Du og din ledsager inviteres til Hedorfs Seniorforening`s
første arrangement i 2016

Rundvisning på Skibsklarerergaarden og
Berejste Håndværkere, Naverhulen, Helsingør
Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 11.00
Program :

Skibsklarerergaarden
Rundvisning
Lille gåtur til Naverhulen
Kaffe og Kage
Siddende, Naverhulens historie
Frokost

10.55
11.00 – 12.00
12.30
13.00 – 14.00
14.00 -

Skibsklarerergaarden
Museet Skibsklarerergaarden beskriver Helsingørs første store velstandsperiode, sundtoldstiden.
Strandgade 91 er Helsingørs bedst bevarede købmands- og skibsklarerergård fra sundtoldstiden. Huset
stammer fra det 16. århundrede, men har fået sin nuværende form i 1780 og de følgende årtier, og har siden
stået så godt som uforandret helt op til vore dage.
Stueetagen med butikslokale og skipperstue, samt den fornemme skibsklarererbolig på hovedetagen er
gennemgribende restaureret af Nationalmuseet i 1993 for private midler, og et besøg i huset er som at
komme 150 år tilbage i tiden.
I stueetagen er der butik og skibsprovianteringsforretning, grundlagt i 1809 af købmand Christian Simmelkier
som "udsalg til Skibscapitainer", og stort set uforandret siden 1820'erne.
Her findes også i dag alt, hvad der kunne friste en sømand: urtekram, den berømte Helsingør-hue, sejldug,
tovværk, søkort m.m, krydderier, vin, skibsøl, hollandsk genever og lokal brændevin.
Ved siden af butikken ses skipperstuen, hvor søfolkene kunne indtage et beskedent måltid med en dram til.
I"contoiret" står den store firemandsskrivepult, for her vises hvordan klarererkontoret så ud i midten af 1800tallet.På første sal er skibsklarererens private lejlighed retableret og viser, hvordan et velstående borgerhjem
i Helsingør så ud mellem 1790 og 1850. Øverst ses et lokale fra skipperherbergets tid. Her kunne søfolkene
overnatte i tilfælde af længere ophold på grund af forretninger eller skiftende vejr.
Naverne i Helsingør
Naverne har rod i Helsingørs traditionelle, århundredgamle laugsvæsen, ikke mindst på grund af
Øresundstolden, der skabte en stor skare velhavende købmænd, embedsmænd ved toldkammeret og andre
og dermed et givtigt marked for håndværkere fra nær og fjern.
Laugsvæsenet ophævedes i 1862 som en følge af næringsfrihedsloven i 1857, samtidig med sundtoldens
ophævelse.
Men stadig begav håndværkssvendene sig på valsen, og efterhånden opstod lokale foreninger for berejste
skandinaviske håndværkere, forkortet til »navere«. Naverklubben i Helsingør havde først til huse i et
beskedent kælderlokale i forsamlingsbygningen. Så flyttede de til "Hotel du Nord" og "Hotel Kronborg" i
Strandgade 47 med indgang fra Grollowstræde 2, og i 1935 videre til Sct. Olai Gade 22 i en nedlagt
rejsestald(interiørbilledet "Indenfor i Naverhulen" her er fra den gamle Naverhule i Sct. Olaigade 22)
tilhørende Industriforeningen.
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I 1944 købte de farvehandler R. Christiansens hus - Hoffmanns tidligere smedje - i Sct. Anna Gade 21 med
henblik på at indrette den nuværende »Naverhule« til brug for de dengang godt 100 medlemmer.
Huset blev købt for 25.000 kr. indsamlet blandt medlemmerne.
Da var der 3 lejligheder i forhus og sidehus. Bagest lå en kleinsmedie med en lille baggård bagest. Smedjen
blev delvist nedrevet og et nyt hus opført med naverne som kvalificeret arbejdskraft.
I dag er den nordlige del af forhuset indrettet til en moderne lejlighed. Resten af bygningerne rummer
Klubbens bestyrelseslokale (Tingstuen), et arkivrum, et lagerrum (Laden), mødelokaler (Hulen) med daglig
åbningstid for Klubbens medlemmer.

Arrangementet er gratis for medlemmer & 150 kr. for ledsager.
Transport er for egen regning.
Indbetaling for ledsager : Reg.nr. 6735 konto nr. 1064422 HUSK NAVN
Tilmelding senest mandag den 07. marts 2016 på mail til linda.fischer@dhl.com
eller på telefon – 25121099 / 43489506
HUSK at betale kontingent for 2016 - hvis du har glemt dette.
Sæt X i kalenderen:
Generalforsamling og sommerarrangement
Efterårsarrangement
Julearrangement

21. maj 2016
03. september 2016 (weekend 2.3.4 sep)
26. november 2016

Skibsklarerergaarden
Museum foor Sundtolden
Strandgade 91
3000 Helsingør
Klub for Berejste Håndværkere i Helsingør
Naverhulen, Sct. Anna Gade 21
3000 Helsingør

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Hedorfs seniorforening
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