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HISTORIE: Museum 
Nordsjælland bar-
sler med første fæl-
les årbog for de tre 
sammenlagte muse-
umsvæsener.

Af Jesper Sabroe

NORDSJÆLLAND: Museum 
Nordsjællands første årbog 
»Alle tiders Nordsjælland« 
er på gaden og viser, at det 
fusionerede museumsvæ-
sen mellem Hillerød, Grib-
skov og Hørsholm ved at 
samle kræfterne kan præ-
stere en imponerende publi-
kation med 18 artikler over 
186 sider, der kommer rundt 
i de fl este egne af Nordsjæl-
land. 

Bogen, der erstatter tids-
skrifter og årbøger fra de 
hidtidige museer, spænder 
vidt i tid og sted. Fra de før-
ste stenalderjægere til situ-
ationen for dagens fi skere på 
Sjællands nordkyst. 

- Årbogen afspejler, hvad 
museets medarbejdere har 
arbejdet med i 2015, men den 
indeholder også artikler, 

som er skrevet af folk ude-
fra, siger museumsdirektør 
Ole Lass Jensen.

For eksempel er afsnittet 
om Fredensborg gennem ti-
derne skrevet af Lise Schif-
ter fra Fredensborg Arki-
verne, og artiklen om Fi-
skeriet og havnen i Gilleleje 
skrevet af tidligere overbib-

liotekar og byrådsmedlem i 
Gribskov Børge Sørensen.

Tre artikler i bogen har 
samme tema, nemlig 100 
året for kvindernes stem-
meret. Her er blandt andet 
en artikel om Marie Mørk, 
der var grundlægger af Ma-
rie Mørks skole i Hillerød og 
en ihærdig forkæmper for at 
forbedre pigers uddannel-
sesmuligheder.

Andre artikler har titler 
som »Dengang Kirstine Jep 
Brenders endte sine dage 
på bålet i Søborg«,  »Meje-
rierne i Nordsjælland« og 
»Sagnkredsen om Helene, 
Arild og Thora i den nord-
lige Øresundsregion« samt 
en artikel om den begravede 
strandvasker, som tidligere 
på året blev afdækket af en 
storm ved Skt. Helene Kilde 
i Tisvildeleje. 

Museets arkæologer har 
også bidraget med en arti-
kel om »Spil, tidsfordriv og 
mulig hasard i jernalderen«, 
ligesom de omfattende ar-
kæologiske udgravninger 
ved det kommende hospi-

tal har kastet fund af sig. I 
årbogen går man tæt på det 
moselig, som blev fundet 
på området under årets ud-
gravninger. 

Helt erstatter den ny år-
bog dog ikke andre publika-
tioner. Således fortsætter 
Folkemuseets blad, Nomus, 
som medlemsblad for den 
lokale museumsforening, 
og på et tidspunkt kommer 
også en portal, hvor museets 
forskning skal publiceres.

- Der bliver tale om en por-
tal med fri adgang, så alle 
kan følge med i museernes 
forskning, siger Ole Lass 
Jensen.

frederiksborg@sn.dk

Årbog om heksebrænding, 
kvindesag og strandvasker

Bogen kan købes på Folkemuse-
et i Hillerød eller ved henvendel-
se på: post@museumns.dk eller 
tlf.: 61815812. Bogens omslag 
er et parti af Alsvej i Hørsholm i 
1930’erne malt af Einar Madvig.
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Marie Mørk (i midten) omgivet af nogle af sine elever. Til højre er det søsteren Eva. 

Bønderne i Nordsjælland fi k fra 1880’erne indført en industriel pro-
duktion af mælk, ost og smør. I 1930 var der i alt 61 andelsmejerier, 
fællesmejerier og herregårdsmejerier i Nordsjælland. I dag er det 
økologiske Øllingegård Mejeri ved Hillerød det eneste mejeri i lands-
delen. Billedet er fra 1935.

» Årbogen afspejler, 
hvad museets medar-
bejdere har arbejdet 
med i 2015, men den 
indeholder også artikler, 
som er skrevet af folk 
udefra.

Museumsdirektør 
Ole Lass Jensen
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