
Kronborg Geværfabrik
Hammermøllen var en del af det store fab-

rikskompleks Kronborg Geværfabrik. Fabrik-
ken bestod af 8 vandmøller, alle drevet af 
Hellebækken. Der var tre forskellige typer: 
hammermøller, boremøller og slibemøller. 
Alle huse i Hellebæk var beboelse og værk-
steder. Kronborg Geværfabrik blev nedlagt i 
1870. Herefter blev Hammermøllen udeluk-
kende brugt til beboelse. 

Tidligere ejerskab
Hammermøllen blev bygget i 1765 af 

Stephan Hansen. Han solgte virksomheden 
til staten samme år. I 1768 købte finans-
manden baron Heinrich Carl v. Schim-
melmann Kronborg Geværfabrik og Helle-
bækgård. I 1781 overgik ejerskabet til Det 
Grevelige Schimmelmannske Fideikommis. 
Ved Lensafløsningen i 1930 blev Hellebæk 
Gods oprettet. Det bestod af Fideikommisets 
ejendomme i Hellebæk og Ålsgårde. Ejerkred-
sen var de adelige familier v. Baudissin, v. 
Löwenstern og Schimmelmann. Efter Besæt-
telsen overgik Hellebæk Gods og dermed 
også Hammermøllen til staten.

Hammermøllens nye historie
Bygningen forfaldt mere og mere og var i 

slutningen af 1950’erne knapt egnet til be-
boelse. Der var planer om at rive den ned. En 
kreds af lokalhistorisk interesserede personer 
foretog arkæologiske udgravninger udenfor 
og inde i bygningen.  

Der blev fundet rester af malekarm og 
hammerværk, og således var det muligt at 
foretage en rekonstruktion. 

I 1961 blev Hellebæk-Aalsgaard Egns-
historiske Forening stiftet med det formål at 
restaurere bygningen og genetablere vand-
hjul og hammerværk. 

Efter mange års arbejde med frivillig og 
professionel arbejdskraft og med økonomisk 
støtte fra offentlige kasser og private fonde, 
kunne det færdige arbejde fejres med genind-
vielse af Hammermøllen i 1982. Bøssemagergade. Foto: Louise Thomsen, ca. 1860

Hammermøllen. Foto: Louise Thomsen, ca. 1860

Udgravning i Hammermøllens smedje. 
Foto: Svend Engelbrechtsen, 1964

Arbejdsdag på Hammermøllen. 
Foto: Svend Engelbrechtsen, 1981

Hammermøllens museum. Foto : Peter Uldum, 2015



Hammermøllen i 
Hellebæk

I dag er Hammermøllen åben for offent-
ligheden for at formidle historien om Hel-
lebæk og Ålsgårde og ikke mindst Kronborg 
Geværfabrik. Ud over en velbesøgt cafe er 
her også museum og arkiv.

Hammermøllen er et mødested for mange 
og et center for lokalbefolkningen. Forenin-
gen Hammermøllens Venner blev oprettet 
i 1980, for at samle penge ind til løbende 
vedligeholdelse af Hammermøllen. Forenin-
gen afholder hvert år Julestue og Pinsefest 
på Hammermøllen. Hammermøllens Ven-
ner er sammen med Helsingør Kommune 
den største bidragyder til Hammermøllens 
vedligeholdelse. 

Hammermøllens Teatergruppe har siden 
1988 opført egnsspil med udgangspunkt i 
lokalhistoriske emner. Hvert andet år i august 
strømmer et begejstret publikum til for at 
overvære disse stemningsfulde spil. 

Foreningens virke
Udover Hammermøllen vedligeholder og 

driver Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske 
Forening også Proberhuset og Turbinehuset.

Proberhuset, opført i 1847, er verdens 
ældste hus specielt indrettet til afprøvning af 
geværløb. 

I Turbinehuset med Hellebæk Vandkraft-
værk findes på 1. sal en bymodel af Hellebæk 
anno 1823. Begge huse kan besøges ved 
rundvisning og byvandring, som bestilles via 
hjemmesiden.

Hvert år udgiver foreningen en egnshistor-
isk beretning, der uddeles til medlemmerne.

For at kunne drive denne omfattende 
virksomhed har foreningen brug for en stabil 
medlemskreds, så meld dig ind: udfyld en 
indmeldelsesblanket på Hammermøllen eller 
brug vores hjemmeside.

Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening
Hammermøllen

Bøssemagergade 21, 3150 Hellebæk
Arkivets åbningstid: torsdag kl. 13.30 – 

16.00, juli sommerferie. Telefon: 4921 8972
Mail: hammermollen@hammermollen.dk
Hjemmeside: www.hammermollen.dk

Cafe Hammermøllen
Telefon: 4970 8867

Hjemmeside: www.cafehammermollen.dk

Hammermøllen sept. 2016. Foto: Peter Uldum

Pinsefest. Foto: Svend Engelbrechtsen, 1983

Turbinehuset. Foto: Peter Uldum, 2015


