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hos Laurits Pedersen: Helsingør II, 191, hvor det samtidig meddeles, at den via Valken- 
dorfs kollegium i København er kommet til Universitetsbiblioteket, der inden branden 
1728 ejede flere af Gråbrødreklosterets bøger; nu findes bogen i Kgl. Biblioteks inku
nabelsamling. 11 Ved 1700-tallets midte var klosterets rette beliggenhed kendt. Sml. 
det anonyme håndskrift, der er omtalt under dominikanerklosteret, note 10, p. 541.
12 Friis: Samlinger p. 346. 13 Vilh. Lorenzen: De danske Franciskanerklostres Byg- 
ningshistorie p. 100.

† DOMINIKANERKLOSTER

Klosteret er formentlig grundlagt 1441, da Christoffer af Bayern skænkede sorte
brødrene en grund »sønden ved byen uden for graven ind til adelvejen« at bygge kirke, 
kloster, tegllade og andre huse på, abildgård, humlegård, kålgård og have, at skikke, 
fly og hegne »meth gryfft till indflucht oc udflucht« efter deres nytte i alle måder. Dertil 
fik brodrene fri skov i »Ørwidh« til bygning, brændsel, teglovn, olden, fægang og ler
gravning efter deres behov til klosterets bygning1. 1451 gav paven tilladelse til opførelsen 
af et kloster på den af kong Erik VII. af Pommern (!) skænkede grund, idet dominika
nerne kun havde et kapel, ligesom klosteret skulle nyde alle ordenens privilegier2. I den 
følgende tid nævnes S. Nicolai kloster enkelte gange3. 1483 bevidnede dets prior, at Poul 
Laxmand »hialp oss til wort closters bygning oc forbæthring oc besynnerlighen til wort 
orffuæ werk jc Libske mark«, og at det til gengæld skulle holde daglig messe for hans og 
hans forældres sjæle »for wor frwes alteræ«4. 1536 fik byen kgl. gavebrev på sortebrødre- 
kloster med huse, jorde, kirkegård, kirke, teglgård og -ovn etc., for at det kunne om
dannes til hospital5. Det viste sig hurtigt for lille til denne brug, hvorpå Almindelig 
Hospital 1541 indrettedes i S. Marie kloster (p. 511)β; samtidig blev sortebrødrenes tid
ligere kloster med tilliggender henlagt til hospitalet, søm derefter udlejede huse og haver; 
i årene 1546—50 optræder en halv snes ejere, fortrinsvis håndværkere, og heriblandt 
Blasius pottemager7, der brugte kirken til værksted8. 1567 brød man mursten los i klo
steret, og der førtes 21 læs til rådhusgården i forbindelse med byggeri på rådhusets 
kælder9. 1582 blev »det gamle stenhus« udi S. Nicolai kloster nedrevet8. Ved 1750’ernes 
midte omtafes en stor og høj brandmur, »hvorpå er en port, som man går ind igennem 
til pladsen, hvor klosteret har stået« (sml. p. 540), og hvor der endnu var så mange lev
ninger af dets grundmur, at man ikke var i tvivl om, at det »har været rigt og stort 
tilforn«10.

Tilsyneladende modsiger de skriftlige kilder til belysning af Sortebrødreklosterets be
liggenhed hinanden. Af stiftelsesbrevet fra 1441 fremgår det tydeligt, at den af kongen 
skænkede grund tå ved Adefvejen, uden for byen og dens søndre grænse: »Grøften«. Det 
stemmer ikke med de topografiske oplysninger, der findes i Almindelig Hospitals skøder11 
og regnskaber fra 1540’rne7; ifolge dem lå »S. Nicolaus closter« nord (dvs. nordvest) for 
Stengade på en grund mellem Fiolgade og Grøften (sml. fig. 1), dvs. inde i byen og umid
delbart inden for Svingelporten. Også traditionen kendte denne beliggenhed; Boesen 
skrev således 1757 (p. 218): at klosteret »lå ved Svingelen, hvor de krinkelkroge, Gammel 
Kloster kaldet, nu er«. De arkæologiske fund har bekræftet rigtigheden af de eftermiddel- 

Fig. 1. Helsingør. † S. Nicolai kloster. Plan 1:1000. På en moderne karréplan er med raster angivet 
det areal, som med sikkerhed kan formodes at have tilhørt klosteret (grænsen mod nord dog ukendt). 
En punkteret linje antyder bygrøftens senmiddelalderlige forløb og de nummererede cirkler udgrav- 

ningsfelter; nr. 1, 1936 og 1939; nr. 2, 1965; nr. 3, 1908; nr. 4-5, 1965-1966 (p. 538).
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alderlige kilders stedsangivelse. Den umiddelbare følge heraf er, at man enten må regne 
stiftelsesbrevets præcise oplysninger for helt fejlagtige, eller — hvad der er mere sand
synligt — drage den slutning, at byens grænse, Grøften, i tiden efter klosterstiftelsen er 
blevet rykket uden om anlægget12. En forlægning af grøftens nedre løb, fra knækket ind 
mod Fiolgade (omtrent ud for Sudergade og Rosenkildeporten) til Hestekilden, kan ikke 
have været omfattende, hvis den ses i sammenhæng med de grøfter, som munkene havde 
kongelig tilladelse til at hegne deres jorder med. Blandt Fiolgades mange forskellige 
navne var »byens udstræde (mod S. Nicolaus kloster)«, og det tyder på, at byen engang 
sluttede langs denne gadelinje, på hvis yderside Groften da må have været. En sådan 
forklaring forliger på en naturlig måde alle kilder vedrørende Sortebrødreklosterets 
placering13.

Kirkegården (fig. 1) er gennem skeletfund stedfæstet til Stengadegrundene 
nr. 11—21, dvs. på strækningen mellem Fiolgade og Klostergade. Bygningerne, 
af hvilke kirken må formodes at have været blandt de sydøstligste, ud mod 
kirkegården, har ligget længere mod nordvest, og der har været adgang til klo
steret ved Fiolgades nuværende nr. 9. Her lå »Ringeport Huset« (vel den p. 538 
omtalte port), der 1549 var udlejet til Christiern jyde7, og som 1568 blev solgt 
af hospitalet8. I gården til Fiolgade nr. 5 er der 1936 og 1939 udgravet middel
alderlige bygningsrester: (nordvest?)-hjørnet af et stenhus med falset dør, 
hvori to jernstabler fra dørfløj, og kampestensgulv, der senere var blevet dæk
ket af et murstensgulv i strandsand. Til hjørnet, der var af munkesten (27 x 
13 X 10cm), sluttede sig et kampestensfundament med nordlig retning og, foran 
døren, en yngre trappehals fyldt op med pottemageraffald fra 1500’rnes midte. 
Blandt løsfundene lå en trekløverprofileret ribbesten. Ud fra pottemageraffal- 
det i kælderhalsen og den rimelige placering af bygningsresterne i forhold til 
kirkegården kan man ikke slutte, at de stammer fra kirken, som Kylion eller 
Blasius omdannede til værksted. Andre bygningsrester, kampestensfundamen- 
ter, skal være iagttaget nærmere forhuset i nr. 5, og 1966 tværs over Munke
gade14, nær østenden af den smalle karré mellem denne gade og Gråbrødre- 
stræde15. Hele dette lille, særprægede kvarter må have hørt til klosterområdet, 
og porthusets placering taler for, at klosterets grund i det mindste har strakt 
sig nordover til en linje i flugt med S. Olaigade. Med sine mange gårde eller 
haver kan klostergrunden muligvis have lagt beslag på jordarealerne endnu 
længere mod nord (op til Sudergade), nemlig den del af det nuværende Øre- 
sundshospitals enemærker, der ligger mellem Fiolgade og Grøften. Mere tvivl
somt er det derimod, om munkene har haft rådighed over arealerne vest for 
Grøften, hvor der 1908 blev iagttaget middelalderlige bygningsrester cirka 2 
meter under nuværende terræn (fig. 1. 3)14.

Dominikanernes teglovn, hvori de brændte bygningsstenene, er muligvis iden
tisk med den ovn med fire indfyringsåbninger, der 1934 blev afdækket nær 
Stengade nr. 1, i skrænten ind til jernbaneterrænet og ud for Teknisk skole. 
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K I L D E R  O G  H E N V I S N I N G E R
1 Carl Neergaard har i sin grundlæggende behandling af klosterets historie (Kirkehist- 

Saml. 4. rk. I, 57 ff.) aftrykt brevet. 2 Ny KirkehistSaml. VI, 558 — Franciskaner
munken Peder Olsens notits under 1425 »Habuerunt predicatores locum Helsingore« 
(Annales Danici ed. Ellen Jørgensen p. 211) skal formentlig forstås således, at ordenen 
dette år erhvervede ejendom i byen. 3 Årsb. III, tillæg p. 139, Neergaard anf. sted.
4 Årsb. III, tillæg p. 13f. 5 Ibid. p. 30 f. 6 Ibid. p. 33; samme år 4. februar var S. 
.Jacobs hus (sml. p. 533, note 7) henlagt til S. Nicolai kloster (LA. Helsingør bys papirs- 
breve, anf. dato) og kom sammen med dette 1541 til Almindelig Hospital i S. Marie 
kloster, som 1549 havde det lejet ud til en færgemand (sml. fig. note). 7 LA. Helsingør 
almindelig hospitalsarkiv 1544—75. Register på hus og jorder, som har tilhørt S. Nicolai 
kloster og tilhører nu de fattige... 1546 ff. 8 Helsingør I, p. 142 f. — 1544 betalte 
Kylion pottemager leje af et hus i klosteret. 9 LA. Helsingør rådstuearkiv. Helsingør 
bys regnskaber [kæmnerregnskaber] 1555—1568. 10 Kgl. Bibl. Kallske samling: Jessens 
saml. — Håndskriftet er forfattet 1755 eller 1756 af en da henved 60-årig mand, der selv 
oplyser, at han var født i Helsingør og havde været hører ved skolen der i fem år. Hånd
skriftet udmærker sig ved at forfatteren (i modsætning til ikke blot Resen men også 
Boesen, hvis bog kom i 1757) har fuldstændig rede på beliggenheden af byens tre klostre, 
deres ordener og værnehelgener. 11 Årsb. IV, tillæg p. 16 f. 12 Grøften optog vandet 
fra de mange damme og søer i baglandet ; fra kløften mellem Skotte- og Hjortebakkerne 
førte den i retning mod Fiolgade, men bøjede her af mod syd med et retvinklet knæk 
til Hestekilden og derpå videre ud i Sundet. Sml. Helsingør I, 92 f. 13 Laurits Pedersen 
har været inde på den samme tanke, men forlader den ud fra den (fejlagtige) opfattelse, 
at Valdemarstidens Helsingør kan have ligget syd for Grøften (sml. Helsingør I, 143 
samt p. 19, 93, 446). 14 Udgravningsberetning 1908 ved C. A. Jensen, 1936 ved Poul 
Nørlund, 1939 ved Aage Roussell, alle i Nationalmuseet. Beretningen ved N. K. Petersen 
1965 om iagttagelser ved gadearbejder findes i Helsingørs byhistoriske arkiv (i S. Marie 
kloster). 1965—66 har Øresundshospitalet forberedt opførelsen af to barakbygninger 
nord og syd for maskinpasserboligen, hvorunder der 1908 fandtes bygningsrester. Ved 
grundudgravningerne til de to nye bygninger er der ikke fundet bygningsrester, hvilket 
tyder på, at de nævnte fra 1908 har haft en meget begrænset udstrækning. Oplysningen 
om de nye gravninger er givet af N. K. Petersen. 15 Betegnelserne: Munkegade, Klo
stergade og Gråbrødrestræde stammer fra midten af 1800’rne, da man byggede på Resens 
og Boesens (forvirrede) opgivelser om de Helsingørske klostre: S. Nicolai regnedes for 
gråbrødrenes, S. Marie for sortebrødrenes etc.

† HELLIGKORS KAPEL

Kapellet synes kun kendt fra et gavebrev til Esrum kloster på en gård i Helsingør 
liggende »på Sletten weth hællikors capellæ« 14921.

1 Årsb. III, tillæg p. 140 = Codex Esromensis p. 255, jfr. Helsingør II, 37.

† S. JØRGENS GÅRD(?)

Som det er nævnt p. 39, lader det sig ikke afgøre, om Helsingør har haft et S. Jørgenshus. 
Bortset fra stadsretten er Resens Atlas, Helsingør (ed. Johannes Knudsen), p. 12 f. eneste 
kendte kilde; på denne bygger L. Boesen (p. 73), der dog tilføjer, at sygehuset, S. Jørgens 
kaldet, har ligget ved kirkegården (jfr. p. 546), på en plet i byens mark, som er udpeget 
for ham af en gammel mand.

Om †assistenskirke på Ny kirkegård se p. 546.


