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INDLEDNING
Museum Nordsjælland har det museumsfaglige ansvar for arkæologi
og nyere tid i fem nordsjællandske kommuner: Allerød, Fredensborg,
Gribskov, Hillerød og Hørsholm. I yderligere fire kommuner har
museet udelukkende det arkæologiske ansvar, det drejer sig om
Furesø, Halsnæs, Helsingør og Rudersdal kommuner, som alle har
egne kulturhistoriske museer, der dækker nyere tid. Gribskov,
Hillerød og Hørsholm er museets hjemkommuner, det vil sige de
kommuner, der – med tilskud fra staten – betaler hovedparten af
museets drift.
Årsberetningen giver et overblik over museets arbejde med ”de fem
museumssøjler” i 2020: indsamling, registrering, bevaring, forskning
og formidling i alle de ni kommuner. Beretningens bilag indeholder
udvalgte statistiske oplysninger – flere kan ses i museets
indberetning til Slots- og Kulturstyrelsens rapport ”Danske Museer i
Tal” og i museets årsregnskab, der kan downloades fra museets
hjemmeside museumns.dk. På hjemmesiden findes også oplysninger
om museets medarbejderstab, ledelse og bestyrelse, ligesom alle
udstillingssteder og deres åbningstider er omtalt her.

vores arbejde: Gilleleje og Omegns Museumsforening,
Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn, NoMus
Nordsjællandsk Museumsforening, Fyrlauget, Pibe Møllelaug,
Ramløse Mølleforening, seniorsmedene fra Metal Nordsjælland,
trykkerne på Grafisk Museum, Vilhelms Skibslaug og ikke mindst de
mange frivillige, som deltager i arkæologiske udgravninger, hjælper
til med udstillinger, registrerer museumsgenstande eller ordner
billeder og arkivalier på museerne og i lokalarkiverne, passer
Æbelholt Klosterhave og hjælper til på klostermarkedet og
julemarkederne.
Årsberetningen er udarbejdet af museets medarbejdere og ledelse.
Tak for jeres indsats, både den, I har ydet til denne beretning, og
den, I leverer i hverdagen – på trods af svære betingelser i et år, der
var stærkt præget af tiltag og restriktioner, der skulle bremse
spredningen af den nye virus.
Juni 2021
Ole Lass Jensen
Museumsdirektør

Museet retter en stor tak til sine mange samarbejdspartnere. En
særlig tak skal lyde til de mange foreninger og frivillige, som støtter
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2020 – SIKKE ET ÅR!
Den verdensomspændende coronavirus satte store spor, også i det
danske kulturliv og på museerne. Udstillinger og kontorer blev i flere
perioder lukket ned og små og store arrangementer blev aflyst. Det
udfordrede museernes måde at formidle på, og der måtte tænkes
nyt. På Museum Nordsjælland resulterede det også i en række nye
tiltag, blandt andet en ”coronakalender” på museets hjemmeside,
som talte ned til genåbningen, flere udendørs fotoudstillinger og
indretning af en formidlingscontainer, der skal bruges til pop upudstillinger skiftende steder i Nordsjælland.
Ligesom det gjaldt for mange andre af landets arbejdspladser, måtte
de fleste af museets medarbejdere arbejde hjemmefra i lange
perioder. Museet blev lukket ned fra d. 16. marts til d. 21. maj og
igen fra d. 9. december og året ud. Det gjaldt både museets
udstillinger og arrangementer og museet som arbejdsplads.
Med en ekstraordinær indsats fra medarbejderne kunne vi alligevel
udføre alle de nødvendige opgaver, der foregår ”bag kulisserne” i
det daglige: sagsbehandling af lokalplaner og byggesager, som kunne
berøre kulturhistoriske interesser, genstandsregistrering,
afrapporteringer, artikelskrivning, forskningsopgaver mm.

Og heldigvis kunne vi gennemføre alle de arkæologiske
undersøgelser, der var nødvendige forud for byggeri og andre
anlægsarbejder. Det foregik med reduceret mandskab og under fuld
hensyntagen til sundhedsstyrelsens anbefalinger. Men faktisk endte
det med at blive et ekstraordinært travlt år med udgravninger, for
byggeaktiviteten er stor i Nordsjælland i disse år.
På trods af de vanskelige vilkår lykkedes det i årets løb også at
arbejde med to nye udstillinger. På Hørsholm Egns Museum blev
hele den gamle udstilling om Hirschholm Slot taget ned,
udstillingsrummene blev istandsat, og der blev etableret en lille,
men flot udstilling: ”1770 – Slottet Struensee og trykkefriheden”.
Titlen refererer til, at det var 250-året for trykkefrihedens indførelse
i Danmark, og at det netop var fra Hirschholm Slot, at Struensee
offentliggjorde forordningen. Udstillingen åbnede 1. december, men
måtte lukkes midlertidigt efter blot en uge på grund af coronarestriktionerne. På Elværket i Hillerød blev der arbejdet med en ny
arkæologisk særudstilling om tro og overtro i fortiden: ”Døre til en
anden virkelighed”. Udstillingen åbnede i maj i år og kan ses året ud.
Velkommen tilbage på museerne!
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FORMIDLING
KRONEN PÅ VÆRKET
Formidling i form af udstillinger, foredrag, skoletjeneste, markeder,
vandreture, artikler og meget andet kan ses som slutproduktet i
museets arbejdsproces – eller kronen på værket. Forinden er der
udført et stort arbejde, som ikke altid er så synligt for borgerne, men
som er hele grundlaget for, at vi kan fortælle om Nordsjællands
spændende kulturhistorie, og at vi kan blive ved med at fortælle nyt
om den.

Det er resultaterne af forskningen, som for alvor giver os ny viden –
viden, der ikke kun muliggør nye fortællinger med nye perspektiver,
men også sætter vores egen baggrund og historie i relief, og som gør
os lidt klogere på os selv.

Vores grundlæggende opgave som statsanerkendt museum er at
passe på kulturarven. Når der graves ud til nye bygninger og veje,
eller når huse rives ned og kulturmiljøer forsvinder, er det vores
opgave at varetage de kulturhistoriske interesser. Det kan for
eksempel være gennem arkæologiske udgravninger, registreringer,
opmålinger og fotografier af bygninger og kulturmiljøer eller ved
systematisk indsamling af genstande og arkivalier. Oplysningerne,
genstandene og de tilhørende data bliver efterfølgende registreret,
der udarbejdes rapporter, og der indberettes til centrale databaser.
Genstandene renses, beskrives og klassificeres og pakkes til
opbevaring på magasin eller klargøres til udstilling. Alle disse
oplysninger og data, som er indsamlet gennem årtier, danner
udgangspunkt for museets formidling og forskning.
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1770 – Slottet, Struensee og Trykkefriheden
Ny udstilling på Hørsholm Egns Museum
I 2020 blev der skabt en helt ny udstilling om Hirschholm Slot på
Hørsholm Egns Museum. Den tidligere slotsudstilling har stort set
stået urørt gennem flere årtier med kun ganske få opdateringer.
Arbejdet bestod derfor i første omgang i at pakke den gamle
udstilling ned, renovere udstillingslokalerne og indrette et nyt,
præsentabelt kustoderum, inden arbejdet med at opsætte den nye
udstilling kunne begyndes.
Udstillingen i entreen samt de to første rum fortæller nu historien
om det pragtfulde Hirschholm Slot, der dannede ramme om den

berømte kærlighedsaffære mellem dronning Caroline Mathilde og
Struensee. Det endte på tragisk vis med den unge dronnings
forvisning og Struensees henrettelse. De sidste to udstillingsrum
danner ramme om skiftende særudstillinger.
Udstillingen åbnede med det første særlige tema: 1770 – Slottet,
Struensee og Trykkefriheden. Det omhandler Struensees ophævelse
af censur og indførelse af trykkefriheden. Sjældent har dilemmaerne
i forholdet mellem censur og ytringsfrihed været mere aktuelle, end
de er i denne tid. Derfor valgte museet at markere 250-års jubilæet
for trykkefrihedens indførelse i 1770.
Hørsholm var nemlig centrum for vigtige Danmarkshistoriske
begivenheder i 1700-tallet. På det nu forsvundne Hirschholm Slot
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lod kongens livlæge, J.F. Struensee, sig udnævne til greve for at
tilrane sig magten og reformere samfundet efter oplysningstidens
ideer. Herfra offentliggjorde han forordningen om trykkefrihed, der
ophævede al censur i kongeriget, og her var han dronningens elsker.
I udstillingen kommer museets fine samling af trykkefrihedsskrifter
og folkelige satiretryk i spil. De tre vilde år, som trykkefrihedstiden
bliver kaldt, varede fra 1770 til 1773.
Historien om trykkefrihedstiden er fortællingen om sladderpressen,
der fik frit løb, men også fortællingen om, hvordan de tre år uden
censur fik etableret en fri offentlig debat – både som realitet og
ideal, og med mange lighedspunkter til nutidens debat på sociale
medier. Udstillingen trækker tråde op til nutidens debat og den
aktuelle situation for ytringsfriheden ved at vise unge
gymnasieelevers tolkninger af debatten i billedform.

Omdrejningspunktet blev historien om det purunge regentpar,
Christian d. 7. og Caroline Mathilde og deres oplevelser på
Hirschholm Slot i sommeren 1771. De var henholdsvis 15 og 17 år,
da de blev gift og dermed jævnaldrende med de unge mennesker,
der deltog i sommerakademiet.
Seks piger og to drenge mellem 13 og 17 år mødte nemlig op hver
morgen i uge 29. Nogle havde på forhånd hørt om den
sindsforvirrede konge og kendte også til kærlighedshistorien mellem
den unge dronning og kongens læge, J.F. Struensee. Men langt fra
alle kendte historien, og det var heller ikke en forudsætning for at
være med.

Udstillingen er et led i en række udstillingseksperimenter med
forskellige temaer og formidlingsgreb til brug for museets planer om
et fremtidigt oplysningstidsmuseum i det tidligere Jagt- og
Skovbrugsmuseum på Folehavevej.

Sommerakademi for unge i Hørsholm
Kan det at ”gå til historie” være attraktivt for unge mennesker?
Det var den udfordring museet tog op, da konceptet kreativ historie
blev udviklet, og sommerakademiet Ansigt til ansigt med historien
blev udbudt i samarbejde med Ung i Hørsholm. Og det kan det, viste
det sig!
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Efter formiddagens historiske fortællinger lavede de unge collager
ud fra kopier af malede portrætter af det unge regentpar med
inspiration fra dagens tema om 1700-tallets selviscenesættelse,
forelske, kropsidealer og frigørelse. De fandt motiver i blade og på
nettet, og der blev grinet meget den uge, når Christian 7. pludselig
rakte tunge, eller Caroline Mathilde tog hørebøffer på for at slippe
for hoffets sladder. I udklædningsrummet med 1700-tals kostumer
og parykker kunne de unge også udforske historien med kroppen.
Se billeder af de fantastiske collager på instagramprofilen
@ansigttilansigt.

Gådeforløb for børn og unge i Hørsholm
Året var 1658 og Danmark var i fare for at blive udslettet af den
svenske ærkefjende, der belejrede København og plyndrede og
hærgede i Nordsjælland. Ridefogeden på Hørsholm Slot, Lorenz
Tuxen, bekrigede som leder af de nordsjællandske Snaphaner den
svenske konges hær af landsknægte og lejesvende – eller gjorde han
nu også det? Var Lorenz Tuxen den ærværdige modstandshelt
eftertiden hidtil har kendt ham som, eller samarbejdede han i
virkeligheden med besættelsesmagten?
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I skolernes sommerferie kunne børnefamilierne hjælpe museet med
at løse mysteriet om Tuxens Sølvskat, og de lidt ældre fik chancen
for at undersøge sagen om Lorenz Tuxen og det stjålne brevskrin ved
at følge i Tuxens og de nordsjællandske snaphaners fodspor rundt i
det gamle Hørsholm Len, hvor fortidens dokumenter og hemmelige
koder skulle tydes, og kompas og forstørrelsesglas var i brug.

Udstilling på Ridebanen i Hørsholm
I årets løb var der naturligvis stor fokus på, hvordan Museum
Nordsjælland i lyset af corona-krisens begrænsninger bedst kunne
række ud til borgerne. Blandt museets tiltag var blandt andet tre
udendørs fotoudstillinger med lokale temaer. På Ridebanen i
Hørsholm blev det til en velbesøgt udstilling i juli med glimt fra
Ridebanens 250-årige historie og dens brug til rideopvisning,
dyrskuer, cirkus mm.

Udstilling på Stejlepladsen i Gilleleje
I juli satte museet også en udendørs udstilling op på Stejlepladsen i
Gilleleje. Udstillingen bestod af plancher med tekst og fotografier
om Gilleleje som fiskerleje, og om havnens og fiskeriets historie.
Udstillingen blev etableret i godt samarbejde med Gilleleje Havn, der
lagde grund til og hjalp til med diverse praktiske ting, samt Gribskov
Arkiv, der hjalp med at stille billedmateriale til rådighed. Der var
tydeligvis meget stor søgning til den centralt placerede udstilling, der
stod i halvanden måneds tid i højsæsonen.
9

Glimt fra fotoudstillingerne på Ridebanen i
Hørsholm og Stejlepladsen i Gilleleje.

Historisk jagt i Gilleleje
I efterårsferien blev der afholdt en historisk gådejagt i Gilleleje, som
var særligt målrettet børnefamilier. Jagten udgik fra den gamle
fiskerbåd Vilhelm i Gilleleje Havn, hvor deltagerne kunne tage et
opgaveark og begive sig ud på en rute igennem det gamle fiskerleje.

Her kunne man besvare spørgsmål om fiskerlejets historie og andre
maritime emner. Turen førte til Skibshallerne, hvor der ved
fremvisning af udfyldt opgaveark var gratis adgang, og måske også
præmier, hvis man havde svaret rigtigt på spørgsmålene!
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Kulturhavn Gilleleje
I Kulturhavn Gilleleje kunne museet efter corona-relaterede
forsinkelser i juli 2020 etablere første del af en udstilling i fire etaper
om Danmarks besættelse. Første del af udstillingen omhandler
optakten til og selve besættelsen af Danmark samt tiltag som
mørklægning mv., som besættelsen umiddelbart gav anledning til.
Bedst som anden del af udstillingen skulle sættes op ultimo 2020,
blev der igen lukket ned pga. corona-restriktionerne, hvorfor denne
del af udstillingen, der handler om hverdagslivet under besættelsen,
først kan etableres i løbet af første halvår 2021.

Fotoudstillingen ”Arkæologisk Guld” i Helsinge
”Arkæologisk Guld” var titlen på en fotoserie, der tog udgangspunkt i
fund fra de nyeste udgravninger i og omkring Helsinge, herunder
Troldebakkerne. Udstillingen erstattede – efter aftale med Gribskov
Kommune – den ”bygherrerapport”, der sædvanligvis leveres til
bygherren i forbindelse med arkæologiske udgravninger.
Med udstillingen ønskede museet at formidle den store værdi, der
findes i alle typer af genstande fra arkæologiske udgravninger. For
ikke at være helt misvisende var der også et par regulære
guldgenstande blandt motiverne. Genstandenes alder spredte sig
over de seneste ca. 9000 år. Variationen var også stor, hvad angår
typer og materialer, lige fra pyntegenstande i guld og sølv, over flint
og keramik til fejlbrændt tegl. På trods af den store spændvidde

Kulturhavn Gilleleje. En af montrerne i udstillingen om besættelsestiden
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Fra fotoudstillingen i Helsinge. Guldring fra 400-tallet e.Kr. fundet i en grav ved
Helsinge. Foto: Philip Nørgaard.

Glasperle fundet i et affaldslag på en jernalderboplads i Hillerød Syd. Dateret til
200-300-tallet e.Kr. Foto: Philip Nørgaard.

rummede hvert fund relevante perspektiver og spændende
historier. Udstillingen stod på hovedgaden i Helsinge fra
efterårsferien og tre uger derefter.

håndværksmæssige dygtighed, den tekniske formåen og de kreative
evner, der var lagt i fremstillingen. Genstandene var mellem 9000 og
300 år gamle, og der var ting af træ, ben, glas, rav og metal.
Udstillingen blev opstillet på torvet i Hillerød i sommerferien og
senere blev den flyttet til de arkæologiske udgravninger i Favrholm.

Fotoudstilling i Hillerød
”Blik for Detaljen” var titlen på en fotoserie af genstande fundet i de
senere års udgravninger i Hillerød Syd, nærmere bestemt
udgravningerne i Salpetermosen Syd, Favrholm og Solrødgård
Klimapark. Som udstillingens titel antyder, var det genstandenes

Kulturspot – et nyt mobilmuseum
I 2020 fik museet indfriet en drøm om et mobilmuseum. Timingen
skyldtes dels covid19 og behovet for nytænkning, men mest af alt, at
12

Hillerød Kommune både ønskede synlig formidling og samtidig
accepterede, at bygherrerapporterne fra Favrholmudgravningerne
blev konverteret til denne formidlingsform.

Der er lagt mange overvejelser i konceptet, og det er endt med en
iøjnefaldende rød container, der er indrettet med tre montrer, en tvskærm og plads til otte plancher. I første omgang skal

UUdstillingscontaineren ”Kulturspot” på Torvet i Hillerød.
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udstillingscontaineren anvendes i Hillerød, da det er Hillerød
Kommune, der har bekostet den, men på længere sigt skal den
bruges andre steder i museets ansvarsområde med skiftende
udstillinger. Mobiliteten betyder, at vi kan komme ud i alle afkroge
af ansvarsområdet og være synlige ved lokale arrangementer.
Åbningsudstillingen var ”En bydel i mosen” som dels henviser til den
kommende bydel i Hillerød Syd, der har afstedkommet
udgravningerne, og dels de omfattende forhistoriske bosættelser
netop ude i mosen. Fortællingen var opdelt i tre dele:
Bondestenalderen, Jernalderen og Senmiddelalder/Renæssancen.
Der blev vist originale genstande fra udgravningerne, præsenteret
billeder og fakta om de foreløbige resultater, og endelig blev der
produceret en lille film om perspektiverne for alle disse
udgravninger.
Udstillingen åbnede ude i Favrholm i september, og herefter blev
den flyttet ind på Torvet i Hillerød i oktober-november. Konceptet er
blevet godt modtaget, og det er vores indtryk, at vi med dette tiltag
får kontakt med grupper, som ikke almindeligvis kommer på museet.
Årsagen kan være, at det er mere uforpligtende at bruge fem
minutter på en lille udstilling i det åbne rum, som i øvrigt har en lang
åbningstid. For i kraft af, at Kulturspot er ubemandet, har vi kunne
holde åbent fra kl. 7 til 21. Og det betyder, at man kan ”gå på
museum”, når det passer ind i hverdagen.
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SKOLETJENESTEN
Skoletjeneste i en covid-19-tid

Undervisning i det fri

Museets skoletjeneste har naturligvis været præget af covid-19situationen og deraf følgende aflysninger og nedgang i
besøgstallene. Men museets skoletjeneste har også grebet
anledningen til at udvikle nye udendørs tilbud, og materiale, der
imødekommer lærernes behov for udendørsforløb og materiale til
egne besøg i museets områder.

I foråret, hvor børnehaver, skoler og uddannelser ikke kunne besøge
museets mange afdelinger indendørs, samlede og udviklede
skoletjenesten en række undervisningsforløb og aktivitetsforslag,
som kunne afvikles udendørs – enten af læreren selv eller med en
underviser fra museet. Forslagene er samlet på museets

I 2020 gjorde 50 klasser fra grundskolen, 6 hold fra daginstitutioner
og 4 klasser fra ungdomsuddannelser brug af museets
undervisningstilbud inden for arkæologi og nyere tids historie. I det
statistiske bilag er der oplysninger om fordelingen på de enkelte
udstillingssteder.
Nogle skoler rejser på tværs af kommunegrænserne. For eksempel
havde Hillerød Bymuseum besøg af flere klasser fra Gribskov
Kommune, ligesom Hillerød Handelsgymnasium besøgte Hørsholm
Egns Museum. Det er en god udvikling, som understreger
museumssamarbejdets muligheder for at skabe et fagligt bredt
dækkende skoletjenesteudbud for alle kommunernes skoler.
Undervisning i det fri. 7. klasse fra Hørsholm Skole har tema om 1700-tallets
hofliv på Hirschholm Slot.
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hjemmeside under overskriften ”Undervisning i det fri” og består
både af faste undervisningsforløb, som for eksempel tilbud med
aktiviteter i Hørsholm Slotshave sammen med en underviser fra
museet, og af Pop-Up tilbud som kun tilbydes en enkelt gang. Et
eksempel på et Pop-Up tilbud var, da alle skoler i
tilskudskommunerne i august fik mulighed for at besøge en
udgravning efter eget valg, enten ved Laugø nær Helsinge eller i
Hillerød. Her oplevede eleverne, hvordan arkæologerne udgraver, og
fik indsigt i hvad de forskellige spor på en udgravning består af. Og
naturligvis var der også mulighed for at se og røre ved en række
oldsager fra udgravningen.

Museet har en lang række undervisningstilbud til skoler,
ungdomsuddannelser og børnehaver, som annonceres på
museets egen hjemmeside museumns.dk/skoletjenesten og
på portalerne skoletjenesten.dk og Skolen i virkeligheden.
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DIGITALE MEDIER
Museet når et stort publikum via sin hjemmeside, som i 2020 havde
ca. 40.000 brugere og 53.000 besøg, og via arkiv.dk, hvor der var
over 41.000 visninger af fotos fra Hørsholm Lokalarkiv. Museets
Facebookside havde ved årets udgang knap 1900 følgere. Der er
også oprettet Facebooksider for hvert af museets udstillingssteder.

Forårskalender
Som et nyt tiltag i anledning af at museerne blev lukket ned d. 11.
marts, udgav museet en forårskalender på hjemmesiden, som talte
ned til den forventede genåbningsdato. Hver dag udkom en
fortælling om en lokalitet i Nordsjælland eller om en særligt
spændende genstand fra samlingerne. Fortællingerne blev også
bragt i internetavisen ”Hørsholm Nyheder”.

Forsiden af museets forårskalender, der talte ned
til den forventede genåbning af samfundet – og
museerne – efter den landsdækkende nedlukning
11. marts.

Julekalender
I december 2019 indgik Museum Nordsjælland et samarbejde med
Frederiksborg Amts Avis om produktionen af en historisk
julekalender omhandlende historiske personer, der havde sat deres
præg på Hørsholms historie. Kalenderen udkom som internetavis,
mens enkelte datoer også kom på tryk. Dette samarbejde fortsatte
og blev udvidet i 2020, hvor året julekalender omhandlede hele
Museum Nordsjællands ansvarsområde, samtidig med at
julekalenderen blev bragt på Sjællandske Mediers hjemmeside og i
den trykte udgave af Frederiksborg Amts Avis. Hver dag i december
var der en fortælling om et sted, en genstand eller et sagn fra
Nordsjælland.
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ARKÆOLOGI
ÅRETS BEDSTE FUND
Der bygges meget nyt i disse år, og det medfører også en høj
arkæologisk aktivitet. Året bød på 21 arkæologiske forundersøgelser
og 11 egentlige udgravninger, hvoraf flere var meget omfattende.
I det følgende får de væsentligste udgravninger, det vil sige dem,
hvor vi har fået afgørende nye oplysninger om Nordøstsjællands
fortid, en lidt mere fyldig omtale. I det statistiske bilag er alle
undersøgelserne listet kommunevis.

En 7500 år gammel fiskeruse
Stenalderjægerne mestrede ikke kun kunsten at slå flint. De var også
dygtige håndværkere, når det gjaldt arbejde i træ og flettekunst. Det
er den fantastiske fiskeruse, der i foråret 2020 blev fundet ved
Gilleleje, et godt eksempel på. Faktisk er fundet så spektakulært, at
det kom på Slots- og Kulturstyrelsens top-10-liste over de bedste
arkæologiske fund fra Danmark i 2020.
En stor prøvegravning ved Åtoftegård syd for Gilleleje forud for en
ny kommunal udstykning lå lige op ad et vidtstrakt areal med hævet
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havbund. Her fandtes der i jægerstenalderen en bred fjord, som
havde sin udmunding i det nuværende Gilleleje. Her havde jægerne
rige muligheder for fiskeri og fangst af fugle og havpattedyr, og
samtidig var der gode chancer for, at der kunne findes spor efter
deres virke. For de metertykke gytjelag med hjertemuslinger, som
var aflejret på havbunden, gav særdeles gode bevaringsforhold for
de sager af træ og knogle, som var efterladt på stedet. Tingene blev
nemlig hurtigt indkapslet i et lag slam på havbunden og lå dermed i
et iltfrit miljø uden at forrådne. For at lede efter fiskeanlæg og andre
sager, som stenalderjægerne havde brugt, blev der gravet lange
søgerender med en gravemaskine. Og pludselig, 170 cm under
nutidens overflade løftede maskinen en jordflage op, så talrige
parallelle rækker af tynde vidjer kom til syne! Det var en ruse,
bevaret i 1 ½ meters længde. Her kunne stenalderfiskernes højt

specialiserede håndværk ses i sin reneste form. Man havde bundet
de fine vidjer sammen med hundredvis af små knuder lavet af bast.
En senere analyse viste, at vidjerne er lavet af smågrene fra
kernefrugtfamilien (f.eks. tjørn eller røn). Omkring rusen lå
fiskeskeletter, som måske stammer fra den sidste fangst. Ét var fra
en lille sildefisk, et andet fra en lille karpefisk. De to arter lever i
henholdsvis saltvand og ferskvand, så det tyder på, at fjorden på
dette sted var et brakvandsmiljø med tilstrømning af ferskvand fra
de omliggende åer. Rusen er kulstof 14-dateret til århundrederne
omkring 5500 f.Kr., dvs. overgangen mellem kongemosekulturen og
ertebøllekulturen. Dermed hører den til blandt de ældste rusefund i
Sydskandinavien. Et fund af en tilsvarende ruse ved Villingerød, som
var nabofjorden mod øst, er 2-300 år ældre, og regnes for at være
Danmarks ældst kendte ruse. Ved Fjellenstrup, kun 400 meter fra

Rekonstruktionstegning af fiskerusen. Det er den
samme type ruse, man bruger i dag – blot lavet af
andre materialer.
Tegning: Tim Grønnegaard.
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rusefundet ved Åtoftegård, blev der under tørvegravning i 1940
fundet endnu en ruse, som via et tip fra lærer Terslin i Gilleleje blev
undersøgt af Nationalmuseet. Der skulle således gå 80 år, før der
næste gang indløb melding om stenalderrusefund fra Nordsjælland.
Hele rusen blev taget op i en stor jordblok og fragtet til
Bevaringscenter Øst ved Køge, hvor den med økonomisk støtte fra
Slots- og Kulturstyrelsen blev konserveret. Rusen vil på et tidspunkt
kunne ses i en af Museum Nordsjællands udstillinger.

En omfartsvej fuld af fortidsminder
I efteråret 2020 gennemførte museet arkæologiske
forundersøgelser i traceet for den kommende omfartsvej mellem
Græsted og Gilleleje. Første etape af vejen strækker sig fra Græsted
til Pårup Trinbræt gennem et bakket landskab langs bredden af den
tørlagte Søborg Sø. Det er et landskab, hvor museets arkæologer på
forhånd havde forventninger til, at der ville være mange fortidsminder. Det kom i den grad til at holde stik. Undersøgelsesområdet,
som strækker sig over små tre kilometer langs med den eksisterende
jernbane, har vist sig at gemme på talrige bopladser fra oldtiden.
De ældste spor, i form af to større bopladser med omfattende
fundlag, stammer fra maglemosekulturen (9000-6400 f.Kr.). På
bopladserne er der registreret affalds- og aktivitetslag med mange
flintredskaber, blandt andet økser og pilespidser. Fra bredden af den
Dronefoto: Maskingravede søgegrøfter i traceet for den
kommende vej mellem Græsted og Gilleleje.
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tidligere sø har beboerne smidt affald i vandet, og her er også
knogleresterne fra jagtdyrene bevaret. Bopladser fra
maglemosekulturen er sjældne i Nordsjælland, og det er helt
usædvanligt, at der også er bevaret knogler. De to bopladser kan
derfor give os en masse nye informationer om datidens liv og
levevilkår.
De fleste lokaliteter på vejstrækningen stammer fra den ældre del af
jernalderen, tiden mellem år 1 og 300 e.Kr. Der er fundet rester af
mindst 38 gårde, fordelt på flere større bosættelser hele vejen langs
den gamle søbred. Gårdene har haft tilknyttede aktivitetsområder i
form af affaldsgruber, ildsteder mm. Bopladserne var
omdrejningspunkt for et samfund af bønder, som dyrkede jorden og
gik på jagt i det frodige landskab rundt om Søborg Sø. Selve husene
var placeret højt i landskabet, dog således, at de lå i læ for den
dominerende vestenvind. De mange bopladser viser, at det var
attraktivt at bo omkring Søborg Sø i den ældre jernalder.
Museet har udpeget de vigtigste arealer med fund til en egentlig
udgravning inden anlæggelsen af vejen påbegyndes i løbet af 2021.

Stor kronhjortetak fundet i affaldslaget ud for den tidligere
søbred.

21

Favrholm
I tilknytning til det nye supersygehus skal der anlægges togstation,
veje og boligområder ved Favrholm i Hillerød Syd. De forudgående
udgravninger blev skudt i gang i 2019 og forventes afsluttet i midten
af 2021. Der er udpeget 10 felter med spor fra bondestenalder
(4000-1700 f.Kr.), ældre jernalder (500 f.Kr.-300 e.Kr.) og
middelalder/renæssance (1050-1536 e.Kr.). De ældste spor består af
affaldslag med store mængder flint, keramik og knogle, som er

En komplet flintøkse fra bondestenalderen, som er fundet i
affaldslagene ved Favrholm. Foto: Phillip Nørgaard.

kastet ud i små mosehuller og lavninger. Affaldet giver et indblik i
tiden omkring 3500 f.Kr., hvor der sker en markant forøgelse i
antallet af bopladser. Dette ses flere steder, men er især konstateret
i Hillerød Syd, hvor store sammenhængende flader efterhånden er
blevet undersøgt på grund af moderne byudvikling. Dermed kan vi
se, at bopladserne ligger med få hundrede meters afstand langs
vådområder, som sikkert var forbundne i bondestenalderen.
Området blev først bebygget igen i ældre jernalder. I de første
århundreder efter Kristi fødsel blev der anlagt bopladser med gårde
på næsten hver en forhøjning. I mosehullerne smed man også
dengang sit affald, men man gravede også tørv og foretog sakrale
deponeringer af dyr og lyse sten.
Kigger vi nærmere på ét af udgravningsfelterne, så endte det med at
rumme det største tørvegravsfelt til dato i museets område. Som det
tidligere er konstateret i forbindelse tørveskæring, har man også her
været meget bevidst om, hvilken tørv man ville have, og at kvaliteten
skulle være god. Derfor har tørvegravene nogenlunde den samme
dybde, men der er en del forskelle i form og indhold. I flere af
tørvegravene fremkom der stammer eller stolper, der var blevet
banket langt ned igennem tørven, helt ned til den underliggende
gytje. Muligvis er der tale om jordankre, som er knyttet til en
funktion, vi endnu ikke har kunnet påvise. På samme felt var der to
koncentrationer af større sten, der bedst kan beskrives som
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Dronefoto med udsnit af mose med tørvegrave, der kan ses
som mørke aftegninger. Tørvegravene er indrammet med
lodretstående malerpinde..
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platforme. Deres funktion er stadig ukendt, men i umiddelbar
tilknytning til dem begge blev der fundet sakrale deponeringer i form
af dyreknogler.
Der fandtes også en platform bygget op af flere lag birkebark lagt
direkte oven på mostørven på et lille areal imellem flere tørvegrave.
Ovenpå platformen lå der grene og pinde på kryds og tværs, lyse
sten og sidst, men ikke mindst, en sakral deponering af kvægknogler,
hvor to af knoglerne var stukket skråt ned igennem birkebarken.

Efter ældre jernalder blev bopladserne flyttet op på den
nærliggende Smørkilde Bakke, og først små 1000 år senere, i 1300tallet, er der igen spor efter konstruktioner i området. Tæt på den
nuværende Favrholm, er der fundet rester af en brændt vandmølle
fra 1300-årene med træbygget møllehus og tilhørende træbygget
møllekanal. Det er den tidligste af flere vandmøller til Favrholm, og
den nævnes i samtidige skriftlige kilder. Ved møllen er der fundet
masser af brændt korn, borgerkrigsmønter, kværnsten af
granatglimmerskifer, spænder, skår fra potter og meget andet.

Fra udgravningerne i Hillerød Syd. Det
nuværende Favrholm ses i baggrunden.
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Hestemøllestræde – et kig ned i det gamle
Helsingør
I forbindelse med nedgravning af en regnvandskloak i
Hestemøllestræde i det centrale Helsingør foretog Museum
Nordsjælland en arkæologisk overvågning af gravearbejdet suppleret
med regulære udgravninger. Bygherren havde på forhånd meldt ud,
at der skulle etableres flere større skydehuller, hvor man ville grave
op til tre meter ned. Desuden skulle der foretages omlægning af
vandledninger, fjernvarmekabler og meget andet, som alt i alt betød,
at museet ville få et godt indblik i Helsingørs ældre historie.

I den nordlige del af Hestemøllestræde blev der fundet rester af en
smedje, som bestod af to rum. Langs med ydervæggen i det største
af rummene dukkede der en esse op. Essen var brugt gentagne
gange og den indeholdt masser af såkaldte esseslagger. I gulvlaget
omkring essen fremkom ligeledes slagger, som viser, at smedjen har
været en beskidt arbejdsplads, hvor smeden har vadet rundet i
slaggeaffald. Fra tidligere undersøgelser i Hestemøllestræde ved vi,
at smedjen må være fra begyndelsen af 1400-tallet.
I den sydlige del af gaden, op mod Sct. Anna Gade, blev der fundet
flere velbevarede vejbelægninger. De bestod dels af hårdt
komprimerede perlesten, dels af gran og kviste. Belægningerne
dateres til slutningen af 1400-tallet og de følgende århundreder.
Endelig blev der fundet en del af fundamentet til klostermuren, som
har indhegnet Sct. Anna Kloster. Fundamentet tolkes som hørende
til en senere udbygning af klostermuren.
Udgravningerne har givet mange fund, blandt dem en håndfuld små
glasperler. Perlerne stammer muligvis fra en rosenkrans. Den type
perlekæder var særdeles populære i 1400-tallet blandt tiggermunke.
Det er først i 1500-tallet at rosenkransene blev ensartede. Indtil da
kunne de godt bestå af forskellige perler, både hvad angik størrelse

Udgravningsbillede med fundamentet til den seneste
klostermur omkring Sct. Anna.
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Masser af huse og flere sjældne fund i
Troldebakkerne
I forbindelse med byggemodning ved Troldebakkerne nord for
Helsinge har Museum Nordsjælland foretaget en udgravning af et
4,3 hektar stort bopladsområde fra yngre bronzealder og ældre
jernalder (1100 f.Kr. til 300 e.Kr). Der er afdækket massive spor efter
de to perioder i form af 44 huskonstruktioner, affaldslag og mange
gruber og jordovne.

Glasperler fra udgravningen i Hestemøllestræde, muligvis fra en rosenkrans.
Den største perle måler ca. 8 mm i tværmål.

og materiale. Især Karmeliter-munkene var glade for rosenkranse, og
da fundstedet ligger kun 20 meter fra ordenens hovedsæde i
Norden, er det ikke utænkeligt, at det er en munk herfra, der har
tabt sin rosenkrans.

Bopladsområdet lå på en markant bakketop, som var delt i to af et
større højtliggende vådområde eller vandløb, der havde skåret sig
gennem bakken. Allerede i yngre bronzealder var opfyldningen af
vådområdet begyndt med, at man havde smidt sit affald ud i de
fugtige lag. Det fortsatte i ældre jernalder, hvor lavningen sikkert har
været mere tør. Det er fund fra yngre bronzealder, der er flest af i
affaldslagene og i nedgravningerne. Det drejer sig hovedsageligt om
skår af keramik, men der er også fundet flere flintsegl og noget så
usædvanligt som en stor klump beg fyldt med brændt korn på
overfladen.
Udgravningen har i det hele taget frembragt flere sjældne fund, som
viser aktiviteter helt tilbage til den tidlige del af bondestenalderen
(4000-1700 f.Kr.) i form af flere slebne økser. Blandt fundene er det
dog en 34 cm lang, sleben flintmejsel fra den sene del af perioden
(omkring 2300-1700 f.Kr.), der vækker størst begejstring, for mejsler
i denne størrelse er særdeles sjældne. Mejslen havde ingen tegn på
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brugsspor, og er sandsynligvis er den nedlagt i vådområdet som et
offer til guderne. I vådområdet blev der desuden fundet tre brønde
fra yngre bronzealder og en brønd fra ældre jernalder. To af
brøndene fra yngre bronzealder indeholdt rester af barkspande.
Sådanne spande kendes hovedsageligt fra bronzealderens
egetræskister, for eksempel indeholdt Egtvedpigens grav en
barkspand med rester af mjød. De er ikke før nu fundet i det
almindelige bopladsmiljø.

Begklump, hvor overfladen er oversået med brændt korn.

Caroline viser den flotte flintmejsel, hun netop har fundet.
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FINE DETEKTORFUND
FRA NORDSJÆLLAND
I et år, der i høj grad har været præget af corona-epidemien,
hjemmearbejde og vigtigheden af at holde afstand har mange
fritidsinteresser været hårdt ramt – men ikke detektorførerne i
Nordsjælland, der har kunnet udleve deres interesse udendørs og
med god afstand. Det har medført, at der også i 2020 er fundet

Cirkulær pladefibel med fem slanger. Fiblen er fundet i Kregme og måler
ca. 5 cm i diameter.

et imponerende antal genstande fra flere nordsjællandske
lokaliteter.
På markerne nær Højagergård i Kregme er der gjort flere
spændende fund. Et af de særlige fund er en cirkulær pladefibel
(dragtsmykke) fra 600-tallet med fem slanger og fine fortinnede
indstemplinger fra. Fiblen har helt sikkert været påskønnet i sin
datid. Den er både blevet repareret og senere sandsynligvis også
genbrugt som udsmykning på en skjoldbule. Fra samme mark har en
såkaldt tempeldenar også fundet vej til museet. Det er en genstand,
der yderst sjældent findes i Nordsjælland. Mønten er slået i
vikingetiden i løbet af årene 822-840 af den karolingiske konge
Ludvig den Fromme og er et klart manifest af den kristne religion
med afbildningen af en stiliseret kristen kirke (templet) med korset
placeret midt i bygningen.
I Merløse fandt en detektorfører en sjælden valkyriefibel. Den er fra
omtrent samme periode af vikingetiden som denaren, men
udsmykket med en afbildning, der repræsenterer den hedenske
trosretning. Valkyrierne på fiblen forbindes med krig og død og
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Mønt slået af Ludvig den Fromme. Templet (stiliseret kirke) og korset ses
på forsiden. Mønten måler ca. 2 cm i diameter.

To urnesfibler fra markerne ved Melby. De måler ca. 4 cm i bredden.

hovedguden Odin. Beretninger fortæller, at disse gudinder
bestemte, hvilke krigere der skulle dø i kamp og derved fik lov til at
ende i Valhal.

lettere for menigmand at acceptere den nye religion. Nyere
forskning peger dog på, slangen og dragen kan være en symbolsk
fremstilling af en symbiose mellem Gud og Helligånden.

På markerne omkring Melby er der fundet to næsten hele
urnesfibler som forbindes med den tidligste kristendom i Danmark.
På fiblerne ses slyngede ranker / slanger og resterne af en drage,
som gerne associeres med vikingetiden. Det har længe været
tolkningen, at fibler med dragemotiver var kristendommens forsøg
på at indarbejde lidt asatro i deres symbolsprog, og dermed gøre det
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MUSEUMSLOVEN,
BYGNINGER OG
KULTURMILJØER
En stor del af museets daglige arbejde drejer sig om forvaltning af
museumslovens kapitel 8, der handler om kulturhistoriske interesser
i forbindelse med en fysiske planlægning. Inden for det arkæologiske
område udgør udgravningerne en del af dette arbejde, inden for
nyere tid er det særlig bygninger og kulturmiljøer, der er genstand
for forvaltningsarbejdet.
Museet gennemgår hvert år lister med tusindvis af byggesager,
nedrivningssager mm., som vi modtager fra de ni kommuner i vores
arbejdsområde. I bilaget er der en kommunevis oversigt over de 320
sager, der har resulteret i en egentlig sagsbehandling. Nedenfor er
der omtalt eksempler på de vigtigste sager, museet har arbejdet
med i 2020.
Når det drejer sig om nyere tid har Museum Nordsjælland det
museumsfaglige ansvar i fem kommuner: Allerød, Fredensborg,
Gribskov, Hillerød og Hørsholm Kommuner.

Allerød Kommune
En af de forvaltningssager, som affødte størst debat i 2020, var
Naturstyrelsens forsøg på at nedrive skovridergården Dæmpegård.
Den gamle gård ligger i en skovlysning i Tokkekøb Hegn tæt ved
landsbyen Kirkelte i Nordsjælland. Lysningen naturfrededes i 1941
på grund af dens enestående kultur- og naturhistoriske værdier.
Selve gården nød imidlertid ikke nogen beskyttelse, da Allerød
Kommune aldrig har fået registreret kommunens bevaringsværdige
bygninger. Med hensyn til Dæmpegård er dette yderst uheldigt, da
gården, der er opført i 1788, er en umistelig del af det sårbare
kulturmiljø, som det samlede område udgør.
Placeret med skoven som baggrund står flere af gårdens fem
fritliggende bygninger: stuehus, anneksbygning, stald, vognport samt
udhus forbløffende velbevaret. Bygningerne rummer med andre ord
et sjældent bevaret vidnesbyrd om livets gang på en skovridergård
med dertilhørende funktioner, og hvor beboernes position og status
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Dæmpegård i Tokkekøb Hegn.

lod sig aflæse ved det blotte syn af bygningerne. Alligevel forsøgte
Naturstyrelsen at få nedrevet bygningerne til fordel for en
shelterplads, hvilket medførte store protester fra flere natur- og
kulturinstitutioner. Også Museum Nordsjælland engagerede sig i

sagen og forfattede en omfattende indsigelse, debatindlæg og
kontaktede diverse lokalpolitikere og bevaringsinstitutioner i
forsøget på at få gården bevaret. Indtil videre synes de mange
protester at have givet pote, da Naturstyrelsen har revurderet sit
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ønske om at få nedrevet gården. Men hvad den gamle skovridergård
så skal benyttes til, vides endnu ikke.

Fredensborg Kommune
I Fredensborg har en ansøger i december søgt kommunen om
mulighed for at nedrive og/eller ombygge det gamle fiskerhus på Gl.
Strandvej 129 i Sletten. Museum Nordsjælland har gjort kommunen
opmærksom på, at bygningen er save-registreret med værdien 4 og
opført i kommunens lokalplansregistrering over bevaringsværdige
bygninger. Fiskerhuset er dateret til 1750 og har en meget høj
kulturhistorisk værdi.
Fredensborg Kommune har efterfølgende oplyst ansøger om, at en
nedrivning strider mod lokalplanen for området, men at der vil
kunne gives tilladelse til en mulig ombygning efter en konkret
ansøgning.

Gribskov Kommune
Museum Nordsjælland har i 2020 haft fortsat fokus på udvikling af
samarbejdet med Gribskov Kommune om kapitel 8-varetagelsen,
herunder løbende møder med de relevante repræsentanter fra
kommunens afdelinger og aftaler om tidlig involvering i
planarbejdet, hensigtsmæssige frister for indsigelser mv.

Nedrivningen af Strandgården Gillegård ved Gilleleje var en af de sager,
museet behandlede i 2020. Desværre endte det med, at gården blev nedrevet.

I forbindelse med forarbejdet til Kommuneplan 2021-2033
inviterede Gribskov Kommune museet til dialog om revidering af de
gældende afgrænsninger og beskrivelser af kommunens værdifulde
kulturmiljøer med henblik på at tilvejebringe et mere veldefineret
administrationsgrundlag. Det affødte en ekstraordinær og ret
omfattende indsats fra museets side, som udmøntede sig i en
kraftigt redigeret version af det fremlagte udkast pr. november
2020. Forhåbentlig vil forarbejdet medføre en væsentligt forbedret
beskyttelse af kommunens værdifulde kulturmiljøer.
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Som led i Kommuneplanrevision 2021-2033 har museet afgivet
høringssvar i forbindelse med for-høring af dele af forslag til
kommuneplanen. Fra museets side er der fokus på
bevaringsspørgsmål i den gamle del af Gilleleje by. Der er flere
høringer i forbindelse med kommuneplansrevisionen på vej primo
2021.

Hillerød Kommune
Museet har gjort indsigelse mod nedrivningsansøgningen af
Slotsgade 10 A i Hillerød. Begrundelsen for indsigelsen var ikke den
egentlige nedrivning, men det forslåede nybyggeri, der skulle
erstatte de nedrevne bygninger, samt en omfattende og
kulturhistorisk skæmmende ombygning af baggårdsmiljøet.
Indsigelsen har resulteret i en længere dialog mellem museet,
kommunen og bygherre. Sidstnævnte vil forsøge at tage større
hensyn til baggårdens kulturhistoriske værdier, men resultatet heraf
kendes endnu ikke.
Af andre sager kan nævnes en dialog med bygherre om
ombygningen af Hostrupvej 1 i Hillerød. På adressen ligger en
kirkebygning med tilhørende villa i gotisk historicistisk stil. Bygningen
er opført i 1890 og bekostedes af den lokale gren af Indre Mission.
Den markante kirkebygning har i det ydre i store træk bevaret sit
originale udtryk. Det ses for eksempel ved bygningens røde
blankmurs fine detaljer, de originale retkantede og spidsbuede

Slotsgade 10 A i Hillerød.

vinduer samt tårn med spir. Trods det arkitektoniske udtryk har
bygningen dog aldrig fungeret som kirke. I stedet har man anvendt
bygningen som forsamlingshus og afholdt forskellige arrangementer
relaterende til menighedens virke. Også Indre Missions lokale
afholdsbevægelse har haft til huse i bygningen.
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Tilbage i 2018 gjorde museet indsigelse mod en nedrivning af kirken,
hvilket resultererede i, at kommunen nedlagde et forbud mod
nedrivningen. Bygherre har i stedet forsøgt at benytte bygningens
oprindelige arkitektoniske udtryk, hvilket ud fra et bevaringsmæssigt
synspunkt er lykkedes delvist.
Museum Nordsjælland har udtalt sig om fire lokalplaner i Hillerød,
hvoraf den mest interessante var en for-høring af en lokalplan, der
ville resultere i nedrivningen af Frederiks Torv 8. På adressen ligger
en baggårdbygning, man egentlig aldrig har haft synderlig stor
interesse for. Men ved en større undersøgelse fra museets og
kommunens side fandt man på baggrund af en række ældre
fotografier frem til, at bygningen var opført før 1877. Den blev
nemlig købt af Nordstens grundlægger Peder Nielsen i 1877 og
fungerede som Nielsens første egentlig fabrik og butik, hvilket gør, at
dens kulturhistoriske værdi er usædvanlig høj. Museum
Nordsjælland vil i 2021 nøje følge udviklingen af lokalplanen.

Hørsholm Kommune

Kong Georgsvej 4 i Hørsholm Kommune.

udgør bygningen sammen med Kong Georgsvej 6 et markant og
anderledes indslag på vejen. Museet betragter henvendelsen
vedrørende Kong Georgsvej 4, som forebyggende, således at
kommunen nu er gjort opmærksom på bygningens særlige
kulturhistoriske status som en sidste rest af Smidstrup Slot, hvilket
bør give en ekstra bevågenhed omkring bevarelsen af dens
autencitet.

Museum Nordsjælland har i december 2020 rettet henvendelse til
Hørsholm Kommune vedrørende en ansøgning om tilladelse til
ombygning af ejendommen Kong Georgsvej 4. Bygningen er Saveregistreret med værdien 2, hvorfor den som kulturhistorisk minde
bør bevares fuldstændig, som den fremstår i dag – en gårdlænge i
pudset bindingsværk og sidste rest af Smidstrup Slot. Ligeledes
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MUSEETS SAMLING
FRA NYERE TID
I 2020 kunne Museum Nordsjælland indlemme en værdifuld gave i
sin samling. Der er tale om arkitekterne Carl Lundqvists og Jens
Lundqvists store arkiv fra deres tegnestuer. Førstnævnte må
betragtes som en af Nordsjællands vigtigste arkitekter i første
halvdel af 1900-tallet. Carl Lundqvist har for eksempel stået bag
ikoniske bygninger som alderdomshjemmet Kirsebærbakken i
Hillerød, Luthersk Missionsforenings Højskole, Karlebogård,
tuberkulosehjemmet Stenslettegård i Nødebo, Gillelejes gamle
rådhus samt stationsbygninger på Helsinge-Tisvildeleje-Banen. Sidst
men ikke mindst tegnede Lundqvist de ældste bygninger af
Frederiksborg Amts Centralsygehus.
Adskillige tegninger af disse bygninger indgår nu i Museum
Nordsjællands samling. Lundqvist var stærkt inspireret af
nyklassicismen, og hans bygninger er kendetegnende ved pudsede
og farvede facader samt røde tegltag hyppigt forsynet med en
gavlkvist. Trods en måske noget bagudskuende stil for sin tid,
betragtes flere af Lundqvists bygninger som bevaringsværdige og af
høj arkitektonisk værdi. Selvom Jens Lundqvist ikke kan bryste sig af

lige så ikoniske bygninger som sin far, er hans virke som arkitekt
stadig stor. Sammen med sin søn, arkitekt Søren Lundqvist, startede
han en karriere som bevaringsarkitekt, hvorved han har stået bag
flere interessante restaureringsopgaver. Her kan f.eks. nævnes
restaureringen af Slotsherrens Hus på Frederiksborg Slot.

Lundquists tegning af Luthersk Missionshøjskole i Hillerød.
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Efter Jens Lundqvists død fortsatte Søren Lundqvist arkitektvirksomheden sammen med sin kone Ruth Lundqvist. Deres bidrag
til dansk bygningsbevaring må betragtes som et af de vigtigste.
Giver donerede ligeledes møbelsnedkeren Svend Borella Hansens
interessante arkiv omhandlende hans snedkervirksomhed, tegninger
af forskellige møbler samt diverse manuskripter. Samlet set er der
tale om en yderst værdifuld gave, som Museum Nordsjælland er
meget taknemmelig for at have modtaget.

Reliefsten fra Hirschholm Slot
Når museet modtager nye genstande til sin samling, skal de nogle
gange renses og måske konserveres, inden de kommer på magasin
eller i udstillingen. I vinteren 2019 overdrog Naturstyrelsen et par
meget fine reliefsten til museet. Reliefferne, der er af sandsten,

Fra Hillerød er der også indkommet en aktionskuffert fra en
modstandsmand fra besættelsestiden. Kufferten indeholder blandt
andet et amerikansk flag, et nazi-flag og et tysk militærbælte.
Fra Hillerød er der yderligere indkommet et fabriksstempel-ur fra
virksomheden Podis og en klassisk dukkevogn fra legetøjsbutikken
Onkel Anders.
Fra Gribskov har museet fået overdraget diverse genstande fra
Gribskov Arkiv heriblandt seks mødeklokker fra forskellige foreninger
og en reol fra det gamle tinghus i Helsinge. Derudover har museet
modtaget to malerier af kunstmaler Hansson og et af kunstmaler
Johan Behrens fra Gilleleje.
Fra Hørsholm og Omegns Lystfiskerforening har museet modtaget to
fine, velbevarede tunstænger med hjul og andet tilbehør, der bl.a.
blev brugt under tunfiskeri i Øresund i 1960´erne og 1970´erne.
Den ene af de to reliefsten fra Hirschholm Slot før og efter rensning. Stenen, der har
siddet over en af yderdørene på Hirschholm Slot, var placeret i Slotshaven og kan nu
ses i den nye udstilling på Hørsholm Egns Museum.
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stammer fra Hirschholm Slot og bærer Christian 6. og Sophie
Magdalenes navnetræk. Stenene har stået i Slotshaven bag
Hørsholm Kirke i rigtig mange år og de var helt overgroet af mos og
lav, da museet overtog dem. Da det var planen, at det største af
reliefferne skulle vises i den nye udstilling på Hørsholm Egns
Museum, var det nødvendigt at rense det. I foråret var der nogle
dejlige dage lige efter landet lukkede lidt op igen, hvor det blev
muligt at stå udenfor med den store reliefsten, som kunne blive
vasket grundigt – og skuret med en tandbørste – for derefter at blive
helt tør, før den skulle ind i udstillingen. Efterfølgende blev der
bygget et stativ til relieffet, der nu kan ses som det første, når man
går ind på museet på Sdr. Jagtvej.

Det store kassationsprojekt
I 2020 kunne museet afslutte et omfattende kassationsprojekt, hvor
der er udskilt genstande fra Nyere Tids samlinger, genstande, som
enten var i dårlig stand, var dubletter eller ikke havde nogen
ophavsfortælling (proveniens). Det var tiltrængt – og lidt af en
mundfuld i forhold til hvor mange arbejdstimer der skulle investeres
i projektet. To år tog det fra ansøgningen og planlægningen
begyndte i efteråret 2018 til arbejdet var slut i november 2020.
I alt 4400 genstande blev udskilt fra Nyere Tids samlinger. De fleste
blev kasseret, mens enkelte blev udtaget til formidlingsbrug. Dermed
kom der godt styr på samlingen og mere plads i de bugnende
museumsmagasiner.

Nogle genstande blev kasseret, fordi der var rigtig mange af
samme slags, andre fordi de var i meget dårlig stand.
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I overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens
kvalitetsvurdering af museet i 2018 søgte museet for to år siden
midler fra styrelsens samlings- og bevaringspulje til en storstilet
samlingsgennemgang af Nyere Tids samlinger på magasinet på
Bjerggården i Hillerød. Ansøgningen blev imødekommet, men kun
med en tredjedel af beløbet. Det oprindelige mål med en
kassationsrate på 15-20 % ud af 30.000 genstande, skulle alligevel
fastholdes, og arbejdet begyndte som planlagt i marts 2019.

Den endelige udskillelsesregistrering blev færdig sidst i november,
og dermed var to års arbejde afsluttet.

De ca. 4400 genstande blev identificeret og fotograferet i 2019 og
indlagt i skema til videre behandling i 2020. I begyndelsen af 2020
begyndte arbejdet med at slå hver eneste genstand op i
registreringssystemet SARA. For alle genstande skulle årsagen til
ønsket om at udskille genstanden fra samlingen beskrives, der skulle
redegøres for genstandens proveniens, oplysninger om giver af
genstanden, tidspunktet for registreringen samt ønsket om
overførsel af genstanden til enten kassation/destruktion eller til
museets formidlingsarbejde.
Herefter blev listerne med genstandene udbudt til overtagelse hos
relevante museer, før en endelig ansøgning om udskillelse kunne
sendes til Slots- og Kulturstyrelsen i juli 2020. Da Kulturstyrelsen en
måneds tid senere havde godkendt udskillelsen, kunne arbejdet med
at flytte genstandene til formidling eller kassation begynde. Tre
containere med udskilte genstande blev sendt til destruktion i
november 2020.

Hvis de udskilte genstande ikke kunne bruges i museets formidlingsarbejde,
eller hvis andre museer ikke var interesseret i dem, blev de sendt til destruktion,
sådan som det kræves af myndighederne.
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LOKALARKIVERNE
Hørsholm Lokalarkiv
Corona-krisen satte i høj grad også sit præg på lokalarkivets arbejdet
og på antallet af besøgende.

museets og arkivets formidling. Folks besøg på arkiv.dk giver også
anledning til forespørgsler og afleveringer.

Den vigtigste del af arkivets formidling er besvarelser af
forespørgsler, hvad enten der er tale om personlige henvendelser
eller henvendelser via telefon eller mail. I 2020 har der været tale
om ca. 180.

I 2020 modtog arkivet 75 afleveringer. Én eller rettere to af
afleveringerne skal have en lille omtale med på vejen:

Arkivets arbejde formidles også i artikler – både i museets årbog
”Alle Tiders Nordsjælland” og i mange lokalhistoriske artikler i
lokalpressen. Desuden er arbejdet med at redigere ældre artikler til
et format, hvor de kan bringes på museets hjemmeside fortsat.
Resultatet kan ses på museumns.dk under overskriften ”Hørsholm
Historier”.
En stor del af arkivets billedsamling kan ses på arkiv.dk. I 2020 var
der her over 41.000 visninger af lokalarkivets fotografier, heraf
næsten 36.000 unikke. Det er en stigning på over 37 % i forhold til
2019. Arkiv.dk er på den måde blevet en stadig vigtigere del af

Arbejdernes Fællesorganisation var gennem mange år en
paraplyorganisation i forhold til de lokale fagforeninger. Ud over
organisationens vigtige faglige og politiske arbejde ydede
organisationen også en vigtig kulturel indsats. Mest synligt kom den
til udtryk i driften af ”Hørsholm Kino”. Da Fællesorganisationen blev
nedlagt, blev dens aktiver og arkiv overdraget til ”Vejlehussammenslutningen”. Denne sammenslutning har i 2020 overdraget
Hørsholm Lokalarkiv et stort arkiv fra disse organisationers virke.
Heri findes blandt meget andet protokoller over biografdriften, hvor
man kan se, hvilke film, der er blevet vist gennem tiden, og
økonomien bag driften.
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Af en privatmand fik arkivet ligeledes i 2020 overdraget et arkiv, som
blandt andet indeholder givers mors biografprogrammer fra hendes
biografture 1940-1945. Det giver et lille indblik i folks filmoplevelser.

Arkivet i Hillerød
Hillerødarkivet registrerer fortsat foto og arkivalier tilhørende
museumssager. Registreringen foregår ved hjælp af frivillige under
vejledning af nyere tids samlingsinspektør. Arbejdet påbegyndtes i
2017, og fortsættes indtil alle billeder og arkivalier er registreret. De
registreres i arkivsystemet Arkibas, og der krydshenvises til den
museumssag, arkivalierne i sin tid er kommet ind sammen med.
Hillerødarkivet har i 2019 lagt godt 300 billeder ind i den alment
tilgængelige internetside arkiv.dk, og dermed er over 3000 af
arkivets billeder blevet offentligt tilgængelige, siden vi begyndte i
2016. I 2020 var der over 16.000 visninger af museumsarkivets
billeder på arkiv.dk.
Da museets frivillige registreringsmedarbejdere har været
hjemsendt under hele corona-krisen siden marts 2020 er der næsten
ikke udført registreringer i museumsarkivet i Hillerød i det forløbne
år.

Her ses forsiden af programmet for filmen ”De værgeløse” produceret i 1940.
I programmet omtales filmen som ”den norske sensationelle Skandalefilm”.
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FORSKNING
Som statsanerkendt museum har Museum Nordsjælland pligt til at
udføre forskning inden for sit faglige og geografiske ansvarsområde.
Forskningen udføres både for at skabe ny viden om vores fælles
fortid og for at gøre denne viden tilgængelig. Forskningsresultaterne
formidles i såvel videnskabelige som populære artikler, i udstillinger
og i foredrag eller på digitale platforme. Forskningen gør os i stand til
at fortælle nyt om begivenheder, genstande og historiske forløb.
Uden forskningen ville vi bare gentage den samme fortælling igen og
igen.

Forskningsprojekt om den kongelige parforcejagt
I 2020 var det 350 år siden, at Christian 5. red den første danske
parforcejagt. Denne jagtform var et spektakulært og for en nutidig
betragter voldsomt skue, hvor man med jagthunde og ryttere jog et
udvalgt dyr gennem skoven, til det segnede af udmattelse, hvorefter
kongen med sin hirschfænger – en stor jagtkniv – gav dyret
nådestødet. Inspirationen til jagtformen havde Christian 5. taget
med hjem fra en stort anlagt dannelsesrejse. Flere steder i sit
nordsjællandske krongods fik han omdannet skovene, så der kunne

drives denne for tiden fornemste jagtform. Parforcejagtens sindrige
system af snorlige og geometrisk anlagte veje i Gribskov og Store
Dyrehave samt det mere åbne landskab omkring Jægersborg
Dyrehave er den dag i dag velbevaret og af så stor universel
kulturhistorisk værdi, at UNESCO i 2015 optog områderne på
verdensarvslisten.
Trods den fine udnævnelse og netop overståede 350-års jubilæum,
ved vi forbavsende lidt om den danske parforcejagt – udover nogle
detaljerede landskabshistoriske analyser. Den manglende viden gør
det svært at formidle verdensarven til besøgende og løfte
jagtformen op fra en uforståelig og for nogle historikere bestialsk
handling. Noget karikeret kan man påstå, at selve scenen for
parforcejagten er undersøgt, mens skuespillet på denne er os
ukendt.
I begyndelsen af 2020 udarbejdede Museum Nordsjælland en
ansøgning til Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU). Udvalget
betragtede ansøgningen som værdig til at modtage midler og tildelte
museets 726.000 kroner til et projekt om Christian 5.s og Frederik
4.s parforcejagt.
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krongods. Produktet heraf vil som minimum være én videnskabelig
artikel samt en række formidlingstiltag.
I 2020 udkom en fagfællebedømt artikel, der også havde
parforcejagten som tema:
K. Schmidt.: ”Christian 5.s parforcejagt i 1600-Tallets aviser”, Fund
og Forskning 2020.
Artiklen analyserer, hvordan Christian 5. blev portrætteret som
parforcejæger i digteren Anders Bordings avis Den danske Mercurius
og efterfølgeren Mercurius.

Scene fra en parforcejagt. Gouache af J.J. Bruun.

Projektets formål er at generere ny forskningsbaseret viden om
parforcejagtens funktion under den danske enevælde.
Undersøgelsen dækker tiden fra Christian 5.s grundlæggelse af
jagten i 1670, og frem til første gang den blev afskaffet i 1741.
Forskningsprojektet blev igangsat 1. januar 2021 og løber over to år.
Det skal munde ud i fire videnskabelige artikler samt en monografi
om den danske parforcejagt.
Til samme projekt har Nationalpark Kongernes Nordsjælland tildelt
Museum Nordsjælland 100.000 kroner til at afdække Christian 5.s og
Frederiks 4.s tilstedeværelse og brug af deres nordøstsjællandske

Socialreformen 1933
I socialreformen fra 1933 var Lov om offentlig forsorg nok det
væsentligste element, for det gav det af kommunalbestyrelsen
nedsatte socialudvalg ansvaret for at afgøre den rette
forsørgelsesmåde inden for lovens rammer. I forskningsprojektet
undersøges den lokale praksis i forskellige nordsjællandske
kommuner.
I forlængelse af arbejdet i 2019 har fokus ligget på en nøjere analyse
af personsagerne på Rigsarkivet for de 41 personer, som i perioden
lige før socialreformen fik fattighjælp med fattighjælps virkning, for
at få svar på spørgsmål som: Hvor mange kvinder henholdsvis mænd
fik fattighjælp? Hvor gamle var de? Hvorfor fik de fattighjælp?
42

Næste skridt i arbejdet er at følge så mange af disse personer som
muligt i de relevante personsager efter reformens ikrafttræden, for
at konstatere reformens betydning for dem.
En lokal fond er blevet søgt om midler til frikøb af arkivlederen i ca.
en måned med henblik på udarbejdelse af en forskningsartikel til
forskningstidsskriftet ”Gransk”.

Arkæologisk forskning
Nordsjællands stenalderfjorde
Museet arbejder på at skaffe midler til et ph.d.-projekt om ældre
stenalder. Projektet bærer titlen: ”En verden af forandringer.
Komparative analyser af sydskandinaviske kystbopladser med
udgangspunkt i stenalderfjordene ved Nivå og Vedbæk.”
Projektet modtog i 2019 midler fra Slots- og Kulturstyrelsen til frikøb
af en inspektør med henblik på at modne projektbeskrivelsen, så den
kunne anvendes til at ansøge Kulturministeriets Forskningsudvalg
om medfinansiering. De første tre måneder af 2020 blev afsat til
arbejdet, og puljen blev ansøgt, men desværre blev ansøgningen
ikke imødekommet.
Defining Wetlands – new perspectives on wetland living with
casestudies from early Iron Age in North Zealand, Denmark
Ph.d.-afhandling, som blev afleveret i november 2019 og forsvaret i
februar 2020. Afhandlingen tager udgangspunkt i udgravningerne i

forbindelse med anlæggelsen af supersygehuset ved Hillerød. De
mange nye perspektiver på jernalderens liv og bosættelsesmønstre,
hvor vådområder tydeligvis har været et omdrejningspunkt, blev
brugt til overordnede diskussioner om, hvordan vi i dansk arkæologi
almindeligvis forstår jernalderens bosættelsesmønstre og
livsgrundlag. Afhandlingen tog dermed livtag med nogle helt
grundlæggende opfattelser i dansk arkæologi og satte fokus på,
hvordan nye tilgange til det arkæologiske materiale kan ændre
grundlæggende opfattelser af jernalderens Nordsjælland og
Danmark.
Wetland living in North East Denmark during the Iron Age
Internationalt er der fokus på arkæologi i vådområder, og dermed
har ph.d.-afhandlingens resultater fra Nordsjælland også et
internationalt potentiale. I 2020 blev hovedpointerne fra
afhandlingen omskrevet til en artikel, som er sendt til optagelse i det
internationale tidsskrift Journal of Wetland Archaeology, hvor den
forventes publiceret i 2021.
Human sacrifices and human remains – the ultimate sacrifices?
Som en del af ph.d.-studiet blev temaet om moselig også berørt, og i
2018 deltog museet i et internationalt seminar på Nationalmuseet i
København med temaet Human Sacrifice. Efterfølgende blev det
aftalt med det britiske tidsskrift BAR (British Archaeological Review),
at et helt bind kunne friholdes til at publicere artikler fra seminaret.
Museets bidrag var en artikel med ovenstående titel, der tager
udgangspunkt i den lidt kontroversielle opfattelse af, at forhistoriske
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menneskeknogler ikke altid afspejler menneskeofringer, og at
menneskeofringer ikke nødvendigvis var ensbetydende med det
såkaldte ultimative offer. Artiklen blev afleveret i 2020 og forventes
publiceret i 2021.
The phenomenon of primary and secondary animals in sacred
deposits
Projektet tager afsæt i ph.d.-afhandlingen, der blev forsvaret i
februar 2020, og i udgravningerne i Salpetermosen Syd. Projektet
beskriver et sakralt fænomen, hvor dyreofre er sammensat af flere
forskellige dele fra forskellige dyr. Fænomenet er iagttaget i
Salpetermosen, men lader til at have paralleller i det danske
materiale generelt. Projektet skal udbrede kendskabet til
fænomenet og belyse betydningen af at være opmærksom på
faunamateriale i sakrale kontekster. Projektet har resulteret i en
artikel, der blev indsendt til Danish Journal of Archaeology i 2021.
Jernudvindingsovne
Forskningsprojekt baseret på fund af slagger og ovnfragmenter i
Museum Nordsjællands ansvarsområde. Projektet har til formål at
redegøre for omfanget og karakteren af den forhistoriske
jernudvinding. Alle processer i jernhåndtering fra opgravning af
myremalm over udvinding og rensning til smedning vil blive
inddraget i det omfang, det er relevant for projektet. Der fokuseres
på forskelle og ligheder mellem pladser med jernudvinding for at
opnå en nuanceret forståelse af jernudvindingens betydning for
bopladserne. I den sammenhæng er det væsentligt at fastslå den

Et sakralt offer med dyreknogler og lyse sten udgravet i Salpetermosen ved
Hillerød.

kronologiske ramme for jernudvinding i Nordsjælland. Der bliver lagt
vægt på fundenes totale udbredelse samt på to til fire udvalgte
lokaliteter med det formål at sætte fundene ind i en regional,
sjællandsk kontekst.
Krogen/Kronborg og Helsingør
I 2019 indledtes et samarbejde med Kronborg Slot, Slots- og
Kulturstyrelsen, Nationalmuseet og Museerne Helsingør med det
formål at initiere ny forskning, som kan danne grundlag for ny
formidling, der knytter borgen og byen tættere sammen. Mulige
emner er ”mad og måltider ”, der er belyst ved fund af dyreknogler
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Søborg
Museum Nordsjælland har sammen med Nationalmuseet, Slots- og
Kulturstyrelsen og Aarhus Universitet fået tilsagn om 1 mio. kr. fra
Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU) til forskningsprojektet
”Søborg Sø - et forsvundet kulturlandskab genopstår”, der skal
gennemføres i perioden 2020-2023. Med udgangspunkt i en række
nye naturvidenskabelige undersøgelser skal projektet i bogform gøre
status over de hidtidige arkæologiske undersøgelser, fund og
historiske kilder om Søborg Slotsruin og købstad. I 2020 påbegyndtes
de naturvidenskabelige undersøgelser og arkæologiske arkivstudier.

Kældergulv fra 1600-årene udgravet ved Helsingør Byskole.

og fossile planterester fra Sanden, og ”De kongelige håndværkere på
Kronborg i 1500- og 1600-tallet”, da disse var bosat i byen og også
udførte arbejdede for byens borgerne, herunder på Sanden.
Samarbejdet blev videreført i 2020 med henblik på fastsættelse af et
forskningsspørgsmål, der kunne danne grundlag for en ansøgning
om forskningsmidler.
I samarbejde med Museerne Helsingør gennemførtes i 2018 et
indledende forskningsprojekt med henblik på en kortlægning af
ejendommene på Sanden, der kan sammenholdes med det
arkæologiske materiale fra undersøgelserne i området. I 2020 blev
arbejdet afsluttet med en publicering i onlinetidsskriftet Gransk.

Oversigt over publiceringer 2020
Inden for det arkæologiske område har museets medarbejdere
publiceret seks artikler og forsvaret en ph.d.-afhandling i 2020:
Appel, L. 2020. The archaeology of Elsinore and the Sand. I: URBAN
DIASPORA. The Rise and Fall of Diaspora Communities in Early
Modern Denmark and Sweden Archaeology – History – Science. (ed.)
J. Linaa. Jysk Arkæologisk Selskabs publikationer 112, s. 95-116.
Appel, L. & J. Linaa 2020. The townscape of Elsinore. Reconstructing
the street layout, plot structure and population profile of a
demolished part of town. I: URBAN DIASPORA. The Rise and Fall of
Diaspora Communities in Early Modern Denmark and Sweden
Archaeology – History – Science. (ed.) J. Linaa. Jysk Arkæologisk
Selskabs publikationer 112, s. 119.-149.
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Appel, L. (Hald et al.) 2020. Fragments of meals in eastern Denmark
from the Viking Age to the Renaissance: New evidence from organic
remains in latrines. I: Journal of Archaeological Science: Reports 31,
s. 1-21.
Appel, L., P. M. Christensen & T. Bill-Jessen 2020. Den tyske Kirkes
jord på Sanden i Helsingør – byudvikling på kongeligt initiativ 15761633. GRANSK 2020 I / Online tidsskrift udgivet af Rudersdal Museer,
Museum Nordsjælland, Museerne Helsingør og Furesø Museer, s. 234.
Bennike, O., Pantmann, P. & Aarsleff, E. 2020. Lateglacial and
Holocene floras and faunas from the Salpetermosen area, north-east
Sjælland, Denmark. Bulletin of the geological society of Denmark,
vol. 68, pp. 231-244.
Pantmann, P. 2020. Lyse sten – et udfordrende arkæologisk
fænomen med potentiale. Gefjon 5, s. 2-83.
Ph.d.-afhandling
Pantmann, P. 2020. Defining Wetlands Theoretical perspectives on
wetland living with casestudies from early Iron Age in North Zealand,
Denmark. Afleveret d. 15. november 2019. Forsvaret d. 21. februar
2020.
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BILAG 1
Statistik vedr. museets formidling
Besøgstallet i museets udstillinger var stærkt påvirket af
nedlukningerne i foråret og igen i december som følge af coronarestriktionerne. De permanente udstillinger i Skibshallerne, på
Fyrhistorisk Museum og på Hillerød Bymuseum opnåede godt nok
næsten samme besøgstal som året før, for da udstillingerne endelig
kunne åbne d. 21. maj, kom der mange gæster hen over sommeren.
Derimod gik det hårdt ud over særudstillingerne på Elværket og
Hørsholm Egns Museum, der kun havde åbent i kort tid i hhv.
forårsmånederne og december. Aflysningen af Æbelholt
Klostermarked og tre julemarkeder/julestuer reducerede også det
samlede besøgstal.
Under nedlukningen gennemførte museet med succes flere tiltag,
der nåede borgerne på andre måder. I marts og april lanceredes en
”corona-kalender” på museets hjemmeside, der talte ned til den
planlagte genåbning af samfundet i foråret, og i sommermånederne
vistes tre udendørs fotoudstillinger i Gilleleje, Hillerød og Hørsholm,
som blev set af mange borgere og turister. Et andet nyt tiltag var en
udstillings-container indrettet med montrer, lys, tv-skærm mm.
Containeren skal i første omgang formidle de arkæologiske
udgravninger i Hillerød Syd, men bliver sidenhen et mobilt
formidlingsrum, der kommer rundt i alle museets hjemkommuner.

I alt havde museet i 2020 ca. 16.200 besøgende fordelt på ca. 10.200
i museets udstillinger og 6000 på de udendørs udstillinger. Til
sammenligning havde museets udstillinger i ”normalåret” 2019 godt
20.000 besøgende. Hertil var der i 2020 ca. 800 deltagere til
foredrag og andre arrangementer. Sidstnævnte virksomhed blev
hårdt ramt af forsamlingsforbuddet – i 2019, hvor der blev
gennemført langt flere arrangementer, var der samlet set fem gange
så mange deltagere.
Skoletjeneste var også stærkt påvirket af restriktionerne.
I 2020 gjorde 50 klasser fra grundskolen, 6 hold fra daginstitutioner
og 4 klasser fra ungdomsuddannelser brug af museets
undervisningstilbud inden for arkæologi og nyere tids historie.
Museet når et stort publikum via museets hjemmeside, som i 2020
havde ca. 40.000 brugere og 53.000 besøg. I 2020 var der, ud over
den omtalte ”corona-kalender”, også en julekalender, som hver dag i
december bragte en lille ”kulturhistorie” i ord og billeder.
Kalenderen blev også bragt på Sjællandske Mediers hjemmeside og i
den trykte udgave af Frederiksborg Amts Avis. Museets Facebookside havde ved årets udgang knap 1900 følgere. Museet har også
oprettet Facebook-sider for hvert af sine udstillingssteder.
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Besøgende på museets udstillingssteder
Besøgende
i alt

Heraf under
18 år

Heraf
skoletjeneste

Åbningstimer

Elværket, Hillerød

999

160

261

200

Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved

4898

1447

0

595

Hillerød Bymuseum

1575

263

584

630

Hørsholm Egns Museum

336

3

127

30

Ny udstilling – nåede kun at være kortvarigt åben

0

0

0

0

Corona-lukket i sæsonen

Skibshallerne, Gilleleje

1885

277

274

405

Æbelholt Klostermuseum

524

86

0

228

10.217

2236

1246

2088

Udstillingssted

Laugø Smedje

I alt

Bemærkning
Særudstilling – kun indtil 11. marts

Det tilknyttede klostermarked blev aflyst

Hertil kommer:
Ca. 6000 besøgende på museets tre udendørs fotoudstillinger i Gilleleje,
Hillerød og Hørsholm. Besøgstallet er opgjort på grundlag af periodevise
kontroltællinger.
Ca. 800 deltagere til foredrag og andre arrangementer.
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BILAG 2
Arbejdet med museumslovens kapitel 8
Vores omgivelser er under konstant og hastig forandring. Der graves
grus, bygges veje, fabrikker og boliger, og nogle gange sker det på
bekostning af fortidsminder, historiske bygninger eller kulturmiljøer.
Det er museets opgave at varetage de kulturhistoriske interesser i
forbindelse med den fysiske planlægning. Det kan ske ved, at
fortidsminderne, bygningerne eller kulturmiljøerne undersøges,
registreres og dokumenteres for eftertiden, eller ved at stederne
søges bevaret for eftertiden, hvis de har en helt særlig
kulturhistorisk værdi.
Der betyder i praksis, at museet gennemgår kommunernes
lokalplaner, bygge- og nedrivningssager, dispensationer fra
byggelinjer, sager om naturgenopretning og meget mere. Årligt
drejer det sig om hundredvis af sager, som sammenholdes med de
centrale og lokale fundregistre, historiske kort og andre optegnelser.
Dette arbejde er udgangspunktet for de fleste af museets
arkæologiske forundersøgelser og udgravninger og for
dokumentation og indsamling af genstande inden for nyere tid.
Sagerne kan også resultere i indsigelser og anbefalinger, hvis museet
mener, at der ikke bliver taget tilstrækkeligt hensyn til
kulturhistoriske interesser.

Dette forvaltningsarbejde udføres i henhold til museumslovens
kapitel 8, der omhandler sikring af kultur- og naturarven i
forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af
jordarbejder, herunder arkæologiske undersøgelser.
Museum Nordsjælland har det arkæologiske ansvar i ni
nordsjællandske kommuner: Allerød, Fredensborg, Furesø, Gribskov,
Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner. I
det følgende er museets kapitel 8-arbejde listet kommunevis. Først
de arkæologiske forundersøgelser og udgravninger, dernæst de
bygge- og lokalplansager, museet har behandlet i 2020.

Arkæologiske undersøgelser
Museet gennemførte 32 arkæologiske undersøgelser i 2020 fordelt
på 21 forundersøgelser og 11 egentlige udgravninger. Næste alle
undersøgelser er foretaget forud for bygge- og anlægsarbejder og
afspejler dermed byggeaktiviteten i Nordsjælland. Lokaliteternes
placering er vist på kortet næste side. Det foranstillede løbenummer
er museets journalnummer i sagen.
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Kort over museets ansvarsområde, hvor de
arkæologiske undersøgelser i 2020 er vist.
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Allerød Kommune
MNS50406 Farremosen III, felt 5. Udgravning betalt af bygherren. Kort nr. 1.

MNS50675 Dronningmølle Jernbanebro. Forundersøgelse (overvågning) betalt
af museet. Kort nr. 15.

MNS50697 Vassingerød Bygade. Forundersøgelse betalt af museet og
bygherren. Kort nr. 2.

MNS50677 Rishøj. Forundersøgelse betalt af bygherren. Kort nr. 16

Fredensborg Kommune

MNS50689 Kongsgade Søborg. Forundersøgelse betalt af museet. Kort nr. 18.

MNS50678, Gl. Strandvej 2, Nivå (Nivaagaard Malerisamling). Forundersøgelse
betalt af bygherren og museet. Kort nr. 3.
MNS50679 Teglsø Alle. Forundersøgelse betalt af bygherren. Kort nr. 4.
MNS50681 Ny Ullerødgård. Forundersøgelse betalt af bygherren. Kort nr. 5.

Furesø Kommune
MNS50155. Jonstrup II. Forundersøgelse betalt af bygherren. Kort nr. 6.

MNS50686 Dalvej 4. Forundersøgelse betalt af bygherren. Kort nr. 17.

Halsnæs Kommune
MNS50569 Kregme. Forundersøgelse og udgravning betalt af bygherren. Kort
nr. 19.
MNS50641 Byager, Torup. Forundersøgelse betalt af bygherren. Kort nr. 20.
MNS50646 Frederiksværk Skole, Enghaven. Forundersøgelse betalt af
bygherren. Kort nr. 21.
MNS50682 Frederiksværk Kanal. Udgravning betalt af bygherren. Kort nr. 22.

Gribskov Kommune
MNS50046 Lopholm. Forundersøgelse betalt af bygherren. Kort nr. 7.
MNS50180 Åtoftegård. Forundersøgelse og udgravning betalt af bygherren. Kort
nr. 8.

Helsingør Kommune
MNS50511 Kelleris Hegn. Forundersøgelse betalt af bygherren. Kort nr. 23.
MNS50623 Hestemøllestræde. Overvågning betalt af bygherren. Kort nr. 24.

MNS50183 Bøgeskovgård. Udgravning betalt af bygherren. Kort nr. 9.

Hillerød Kommune

MNS50415 Ny Vej Græsted-Gilleleje. Udgravning betalt af bygherren. Kort nr.
10.

MNS50485 Skovlystgård. Forundersøgelse betalt af bygherren. Kort nr. 25.

MNS50572 Lillehave, Valby. Udgravning betalt af bygherren. Kort nr. 11.

MNS50525 Favrholm. Forundersøgelse og udgravning betalt af bygherren.
Kort nr. 26.

MNS50613 Søborg Kanal. Forundersøgelse betalt af bygherren. Kort nr. 12.

MNS50551 Dyremosegård. Udgravning betalt af bygherren. Kort nr. 27.

MNS50630 Esrum Friskole. Forundersøgelse betalt af museet. Kort nr. 13.
MNS50651 Stiagergård, Nellerød. Forundersøgelse betalt af museet. Kort nr. 14.

MNS50585 Nysøgård. Udgravning betalt af bygherren. Kort nr. 28.
MNS50589 Peder Oxes Alle Vest. Forundersøgelse betalt af bygherren. Kort nr.
29.
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MNS50612 Borup-Frederikssund. Forundersøgelse betalt af bygherren. Kort
nr. 30.
MNS50683 Vangehus. Forundersøgelse betalt af bygherren. Kort nr. 31.

Gribskov Kommune
Gennemgang af 850 byggesager, som afstedkom 58 udtalelser fra museet.
Gennemgang af 7 lokalplaner.

NS50684 Skovridder Dam. Udgravning betalt af bygherren. Kort nr. 32.

Halsnæs Kommune
Hørsholm og Rudersdal kommuner
Der blev ikke foretaget arkæologiske undersøgelser i de to kommuner i
2020.

Gennemgang af 525 byggesager, som afstedkom 16 udtalelser fra museet.
Gennemgang af 6 lokalplaner.

Helsingør Kommune

Arkæologisk forvaltning
De arkæologiske undersøgelser er udpeget og tilrettelagt som en del
af museets forvaltningsarbejde i relation til museumslovens kapitel
8. Dette arbejde har omfattet gennemgang af et stort antal
lokalplaner, byggesager og sager om etablering af jordvarme, der
kommunevis fordeler sig som følger:
Allerød Kommune
Gennemgang af 773 byggesager, som afstedkom 16 udtalelser fra museet.
Gennemgang af 3 lokalplaner.

Fredensborg Kommune

Gennemgang af 1271 byggesager, som afstedkom 5 udtalelser fra museet.
Gennemgang af 2 lokalplaner.

Hillerød Kommune
Gennemgang af 1271 byggesager, som afstedkom 5 udtalelser fra museet.
Gennemgang af 2 lokalplaner.

Hørsholm Kommune
Gennemgang af 1886 byggesager, som afstedkom 10 udtalelser fra museet.
Gennemgang af 5 lokalplaner.

Rudersdal Kommune
Gennemgang af 722 byggesager, som afstedkom 63 udtalelser fra museet.
Gennemgang af 4 lokalplaner.

Gennemgang af 969 byggesager, som afstedkom 42 udtalelser fra museet.
Gennemgang af 8 lokalplaner.

Furesø Kommune
Gennemgang af 7673 byggesager, som afstedkom 23 udtalelser fra museet.
Gennemgang af 4 lokalplaner.
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Forvaltning ved. nyere tid
Allerød Kommune
Fra Allerød Kommune er der gennemgået 829 byggesager.
Gennemgangen har resulteret i en enkelt indsigelse fra museet samt en række
bemærkninger til diverse nedrivnings- og udstykningssager. Derudover blev
der på baggrund af Museum Nordsjællands og LAFAKs (Lokalhistorisk Arkiv og
Forening i Allerød) anbefalinger udpeget fire bygninger i lokalplanen for
Lillerød/Allerød bymidte som bevaringsværdige. Dette lykkedes dog først
efter, at museet gjorde indsigelse mod lokalplansforslaget og efterfølgende gik
i pressen med en række artikler om de bevaringsværdige bygninger i
lokalplanområdet.
Fredensborg Kommune
1182 byggesager er gennemgået i Fredensborg Kommune.
Der er gjort fire indsigelser:
Krogerup Højskole – ombygning, Strandvejen 340 E – nedrivning, Vibevej 7 –
nedrivning og Gl. Strandvej 129 – nedrivning.
Indsigelserne vedr. Krogerup Højskole og Gl. Strandvej 129 blev imødekommet.
Gribskov Kommune
1295 byggesager er gennemgået.
Museet afgav tre deciderede indsigelser:
Vedrørende påtænkt etablering af en 48 meter høj antennemast ved
Esrumgård, hvor der heldigvis viste sig at være udbredt enighed om at arbejde
for en anden placering
Vedrørende nedrivning af den gamle sommervilla Gillegård ved Gilleleje.
Vedrørende nedrivning af ”Drejerens Hus” i Gilleleje.

Herudover kom museet med bemærkninger til ni andre sager fra
byggesagslisterne, eksempelvis vedrørende en drastisk ombygning af et hus på
hovedgaden i Tisvildeleje, der var omfattet af bevarende lokalplan og ansøgte
ændringer af tagflader mv. på ældre landejendomme i Ørby, som ligeledes er
omfattet af bevarende lokalplan.
Derudover har museet haft bemærkninger til ombygninger og nedrivninger af
kulturhistorisk værdifulde landejendomme, eller huse i byzone uden
bevarende lokalplan.
Museet har anbefalet, at der udføres en SAVE-registrering eller anden
beskyttelse af ældre og bevaringsværdige bygninger i Gribskov Kommune.
Hillerød Kommune
346 byggesager er gennemgået i Hillerød Kommune (der har i årets løb været
problemer med fremsendelse af byggesagslister, derfor er tallet lavere end
normalt).
Museet har udtalt sig 25 gange, hvoraf enkelte udtalelser har vedrørt den
samme sag. En af udtalelserne var en indsigelse mod nedrivningsansøgningen
af Slotsgade 10 A i Hillerød.
Museum Nordsjælland har ligeledes udtalt sig om fire lokalplaner i Hillerød.
I forhold til Hillerød Kommunes ønske om at revurdere og udvide deres SAVEregistrering har Museum Nordsjælland udarbejdet en liste over potentielt
bevaringsværdige bygninger i kommunen.
Hørsholm Kommune
Der er gennemgået 729 byggesager fra Hørsholm Kommune.
Der er gjort to indsigelser:
Kong Georgsvej 4 vedrørende en tilbygning og Kastanievej 1 vedrørende
nedrivning. Begge indsigelser blev imødekommet.
Desuden har museet sendt bemærkninger vedrørende lokalplan 179 –
Hørsholm Stadion.
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