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LIVET VED HAVET

Museum Nordsjælland vil skabe et nyt museum om
livet ved havet.
Vi vil fortælle om, hvordan mennesket har levet ved
Sjællands nordkyst fra de ældste tider til i dag. Om
det barske liv for Gillelejes fiskere og deres familier.
Om kulturmødet mellem de fattige fiskere og
sommergæsterne. Og om dengang i 1943, da byen
stod sammen om at redde danske jøders liv.
Om overlevelse, sammenhold, mod, svigt og håb.
Og om hvordan de store fortællinger findes i det små.
For Gillelejes historie har sat sig spor i verdenshistorien.

”

Gilleleje skiller sig ud ved at være så
historisk stærk. Nærmest som Rom.
Hvert hjørne fortæller en ny fortælling.
Det skal bare synliggøres.
Annette Sørensen, Direktør for VisitNordsjælland
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STEDET • EKSISTERENDE FORHOLD

”

Det nye museum skal ligge midt i det gamle
Gilleleje. Dér, hvor begivenhederne fandt sted. På
Museumsstrøget mellem Østergade 20A og Gilleleje
Hovedgade 49, som allerede i dag anvendes til
museumsformål.

"Det gamle hus" – ca. 125 m2 – kan fortsat
fungere som et slags ’frilandsmuseum’.
Noget af interiørudstillingen kan evt.
bibeholdes og levendegøres, så den
kan bruges af børn, bl.a. til museets
skoletjeneste. Omfattende renovering er
nødvendig, før det kan tages i brug.

Museumsstrøget støder op til Gilleleje Kirke, som
dannede ramme om en væsentlig begivenhed i
forbindelse med jødetransporterne over Øresund til
Sverige i oktober 1943. Museet bliver på denne måde
forbundet med kirken, den gamle bydels historiske
fiskerhuse og havnen. Dermed får museet en
beliggenhed midt i det autentiske fiskermiljø.

Museum Nordsjælland

Det nye museum skal forgrene sig og integrere byen
og byens aktører i formidlingen af Gillelejes lange
historie. Med den største respekt for kulturarven,
byens borgere og livet ved havet i dag.

”

På hver grund, ud mod gaderne, ligger et bevaringsværdigt hus: "Det gamle hus" Hovedgaden 49 og
ejendommen Østergade 20A. Begge huse er opført i
begyndelsen af 1800-tallet. Håndværkerhjemmet på
Hovedgaden og fiskerhuset på Østergade vil danne
en autentisk ramme om det nye museumskompleks.
Indretningen og brugen af dem skal nytænkes, så de
bliver en levende og integreret del af det nye museum.
Klimatiske og pladsmæssige forhold gør begge huse
egnede til at rumme støttefunktioner.
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STEDET • EKSISTERENDE FORHOLD

”

Østergade 20A – 147 m2. Ferieboligen i husets
østlænge bevares med sit interiør. Sammen med
det gamle sommerhus i haven fortæller den om
feriebyen Gilleleje i 1950’erne. Østergade 20A er
generelt i god udvendig stand, mens det indre
skal renoveres.

Østerg

ade 20

A

Østergade 20A

Museum Nordsjælland

Øldepotet

Skibshallerne

“Det gamle hus”
Gill

elej

eH

ove
dg

ade

49

”

Museumsstrøget rummer en række bygninger,
som skal ombygges, flyttes eller nedrives.
Skibshallerne opført i 1988-1989 – 325 m2,
en ikke-bevaringsværdig lagerbygning i
gasbetonsten på ca. 150 m2 og et 10 m2 stort
bevaringsværdigt sommerhus fra halvtredserne.
Museum Nordsjælland
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VISION

Det nye museum skal være:
• hele Gribskov Kommunes museum. Gennem en levende
formidling skal museet være med til at øge den historiske bevidsthed om Nordkysten og omegn og derved
perspektivere vores egen tid.
• et kulturelt samlingspunkt. Museet skal skabe kulturelle
oplevelser i eget regi og i samarbejde med byens øvrige
kulturinstitutioner – både indenfor museets mure og
ude i byens rum.

”

• en vigtig samarbejdspartner for byens erhvervsliv og
være med til at tiltrække turister til kommunen.

Det nye museum skal være i bevægelse og summe
af liv. En levende ramme om aktiv, inddragende og
tidssvarende formidling, som i allerhøjeste grad
tager hensyn til omgivelserne og de historiske
huse. Som inddrager og spiller aktivt sammen
med byen og dens aktører, Kulturhavn Gilleleje,
bibliotek, biograf, restauranter mv.

• i bevægelse og summe af liv. Børnefamilier og skoler
skal kunne lege sig ind i historien på museet og i
byrummet, og alle skal kunne bruge museet som
dannelses- og refleksionssted.

Museum Nordsjælland
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VISION

”

Det nye museum skal tilbyde formidling, som inddrager børn og voksne ude og inde.
Aktiviteter for børn så de kan lege sig ind i historien. Initiativer for børn og
børnefamilier i ferier. Skiftende udstillinger og gode faciliteter til særudstillinger
om Gribskov Kommunes historie. Et stort, fleksibelt rum, som giver mulighed for
spændende arrangementer, som markeder, levendegørelse og skoletjenestens
aktiviteter. Kun fantasien sætter grænserne! Der skal være helhedsoplevelser for alle
og sammen-hæng mellem bygninger, udstillinger, udearealer, museumsbutik, café,
by og havn.
Museum Nordsjælland

7

Livet ved havet

Visionsoplæg for nyt museum i Gilleleje

Museum Nordsjælland

FORTÆLLINGERNE

LIVET VED HAVET
Havet er fiskerens ven, men også hans værste fjende.
Gode fangster gav mad på bordet og penge i
lommen. Men heldet var ikke altid med fiskeren.

Livet ved havet er hovedfortællingen
i formidlingen af Gillelejes historie.
Fortællingerne om fiskeriet, sommergæsterne og Gilleleje oktober '43 er
centrale kapitler i fortællingen om
sammenhold, mod og styrke på
Sjællands nordkyst. Nærheden til
havet binder fortællingerne sammen.

Vi er hos en fiskerfamilie i midten af 1800-tallet. I en
tid uden nutidens teknologi. Himmel og hav blev
bedømt efter erfaringer fra tidligere ture på havet.
Tog man fejl, var det skæbnesvangert. Mange led
druknedøden. Folk holdt sammen og hjalp enkerne
og de faderløse børn. Angsten for at miste sin mand
eller far var konstant til stede.
Dagligdagen var fyldt med gøremål for hele familien.
Fiskeren sled på havet. Men det var også et stort
arbejde at rense og bøde garnene, så de var klar til
næste tur. Koner og børn deltog i arbejdet. Om vinteren
arbejdede hele familien med binding af nye garn.

2. Strandinger. Handels- og
krigsskibes forlis, strandvaskere:
Kranium, der muligvis stammer
fra strandvasker og gravsten
samt gravkors sat over
strandvaskere. Strandingskort
(kan digitaliseres).

3. Fiskertro – Religiøsitet og
overtro:
Jagtgevær og garn (der skulle
skydes over garnet), træsko
(smides på dækket, i den retning
snuden peger, sejler man hen),
snapsetønde (snaps over garnet
for held i fiskeriet) mv. Evt.

De barske livsvilkår ved havet gav en stærk kristen
tro. Gennem troen kom man gennem krisesituationer.
Usikkerheden skabte også en overtro, hvor særlige
tegn eller handlemåder blev koblet sammen med
fangster, vejret og livets gang.

Gilleleje
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FORTÆLLINGERNE
Höganäs

FRA SPYD TIL TRAWL
I tusinder af år har der boet fiskere ved Nordsjællands
kyst. Formålet har altid været det samme – at udnytte
havets ressourcer optimalt. Men redskaberne,
fangstmetoderne og betingelserne har ændret sig.
Udstillingen Fra spyd til trawl er fortællingen om
fiskeriets historie ved nordkysten. Fra dengang
jægerstenalderens mennesker fangede fiskene
i fjordene bag kysten med spyd og ruser over
middelalderens sæsonfiskerlejer ved havet og en
senere tids helårsfiskerlejer til Gillelejes fiskerihavn,
der er Sjællands største.
Helt op i 1800-tallet var redskaberne og fangstmetoderne næsten middelalderlige. Bådene blev sat
ud fra den åbne kyst og efter endt fiskeri halet op på
stranden.
Det var først med havnebyggerierne hen mod
1800-tallets slutning, at fartøjerne blev større og stak
dybere i søen.
Der blev udviklet forskellige teknikker til effektivt at
opsøge fiskene. Trawl gav større fangster. Presset på
fiskebestandene steg, havene blev forurenede, og da
Danmark indtrådte i EF i 1972, blev fiskerne underlagt
kvoteordninger. Mange måtte efterhånden lægge op
og sælge deres både.
I Gillelejes gader vidner de historiske fiskerhuse om
befolkningens levebrød gennem tiderne. Og om
havets nærhed, der har skabt byen og formet livet for
generationer af mennesker.
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GILLELEJE OKTOBER '43
Natten mellem den 1. og 2. oktober 1943 forsøgte den
tyske besættelsesmagt at arrestere de danske jøder.
Aktionen blev en fiasko, for jøderne blev advaret i tide.
De fleste undslap, og mange søgte mod Nordsjælland i
håbet om at komme videre til Sverige.
Rygterne sagde, at man kunne komme over Sundet
fra Gilleleje. I løbet af få dage blev fiskerlejet brændpunktet for flygtningestrømmen. Forholdene i Gilleleje
var kaotiske. Hundredvis af jøder skulle skjules, indtil
de kunne sejles til Sverige.
Det lille lokalsamfund stod samlet om at hjælpe de
danske medborgere, der var i nød. Jøderne blev skjult,
indtil de kunne få plads på en båd. Fiskerne frygtede
for deres liv, familie og båd, når de sejlede jøderne
over. Mange tog sig da også godt betalt. Det blev
nødvendigt at regulere betalingen, så alle kunne
komme i sikkerhed i Sverige.
Overalt i Gilleleje herskede en giftig atmosfære.
På begge sider var der venner og fjender. Gestapo
hvervede danske stikkere, mens flere i den tyske
værnemagt vendte det blinde øje til jødeaktionen.
Ingen kunne føle sig sikker, når man talte med
fremmede. Natten mellem den 6. og 7. oktober blev
omkring 60 jøder fanget af Gestapo. De havde skjult sig
på kirkens loft, men Gestapo opdagede dem.
I løbet af oktober måned 1943 lykkedes det at sejle
op mod 1.300 jødiske flygtninge over Sundet fra Gillelejeområdet. Redningsaktionen fra Gilleleje og andre
fiskerlejer er kendt i store dele af verden. Den danske
historie om redningen af jøderne er unik.

Natten mellem den 1. og 2.
oktober 1943 forsøgte den
tyske besættelsesmagt at
arrestere de danske jøder.
Aktionen blev en fiasko, for
jøderne blev advaret i tide.
De fleste undslap, og mange
søgte mod Nordsjælland i håbet
om at komme videre til Sverige.

Rygterne
Temaet om jødernes flugt
frasagde, at man kunne
komme over Sundet fra
I løbet af få dage kom
Gilleleje i oktober 1943 Gilleleje.
rummer
fiskerlejet i brændpunktet for
kun få genstande.
I Østergade 20 blev skjult jøder på
loftet over sommerboligen. Husets
ejer sejlede jøderne til Sverige.
Østergade 20 kan derfor indgå som
et væsentligt element i
fortællingen.

Jollen fra Villingebæk (mål L: 480
B: 168 H: 121). Jollen blev brugt til
at sejle jøderne ud til kutteren
Falken tre gange i begyndelsen af
oktober 1943.
Nøgle til kirkeloftet (hvor jøder
blev fanget), fængselsvindue fra
fangekælderen under ”Lysglimt”,
et Gestapo-hovedkvarter i
Gilleleje.
En scrapbog med giftampul og
togbilletter t/r fra en flygtning.
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flygtningestrømmen. Forholdene
i Gilleleje var kaotiske.
Hundredvis af jøder skulle
skjules, indtil de kunne sejles til
Sverige.
Det lille lokalsamfund stod
samlet om at hjælpe de danske
medborgere i nød. Jøderne blev
skjult, indtil de kunne få plads på
båd. Fiskerne satte livet på spil,
når de sejlede jøderne over.
Mange tog sig da også godt
betalt. Det blev nødvendigt at

regulere betalingen, så alle
kunne komme i sikkerhed i
Sverige.
Overalt i Gilleleje herskede en
giftig atmosfære. På begge sider
var der venner og fjender.
Gestapo hvervede danske
stikkere, mens flere i den tyske
værnemagt vendte det blinde
øje til jødeaktionen. Ingen
kunne føle sig sikker, når man
talte med fremmede. Natten
mellem den 6. og 7. oktober

blev omkring 60 jøder fanget af
Gestapo. De havde skjult sig på
kirkens loft, men en stikker
angav dem.
På få dage lykkedes det at sejle
omkring 1300 jødiske flygtninge
over Sundet fra Gillelejeområdet. Redningsaktionen er
kendt i store dele af verden.
Den danske historie om
redningen af jøderne er unik.

Gilleleje
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e
SOMMERGÆSTERNE
Lys, vand og luft. Guldaldermalerne var de første,
der fik øjnene op for de idylliske fiskerlejer på
Nordkysten. Malerierne vakte opsigt i København,
og borgerskabet opdagede de nye muligheder for at
ligge på landet. Heroppe nordpå, langt fra storbyens
trængsel og stank, kunne man indånde den friske
havluft. Det var godt for helbredet.
I gæstebøgerne fra Nakkehoved Fyr kan vi se, at
kendte københavnere besøgte området allerede
i 1840'erne. Fra 1880’erne lejede københavnerne
sig ind hos fiskerne, der flyttede ud i vaskehuset
for at give plads til sommergæsterne. Senere måtte
københavnerne tage til takke med udhuset.

e genstande.
e af de
terne fra slutningen
en for; lyset, havet,
ved brug af lyd- og
og landskaber samt
ergæster og
unstnere på
nister,
re og diverse

Efterhånden skød de første sommerhuse op. I
1890'erne tog det fart. Gribskovbanen blev forlænget
til Gilleleje, kunstnere fra Det kongelige Teater
indlogerede sig på kroen i sommertiden, og Gilleleje
Hotel- og Badepensionat åbnede. Københavnerne
flokkedes om badehotellet, og flere pensionater skød
op rundt om i byen.
Gilleleje var ellers et isoleret fiskerleje, men
sommergæsternes indtog ændrede forholdene. Det
var et møde mellem to vidt forskellige kulturer. Den
hektiske sommersæson betød et godt tilskud til en
økonomi, der i dårlige tider kunne være presset. I dag
kommer turister fra nær og fjern året rundt.

360 H: 315). Det
Anden
nde i bygningen
plads.
idelængen på
ig del af dette
l hands-on forløb og

akat fra 1896 med
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Lys, vand og luft.
Guldaldermalerne var de første,
der fik øjnene op for de idylliske
fiskerlejer på Nordkysten.
Malerierne vakte opsigt i
København, og borgerskabet
opdagede de nye muligheder for
at ligge på landet. Heroppe
nordpå, langt fra storbyens os,
kunne man indånde den friske

Efterhånden skød de første
sommerhuse op.
Gribskovbanen blev forlænget
til Gilleleje, kunstnere fra Det
kongelige Teater indlogerede sig
på kroen i sommertiden, og
Gilleleje Hotel- og
Badepensionat åbnede.
Københavnerne flokkedes om
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MUSEUMSPORTE

Et museumsbesøg i Gilleleje er meget mere end
en udstilling. Det kan også omfatte den autentiske
fiskerby og den levende havn – for det er det, ”Livet
ved havet” handler om.
Derfor kan museumsbesøget starte allerede ved en af
de museumsporte, der i gåafstand fra Museumsstrøget
er spredt rundt i Gilleleje. Her kan bilen parkeres, og
fra hver museumsport bliver fortællinger om stederne
levendegjort og udfoldet gennem digital formidling,
der guider den besøgende gennem de historiske
spor på vejen til Museumsstrøget. Det giver nye og
overraskende vinkler på Gilleleje, og det inspirerer
besøgende til at begive sig rundt i byen for at opleve
historiens vingesus de steder, hvor begivenhederne
fandt sted.

Gilleleje Havn

Gilleleje Havn

Kulturhavn Gilleleje

Kulturhavn Gilleleje

Gilleleje Station

Gilleleje Station

Nakkehoved Fyr
Foto: Allan Riisgaard Pedersen
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Kulturhavnen byder på spændende kulturoplevelser. Her kan du
starte besøget i restauranten, nyde bygningens lysindfald og se på
kunst. Engang lå der en kro på stedet, hvor Kulturhavnen ligger i dag.
Den husede prominente gæster som filosoffen Søren Kierkegaard
og blev i slutningen af 1800-tallet centrum for ferielivet for de
mange københavnske sommergæster. Det er nogle af de historier,
du kan høre mere om, når du digitalt guides fra Kulturhavnen til
Museumsstrøget.

Gilleleje Station

I oktober 1943 drog op mod 1.300 danske jøder til Gilleleje og
omegn, da man havde hørt, at tyskerne efter den danske regerings
tilbagetræden og samarbejdspolitikkens ophør d. 29. august ville
pågribe de danske jøder og sende dem i koncentrationslejre. Togene
ankom her til Gilleleje Station med mange jøder blandt passagererne.
Herfra blev jøderne bragt videre til sikre steder i byen og omegnen.
På vejen til Museumsstrøget bliver historierne om de dramatiske
dage i oktober 1943 levendegjort digitalt.

Gilleleje Havn

Sjællands største fiskerihavn er Gillelejes DNA. Det er herfra, fiskerne
gennem årene er sejlet ud for at skaffe dagens fangst. Og det var
havnen, der lagde ramme om de dramatiske dage i oktober 1943,
da hundredvis af jøder blev sejlet over sundet til Sverige. Mens du
slentrer fra havnen til Museumsstrøget gennem Gillelejes hyggelige
stræder med de autentiske gamle fiskerhuse, bliver fortællingerne
om livet ved havet og om den dramatiske redning af jøder under
besættelsen vakt til live på din smartphone.

Nakkehoved Fyr
Nakkehoved fyr, linsen. Fotograf: Michael Bering, airborn.dk
Nakkehoved Fyr, luftfoto. Fotograf: Vlcsnap. 2016.
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Start museumsbesøget ved Nakkehoved Fyr, hvor du kan nyde den
fantastiske udsigt over havet og besøge Fyrhistorisk Museum. De
to fyrtårne på Nakkehoved ligger med ca. 400 meters mellemrum.
Oprindeligt blev de opført i 1772 som åbne kulfyr, men siden
gennemgik de en række moderniseringer. I 1898 blev Østre Fyr taget
ud af drift, mens Nakkehoved Vestre Fyr forhøjedes og blev indrettet
til roterende linsefyr. Når du går ad Fyrstien fra Nakkehoved Fyr til
Museumsstrøget, kan du i podwalken høre fortællinger om de steder,
du møder på den naturskønne vej.

Nakkehoved Fyr
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OPLEVELSEN

Gillelejes historie er overalt. I byen, på
havnen, havet og det nye museum med
udsigtscafé. Børnefamilien vil tjekke det
nye museum ud. Museumshavens nye,
landskabelige bearbejdning byder
velkommen med opholds- og udsigtssteder på plateauer i skråningen. En smuk,
glasoverdækket, smal gade. Gillelejes nye
museumsstrøg, som skærer sig op gennem
skråningen fra nord mod syd. Fra hav til
land. Dagslyset siver ned ad væggene
gennem glastaget. I væggen i venstre side
er langstrakte, punktvise montrer og nicher
med en smuk belysning. Ikoniske genstande
binder forløbet sammen og introducerer
Gillelejes fire kernefortællinger – Livet ved
havet, Fra spyd til trawl, Gilleleje oktober '43,
Sommergæsterne – og et særudstillingsrum
som perler på en snor. Markante hovedpersoner introducerer til Gilleleje gennem
tiden. I lyd – stemmer, lyd fra byen, lyd
af vind og vejr – og i billeder. Strøget
repræsenterer hovedfortællingen, Livet
ved havet, og binder oplevelserne sammen
med byen, historierne og oplevelserne som
byvandringens forlængelse ind gennem
museet.
Under havets overflade
Første udstillingsrum er historierne om
fiskeriet fra jægerstenalderen til i dag. I
muren mellem gade og rum et akvarium
med levende jomfruhummere. En
imaginær havoverflade med en armada
af fiskerbåde på vej ud til fiskerpladserne.

Kasser med historier, genstande, videofilm
og interviews fortæller om livet her. Spejle
på rummets to modstående vægge giver
oplevelsen af uendelighed og af at befinde
sig under havoverfladen. Lysreflekser tegner mønstre på havbunden. Samler sig til
ord og billeder og opløses igen. Stimer af
fisk spejler sig i væggene og mangedobles.
Et magisk hav. Også lydmæssigt befinder vi
os under havoverfladen. Dæmpede mågeskrig blander sig med bådenes dybe dunken oppe fra overfladen. Kommandoråb
afslører fiskernes travle arbejde.
Oppe på kirkeloftet
Næste kernefortælling i rummet ved siden
af er fortællingen om Gilleleje oktober '43.
Scenografien er en abstraktion af kirkeloftet. Gulvbrædder, spær, hanebånd og
stige. Og et blandet lydbillede – mix af
salmesang, orgelspil, klokker, trin på trapper, hviskende stemmer. Mænd, kvinder
og børn. Råb og skrig. Lysstråler fejer
henover gulvet. En truende stemning
af uhygge, angst, venten. Fortættet og
klaustrofobisk. Det er nat. Kun lidt månelys
slipper ind gennem tagsprækkerne. Fra
et sted i scenografien er udsigten til lyset
ovre på svenskekysten. Udsigten til håb
og redning. Kufferter, tøj i lag, penge, pas
og dokumenter. Velkendte genstande.
Personlige, vedkommende, nærværende
beretninger.
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OPLEVELSEN

I hængekøjen
Tredje udstillingsrum er iscenesat som
en varm sommerdag i en skøn have.
Sommerstemningen understøttes af
filtreret lys. Hængekøjer lokker familien
til at lægge sig og høre historier om sommergæsternes indtog i byen fra 1880'erne
og frem. Duft af græs. Abstraktioner af
klassiske sommerhusinteriørs. Hvidmalede
profilbrædder, stribede stoffer, florlette
tekstiler. Lyd af sommerhave, syngende
fugle, klirrende glas og lystige stemmer.
Mange stemmer og sprog – tysk, svensk,
finsk – blander sig med københavnsk
dialekt.
Havvindmøller ved Hesselø
Livet ved havet løber videre ude i Strøget.
Næste rum er til særudstillinger. Et nøgternt rum. Fleksibelt og godt udstyret som
en teaterscene, der kan danne mange
scenografier og byde på skiftende
oplevelser året rundt. Altid nyt at opleve
ligesom i byrummet. Første særudstilling
er om havvindmøllerne ved Hesselø.

som fører store og små gennem byen og
formidler fortællingerne på åstederne.
Museumshavens stiforløb fører familien
tilbage til Østergade 20A eller op mod
Hovedgaden 49, det smukke håndværkerhus, som nu er skoleklassernes, og retur
ned gennem haven.
Helhedsoplevelsen
Et familiepas har givet familien adgang
til museet, kirkeloftet og Fyrmuseet.
Og børneaktiviteter, rabat på cykelleje,
cafébesøg og overnatning. Familien slentrer en tur gennem byens smalle gader og
stræder. Museets formidling, som fortsætter ude i byen og kobler byens aktører
sammen, skærper familiens blik for
Gillelejes historie.

Fiskerkonens æblekage
Fra særudstillingen begiver familien sig
til caféen som afrunding på rejsen
gennem Gillelejes historie og personlige
fortællinger. Vinduespartier bader caféen
i lys og sikrer udsigt til kirken, kirkegården,
havnen og havet. Det nye museum er
både begyndelsen og afslutningen på
formidlingen. Et punkt på rundturen,
15
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STEMNINGSBILLEDER • LIVET VED HAVET

”

Havet er fiskerens ven, men også hans værste fjende.
Gode fangster gav mad på bordet og penge på lommen.
Men heldet var ikke altid med fiskeren.
Museum Nordsjælland

”

Hvordan overlevede den enkelte familie,
når forsørgeren var væk?
Lars Thomsen, Gilleleje og Omegns Museumsforening
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STEMNINGSBILLEDER • FRA SPYD TIL TRAWL

”

Om fiskeriets historie ved nordkysten. Fra dengang
jægerstenalderens mennesker fangede fisk med spyd
og ruser over en senere tids fiskerlejer til Gillelejes
fiskerihavn, der er Sjællands største i dag.
Museum Nordsjælland

”

Nærheden til havet. Betydningen af søfarten. Det at
have bådene gjorde, at man kunne fiske og holde
kontakt (handle) flere steder. Selv i begyndelsen og
i midt 1900 havde Gilleleje større samkvem med
Bornholm, Christiansø, Skagen og svenske havne end
med Hornbæk.
Lars Thomsen, Gilleleje og Omegns Museumsforening
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STEMNINGSBILLEDER • GILLELEJE OKTOBER '43

”

”

Når gæsten bevæger sig rundt i museet,
skal vedkommende på et tidspunkt “op på
kirkeloftet” og opleve den panik, der ses her.

Gruen og angsten hos
de jødiske flygtninge.

Ib Astrup Madsen, Gilleleje Kirke

Lars Thomsen, Gilleleje og
Omegns Museumsforening

”

Oktober '43 skal formidles som
det drama, det vitterligt var.
Morten Ringsted, Næstformand,
Gilleleje Handels- og Turistforening
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BØRNENES MUSEUM
Børnenes museum
På det nye museum bliver børnene sat i centrum.
Det gamle fiskerhus fra begyndelsen af 1800-tallet
indrettes til et levende frilandsmuseum, hvor børn
kan sanse og lege sig ind i historien. Det bliver et
oplevelsesrum for børnefamilier og et historisk
værksted for skoleklasser og daginstitutioner.
Gennem rekvisitter, lyde og dufte bliver sanserne
stimuleret og nysgerrigheden pirret.

”

På det nye museum bliver
børnene sat i centrum.
Museum Nordsjælland

I den gamle museumshave med dens skrånende
grund vil en legeplads holdt i maritimt tema indbyde
til opdagelse og leg. Her kan de yngste skippere
prøve kræfter med svævebanen, klatre til tops i
masterne og styre kutteren i smult vande.
I museumsrummene bliver der højt til loftet, for her
skal børn og barnlige sjæle udfordres og forundres.
Digital og analog formidling guider børn og voksne
rundt i udstillingerne og gør historien levende og
fængende. Det sanselige møde med historiske
genstande og museumsrummene er med til at øge
børnenes bevidsthed om, at de er en del af noget
større, der rækker ud over nuet og det genkendelige.
De digitale formidlingsgreb visualiserer og
levendegør historien på nye, inspirerende måder.

”

Skoletjenesten bliver en vigtig del af museet
Museum Nordsjælland

Skoletjenesten bliver en vigtig del af museet. Den
tilbyder nye måder at lære på, der både understøtter
og supplerer skolen. Her skal der være mulighed
for at afprøve og anvende fagene i helt nye
sammenhænge. Museet vil åbne nye verdener for
eleverne!
Året rundt i skolernes ferier vil der være en bred vifte
af arrangementer. Med det nye museum får børn og
voksne en unik mulighed for at opleve historien på
en ny og levende måde.
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STEMNINGSBILLEDER • SOMMERGÆSTERNE

”

Sommersolen, selv når det regnede.
Lys, vand og luft.
Først for
det københavnske bourgeoisi, Efterhånden skød de første
Guldaldermalerne var de første,
sommerhuse op.
siden for
ogoparbejderklassen.
dermiddelfik øjnene
for de idylliske
fiskerlejer på Nordkysten.

Gribskovbanen blev forlænget

København, og borgerskabet
opdagede de nye muligheder for
at ligge på landet. Heroppe
nordpå, langt fra storbyens os,
kunne man indånde den friske
havluft. Det var godt for
helbredet.

kongelige Teater indlogerede s
på kroen i sommertiden, og
Gilleleje Hotel- og
Badepensionat åbnede.
Københavnerne flokkedes om
badehotellet, og flere
pensionater skød op rundt om
byen.

Lars Thomsen,
Gilleleje
og Omegns
Malerierne
vakte
opsigt i Museumsforening
til Gilleleje, kunstnere fra Det

”

Lys, vand og luft. Guldaldermalerne var de første, der
fik øjnene op for de idylliske fiskerlejer på Nordkysten.
Heroppe – langt fra storbyens trængsel og stank, kunne
man indånde den friske havluft.
Museum Nordsjælland
24

I gæstebøgerne fra Nakkehoved
Fyr kan vi se, at kendte
københavnere besøgte området
allerede i 1840´erne. Ville man
overnatte i fiskerlejet, skete det
ofte på Gilleleje Kro. Ellers
lejede mange sig ind hos
fiskerne, der flyttede ud i
vaskehuset for at give plads til
københavnerne. Senere måtte
sommergæsterne tage til takke
med udhuset.

Gilleleje var ellers et isoleret
fiskerleje, men
sommergæsternes indtog
ændrede forholdene. Det var e
møde mellem to vidt forskellige
kulturer. Den hektiske
sommersæson betød et godt
tilskud til en økonomi, der i
dårlige tider kunne være
presset. I dag kommer turister
fra nær og fjern året rundt.
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MOMENTUM

Planerne om det nye museum ”Livet ved
havet” støttes af Gribskov Kommune og
Gilleleje og Omegns Museumsforening.
Byrådet behandlede museumsplanerne på
sit møde i april 2019 og bevilligede midler
til et forprojekt, som dette visionsoplæg er
et produkt af. Gribskov Kommunes udvalg
for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi
har også drøftet museumsprojektet.
For at inddrage byens borgere, erhvervsliv
og politikere i museumsplanerne har
projektets styregruppe afholdt et offentligt informations- og debatmøde, og i
oktober 2020 blev der afholdt en workshop
med repræsentanter fra Gillelejes erhvervsliv, skolen, kirken, naboer og turistorganisationer. Ideer og synspunkter fra arrangementerne er indarbejdet i visionsoplægget.
Der planlægges yderligere workshops og
debatmøder, som skal sikre, at ”Livet ved
havet” bliver hele byens og kommunens
museum. Museumsprojektet skal også
drøftes politisk med henblik på en kommunal medfinansiering i etablerings- og
driftsfaserne.
Som et led i forprojektet er der undersøgt
anvendelses- og byggemuligheder på
grundene i Museumsstrøget. Der er beregnet etableringsudgifter, og "Det gamle
hus" i hovedgaden er gennemgået med
henblik på en plan for vedligehold og
istandsættelse. Der er også udarbejdet
udkast til en forretningsplan, der kvanti-

”

ficerer besøgsgrundlag, indtjeningsmuligheder og driftsomkostninger.
Næste skridt er at udarbejde mere
konkrete ønsker og ideer til museets
faciliteter, udstillinger, aktiviteter og
interaktion med byrummet. Alt sammen
med det sigte, at der kan udskrives
en arkitektkonkurrence i samarbejde
med fondene, som forhåbentlig vil
medfinansiere museumsprojektet.

Skibshallerne (325 m2) og lagerbygningen (ca. 150 m2)
skal ombygges, flyttes eller nedrives.
Museum Nordsjælland

”

De to gamle huse, Østergade 20A og Gilleleje Hovedgade
49, er bevaringsværdige og skal indgå i det samlede
kompleks til modtagelse, billetsalg, museumsbutik og café
henholdsvis 'frilandsmuseum'/skoletjeneste. En nybygning
skal i allerhøjeste grad tage hensyn til omgivelserne og de
historiske huse og udnytte Strøgets terrænspring og bidrag
til historien. Et sted for alle!
Museum Nordsjælland
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RUMPROGRAM

NY UDSTILLINGSBYGNING
Funktion

EKSISTERENDE FORHOLD
Netto m2

Bemærkning

Faste temaudstillinger

600

Inkl. gangarealer

Særudstillinger

200

Inkl. gangarealer

Børneafdeling/skoletjeneste

65

Indgangsparti med garderobe

35

Toiletter

12

Personalerum

25

Kontorer

25

Møderum med tekøkken

40

I alt

ØSTERGADE 20A

FREMTIDIGE RUMBEHOV
ØSTERGADE 20A

1002

ØSTERGADE 20A
Funktion

Netto m2

Billetsalg, butik og café

43

Køkken

9

Toilet

3

Lager

15

Gang

6

Kontor / personalerum

17

Udstilling/ferielejligheder

40

I alt

Bemærkning
Kombineres i husets eksisterende stue
Husets eksisterende køkken

133

GILLELEJE HOVEDGADE 49
Funktion

Netto m2

Skoletjeneste

125

I alt

125

Bemærkning

GILLELEJE HOVEDGADE 49

'Frilandsmuseum' bl.a. til Skoletjenesten.
Omfattende renovering nødvendig

GILLELEJE HOVEDGADE 49
Disse skitser er ikke et bud på arkitektur,
men udelukkende en del af rumprogram.
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RUMPROGRAM

TO SKITSER TIL MULIG PLACERING
Det nye forløb af rum kan fx arrangeres som en vifte,
der optimalt udnytter grunden og skråningen.
Bygningskroppe delvist nedgravet, så det hele
respekterer områdets og grundens skala. Et museumsstrøg, der forbinder de to ender af grunden og kobler
temaer og oplevelser til hovedfortællingen. Som
perler på en snor. Fokus på attraktive uderum både på
udvalgte tagflader og i den gamle have. Fokus på godt
flow både udendørs og indendørs.

GILLELEJE HOVEDGADE 49

GILLELEJE HOVEDGADE 49

ØSTERGADE 20A

ØSTERGADE 20A

Disse skitser er ikke et bud på arkitektur,
men udelukkende en del af rumprogram.
27

Kontakt
Mere om visionsoplægget
Livet ved havet, forretningsplan mv.
Museumsdirektør Ole Lass Jensen
Museum Nordsjælland
olj@museumns.dk
+45 21 60 79 01

