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KILDER OG HENVISNINGER
1 Carl Neergaard har i sin grundlæggende behandling af klosterets historie (KirkehistSaml. 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 papirsbreve, 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.

