselskabet opfundet Patrick fra 
Herlev. Undervejs i arbejdet med Bibelen 2020 
har oversætterne spurgt sig selv: ”Kan Patrick, 
som er 14 år, uden videre forstå denne sæt
ning?” Hvis svaret var ”Nej” eller ”Tjoh, tjah”, 
var oversættelsen ikke god nok endnu. Foredra
get præsenterer arbejdet med en helt ny og aner
ledes oversættelse.

Menighedsmøde søndag den 3. oktober 2021
Velkommen til det årlige menighedsmøde.
Mødet afholdes i Laxmandssalen søndag den 3. oktober ca. kl. 11.15.
Menighedsrådet vil redegøre for sidste års regnskab og det kommende års budget. 
Desuden vil rådet orientere om dets dispositioner omkring økonomi og aktiviteter i 
det forløbne år, samt om mulige planer for 2022.
Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål og komme med nye idéer.
Alle medlemmer af folkekirken i Sct. Mariæ sogn er velkommen til mødet, som hol
des i forlængelse af søndagsgudstjenesten.
Efter mødet vil der være et let traktement.
Tilmelding er ikke nødvendig. Endelig dagsorden for mødet kan ses på kirkens hjem-
meside fra medio september. 

Birthe Zetterwall Sørensen
menighedsrådsformand

Kulturnat
Sct. Mariæ kirke deltager naturligvis også i årets kulturnat. 
Klostret er åbent fra kl. 18.3021.00 og vi byder på rundvisninger kl. 19.00 med Jør
gen Ingberg Henriksen og Bent Nielsen. Kl. 20.30 er der en halvtimes »aftenmusik« i 
kirken med sopranen Hanna Kappelin og organist Søren Gleerup Hansen.

Går man om bag stenen, finder man her en tekst, der fortæller os, at stelen på et tids
punkt er blevet vendt om, idet den oprindelig var sat over brygger Johannes Christof
fersens kone Cecilia Cathrine Christoffersen. Der er altså tale om genbrug.
Denne meget korte gennemgang af træk af Helsingør Kirkegårds historie vil forhåbent
lig give lyst til en historisk og kulturhistorisk vandring, og et par kommende artikler vil 
handle om en kirkegård i forandring og fremtiden for kirkegårdsdrift.

Helsingør Kirkegård i fortid, nutid og fremtid - fortsat fra side 13



Hestemøllestræde har atter fået sin 
brolægning - og åbne rendestene!

Herover: Hestemøllestræde med sin nye belægning. Foto-
grafi: Niels Jessen, juli 2021. 
Fotografiet til venstre er optaget i 1974 og viser det asfalte-
rede stræde (asfalteret første gang omkring 1940) med sine 
dengang så berømte blomstrende japanske kirsebærtræer. 

Den 5. maj blev flere måneders arbejde med at om og 
brolægge Hestemøllestræde afsluttet. Der er tale om et 
pilotprojekt, hvor belægningen, der består af brosten og 
chaussésten, ikke kun skal højne det ældgamle strædes 
kulturmiljøværdi, men samtidig  tjene som klimasikring, 
da regnvandet bliver ledt ned mod havnen ad åbne ren
destene, som man oprindelig havde i alle byer, og som 
ses i sin oprindelige form i Gl. Færgestræde. Rendeste
nene afløstes så småt af kloakering omkring 1860. Det 
var brygger Carl Wiibroe, der i 1874 bad om at få Heste
møllestræde kloakeret i forbindelse med ny brolægning 
af strædet, der tidligere havde været belagt med knol
dede marksten. Og stadig er strædet kloakeret, for det 
er kun regnvandet, der får lov at optage rendestenene!     

LBM  




