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Fortællingen om specialbutikken Tibberup Høkeren starter 
egentlig med istandsættelsen af indehaverne Mogens og 
Nanna Christensens eget hjem, fortæller Mogens, da han ta-
ger en pause i bagbutikken i hjertet af Helsingør.

”Vi bor i et gammelt hus fra 1860, en lille perle, og det her 
startede med, at vi syntes, det kunne være spændende at 
vedligeholde det på traditionel og gammeldags facon. Ikke 
noget med plastikmaling eller glasvæv. Vi ville se, om der 
ikke var en anden måde at gøre det på, og der opdagede vi 
langsomt det gamle håndværk, de gamle materialer, og blev 
fortrolige med dem”.

Projektet blev først til en hobby, så til en lidenskab og siden 
til forretningen, der første gang slog dørene op på en lille 
gård i Humlebæk i 2002.

”Dengang holdt vi åbent en halv fredag og en lørdag, men 
der gik ikke lang tid, før vi så, at der var stor efterspørgsel 
efter det her. For nu 10 år siden, i november 2008, sagde vi 
for alvor, OK, vi satser hele butikken, og i dag har vi åbent 
i Sct. Anna Gade 4A alle ugens dage undtagen søndag og 
tirsdag; vores webshop har dog åben hele ugen”.

En butik fyldt med principper
Udover traditionelle malingstyper finder man hos Tibberup 
Høkeren fx gulv- og karklude som på mormors tid, børste-
varer, sæbe og rengøringsartikler, beslag til dør og møbel, 
lampen til ude og inde og tidløs beklædning. 

”Udgangspunktet er de traditionelle materialer”, forklarer 
Mogens. ”Vi håndplukker vores ting. Meget er specialfrem-
stillet til os forskellige steder i Vesteuropa, og derfor har vi et 
meget særligt og måske ejendommeligt varesortiment. Det-
te er vi godt klar over. Men sådan må det nu en gang være”.

VI HAR KUN DET,  
VI SELV KAN LIDE – OG LIDT TIL

Tibberup Høkeren i Helsingør er Danmarks eneste specialbutik for bygningsbevaring.  
Butikken er en guldgrube for dig som vil finde det originale dørgreb, hængsel, porcelænsknoppen,  

lampen eller andet til restaurering af hjem eller møbler



”Vi ønsker ikke at skrue tiden tilbage, det kan man jo ikke, 
men vi er af den overbevisning, at man ikke behøver bo i 
et gammelt hus for fx at bruge fornuftig maling: Moderne, 
vandbaseret plastikmaling holder eksempelvis på fugt, og 
det er skidt for indeklimaet og kan påvirke både din og fa-
miliens sundhed”.

50% er rådgivning
”Vi langer ikke bare noget over disken, men spørger ind til, 
hvad du skal i gang med”, forklarer Mogens, der fortæller, at 
han ikke er bange for at sige det, hvis han vurderer, at kun-
dens ambitionsniveau er for højt.

” Vi har en del principper her i butikken. Et af dem er, at kun-
derne ikke skal have, hvad de spørger om, men hvad de har 
brug for. Det er nogle gange to vidt forskellige ting. 50% af 

det, vi leverer, er rådgivning og vejledning. En af Tibberup 
Høkerens vigtigste opgaver er nemlig at hjælpe vores kun-
der med at komme godt fra start”.

”Før i tiden var vi sindssygt dygtige til håndværk,” slutter 
Mogens Christensen. Når jeg læser gamle isenkræmmerka-
taloger fra 20’erne og længere tilbage, kan jeg se en detal-
jerigdom i fremstillingen, der er himmelhamrende flot. Hvor 
er det bare trist, at vi ikke har det mere. Det kan vi sagtens 
bruge i dag. Det er detaljen, der gør forskellen fra dengang 
til nu. Og det holder jo!”


