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SOM politikere har vi konstant fokus på, hvordan vi bedst 
indretter fremtidens samfund, men hvis ikke vi samti-

dig kender vores historie og ved, hvorfra vi kommer, kan vi 
miste meget af det, der har været vigtigt for os og vores sam-
fund. Vores kulturarv spiller en vigtig rolle, og derfor skal vi 
bevare kulturarven og sikre, at den er tilgængelig til gavn for 
kommende generationer.

Derfor blev jeg glad, da jeg læste manuskriptet til denne bog. 
Arven efter Elfelt beskæftiger sig netop med bevarelsen af 
vores kulturarv og i dette tilfælde bevarelse af de enorme 
værdier, der ligger i de 450.000 fotografier fra 1890 til 1930, 
som kongelig hoffotograf Peter Elfelt efterlod sig. Disse 
billeder giver os en fin mulighed for at forstå tiden omkring 
1900, hvor det danske velfærdssamfund var i sin spæde be-
gyndelse.

Men det er ikke nok, at vi bevarer og værner om kulturarven. 
Vi skal også sikre, at forskere og borgere har adgang til at 
studere kulturarven og bruge den aktivt. Netop nu er der en 
voksende interesse for både at bevare og bruge vores kultur-
arv. Der udgives bøger og skrifter om vores kulturarv. Det 
vrimler med grupper, der udfører slægtsforskning, eller som 
dykker ned i specifikke emner og temaer i vores kulturarv.

Jeg kommer som kulturminister meget rundt i landet og 
deltager i forskellige aktiviteter, som fx åbninger af nye 
udstillinger. Det er en fornøjelse at se, hvordan borgere og 
myndigheder hele tiden udvikler disse områder. Stort set 
alle lokale museer og lokalhistoriske arkiver gør et kæmpe 
arbejde for at bevare kulturarven, og samtidig bidrager de 
til, at kulturarven er tilgængelig for borgerne. 

Som eksempel vil jeg fremhæve hjemmesiden arkiv.dk, der 
har givet kulturarven et stort løft ved at digitalisere mange 
millioner gamle fotografier. Foreløbig er ca. 1 mio. fotografi-
er tilgængelige på arkiv.dk, og jeg er sikker på, at antallet vil 
vokse markant i de kommende år.

Vi får en bedre forståelse af værdier i vores samfund, hvis 
vi forstår og bruger vores historiske baggrund. Det giver os 
bedre muligheder for at indrette fremtidens samfund. Det er 
vigtigt, at alle myndigheder, der har ansvaret for vores kul-
turarv, arbejder målbevidst på at fremtidssikre kulturarven 
og gør den tilgængelig, så borgerne kan bruge den.

Forord

Kulturminister 
og Kirkeminister 
Marianne Jelved 
i 2015.
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Vi har en voksende gruppe af ældre medborgere, der besid-
der vigtige erfaringer, og som samtidig har tid og lyst til at 
være med til at løfte denne vigtige opgave. Mange med in-
teresse for slægtsforskning har på frivillig basis hjulpet rigs-
arkivet og andre arkiver med at få digitaliseret værdifulde 
informationer i kirkebøger, folketællinger og lignende kil-
demateriale.

Mange museer, lokalhistoriske arkiver og biblioteker har 
grupper af frivillige, der hjælper med netop bevarelsen af 
vores kulturarv. Det er vigtige ressourcer, der ligger her. 
Dem skal vi med tak forstå at bruge til gavn for os alle. 

I virkeligheden er store dele af det danske velfærdssamfund 
netop skabt ved, at borgere er gået sammen og har løftet 
opgaverne. Det var ildsjæle, der på frivillig basis skabte an-
delsbevægelsen, fagbevægelsen, idrætsforeninger, sociale 
foreninger og mange andre vigtige dele af vores samfund. 

Selv vores folkebiblioteker blev oprindeligt skabt af ildsjæle 
blandt borgerne, der dannede læseklubber.

Jeg er overbevist om, at mange får glæde af denne bog, som 
forfatteren Lennart Weber har skrevet. Arven efter Elfelt er 
et fint eksempel på, hvor vigtigt det er, at vi værner om kul-
turarven og samtidig giver borgerne mulighed for at bruge 
den. 

Bogen er samtidig et godt eksempel på, at bevarelsen af kul-
turarven kan fremmes, hvis myndigheder og frivillige ild-
sjæle forstår at finde sammen. Det har Det Kongelige Bib-
liotek på en fin måde forstået i samarbejdet med Lennart 
Weber.

Marianne Jelved
Kulturminister og Kirkeminister
Maj 2015

Forord
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DER er noget ganske særligt ved familienavnet Elfelt. Selvom 
kongelig hoffotograf Peter Elfelt døde i 1931, og hans firma 
lukkede og slukkede for mere end 30 år siden,  har mange 
danskere stadig et forhold til navnet Elfelt. Det skyldes først 
og fremmest Peter Elfelts status som kongelig hoffotograf og 
hans store betydning for dansk kulturhistorie. Hans billeder 
fra perioden 1890-1931 er en af verdens største samlinger 
af fotografier fra denne periode, og de bidrager i høj grad til 
vores opfattelse af det danske samfund i perioden omkring 
år 1900.

Peter Elfelt, der blev født 1. januar 1866 i Helsingør og få 
måneder senere døbt Lars Peter Petersen, var en yderst 
sammensat person, der grundlagde den arv, som denne bog 
handler om. Bogen udgives som en særlig hyldest til mester-
fotografen i anledning af 150-året for hans fødsel, og den 
beskæftiger sig med hans mange opfindelser, hans formand-
skab i Dansk Fotografisk Forening og det mislykkede forsøg 
på at stifte et politisk parti, der skulle skaffe ham en plads 
blandt de lovgivende politikere i Rigsdagen.

Arven handler især om to vigtige områder, nemlig den arv i 
form af ca. 450.000 negativer – primært glaspladser – som 
nu befinder sig på Det Kongelige Bibliotek og arven til fami-
lien Elfelt. Begge disse områder indeholder interessante de-
taljer og ganske dramatiske begivenheder, som først nu – 85 
år efter fotografens død – kan fortælles. 

På mange måder ligner fotografens historie et eventyr. Da-
tidens store digter, H. C. Andersen, havde skrevet de fantas-
tiske eventyrlige historier længe før Peter L. Petersen blev 
født, og den store digter døde, mens fotografen stadig var et 

barn og gik i skole. Men selvom der dermed aldrig var kon-
takt mellem de to, ligner Elfelts historie på flere områder et 
af H. C. Andersens eventyr, og pudsigt nok kom digteren se-
nere til at spille en vigtig rolle i Peter L. Petersens forretning.

Eventyr og drama
Peter Elfelts historie er beretningen om drengen, der blev 
født i Helsingør, og som voksede op i et fattigt arbejderhjem i 
en baggård i Hillerød, hvortil familien flyttede allerede inden 
knægten var fyldt 2 år. Det er historien om arbejderdrengen, 
der med flid og dygtighed arbejdede sig op mod samfundets 
absolutte top, og som allerede i drengeårene viste et unikt 
forretningstalent, der i høj grad bidrog til hans enestående 
succeshistorie. Peter Elfelt blev datidens førende danske fo-
tograf, og hans virke skabte respekt langt udenfor landets 
grænser. 

Han færdedes hjemmevandt i kongehuset, hos ministre, hos 
kongelige familier i hele Europa og nød respekt hos zarens 
familie i Rusland. Han var et synligt bevis på H. C. Ander-
sens eventyr om den grimme ælling. Men selv da han blev 
en ”svane”, glemte han aldrig, hvor han kom fra. Han skil-
drede livet i kongehuset, i regeringen og hos de velhavende 
familier. Men han havde også blik for de fattiges vilkår. Den 
sociale arv kan direkte aflæses i en del af hans billeder.

Eventyret om Peter Elfelt er samtidig en historie om et dra-
ma, der især udspilledes efter hans død. Da familien åbnede 
testamentet efter Peter Elfelts død i 1931, kom det bag på 
både arvinger og ansatte i firmaet, at han nærmest havde 
foræret det hele væk til en kvindelig ansat, Elisabeth Chri-
stensen. 

Bag om Peter Elfelt
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Da Det Kongelige Bibliotek i 1980’erne og 1990’erne skulle 
i gang med at registrere den omfattende kulturhistori-
ske samling, som samfundet arvede, oplevede man over-
raskende detaljer, hvor staten måtte bede kongens foged om 
hjælp. Detaljerne i dramaet om arveforholdene i forhold til 
samfundet og Elfelt-familien vender vi tilbage til.

Den kulturhistoriske værdi af Elfelt-samlingen er enorm. 
Det Kongelige Bibliotek overtog 40 tons arkivmateriale med 
omkring 450.000 negativer. Dette materiale giver et solidt 
indblik i livet i Danmark. Især kongehuset og København 

fylder meget i samlingen. Dertil kommer en omfattende 
samling af portrætter og familiebilleder, hvor man først og 
fremmest finder det pænere borgerskab og middelklassen.

Men de mange billeder kommer langt omkring i det danske 
samfund. Vi får mulighed for at se ind i private hjem og stu-
dere personligheder og klædedragter i de ufatteligt mange 
portrætbilleder. Men der er også billeder, der viser os den 
nød og elendighed, der var en del af datidens historie. Vi 
kommer indenfor i talrige store og små virksomheder, lige-
som datidens butiksfacader skildres. Blandt de mange fotos 
fra provinsen kan man finde et utal af fine billeder af skole-
klasser fra landsbyskoler fra dengang, Danmark stadig var 
et landbrugsland og danskerne boede i de små landsbysam-
fund.

Elfelts arkiv grundigt spredt
Det var ikke kun Det Kongelige Bibliotek, der fik adgang 
til Peter Elfelts samling. Også Københavns Bymuseum har 
nydt gavn af den enorme samling, og museet råder over en 
betydelig samling af gamle fotos fra København omkring 
1890-1931. Danmarks Radio overtog for ca. 50 år siden to 
andre centrale dele af Peter Elfelts arkiv, nemlig mange  

Peter L. Petersen fotograferet hos Carl Rathsach i Hillerød. 
Drengen kom i lære som fotograf som 12-årig, men billedet er 
formentlig fra hans konfirmation.

Bag om Peter Elfelt
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filmstrimler, herunder de ældste filmstrimler med levende 
billeder fra Danmark samt det omfattende arkiv af negativer 
på glasplader der lå bag de populære stereoskopbilleder.

Endelig har Danmarks Fotomuseum i Herning samt Na-
tionalmuseet en stor samling af Peter Elfelts foto- og filmud-
styr, der stort set udelukkende består af de fine trækamera-
er, som landsbysnedker og kamerakonstruktør Jens Poul 
Andersen fra Nellerød i Nordsjælland byggede til Elfelt. 
Jens Poul Andersen blev i daglig tale omtalt som ”geniet fra 
Nellerød” eller blot som ”Nellerødmanden”. 

Teknisk Museum i Helsingør har nogle kameraer. Nord-
sjællands Museum har en samling af Nellerødmandens fine 
kameraer og hans håndlavede træværktøj. Dertil kommer, 
at mange lokale museer og lokalhistoriske samlinger ligger 
inde med nogle af Peter Elfelts billeder enten på de originale 
papirbilleder eller i ganske særlige tilfælde i form af glas-
plader, herunder lysbilleder på glasplader. 

Endelig bør nævnes, at der befinder sig et ukendt antal glas-
plader og papirkopier hos private og hos museer rundt om i 
verden. Det er en nærmest uoverkommelig opgave at skabe 
et totalt overblik over Elfelt-samlingen, og denne bog for-
søger ikke at løse denne opgave. Men det bør dog tilføjes, at 
langt den overvejende del af de værdifulde negativer ligger 
hos Det Kongelige Bibliotek.

Bogen gennemgår Peter L. Petersens barndom, skolegang 
og hans uddannelse som fotograf. Der er et særligt afsnit om 
hans virksomhed og de mange opfindelser og nyskabelser, 
som han var drivkraften bag. Der afsløres mange nye de-
taljer om dramaet i samfundets arv og den familiemæssige 
arv. 

Mesterfotografen kom bredt rundt i det danske samfund, 
så hans billeder dækker nærmest det hele, selvom hoved-
vægten ligger på kongehuset og familier og hverdagsliv i 

København. Men Peter L. Petersen var dog på besøg med 
sit kamera i snesevis af danske byer og drypvis vises billeder 
fra provinsen. Billederne er tematiseret og vises i grupper, 
f.eks. transportmidler, virksomheder, butiksfacader, mili-
tær, politi og brandvæsen, skoler, sport etc.

Det er mit håb, at bogen kan øge interessen for de gamle 
fotografier og bidrage til, at arven på Det Kongelige Biblio-
tek får en længere levetid og større bevidsthed hos familien 
Danmark omkring forholdet til vores historiske rødder og 
levevilkår i Danmark i tiden omkring 1900 og Første Ver-
denskrig. 

Samlingen omfatter også fotos fra 1920’erne med den mar-
kante rigdom og det vilde liv blandt samfundets velhavere 
i den periode, der udløste det verdensomspændende krak 
i 1929. Efterfulgt af 1930’ernes store nedtur med alvorlige 
økonomiske og sociale problemer samt gigantisk arbejds-
løshed, der førte til Anden Verdenskrig. 

Dermed er Elfelts samling en vigtig kilde til forståelse af 
Danmarks og Europas historie i 1800-tallets sidste årti og i 
første halvdel af 1900-tallet.

Fra Petersen til Elfelt
Danmarks store fotograf skiftede først i 1901 navn til Pe-
ter Elfelt. Det var en naturlig opfølgning på hans titel som 
kongelig hoffotograf. For Peter Elfelt var det et meget vigtigt 
mål at opnå den titel, som måske i dag kan virke mindre be-
tydningsfuld. Men omkring 1900 var titlen adgangsbillet til 
stribevis af opgaver hos samfundets spidser. Titlen gav pre-
stige og den åbnede mange døre til samfundets fremmeste 
mænd og familier.

Peter Elfelt forstod at bruge titlen til at udbygge forretning-
en. I et senere afsnit vil det fremgå, at virksomheden i de 
seneste leveår var præget af markant snobberi på basis af 
titlen. Samtidig er det værd at bemærke, at titlen samtidig er 

Bag om Peter Elfelt
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en medvirkende årsag til, at Elfelt-navnet fortsat står stærkt 
i danskernes bevidsthed. 

Elfelt-navnet bliver automatisk forbundet med titlen 
kongelig hoffotograf. I bogen har jeg forsøgt at omtale ham 
som Peter L. Petersen i de afsnit, som vedrører tiden 1866-
1901, og derefter som Peter Elfelt i tiden efter 1901. Men der 
er overlap i dette, som jeg håber, læserne bærer over med.

Denne bog var aldrig blevet udgivet uden en meget stor 
hjælp fra Det Kongelige Bibliotek, og navnlig forskningsbib-
liotekar Henrik Dupont, Kort- og Billedsamlingen, skal have 
en varm tak for utrættelig hjælp og inspiration i mit arbejde 
med bogen, der startede i 2011.

Der skal også lyde en tak til museumsleder Bjarne Meldgård, 
Danmarks Fotomuseum i Herning, der har ydet en stor 
hjælp. Tak til en stribe ledere af lokale arkiver og museer, 
som har hjulpet med nyttige informationer.

Tak til medlemmer af Billedgruppen under Dansk Foto-
historisk Selskab. Nu afdøde Flemming Berendt, der var 
redaktør af selskabets fototidsskrift, Objektiv, satte ideen i 
gang med sine provokationer allerede i 2011. Desuden har 

navnlig Andreas Trier Mørch og Peter Randløv fra Dansk 
Fotohistorisk Selskab bidraget med deres viden og kritiske 
kommentarer. 

En meget værdifuld hjælp til boges afsnit om arven til fami-
lien er leveret af Hans Elfelt Bonnesen, der er Peter Elfelts 
barnebarn. Hans far, Helge W. Bonnesen, omtales i bogen 
som Peter Elfelts hemmelige søn. Hans Elfelt Bonnesen har 
bistået med vigtige informationer, der har kastet lys over det 
familiedrama, som Peter Elfelt efterlod sig. Jeg håber, at du 
får fornøjelse og glæde ved denne bog. 

Samtidig vil jeg blankt erkende, at jeg er blevet stærkt opta-
get af personen Peter Elfelt og den arv, han efterlod sig. Jeg 
er sikker på, at jeg i de kommende år vil fortsætte med at 
grave dybere i Elfelts historie og den kulturarv, han efterlod 
os.

Så hvis du ved læsning af denne bog får ideer eller kender til 
detaljer, som du mener, burde have været medtaget i denne, 
så kontakt mig venligst. God læselyst!

August 2015
Lennart Weber

Bag om Peter Elfelt

Arven II
Samtidig  med at 2. udgave af “Arven efter Elfelt” går i trykken arbejder jeg på næste bog om Peter Elfelt. Det histo-
riske materiale er enormt, og den nye bog vil sætte fokus på Peter Elfelts rolle som en af Danmarks første reportage-
fotografer. Aviserne begyndte først omkring 1890 at bringe fotografier, men aligevel fandt fotografens billeder vej 
til familien Danmark, hvor man havde et særligt stereoskop til at se de stereobilleder, som Peter Elfelt og andre af 
datidens fotografer solgte. Bogen planlægges udgivet i 2017.

juni 2016
Lennart Weber
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PETER Elfelt blev født 1. januar 1866 i Helsingør, og i 
kirkebogen kan man læse, at han blev døbt i Sct. Olai 

Kirke i Helsingør 15. april 1866 som Lars Peter Petersen. Det 
navn blev i daglig tale ændret til Peter L. Petersen, og det var 
under dette navn, han i 1890 etablerede sig i København og 
flere gange ansøgte kongehuset om tilladelse til at kalde sig 
kongelig hoffotograf. Først i 1901, efter at kongehuset havde 
givet ham tilladelse til at bruge titlen, ændrede han navn til 
Peter Elfelt.

I 30 år fungerede mesterfotografen under Elfeltnavnet, og 
det var i den periode, han sikrede sig en position blandt 
det danske samfunds elite. Han skabte Danmarks største 
fotoatelie, der var kendt vidt omkring og højt respekteret i 
kongehuse og kejserfamilier i hele Europa. Han færdedes 
hjemmevant på de bonede gulve i kongehuset, i regerings-
kontorer og hos samfundets erhvervsmæssige top. 

Samtidig var han et godt navn hos andre kongehuse rundt 
om i Europa. Bl.a. blev han inviteret til Tyskland, hvor stor-
hertuginden af Mecklenborg ville se de levende billeder fra 
Danmark, og mesterfotografen nød stor respekt hos den rus-
siske zarfamilie, der skænkede ham flere fine gaver som tak 
for hans fotokunst. Trods navneskiftet i 1901 og de mange 
aktiviteter blandt samfundets elite bevarede Peter Elfelt 
begge ben på jorden, og han glemte ikke, hvor han kom fra. 
I hans billeder kan man flere steder se, at der bankede et 
socialt hjerte bag den ridderkorsbelønnede danske fotografs 
ydre.   

Arbejdsmandens søn
Peter L. Petersen voksede op under trange vilkår i en fat-

tig arbejdsmandsfamilie. Allerede i 1867 flyttede familien til 
Hillerød, hvor de boede i en lille baggårdslejlighed i Bak-
kegade 5-7. 

På det tidspunkt var Danmark fortsat lammet efter krigen i 
1864, hvor vi led et smerteligt nederlag til Østrig og Preus-
sen, som på godt og ondt forandrede det danske samfund. 

Stemningen var trykket og på visse områder deprimerende. 
Specielt småkårsfolk var hårdt ramt af krisen. Men der var 
også en spirende opfattelse af, at selv et nederlag kan bruges 
til noget positivt.

Familien Petersen var præget af datidens ganske barske so-
ciale og sundhedsmæssige vilkår. Faren, Hans Kjeld Peter-
sen (1846-1914), var arbejdsmand og blev senere droche-
kusk eller det, som vi i dag nok ville kalde taxachauffør. 
Moren, Ane Marie Larsen (1845-1894), var hjemmegående 
og fødte i alt 12 børn i perioden 1866-1886. Hun fik sit første 
barn, da hun var 21 år, og hun døde, da hun blot var 49 år.

I de 20 år fra 1866 til 1886 var der ikke mange måneder el-
ler år, hvor hun ikke var gravid. Hun var konstant omgivet 
af små børn, og hun skulle holde sammen på den lille fami-
lie. Det hører med til historien om familien Petersen, at ud 
af børneflokken på 12 døde de fem børn under fødslen eller 
kort tid efter. 

Yderligere to børn døde, inden de nåede at fejre 30-års fød-
selsdag. Peter L. Petersen oplevede, at den store søskende-
flok relativt hurtigt blev reduceret fra 12 til fem. For hele 
familien har det været barske levevilkår, men især for Ane 

Fattig baggrund
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Marie Petersen, og måske er det forklaringen på, at hun ikke 
blev ældre.

Danmark efter 1864
Danmark var i slutningen af 1800-tallet præget af nederla-
get i 1864. men også af en spirende optimisme. Vi har gen-
nem skolegang hørt om den nye danske vision, som bl.a. blev 
formuleret af den danske officer Enrico Dalgas: ”Hvad udad 
tabes, skal indad vindes”. Dalgas tog initiativ til stiftelse af 
Hedeselskabet, og han blev fra 1866 den første direktør. Det 

er dog en myte, at det var Dalgas, der opfandt udtrykket. 
Andre har før Dalgas brugt samme formulering, men det 
blev altså Dalgas, der fik tillagt æren for den fremadrettede 
tankegang med troen på, at i nederlagets stund skal man se 
muligheder. Og der kan fra den periode findes mange posi-
tive udviklingstegn i Danmark.

Industrialiseringen prægede det danske samfund, hvor 
mange forlod landbruget og søgte ind mod byerne. Jern-
baneforbindelser blev opbygget i hektisk tempo. Mange 

Peter L. Petersen sammen 
med sine forældre og fem 
søskende. Det er Peter L. 
Petersens læremester, Carl 
Rathsach, der har fotografe-
ret familien, og det antages, 
at det er i forbindelse med Pe-
ter L. Petersens konfirmation. 
Den unge fotografelev står på 
en ganske særlig måde, som 
han lærte af Carl Rathsach. 
På den måde skabte foto-
grafen en ekstra overraskelse 
i billedet. I øvrigt var det en 
metode, H. C. Andersen flittigt 
benyttede.

Fattig baggrund
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af samfundets centrale foreningsdannelser er fra den tid, 
f.eks. andelsbevægelsen, fagbevægelsen, en række frivil-
lige hjælpeorganisationer og foreninger på dyreområdet. 
Grundlaget for det danske velfærdssamfund, som vi kender 
det i dag, var under etablering, og selvom der gik mange 
årtier, inden velfærden for alvor var synlig, var der en stærk 
vilje til at se fremad.

Det bortforklarer dog ikke, at fattigdom og elendige livs-
betingelser med tidlig død også er en del af beretningen om 
datidens danske samfund. Og det kom til at præge Peter L. 
Petersen i hans kamp for at nå samfundets top.

Tuberkulose var datidens svøbe
Danmark var trods udvikling og fremgang fortsat præget af 
sociale problemer, fattigdom og høj dødelighed, som bl.a. 
skyldtes tuberkulose og manglende hygiejne. Denne sociale 
virkelighed blev en vigtig faktor i fotografens historie. 

Allerede som 8-årig måtte Peter L. Petersen bidrage til 
økonomien i arbejderfamilien i Bakkegade i Hillerød. Den-
gang var børnearbejde en simpel nødvendighed. Alle skulle 

bidrage i den lille arbejderfamilie, der ved folketællingen 
i 1870 blot omfattede Peter, hans forældre og den nyfødte 
lillesøster Anne Marie Petersen. 

Allerede i 1870, fire år efter at Peter L. Petersen var født, 
havde familien Petersen måttet begrave to nyfødte børn: In-
geborg (født 1867) og Anders (født 1868). Anders blev født 
15. januar 1868 og døde 11 dage senere i Hillerød.

Fattig baggrund

Peter L. Petersens far, Hans Kjeld Petersen (født 1846), blev 
allerede i 1860 optaget i lægdsrullen i Skævinge, hvor Peter L. 
Petersens bedsteforældre på farens side boede. Lægdsrullen var 
datidens liste over mænd, der skulle indkaldes til militærtje-
neste. I listen fra Skævinge fra 1863 – året før 1864-krigen 
– står han opført med højden 65 ¾ tomme eller 167 cm. Hans 
Kjeld Petersen var indkaldt ved 18. batteri og 32. batteri i årene 
1869-1874, hvor familien boede i Hillerød. På fotografiet er der 
med håndskrift tilføjet ”Fader 1871”, og på kasketten kan man 
læse tallet 18. Billedet er taget af fotograf Chr. Wismer, Steen-
gaden no 408, Helsingør. No 408 var matrikelnummeret, og det 
svarer i dag til Stengade nr. 30 i Helsingør. 




