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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 – sammen med staten – betaler hovedparten af 

museets drift.   

 

Årsberetningen giver et overblik over museets faglige arbejde i alle 

ni kommuner i 2021, dog med naturligt fokus på de tre 

hjemkommuner. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museet retter en stor tak til sine mange samarbejdspartnere. En 

særlig tak skal lyde til de mange foreninger og frivillige, som støtter  

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 markedsdage og andre 

events.  

 

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. 

 

Maj 2022 
Ole Lass Jensen 
Museumsdirektør 
  

http://www.museumns.dk/
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DE FEM 
MUSEUMSSØJLER 

Det faglige museumsarbejde omtales ofte som ”de fem 

museumssøjler”: indsamling, registrering, bevaring, forskning og 

formidling. Søjlerne er indbyrdes forbundne – den ene er afhængig 

af den anden. Søjlerne er fælles for alle landets statsanerkendte 

museer, uanset om det er kulturhistoriske museer, naturhistoriske 

museer eller kunstmuseer.  

 

Vores grundlæggende opgave som kulturhistorisk 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 være 

gennem arkæologiske udgravninger, registreringer, opmålinger og 

fotografier af bygninger og kulturmiljøer eller ved systematisk 

indsamling af genstande, arkivalier og oplysninger i skriftlige kilder. 

Oplysningerne, genstandene og de tilhørende data bliver 

efterfølgende registreret, der udarbejdes rapporter, og der 

indberettes til centrale databaser. De indsamlede genstande 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. 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.  
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FORMIDLING                
KRONEN PÅ VÆRKET 

Formidling i form af udstillinger, foredrag, skoletjeneste, markeder, 

vandreture, artikler og meget andet er slutproduktet i museets 

arbejdsproces – kronen på værket. Det er den del af 

museumsarbejdet, der er mest synligt for borgerne og museets 

brugere, og dermed den museumsopgave, de fleste lægger størst 

vægt på. Derfor starter årsberetningen her.  

 

 

Udstillingsstederne 

Museum Nordsjælland råder over seks udstillingssteder: I Gribskov 

Kommune er der Skibshallerne i Gilleleje, som fortæller om 

kystfiskeriet gennem tiderne, og Nakkehoved Fyr med Fyrhistorisk 

Museum. I Hillerød Kommune er der tre museer – Hillerød 

Bymuseum, Æbelholt Klostermuseum og Elværket i Frederiksgade, 

hvor vi i 2021 åbnede den arkæologiske særudstilling ”Døre til en 

anden virkelighed – tro og overtro i fortiden”. Endelig er der 

Hørsholm egns Museum, der i 2021 har vist den nye udstilling ”1770 

– Slottet, Struensee og Trykkefriheden”. Udstillingen blev omtalt i 

årsberetningen for sidste år, idet den åbnede d. 27. november 2020. 

I første omgang blev det dog en kort fornøjelse, for allerede 9. 

 

 

 

 

 

december måtte vi lukke udstillingen på grund af coronarelaterede 

restriktioner. Først d. 21. april 2021 kunne udstillingen åbne igen. Af 

samme årsag måtte vi udskyde sæsonåbningen af Fyrhistorisk 

Museum ca. 1½ måned. De øvrige udstillinger blev ikke umiddelbart 

ramt af den landsomfattende nedlukning af museerne, for de havde 

først planlagt åbning i maj.  

 

Døre til en anden virkelighed - tro over overtro i 
fortiden 

Den 3. maj slog vi dørene op til en ny arkæologisk særudstilling i 

Elværket i Hillerød: ”Døre til en anden virkelighed – tro og overtro i 

fortiden”. Udstillingens omdrejningspunkt er fortidens tros-

forestillinger og verdenssyn præsenteret i syv temaer i hver sit rum.  

Titlen refererer både til emnet, hvor verdenssyn og trosforestillinger 

afspejler en anden virkelighed end vores moderne, og til brugen af 

døre i symbolsproget, som det bl.a. kendes fra litteraturens og 

kunstens verden. Her er døre typisk knyttet til transformation eller 

overgange, som i udstillingen er anvendt til at iscenesætte 

overgange fra én stemning/situation/verden til en anden. Døre er 
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også forbundet med forventninger om spænding, eventyr og det 

ukendte, der gemmer sig bag den lukkede dør. Og døre på klem 

opfordrer typisk til at undersøge, hvad der gemmer sig på den anden 

side. Dørens mangefacetterede magi bliver sat i spil udstillingen, 

hvor museumsgæsten får pirret sin nysgerrighed og samtidig får en 

bred indføring i fortidens tros- og forestillingsverden med 

udgangspunkt i arkæologiske fund fra Nordsjælland. Hver af de syv 

tematiske rum kan tilgås ved at åbne og lukke forskellige døre, 

ligesom mange af de arkæologiske fund i hvert rum gemmer sig bag 

andre døre. Fortidens, og især de førkristne, trosforestillinger aner vi 

kun konturerne af, men det er givet, at de har spillet en væsentlig 

rolle for fortidens samfund. Dermed giver oplevelsen af at gå 

gennem dørene i udstillingen både en fornemmelse af at gå tilbage i 

tid, men også af at bevæge sig ind i en anden verdensanskuelse.  

 

Udstillingen interagerer med museumsgæsten i den forstand, at den 

dels spiller på gæstens egen nysgerrighed over for lukkede døre 

kombineret med lysten til at vide mere og blive klogere. Dermed 

understøtter udstillingen også museets formidlingsstrategi med 

publikumsinddragende tiltag. Det er en udstilling, der henvender sig 

til alle aldersgrupper, fra skolebarnet til pensionisten. Der blev 

derfor også udarbejdet en eventyrbog, som skulle give børn 

mulighed for at opleve udstillingen ved at træffe nogle valg ud fra 

udstillingens tematikker, og dermed selv blive involveret i 

udstillingen. Døren som virkemiddel er i den sammenhæng god, 

fordi den kendes fra forskellige associationer. Mindre børn vil kende 

til døre og dørsymbolik fra eventyrene, mens større børn lærer om   
 

 

Fra udstillingen ”Tro og overtro i fortiden” i Elværket. 

 

symbolsprog i dansk og billedkunst. Endelig vil voksne i alle aldre 

have erfaringen med døren som symbol fra en lang række forhold, 

herunder også fra forskellige religioner og kulturer. 
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De fleste foredrag i forbindelse med udstillingen blev afholdt i museets kantine i Hillerød, hvor der var fyldt godt op på tilhørerpladserne.  

Coronarestriktionerne fik også indflydelse på formidlingen, idet de 

dels forsinkede udstillingsåbningen og dels resulterede i fleksible 

løsninger. Diverse restriktioner betød en usikker genåbning, som 

resulterede i kreative ideer til at få genskabt kontakt med vores 

publikum. Dette blev imødekommet med en række forårsture ud i  

landskabet, som samtidig skulle passe med udstillingen ”Døre til en 

anden virkelighed”. Turene havde flere formål, idet de dels skulle 

italesætte nogle af udstillingens temaer og samtidig give en 

autentisk oplevelse af at være på selve det arkæologiske fundsted. 

Samtidig foregik turene jo ude i det fri, hvor sikkerhed og  
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restriktioner var noget andet end indenfor i museumsbygningerne. 

Således tjente turene flere formål, dels som reklame for udstillingen, 

dels synliggørelse af fortiden i landskabet. Turene gik under den 

samlede titel ”En anden virkelighed i landskabet” og disse blev 

afholdt forskellige steder i museets ansvarsområde, både af hensyn  

til en bred formidlingsmæssig synlighed og for at præsentere flere af 

udstillingens tematikker. Der var således ture til Gadevang mose 

(ofringer), Tibirke Oldtidsvej (ofringer og forestillinger om 

vådområder), Bombakken i Skævinge (ild i religionen), Helenekilde 

(kildekult), Nødebo Kirke (hedenskab og kristendom) og Folehaven 

ved Hørsholm (gravhøje og gravskik). Tiltagene blev godt modtaget 

med gode besøgstal, og publikumssammensætningen viste, at vi 

med disse ture kom i berøring med andre grupper end vores 

traditionelle museumspublikum.  

 

En yderligere arrangementsrække i tilknytning til udstillingen blev 

lanceret i efteråret, hvor en foredragsrække var planlagt under titlen 

”Perspektiver på en anden virkelighed”, hvortil der var inviteret 

foredragsholdere fra andre faggrene end de rent arkæologiske, som  

med udgangspunkt i deres egen faglighed skulle causere over  

temaet ”en anden virkelighed”. Foredragsrækken spændte vidt og 

omfattede bl.a. en bedemand, der talte om forholdet til død anno 

2021, vicestatsobducenten, der fortalte om overgangen fra liv til død 

og fra død til mere død, den moderne shaman, der fortalte om 

asatro og spiritualitet anno 2021, hospitalspræsten, der talte om 

kristendommens nutidige vilkår i relation til døden, eventyreren, 

som talte om særlige steder rundt omkring i verden, der af de lokale  

opfattes som portaler til en anden virkelighed, og endelig 

antropologen, der præsenterede animisme og trosritualer i Sibirien.   

Også dette tiltag blev godt modtaget med et overvældende 

besøgstal, der ligesom turene også lod til at interessere andre 

grupper end de typiske museumsgæster, herunder de unge.  

 

Udstillingen er forlænget til ultimo 2022 og der planlægges nye 

foredrag og aktiviteter med relation til udstillingen. 

 
 

Udstilling i Fuglsanghus - Hørsholm 

I samarbejde med Hørsholm Kunst arrangerede Hørsholm Lokalarkiv 

fra 28. august til 3. oktober udstillingen ”Hørsholm – byen og dens 

gader set gennem fotos, postkort og malerier udlånt af Hørsholm 

Lokalarkiv”. Her udstilledes 227 af arkivets fotos sammen med 19 

malerier fra Museum Nordsjælland. Desuden vistes tre af arkivets 

gamle film. Udstillingen havde i sin korte åbningstid, hvor der kun 

var åbent fredag, lørdag og søndag, 700 besøgende. 
 

 

Udstillinger i Kulturhavn Gilleleje 

Primo juni 2021 blev fase to af besættelsesudstillingen på biblioteket 

i Kulturhavn Gilleleje sat op efter en langvarig forsinkelse grundet 

Corona-nedlukningen. Udstillingen handlede om hverdagslivet under 

besættelsen. Primo november 2021 blev udstillingen afløst af den 

tredje udstilling i rækken – om folkelig modstand og 



  

9 
 

Her står fotoudstillingen ”Hvad siger fortiden” på stejlepladsen ved Gilleleje Havn.  

modstandskampen under besættelsen. Den fjerde og sidste 

udstilling i udstillingsrækken sættes op i maj 2022. 

 

 

Fotoudstilling – Hvad siger fortiden? 

Under corona-nedlukningerne i 2020 fik museet gode erfaringer 

med en nyt tiltag – udendørs fotoudstillinger, der havde meget høje  

besøgstal.  Derfor fortsatte vi konceptet i 2021 med den 

arkæologiske fotoudstilling ”Hvad siger fortiden?” Med udstillingen 

ønskede vi at debattere, hvad arkæologiske genstande egentlig kan 

sige, hvis blot de får en mediator. Mange genstande rummer en lang 

række fortællinger, men for at rulle dem ud, kræves en arkæologisk 

stemme. Fortællingerne kan rumme informationer om genstandes 

alder, deres tyngde, skrøbelighed, elegance og håndværksmæssige 

kvalitet. Fortællingerne skal helt overordnet få iagttageren til at 
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forholde sig til genstandene og til historien. Ved at anvende en 

professionel fotograf og forstørre billeder af små genstande til store 

formater bliver genstandene lettere at opleve. Dermed bliver 

historien mere nærværende end i den traditionelle udstilling med 

genstande bag en montre, hvor glasset ofte kan skabe en barriere 

mellem genstanden og museumsgæsten. 
 

Fotoudstillingen præsenterede nogle af Nordsjællands betydeligste 

arkæologiske genstande, som alle har unikke historier, der 

tilsammen skaber en fortælling om en spændende nordsjællandsk 

fortid. Derfor var det også afgørende, at udstillingen skulle stå på 

velbesøgte lokaliteter flere forskellige steder i Nordsjælland, så alle 

havde mulighed for at se den. Udstillingen åbnede på torvet i 

Værløse, og blev herefter vist på havnene i Rungsted, Gilleleje og 

Helsingør og på Posen i Hillerød. Udstillingen er blevet bemærket og 

positivt kommenteret alle steder, hvor den har stået. 
 

 

Udendørs udstillinger i Tisvildeleje 

Op til efterårsferien opsatte museet en udendørs udstilling om 

Tisvilde Hegns og Tisvildelejes historie ved Naturrum Tisvildeleje, der 

er placeret for enden af den store P-plads i Tisvildeleje. Udstillingen 

står indtil medio 2022. Fra udstillingen udgår der løbende historiske 

vandreture rundt i Tisvilde Hegn, hvor to af museets inspektører 

viser rundt i det fantastiske og historisk meget interessante 

landskab. Den første af turene fandt sted i efterårsferien 2021 og var 

en succes med 36 glade og tilfredse deltagere. 
 

 

Containerudstilling: Vandmøllerne i Favrholm 

Museets populære formidlingscontainer ”Kulturspot” var blev brugt 

til to særudstillinger i 2021. Den første tog udgangspunkt i en 

brændt vandmølle, som er udgravet i Favrholm i perioden fra 2019-  

2021. Vandmøllerne ved Favrholm nævnes første gang i de skriftlige 

kilder i 1496, men den mølle, som er dukket op på markerne, er 

endnu ældre. Ud fra fund af mønter er møllen sandsynligvis anlagt i 

slutningen af 1200-tallet og nedbrændt 100-150 år senere, altså i 

slutningen af 1300-tallet eller første halvdel af 1400-tallet. I 
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En mere end 700 år gammel træstolpe fra den ældste vandmølle ved Favrholm. 

 

perioden frem til omkring 1552 må der have ligget en vandmølle et 

andet sted i området omkring Favrholm, som vi endnu ikke har 

fundet. I 1552 blev der anlagt en ny vandmølle, hvor Solrødgård 

Miljø- og klimapark ligger i dag. Denne blev revet ned allerede i 1572 

og erstattet af endnu en ny vandmølle, som lå nord for Havelse Å. 

Den ældste vandmølle fra 1200-tallet har omfattet en møllekanal, et 

møllehjul og et møllehus, som udgravningerne har påvist resterne af.  

Der er også afdækket ganske mange fund af både mønter, spænder, 

potter, kander og andre fund, som viser dagligdagen på en 

vandmølle i middelalderen. Det er uhyre sjældent, at der udgraves 

vandmøller i Danmark, og derfor er dette fund et meget vigtig bidrag 

viden om denne del af middelalderlivet. Desuden har vandmøllen sin 

helt egen plads i historien med skiftende adelsmænd og konger.  

Udstillingen blev vist i Favrholm fra maj-juni. 

 
 

Containerudstilling: Herlige Heste 

Årets anden containerudstilling blev vist på Ridebanen i Hørsholm og 

på Torvet i Hillerød. Heste binder Nordsjælland sammen på kryds og 

tværs, både nu og i fortiden. Siden slutningen af yngre stenalder, for 

ca. 4.000 år siden, har heste spillet en betydelig rolle. Det er omtrent 

på dette tidspunkt at vi med sikkerhed ved, at vildhesten blev 

tæmmet. Lige siden har hesten været en fast del af samfundet, idet 

de både var betydningsfulde indenfor tro og trosudøvelsen, og 

samtidig udstrålede rigdom og overskud – hesten var således ikke 

for alle.  

 

Udstillingen viste og fortalte om både arkæologiske og historiske 

fund, som i høj grad understøttede hinanden. De arkæologiske fund  

dækkede bl.a. over hesteknogler fra affaldslag, der vidner om, at 

 heste til en vis grad blev spist eller i hvert fald slagtet og parteret. 

 Men vi kender også hesteknogler fra grave, fordi heste i nogle  

tilfælde blev dræbt i forbindelse med begravelsen – enten som en 

 offerhandling eller ud fra en forestilling om, at den afdøde skulle 

have en hest med til dødsriget. Ellers kendes hesteknogler fra en 

række offerfund, formentlig fordi ofringer blev brugt til at  
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kommunikere med guder eller naturkræfter. Hestekranier kendes 

også fra historisk tid, hvor de typisk findes under gulvene i  

bygninger. Hvad baggrunden for disse handlinger oprindelig har  

været, fortaber sig i tågerne, og vi må derfor gætte på, at 

placeringen af hestekranier under gulvene er rodfæstet i gamle 

trosforestillinger om hesten som et magisk, beskyttende dyr. 

 

Relationen mellem heste og Hørsholm går forholdsvis langt tilbage 

og er i høj grad tilknyttet Kongehuset og Hirschholm Slots historie. I 

1650 fik Dronning Sophie Amalie (1628-1685) Hørsholm Hovedgård 

og flere andre gårde forærende af sin mand, Frederik 3. Hun  

oprettede stutterier på flere af disse gårde. Dronning Sophie  
 

 

 

Middelalderligt vægtlod formet som en hest. Fundet ved Søborg. 

Magdalene (1700-1770), den senere bygherre til Hirschholm Slot, 

var gift med Christian 6. I hendes tid gik det stærkt tilbage for 

stutterierne, og de blev nedlagt i 1749. Det kunne have været et 

endeligt for Hørsholms hesteliv, men Hørsholm havde udviklet sig til 

en garnisonsby for ridende soldater; både husarer, livgarder og 

dragoner, som gennem ca. 250 år satte deres tydelige præg på 

byens historie. Bl.a. blev den gule stald på Folehavevej (det tidligere 

Jagt- og Skovbrugsmuseums bygning) benyttet af den ridende 

livgarde.  

 

Æbelholt Klosterhave – fornyelse af have og 

publikumsarealer  

I 2021 blev klosterhaven udviklet og indretningen forbedret. Der 

blev brugt egne spirer fra lugningen til salg af planter, og der blev 

etableret et vildbed. Museumsbutikkens sortiment blev udvidet med 

nye salgsartikler, såsom natursalt, natursnaps, natursæbe og 

urtebøger. Egne spirer og efterårsfrø kan nu sælges i butikken som 

”særlige” frø og planter, med en trykt vejledningsbrochure i pasning 

af den solgte plante. Inspirationen var den blomsterbutik, som findes 

i Botanisk Have. 

 

Ud mod hovedvejen blev der sat et hegn, så skolebørn på tur og 

kaffedrikkende gæster kan sidde  lidt ro – det har skabt hygge og et 

rum, der kan bruges under arrangementer og til skoletjeneste. Der 

blev etableret en lille ”planteskole” bag museumsbygningen, 

omkranset af sten eller naturgærde, så alle kan se, at her er museets 



  

13 
 

planteudvikling, som, ligesom de øvrige planter i klosterhaven, ikke 

må røres. Der blev skabt en fast plads i et hjørne af haven til et 

ildsted af teglsten. Det kan bruges til farvning og 

klosterhaveundervisning af skolebørn forår og efterår. 

 
 

 

Et udsnit af Æbelholt Klosterhave. 

Tre ekstra borde-bænke blev opstillet i forhaven til kaffegæster i 

åbningstiden og til skoletjeneste på hverdage. På klosterruinen blev 

der opsat nye skilte, som er udarbejdet sammen med 

Naturstyrelsen. 
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Æbelholt Klosterhaves planteudviklings-hjørne. 

 

Æbelholt Klosterfestival 2021:  

Plantemedicin, Gin & Tonic og detektorfund 
 

Det traditionelle klostermarked i juni blev ændret til en Corona-

sikker festival i august. Festivalen foregik over to weekender, den 

14.-15. august og den 21.-22. august  med spændende udbud af 

særlige arrangementer. De to lørdage stod i klosterets, havens og 

plantemedicinens navn. Der var arbejdsværksteder med 

stenhugning og plante- og garnfarvning, aktivitetsboder for børn 

med uldfiltning, naturmaling på sværd og skattekister, urtebod med 

tilberedning af urteplaster, kamillete og smør og kunstbod med 

bedekranse og stenmosaikker. Klosterhavens nytteplanter og 

medicinplanter blev vist frem, og lørdagene var der et lille eksklusivt 

haveforedrag om: ”Ny medicin fra gamle planter” af Jens Soelberg 

fra Københavns Universitet, som fortalte fascinerende historier om 

nogle af Æbelholt Klosterhaves historiske gift- og lægeplanter, og om 

hvordan de gamle planter indgår i jagten på nye, moderne 

lægemidler. Soelberg rundede også lægemiddelhistoriens drink nr. 

1: Gin & Tonic. Det var med smagsprøver, hvilket i sagens natur var 

et hit! 

 

Klosterruinens udgravningshistorie og arkæologien var også centrum 

– med et metaldetektorarrangement tæt ved ruinen og med 

fremvisning af fund fra stedets udgravninger samt et skelet-puslespil 

hvor arkæologens arbejde kunne afprøves for en dag.  

 

Begge weekends var der om lørdagen budt op til middelalderdans 

for alle interesserede på selve klosterruinen, instrueret af den 

nærliggende Tjæreby kirkes præst, Anja Worsøe Reiff, som før 

dansen forestod gudstjenesten i kirkeruinen.  

 

Æbelholt Klosterfestival bød desuden på kaffe, fadøl, sandwich og 

middelalderpandekager – og inviterede til et besøg indenfor på 

museet, hvor en lille del af de omtrent 1100 udgravede skeletter er 

udstillet sammen med bl.a. en komplet romansk grav fra ruinen og 

en meget fin lille runeskrift med en såkaldt elskovsbesværgelse. 
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I museets planteskole med medicinplanter og nytteplanter kunne 

gæsterne købe en  plante med hjem fra klosterets egen have, og i 

butikken kunne man også finde en god bog om klosteret eller havens 

lægeplanter, lidt urtesalt, en urtesnaps, koldpresset urtesæbe, 

plantefarvet garn eller en samling Flora Danica postkort.  

 

De to festival-søndage bød Klostermuseet på rundvisninger i 

ruinterrænet, i klosterhaven og i museets udstillinger. Bagefter blev 

deltagerne budt på kaffe og kage og kolde forfriskninger i 

museumshaven. 

 

 

Middelalderskole på Æbelholt Kloster    

I forbindelse med Æbelholt Klosterfestival afholdt Museum  

Nordsjælland den 17. og 18. august en middelalderskole for 0.-4.  

klasser fra Hillerød Kommunes skoler. På middelalderskolen kunne 

børnene deltage i dans og teater, gå i ridderskole for at modtage 

fysisk og disciplineret riddertræning, de kunne lave middelaldermad, 

indsamle planter og fremstille urteplaster eller deltage i 

malerværkstedet med maling af riddersværd eller skrin til smykker 

eller guldskatte. 

 

Alle aktiviteter foregik udendørs på ruinen og ved klostermuseet 

med masser af plads og frisk luft. De deltagende klasser fik tilsendt 

en føropgave, som lagde op til, at eleverne medbragte en 

middelalderinspireret madpakke. 
 

Ridderskolens elever modtager disciplineret riddertræning. 
 

 

Hirschholm Festival 

Søndag den 5. september 2021 lød startskuddet til Museum 

Nordsjællands nye festival i Hørsholm, Hirschholm Festival, der tager 

udgangspunkt i historien om Hirschholm Slot. Selvom slottet ikke 

længere findes, er bevidstheden om dets eksistens og de 

begivenheder, der ledte til dets forsvinden, stadig en betydningsfuld 

del af områdets historie og identitet.  

 

I 2021 blev 250-års jubilæet for den begivenhedsrige Hirschholm-

sommer markeret på festivalen. I 1771 var Hirschholm Slot nemlig  
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ramme for den berømte og skæbnesvangre kærlighedsaffære 

mellem kongens hoflæge, Johann Friederich Struensee, og den unge 

dronning Caroline Mathilde. Det var samtidig den sommer, hvor 

Struensee, der var stærkt optaget af oplysningstidens tanker, for 

alvor tiltog sig magten over landet og den sindssyge konge,  

Christian 7.  

 

Museet rykkede udendørs i Hørsholm Slotshave for at formidle de 

dramatiske historiske begivenheder på det nu forsvundne 

Hirschholm Slot. Det foregik på nye måder med ”genbrugs-slots-

bygge-værksteder”, ”Christian 7.s smadrebod”, sækkevæddeløbs-

konkurrencer, fægtedueller (der også omfattede en duel mellem 

Hørsholms borgmester Morten Slotved og venstres spidskandidat 
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Ann Lindhardt), koncerter, samtalesaloner, historisk mad og drikke 

og meget mere. Festivalen byggede på inddragelse af frivillige, start-

up-virksomheder i madbranchen og andre virksomheder, foreninger 

som Røde Kors Genbrug, m.fl.  
 

Festivalen blev en overvældende succes med 1500-2000 gæster i 

Hørsholm Slotshave, og det er tanken, at Hirschholm Festivalen 

bliver en tilbagevendende årlig begivenhed. Erfaringerne fra 

festivalerne vil indgå i arbejdet med det nye museum om 

oplysningstiden, som er under planlægning.  

 

  
 

Hørsholms borgmester Morten Slotved og venstres spidskandidat Ann 
Lindhardt i venskabelig fægteduel. 

   

Hoffets vaskekone var leveringsdygtig i den seneste sladder fra  
slottet. Foto: Peter Leschley. 
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Fra årets Sommerakademi i Hørsholm. 

Sommerakademi for unge 

Sommerakademiet ”Ansigt til ansigt med historien” blev afholdt i 

Hørsholm for unge i alderen 15-18 år i juli 2020 og igen i 2021 som 

respons på de mistrivselsproblemer, der opstod i relation til Corona-

nedlukningerne. Sommerakademierne var et frivilligt sommerferie-

tilbud, der foregik over 3-5 dage. I akademiet indgik en workshop, 

hvor eleverne skaber et produkt i form af en collage, samtidig med – 

og det er nok så væsentligt – at de får gode, perspektiverende 

samtaler, mens opmærksomheden er på opgaven med collagerne. 

Det er således i forbindelse med den afsluttende workshop og 

gennem samtaler og det rum for refleksion, som den kreative 

bearbejdning af stoffet giver, at de unges kulturelle fundament 

etableres og nye viden til deres dannelse slår rod.  

 

Sommerakademiet har fået stor opmærksomhed. Dels blev det 

beskrevet indgående i en artikel i ”Danske Museer” i 2020, og i 2022 

blev det short-listet til Danish Design Award 2022. 

 

 

Gribskov Går Sammen 

I begyndelsen af 2021 producerede Museum Nordsjælland, i 

samarbejde med ”Gribskov Går Sammen”, et antal lydvandringer i 

Gribskov Kommune – altså historiske lydguides, som brugerne kan 

downloade og afspille, når de går tur i de forskellige naturområder i 

Gribskov Kommune. Temaerne for lydvandringerne var parforce- 
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jagtlandskabet i Gribskov, Gillelejes historie, Stendysserne i Valby 

Hegn samt Fyrstien og Fabers Have ved Gilleje. 

 

 

Historisk Jagt i Gilleleje 

I foråret 2021 blev der udviklet en Historisk Jagt nr. 2 i Gilleleje, som 

efterfølger til den historiske jagt, der blev afholdt i efterårsferien 

2020, og som var en stor succes. Museet udviklede samtidig en 

Oktober ´43-vandring i Gilleleje. Begge forløbene er gå-selv-forløb, 

hvor man følger ruten på kortmaterialet rundt til en række 

interessante lokaliteter. I den historiske jagt skal man svare på 

spørgsmål relateret til hvert sted, med fokus på fiskeri og maritime 

emner. I Oktober ’43-forløbet går man rundt til de steder, hvor der 

er nedlagt mindeplader i forbindelse med begivenheder ved de 

danske jøders flugt til Sverige i oktober 1943, og læser om hvad der 

skete på hvert af stederne. Forløbene findes både digitalt og som 

foldere, der kan hentes forskellige steder i Gilleleje. Der er løbende 

blevet taget rigtig mange foldere, så der er tydeligvis mange, der har 

været på historiske vandringer i Gilleleje. 

 

Oktober ’43 og Historisk Jagt-forløbene blev udviklet i samarbejde 

med VisitNordsjælland, der stod for grafisk arbejde, oversættelse af 

materialet til engelsk samt dele af markedsføringen af forløbene. 

Museet påregner også at udbyde forløbene i 2022. 

 

 

Vandrefestival på Esrum Kloster 

Den 4. september deltog Museum Nordsjælland i Nordsjællands 

Vandrefestival på Esrum Kloster Fra museets telt fortalte 

medarbejderne om historiske seværdigheder og vandringer i 

Gribskov og det øvrige Nordsjælland. 
 

I slutningen af september blev der afholdt en vandring i 

parforcejagtlandskabet i Gribskov. 

 

 

Oplysningstiden og Hørsholm - foredragsrække i 

Hørsholm 

Museum Nordsjælland ønsker i samarbejde med Hørsholm 

Kommune at skabe et nyt museum om oplysningstiden. I den 

forbindelse inviterede Museum Nordsjælland og Hørsholm Bibliotek 

til en række arrangementer hen over efteråret med oplysningstiden i 

fokus. 

 

I samarbejde med biblioteket blev der afholdt fire foredrag henover 

2021. Det første (19. maj) afdækkede fremstillingen af 

Struenseeaffæren i populærkulturen. Det andet (25. september) 

blev afholdt i anledning af Hørsholm Biblioteks 150 år jubilæum og 

omhandlede dansk bibliotekshistorie såvel som Hørsholms Biblioteks  
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historie. Det tredje (5.oktober) var et særarrangement, hvor 

professor Ulrik Langen fra Saxo-Instituttet, Københavns Universitet, i 

forbindelse med bogværket Grov Konfækt. Tre vilde år med 

trykkefrihed 1770-73 udfoldede historien om den danske 

trykkefrihed i 1770’erne. Det fjerde (25. oktober) var ligesom det 

foregående et særarrangement. Dette startede med en fremvisning 

af Nikolaj Arcels film En kongelig affære, hvorefter et foredrag 

gennemgik de historiske unøjagtigheder i filmen. 
 

 

Historiske dage 2021 

Museet deltog i to foredrag ved Historiske Dage 2021. Det ene var et 

samtaleforedrag mellem Kristoffer Schmidt (museumsinspektør, 

Museum Nordsjælland) og Jesper Munk Andersen 

(museumsinspektør, Kongernes Samling) om årsagerne til 

Hirschholm Slots nedrivning i 1811-13. Det andet var et interview af 

Ulrik Langen (interviewer Kristoffer Schmidt) om 1770’ernes 

skriftlige offentlighed (trykkefrihedstiden). 

 

 

Nissejagt i Hørsholm 

Grundet Corona-restriktioner var det traditionelle julemarked i 

Hørsholm aflyst. I stedet fik Hørsholm Egns Museum besøg af 

nisseeksperten alias Pernille Stockfleth, der tog børn og barnlige 

sjæle udenfor til en vandring i nissernes kulturhistorie.  

 

Julestjerneløb ved Hillerød Bymuseum  

Den første weekend i december blev de traditionelle juleaktiviteter 

på Bymuseet erstattet af Covid 19-sikre udendørs juleløjer for hele 

familien. Julestjerneløbet foregik på Jægerbakken i Slotsparken lige  

uden for museet, hvor der var poster med sjove juleopgaver, så man 

sammen kunne hjælpe julemanden ved at sørge for, at han fandt vej 

rundt i byen med årets julegaver uden alt for mange forhindringer. 

Der blev blandt andet brug for en kikkert, nogle ”snebolde”, en 

slangebøsse, et leksikon, og et kort… og sætternissen var også på 

spil. 
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Byvandringer i Hillerød 

Museet har afholdt en byvandring med bygningsbevaring i Hillerød 

Kommune og om de nuværende byggesager i Hillerød by som tema. 

Derudover blev der afholdt en sommerbyvandring i Ullerød. 

 

 

Åbent hus på udgravninger 
 

Museets arkæologer afholdt åbent hus på udgravningerne i Kelleris 

Hegn, på Markedspladsen i Hillerød og i Favrholm. Alle 

arrangementer løb af stablen på hverdagsaftener, og især Kelleris 

Hegn var velbesøgt med omkring 250 gæster. Museet deltog 

desuden ved et arrangement på byggepladsen for Supersygehuset i 

Hillerød, hvor der blev fremvist fund fra udgravningerne og fortalt 

om de mange resultater.  

 

 

På hjortejagt i St. Dyrehave 
Museum Nordsjælland er site manager institution for UNESCO 

verdensarven ”Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland” og ser 

formidlingen af det unikke landskab som en af sine vigtige opgaver. I 

samarbejde med Parforcejagtlandskabets general manager, 

”Hillerøds Hemmeligheder” og Nationalpark Kongernes 

Nordsjælland blev der opsat et ”spil” i St. Dyrehave ved Hillerød, der 

skulle lokke folk ud i skoven for at opleve parforcejagtlandskabet på 

en sjov måde. Museets værksted fremstillede otte ”bronzehjorte” i  
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træ, som fra 15. november og to måneder frem var opstillet i den 

del af skoven, der ligger omring Kongestjernen. Nu gjaldt det om at 

spotte de godt gemte hjorte, fotografere dem og indsende 

billederne, så man deltog i en konkurrence om flotte præmier. Det 

blev en bragende succes, hvor flere hundrede deltog i hjortejagten 

alene eller sammen med familie og venner. 
 

  
 

Digitale medier 

Museet når et stort publikum via sin hjemmeside, som i 2020 havde 

ca. 67.000 brugere og 84.000 besøg, og via arkiv.dk, hvor der var 

over 100.000 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. 

 
De foregående to års samarbejde med Sjællandske Medier og 

Frederiksborg Amts Avis om en julekalender blev fortsat i 2021. Hver 

dag fra 1. til 24. december udkom en illustreret kulturhistorisk 

fortælling om en begivenhed, et sted, en genstand eller et sagn fra 

Nordsjælland, der havde vinter og/eller jul som tema. 

Julekalenderen blev bragt både på museets egen hjemmeside,  

Sjællandske Mediers hjemmeside, på hørsholmnyheder.dk og i den 

trykte udgave af Frederiksborg Amts Avis. 

 

 

 

Publikationer 

Museet udgav også i 2021 sin populære årbog ”Alle tiders 

Nordsjælland” med kulturhistoriske fortællinger, undersøgelser og 

forskningsresultater. Årbogen trykkes i 2500 eksemplarer og 

distribueres gennem museumsforeningerne og lokale boghandlere. 
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I samarbejde med Nationalpark Kongernes Nordsjælland udgav 

museet desuden bogen ”Knoglefund fortæller – glimt af 

Nordsjællands fortid” skrevet af Kim Aaris-Sørensen og Bjørn Aaris-

Sørensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samarbejde med Furesø Museer, Museerne Helsingør og Rudersdal 

Museer udgiver Museum Nordsjælland forskningstidsskriftet 

”Gransk” som online tidsskrift, der frit kan downloades på adressen 

gransk.dk 

 

 

 

 

 

  

En af de 12 artikler fra det seneste nummer af tidsskriftet Gransk, der kan downloades gratis. 

http://www.gransk.dk/
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SKOLETJENESTEN 

Museets skoletjeneste var igen i 2021 præget af covid-19-

situationen og deraf følgende aflysninger og nedgang i 

besøgstallene. Ikke kun pga. nedlukningen, men fordi skolerne har 

haft travlt med at indhente det forsømte pensum og derfor 

formodentlig i mindre omfang har prioriteret udebesøg. 

 

I 2021 gjorde 61 klasser fra grundskolen brug af skoletjenestens 

undervisningstilbud inden for arkæologi og nyere tids historie. I det 

statistiske bilag er der oplysninger om fordelingen på de enkelte 

udstillingssteder. 

 

 

På tværs af kommunegrænserne 

Alle tre hjemkommuner har hver deres særlige historie, som 

skoletjenesten bruger som udgangspunkt i undervisningen –  

historier som fagligt formidles bedst på stedet. I de senere år har 

skoletjenesten med glæde kunnet konstatere, at flere og flere 

klasser rejser på tværs af kommunegrænserne, når de benytter 

skoletjenestens tilbud. I 2021 rejste 20 klasser efter et 

skoletjenestetilbud, som passede ind i deres skema. Heraf kom 11 

klasser fra andre kommuner end hjemkommunerne, som benyttede 

skoletjenesten mod betaling.  

 

 

 

Besøg en arkæologisk udgravning – 

Markedspladsen i Hillerød 

To uger i september måned var der mulighed for at besøge den 

arkæologiske udgravning ved Markedspladsen nær ved 

Frederiksborg Slot i Hillerød. Her kunne eleverne både se, hvordan 

en udgravning foregår i praksis, og de kunne bagefter se og røre  
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nogle af alle de spændende fund. Fundene og udgravningen blev 

koblet sammen med historien om Frederiksborg Slot og Hillerød by i 

16-1700-tallet. Dette pop-up tilbud var et tilløbsstykke med 

besøgende klasser fra fem forskellige kommuner. 

 
 

 

”Har kongen drukket af denne flaske?” 4. klasse nærstuderer knuste 
brændevinsflasker, knogler og potteskår. 
 

Middelalderskole på Æbelholt Klostermuseum 

I forbindelse med Æbelholt Klosterfestival, afholdt skoletjenesten, 

som nævnt, Middelalderskole i tre hverdage i august. Eleverne fra 1.-

4. klasse fik i løbet af et par timer udendørs oplevet forskellige sider  

 

 
 

Eleverne havde inden besøget fået til opgave at lave og medbringe en 
madpakke, som var inspireret af middelalderen. Det kom der mange flotte og 
gennemførte madpakker ud af. 
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Se museets mange  undervisningstilbud til skoler, ungdomsuddannelser og børnehaver på museets 

hjemmeside museumns.dk/skoletjenesten og på portalerne skoletjenesten.dk og Skolen i virkeligheden. 

https://museumns.dk/skoletjenesten/
https://skoletjenesten.dk/site-search?query=museum%20nordsj%C3%A6lland&page=0
https://skolenivirkeligheden.dk/
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af livet i middelalderen: riddertræning, troubadourer der fortalte og 

spillede musik, madlavning og et værksted, hvor man kunne male 

sværd og smykkeskrin. 

 

 

En skoledag for 100 år siden 

Når skoleeleverne ikke har været hjemsendt, har der igen i år især 

været efterspørgsel på forløbet ”En skoledag for 100 år siden”, som 

foregår i gamle skolestuer, der er indrettet både på Hillerød 

Bymuseum og ved Skibshallerne i Gilleleje. Forløbet, der er målrettet 

indskolingen og mellemtrinnet, er populært, fordi det har et godt 

afsæt i elevernes egen hverdag som skoleelever – de er eksperter i 

at være elever i dag og har derfor et godt udgangspunkt for at dykke 

ned i historien på grundlag af deres egne erfaringer. Undervisningen 

foregår i dialog mellem museumsunderviser og elever og er meget 

taktilt, når eleverne sidder på de gamle skolebænke og  skriver på 

tavler og med blæk. I ”frikvartererne” leges gammeldags lege uden 

for museerne. 

 

Nyt forløb for indskolingen i Hørsholm 

Museet har i 2021 i samarbejde med Hørsholm Skole og Hørsholm 

Mølle, udviklet et nyt forløb for 0-1 klasse med udgangspunkt i den 

store model af Hirschholm Slot, der er placeret på Møllen. Både 

møllen og museet har haft gavn af samarbejdet, museet har fået 

adgang til plads og undervisningsfaciliteter, der passer til de  

 
 

Den store model af Hirschholm Slot nærstuderes. 
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mindste, mens Møllen har fået flere besøgende. Vi vil markedsføre 

forløbet så alle skolernes indskolingsklasser får glæde af forløbet. 

 

 

Rundvisning for specialklasser 

På Hørsholm Egns Museum har der været flere besøg af 

specialklasser, som har fået rundvisninger i Slotshaven. 

Specialklasserne tæller kun lidt i statistikkerne, da der er tale om 

små klasser, men det er en prioritet for museet at imødekomme 

netop denne gruppe elever, og eleverne har haft en god oplevelse 

og følt sig imødekommet og trygge i mødet med museet. 

Tilbagemeldingerne fra lærerne har da også været, at eleverne har 

haft meget stor gavn af besøgene. Det er positivt og skaber grundlag 

og for at få flere besøg af klasser fra specialskolerne fremover. 

 

 

Besættelsestiden i Hørsholm 

For mellemtrin og udskoling er der i 2021 blevet udviklet et nyt 

corona-sikkert 4 km byvandringsforløb om besættelsestiden i 

Hørsholm, hvor eleverne både får frisk luft og motion, og undervejs 

sættes til at drøfte dilemmaer og hører historier om 

besættelsestiden, der hvor væsentlige begivenheder fandt sted i 

Hørsholm og Rungsted. Forløbet var populært ikke mindst i de 

perioder hvor de sad hjemme, men brugte de dage de kunne samles 

på skolerne, til at gå på byvandring om besættelsestidens historie. 

 

 
 

Byvandring om besættelsestiden i Hørsholm, blandt andet med stop her ved 
Rungsted Kyst. 

 

Skoletjenesten i Gribskov 

Skoletjenesten i Gribskov Kommune omfattede i 2021 forløb i 

Museumsstrøget og ved Nakkehoved Fyrene, men søgningen har 

været lav pga. coronasmitten på skolerne.  

 

I  er det primært undervisningsforløbet ”En skoledag for 100 år 

siden” og en nyudviklet historisk skattejagt i Gilleleje by, der har 

været efterspurgt. På Nakkehoved Fyr har vi endnu ikke særlige  
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tilbud ud over rundvisning og historien om fyrene. Heldigvis 

henvendte en initiativrig lærer på Gilbjergskolen sig vedrørende et 

projekt på 3. årgang, ”Byg dit eget fyr”, hvor hele årgangen var på 

besøg på fyret for at få inspiration. Vi håber at kunne gentage og 

udvikle ”Bygning af fyrtårn”. 

 

I 2021 har museet indledt en opgradering af skoletjenesten i 

Gribskov Kommune. Der er bl.a. ansat en ny skoletjeneste-

medarbejder med pædagogisk baggrund, som sammen med 

museets inspektører har arbejdet på udvikling af nye 

undervisningsforløb. I efteråret blev der etableret et samarbejde 

med  Fredbogårdfonden og Gribskolen i Græsted med henblik på at 

udvikle undervisningsforløb på Fredbogård i tilknytning til de 

arkæologiske udgravninger langs vestsiden af Søborg Sø, hvor 

Gribskov Kommune anlægger en omfartsvej.  

 

 

Skoleelever i erhvervspraktik 

Hvert år i uge 40 tilbyder skoletjenesten et hold på 8-10 elever fra 

folkeskolen at komme i erhvervspraktik for at afprøve deres drøm 

om at blive arkæolog. Eleverne kommer fra mange forskellige 

kommuner, og de rejser gerne langt for at deltage. Under praktikken 

får eleverne prøvet mange forskellige ting knyttet til 

museumsarbejdet. Et par dage på udgravning afsluttes med vask af 

de fund, de selv har gjort. En dag bliver der gået med metaldetektor 

under kyndig vejledning af dygtige amatørarkæologer. De hører om 

arbejdet med at lave udstillinger, og hvad en konservator laver. Et 

par af de arkæologistuderende, som arbejder på museet, fortæller 

om, hvordan det er at studere arkæologi på universitetet, og hvilke 

overvejelser de selv havde gjort, inden de valgte studieretning. Ved 

ugens slutning er praktikanterne blevet helt sikre på, at de skal være 

arkæolog – hvis de da ikke konstaterer, at det er for hårdt og 

kedeligt arbejde. I begge tilfælde er det godt at blive afklaret om sit 

studievalg. 
 
 

Det er ikke altid sjovt at være på udgravning, når regnen siler ned, og man står 
i mudder til knæene. Men når man pludselig finder noget spændende, så … 
Praktikhold 2021. 
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Miniaturekar fundet i et 
stolpehul til et af 
bopladsens huse. 
Miniaturekar kendes fra 
hele jernalderen og er få 
centimeter høje ”kopier” 
af almindelige lerkar. 
Nedgravede miniaturekar 
opfattes almindeligvis 
som en offertradition, 
hvor genstande med 
særlig betydning blev 
placeret i husenes 
stolpehuller for at 
beskytte husstanden. 

ARKÆOLOGI                
ÅRETS BEDSTE FUND 

Der bygges meget nyt i disse år, og det medfører også en høj 

arkæologisk aktivitet. Året bød på 35 arkæologiske forundersøgelser 

og 17 egentlige udgravninger, hvoraf flere var meget omfattende. I 

det følgende får nogle af de større udgravninger, der har givet 

afgørende nye oplysninger om Nordsjællands fortid, en mere fyldig 

omtale. I det statistiske bilag er alle undersøgelserne listet 

kommunevis. 

 

Masser af smedeaktivitet ved Kelleris Hegn 

I løbet af foråret og sommeren 2021 udgravede museet et stort 

bopladsområde ved Kelleris Hegn lige vest for Espergærde. På et 

højtliggende 4,5 hektar stort areal, mellem skoven og den 

eksisterende bebyggelse, blev der fundet spor af 23 langhuse med 

tilhørende småbygninger fra ældre jernalder. Bebyggelsen var 

placeret på områdets højeste punkt, hvorfra der er udsigt til 

Øresund. Udgravningen afdækkede både spredtliggende bebyggelse 

og to meget intensivt udnyttede bopladsområder, hvor flere på 

hinanden følgende byggefaser overlejrede hinanden. Den massive 

bopladsaktivitet betød, at antallet af fund var tilsvarende stort. I de 

mange affaldsgruber fremkom således en stor mængde keramik, 
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der både omfatter skår fra almindelige skåle og forrådskar samt 

finere service. I gruberne blev der også fundet flere kværnsten, der 

har været brugt i gårdenes husholdning, når kornet skulle males til 

mel. Et sjældent fund fremkom i en vægstolpe fra et af langhusene. 

Ved siden af stolpen var der nedsat et såkaldt miniature-kar, der er 

en form for husoffer.  

 

Bopladsen ligger i en del af Nordsjælland, hvor der ved flere tidligere 

udgravninger er observeret spor efter udvinding af jern. Ved Kelleris 

Hegn var omfanget og mængden af fund fra jernudvinding 

overvældende stort. Jernudvindingens betydelige omfang kom til 

udtryk ved, at udvindingsslaggerne var blevet spredt ud over hele 

det 45.000 kvadratmeter store undersøgelsesareal, hvor de kunne 

findes som tilfældige indslag mellem andet husholdningsaffald i 

bopladsens gruber og stolpehuller. Dertil kommer fire områder med 

egentlige koncentrationer af udvindingsaffald i form af kilovis af 

slagger og dele fra udvindingsovne. En af disse koncentrationer blev 

udgravet i et fossilt vandløb, hvor der udelukkende var nedlagt store 

mængder af affald fra jernudvinding. Som noget helt særligt havde vi 

desuden fornøjelsen af at udgrave en esse. Denne del af smedens 

arbejdsplads er ikke tidligere fundet bevaret fra jernalderen. 

Sammen med selve essen blev der også fundet flere hele esse-

slagger. 

 

Et andet specielt anlæg blev undersøgt i udkanten af et af de 

tætbebyggede områder. Her omsluttede en gravet grøft et langovalt 

område på ca. 26 x 10 meter. I den nordlige del af grøftforløbet var 

 
 

Udgravning af stort forrådskar. 

 

der en åbning. Indenfor grøften var der spor efter en eller flere 

småbygninger. Parallellerne til denne konstruktion er få, men et 

sammenligneligt fund blev udgravet ved nordkysten nær Skibstrup i 

2019.  

 
 

Vandmølle fra middelalderen 

I forbindelse med byggemodning i Favrholm syd for Hillerød 

udgravede museet 10 felter med bopladser og fund fra yngre 

stenalder, ældre jernalder og renæssancen. Sidstnævnte dækkede 

over et kulturlag ned mod den rørlagte Havelse Å, som oprindeligt 
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Dronefoto af kanalen til vandmøllen, hvor de svære træstolper ses som mørke aftegninger. 
 

har slynget sig gennem arealerne. Da vi gravede muldjorden af på 

feltet, blev det dog klart, at der var mere at finde, idet der dukkede 

rester af en vandmølle op, som ikke var set i forundersøgelsen. Dette 

skyldtes bl.a. at møllehuset lå mellem søgegrøfterne, og at 

møllekanalen lå i kanten af åen, gemt under grålige jordlag.  

Udgravningen blev herefter fokuseret på at få styr på de forskellige 

elementer af vandmøllen, samt hvornår den skulle dateres til.  

 

Møllekanalen, som var bygget langs åbrinken, har ledt vandet hen til 

møllehjulet. Der var bevaret de nederste rester af omkring 70 

træstolper, som afspejler to faser af møllekanalen. Selve 

kanalbunden, som har bestået af planker, var ikke bevaret.  
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Arkæolog Nina Heineth i færd med at udgrave vandmøllens møllehus. 

 

De mange stolper giver gode muligheder for at foretage 

dendrokronologiske dateringer af møllens anlæggelsestidspunkt og 

konstruktionen af den anden fase. I skrivende stund er de første 

dateringer kommet ind, og de hører til i starten af 1300-årene. 

 

Møllehuset var placeret øst for møllekanalen, og resterne af det 

fremstod som et kvadratisk kulturlag på cirka 10 x 10 meter. Allerede 

fra udgravningens begyndelse dukkede der masser af fund op i laget 

i form af mønter, spænder, beslag, kværnstensfragmenter af 

granatglimmerskifer, potteskår osv. Alt sammen pegede på en 

datering mellem 1300 og 1500. Ud fra profilsnit gennem kulturlaget 

kunne det ses, at møllehuset har stået i to faser, hvoraf den sidste 

var brændt ned. Herefter har man forladt området og opført en ny 

vandmølle på det sted, hvor Solrødgård Miljø- og Klimapark ligger i 

dag. 

 

Rester af brændte vandmøller fra middelalderen er uhyre sjældne, 

og da møllen samtidig kan sættes ind i en større fortælling omkring 

Hillerød Syd, hvor arkæologiske og skriftlige kilder støtter op om 

hinanden, kan det næsten ikke blive bedre.  

 

 

Keramikbrænding i jernalderen 

En issøbakke er en aflejring, der i løbet af istiden er opbygget på 

bunden af en gletsjersø. Her blev aflejret førsteklasses ler uden sten. 

En sådan issøbakke har ligget ved Vassingerød. I 1800-tallet havde  
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De tre lerkar stående på hovedet på bunden af gruben. 

 

man en teglovn på stedet og fra 1900-tallet vidner 

tipvognsdæmninger om industriel udnyttelse af leret. Denne 

ressource har man også haft øje for i jernalderen, viser museets 

udgravning på bakken. Her fandt vi lertagningsgruber, som senere 

var blevet fyldt med bopladsaffald i form af keramik og aske, som 

det er almindeligt på tidens bopladser. Blandt affaldet lå der også 

keramik, der var helt gråt, sintret og deformeret, hvilket viser, at 

man har brændt keramik på stedet, og at brændingen er gået galt på 

grund af for høj varme. Kulstof 14-dateringer af materiale fra 

stolpehuller viser, at menneskene var vendt tilbage til stedet 

gennem flere århundreder. I den yngste fase, i yngre romersk 

jernalder ca. 300 e.Kr., lavede man et særligt anlæg på stedet: Her 

fandt vi på bunden af en grube tre store hele lerkar stående placeret 

med bunden i vejret. I samme grube lå også skårflager med stærkt 

deformeret fejlbrændt keramik. Det ser således ud til, at man har 

brugt gruben som afkølingsanlæg for nybrændt keramik, hvor 

åbenbart ikke alle brændinger er gået efter planen. Keramikken har 

måske været dækket af tørv eller lignende, så man kunne styre 

afkølingen. Af en eller anden grund havde man ikke hjemtaget 

keramikken fra den sidste brænding. At det ikke er selve ovnen, vi 

havde fat i, ses af, at der hverken var trækul eller brændt ler i 

gruben. Fem meter derfra kunne imidlertid iagttages et område med 

varmepåvirket undergrundsler. Det kan meget vel være de sidste 

rester af ovnen, som i så fald ikke har været nedgravet.  

 
 

Alt det spændende ligger under kælderen 

I april 2021 modtog museet en henvendelse fra Helsingør Kommune 

om fund af fortidsminder under anlægsarbejde. Man var stødt på et 

gammelt flisegulv ca. 60 cm under det eksisterende kældergulv i en 

af kommunens ejendomme på Sct. Anna Gade 5A i Helsingør. 

Anlægsarbejdet fandt sted i forbindelse med en totalrenovering af 

ejendommen og indretning af kælderen til mødelokale. I den 

forbindelse var det nødvendigt at sænke kældergulvet og 

underfundere bygningen, som stammer fra 1847, der stod på 

syldsten. Museet var ikke på forhånd blevet orienteret om 

anlægsarbejdet, der foregik ca. 30 m vest for Sct. Olai Kirke i den 

middelalderlige bydel, der er udpeget til kulturarvsareal.  
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Kældergulvet i Sct. Anna Gade 5A i Helsingør.  

 

Gulvfliserne er sandsynligvis fremstillet af keramikerne i Helsingør i 

renæssancen (15-1600-tallet) og peger sammen med andre ældre 

bygningsdele i kælderen på, at den nuværende ejendom er opført 

ovenpå en bygård fra renæssancen. Derfor blev det aftalt, at 

arkæologer skulle overvåge det videre anlægsarbejde i kælderen.  

 

I løbet af foråret viste det sig, at fundene under kældergulvet 

stammede fra en firlænget bygård med en centralt placeret 

gårdsplads. Bygården ses på et kort over Helsingør i Resens Atlas fra 

midten af 1600-tallet. Anlægsarbejdet berørte bygårdens forhus ud 

mod Sct. Anna Gade og sidehuset langs med Rådhustorvet. Torvet 

hed tidligere Polititorvet pga. politistationen, der havde til huse i nr.  

5A, og før den tid Slagtertorvet. Navnet hentyder til de slagterboder, 

der fra sidste halvdel af 1500-tallet og helt op i 1900-tallet lå på 

torvet.  I juni påbegyndtes selve udgravningen i kælderen og 

undersøgelsen af de latriner (lokummer) og kampestensbrønden, 

der havde ligget i baggården.  

 

Flisegulvet i forhusets kælder på hjørnet af Sct. Anna Gade og 

Rådhustorvet var usædvanligt velbevaret. Foruden keramikfliserne 

består gulvet af importerede nederlandske mopper (gule mursten) 

og en genanvendt gravsten. Ved afrensning af gulvet fremkom 

mange glasskår af drikkeglas og knuste kridtpiber, hvilket tyder på, at 

lokalet har været anvendt som beværtning. Målgruppen var 

rimeligvis de fremmede skippere, der flokkedes i sundtoldsbyen, 

og/eller de slagtere og kunder, der kom i boderne på torvet.  

 

Latrinerne indeholdt affaldslag med dyreknogler og potteskår fra 

1600-tallet, mens brønden indeholdt et righoldigt genstands-

materiale fra første halvdel af 1800-tallet. Da udgravningen var 

afsluttet omkring 1. december, kunne funderingsarbejdet med 

arkæologisk overvågning genoptages, idet nye områder under 

fundamenterne blev berørt ved det videre gravearbejde.  

 

De arkæologiske undersøgelser gør det muligt at følge aktiviteterne i 

en bygård i Helsingør fra slutningen af 1500-tallet og frem til 1846,  

hvor bygningerne blev revet ned. I den forbindelse blev murbrokker 

fra bygården anvendt til at opfylde kældrene under de gamle 

bygninger, før den nuværende ejendom blev opført. Da der foruden 
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Arkæolog Syver Smukkestad holder et potteskår fra 1838! 

 

munkesten og nyere mursten også er fundet udhuggede sandsten 

og kridtsten, som blev brugt til at udsmykke de finere gårde i 

Stengade, er det muligt at man også har hentet sten fra andre steder 

i byen.   

 

 

Flintøkser fundet med detektor! 

En detektorbruger gik på sin morfars jord ved Skævinge. I 

forbindelse med, at han skulle undersøge et signal fra 

metaldetektoren, stødte hans spade på en sten på en ellers helt 

stenfri sandmark. Det viste sig, at stenen i virkeligheden var en hel 

og ubrugt flintøkse fra bondestenalderen.  

 
Da finderen og hans kammerat vendte tilbage til marken, efter at 

frosten var gået af jorden, kom yderligere to hulslebne, såkaldte 

Horneby-økser, for dagen, og da det stod klart, at der kunne være 

tale om et samlet fund, et såkaldt depotfund. Derfor blev Museum 

Nordsjælland adviseret, og der blev lavet en efterundersøgelse for at 

se, om der var flere økser på stedet, og om det var muligt at finde 

det oprindelige nedlæggelsessted for økserne.  

 

Undersøgelsen resulterede i et samlet fund af seks hele økser, der 

må have været nedlagt som et samlet depot, idet de alle lå inden for 

seks meter fra pløjeretningen. Eftersom alle økserne lå øverst i de 

seneste pløjespor, må fundet være revet op af den seneste pløjning, 

der åbenbart var gået lidt dybere end ellers. Fem af økserne er 

Hornebyøkser (heraf tre uslebne) og den sjette en tyknakket økse af 

B-type. Fundet kan dateres til første halvdel af enkeltgravstid (2.800-

2.400 f.Kr.).  

 
Økserne var nedlagt nær kanten af et stort vådområde, Lyngby 

Mose, der i slutningen af jægerstenalderen var en fjordarm og i 

bondestenalderens enkeltgravstid formentlig en stor sø. Der er 

ingen tegn på bopladsspor omkring fundstedet, der formentlig har 

været for vådt til egentlig bosættelse, men ca. 100 meter mod øst, 

øst for en rørlagt å, er der fundet talrige flintafslag og en skraber i 

pløjejorden. Dette kan muligvis afspejle den tilhørende boplads.  
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 Depotfund af seks flintøkser fra bondestenalderen. Foto: Philip Nørgaard. 
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Økserne er, i og med deres status som depotfund, inddraget som 

danefæ. Fund af sådanne store samlede øksedepoter er ikke 

hverdagskost i nyere tid. Det viser også, at hvis man har øjnene med 

sig, kan man finde meget andet end metal, når man går med 

detektor. 

 

 

Stenalderjægere ved søbredden 

At indlandets store søer har været yndede opholdssteder for 

stenalderjægere, er ikke nogen ny erkendelse, det var man allerede 

opmærksom på da Søborg Sø blev tørlagt i slutningen af 1800-tallet. 

På de tørlagte flader, der tidligere havde være søbund, kunne 

Nationalmuseets udsendte medarbejder, Vilhelm Boye, indsamle 

oldsager fra mange perioder, men især stenalderen var rigt 

repræsenteret af fund. De ældste stenalderfund stammede fra 

jægerstenalderen og vakte berettiget opsigt, da de blev fremdraget 

og præsenteret i en lille publikation fra 1882. Målt med nutidens 

øjne er fundene stadig interessante, men de besvarer ikke en lang 

række spørgsmål, som man i dag gerne ønsker svar på. Det skyldes, 

at fundene ikke fremkom ved egentlige arkæologiske udgravninger, 

men var tilfældigt opsamlede genstande uden oplysninger om den 

sammenhæng, de stammede fra. Der var derfor store forventninger 

om ny viden, da der i 2021 blev lejlighed til at foretage nye 

udgravninger i kanten af den tidligere Søborg Sø. Det skete i  

forbindelse med de arkæologiske undersøgelser, der gik forud for 

etableringen af en ny omfartsvej fra Græsted til Pårup. 

 
 

Træplatformen fra stenalderen – set ovenfra. 

 

To steder på den planlagte omfartsvej var arkæologerne stødt på 

spor efter jægerstenalderens bopladser i forbindelse med 

forundersøgelserne. Udgravningen af begge bopladser blev 

påbegyndt i efteråret 2021. Den sydligste af bopladserne, som her 

kort skal omtales, afslørede spor efter bosættelser fra både 

Maglemosekulturen (ca. 9300-6400 f.Kr.) og fra Ertebøllekulturen 

(ca. 5400-4000 f.Kr.). Den yngste boplads, fra Ertebøllekulturen, blev 

kun perifert berørt af omfartsvejen. På dette tidspunkt i oldtiden var  
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Lemmeknogler fra elg – måske nedlagt som et offer i ældre stenalder. 

 

Søborg Sø i en kortere periode en lavvandet fjord med en smal, men 

direkte forbindelse ud til Kattegat. Fundene fra udgravningen vidner 

om Ertebøllejægernes jagt, både i form af pilespidser og talrige 

dyreknogler. Præcist hvilke dyrearter, der er repræsenteret på 

bopladsen, er endnu ikke klart, da vi afventer en analyse af 

knoglerne, der skal foretages af Statens Naturhistoriske Museum. 

Den ældste boplads, fra Maglemosekulturen, rummer lidt flere 

oplysninger, da den har været bedre beskyttet under sand og 

tørvelag, der er dannet dels under søens fjordstadium, dels i 

forbindelse med den gradvise tilgroning af søen, som allerede 

begyndte i stenalderen. Lidt ude i den daværende sø har 

maglemosejægerne bygget en lille træplatform af kløvede 

træstammer, antagelig for at få en solid basis for de aktiviteter, der 

foregik ved den bløde og mudrede søbred. Tæt ved træplatformen 

blev der fundet en samling af mellemfodsknogler – antagelig fra elg 

– der var omhyggeligt udskåret i stykker, som kunne anvendes til 

fremstilling af datidens mest almindelige redskaber: lystere og  

harpuner, begge typer, der tidligere er fundet i Søborg Sø.  

 

Hvad meningen med nedlægningen af knoglerne har været, håber vi 

at de fortsatte udgravninger i 2022 vil afsløre. Der findes to 

fremherskende teorier omkring sådanne deponeringer af udspaltede 

knogler i kanten af søer, som kendes fra tilsvarende fund fra 

jævngamle lokaliteter i Sydskandinavien. Den ene teori går ud på, at 

knoglerne er deponeret i søen for at holde dem fugtige, så de 

nemmere kunne bearbejdes til redskaber, altså udlagt i søen med 

henblik på at blive taget op igen på et senere tidspunkt. Den anden 

teori betragter sådanne knogledeponeringer som en rituel 

deponering, et offer lagt ud til guder eller ånder, og uden 

intentioner om at de skulle hentes op igen. 
 

Den nordlige boplads ligger på et plateau på en sydvendt skråning ud 

til søen og tæt op ad den nuværende jernbane. Her blev der 

udgravet et materiale der, ligesom ved den sydlige boplads, viser, at 

stedet har været besøgt gennem flere tusinde år. Det primære 

fundmateriale stammer ligeledes fra Maglemosekulturen, (9300–

6400 f.Kr.), men der var også spor af besøg i Kongemosekulturen 
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(6400–5400 f.Kr.) og Ertebøllekulturen (5400–4000 f.Kr.). Alt tyder 

på, at bosættelsen her har været længerevarende, da 

redskabsdiversiteten er høj, dvs. at der var mange forskellige slags 

flintredskaber, ud over pilespidser, i form af økser, knive, skrabere, 

stikler mm. Det har ikke været muligt at grave i søbredden ud for 

bopladsen i 2021, men ved forundersøgelsen blev der her fundet 

bevarede knogler i tørvelagene, hvorfor vi med stor spænding 

imødeser den kommende gravesæson, hvor dette område skal 

undersøges. 

 

 

Indhegnet boplads 

Denne udgravning blev foretaget i forbindelse med anlæggelse af en 

ny togstation nær det nye hospital syd for Hillerød. På en markant 

bakketop blev der udgravet en boplads fra jernalderen med udsigt 

mod nord til de jernalderbopladser, som tidligere er blevet 

undersøgt forud for hospitalsbyggeriet. Bakketoppen er 

gennemskåret af jernbanesporet til Lokalbanen Hillerød-Hundested, 

og denne udgravning, på den ene side af sporene, dækkede kun 

delvist bopladsens omfang. Anden etape af undersøgelsen bliver 

gennemført i 2022, når området øst for jernbanen bliver berørt af 

byggeriet. 

 
Ved udgravningen i 2021 blev der undersøgt spor af otte langhuse 

og tre økonomibygninger, hvoraf flere af husene var omgivet af et 

velbevaret sadeltagshegn (se foto næste side). Bopladser indhegnet 

med sadeltagshegn ses kun sjældent, og fundet er det første 

velbevarede eksempel i Nordsjælland. Derudover blev der undersøgt 

en del fundrige gruber, som har kunnet hjælpe med en midlertidig 

datering af pladsen, samt en del kogestensgruber mm. Ud fra 

fundene ser det ud, til at bakketoppen har været beboet fra 

førromersk jernalder (500 f.Kr. – år 0) og frem til ældre germansk  

 

 

Lerblok fra førromersk jernalder. 
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 Dronefoto af den indhegnede boplads. Hegnsforløbet er vist med hvide spande. 
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Dronefoto af den indhegnede boplads under udgravning. Det dobbelte hegns forløb er vist med hvide spande. 

jernalder (375 - 500 e.Kr.), hvor sadeltagshegnet hører til den sidste  

brugsperiode. Blandt fundene var to store ornamenterede lerblokke, 

som dateres til førromersk jernalder. De to lerblokke skiller sig ud fra 

de lerblokke, vi normalt finder, ved at være væsentlig større, og fordi 

de har en plastisk form for ornamentik. Hvad deres funktion har 

været, er endnu uvist. Måske har de fungeret som varmekilder, ved 

at man har varmet dem op ved bålet, og så lagt dem i sengene til at 

lune på en kold nat? 

 

 

Smørkilde Bakke 

Forundersøgelsen ved Smørkilde Bakke i Hillerød Syd var en 

fortsættelse af den forundersøgelse, der blev udført i 2016 ud mod 

Lyngevej. Forundersøgelsen i 2021 var på 44 hektar og blev afsluttet 

i februar 2022. Forundersøgelse frembragte bebyggelsesspor fra 

tidlig bondestenalder, bronzealder, romersk jernalder, germansk 

jernalder og middelalder. Fundene fra tidlig bondestenalder dækker 

over flere fundrige kulturlag med keramik og bearbejdet flint, samt 

gruber og stolpespor. En enkelt grube indeholdt et helt lerkar. Karret 

blev opdaget ved, at én af arkæologerne trådte ned i et hul. Hullet 

viste sig at være et jordtomt kar på ca. 40 cm´s højde, som havde 

stået med bunden op ad de sidste godt 5500 år. 

 

Sporene fra bronzealderen beror på nogle få gruber med keramik og 

en stærkt nedpløjet gravhøj, som vi allerede kendte til fra et ældre 

kort over området. Der blev fundet en enkelt grav ved gravhøjen,  

 
 

Fra forundersøgelsen af Smørkilde Bakke. De bedste fund ligger som sædvanlig 
der, hvor regnbuen ender …. 

 

men da graven indeholdt en jernkniv, var det ikke højens 

centralgrav. Centralgraven blev ikke fundet. Interessant nok lå højen 

på én af de bakketoppe, hvor der var spor efter jernalderbebyggelse, 

så gravhøjen har på dette tidspunkt ligget midt inde på selve 

jernalderbopladsen.  

 

Der er i alt fundet tre jernalderbopladser, som var placeret på 

adskilte bakketoppe. Bebyggelserne omfattede mindst 10 huse med 

omgivende aktivitetsspor i form af gruber, kogestensgruber og  
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Et udsnit af de mange søgegrøfter, der blev gravet på Smørkilde Bakke. 

 

kulturlag. Ved en eventuel kommende udgravning vil vi forvente, at 

der dukker spor af væsentlig flere huse op. 

 

Ved forundersøgelsen i 2016 blev der fundet et stort område med 

fund fra vikingetid og middelalder. Dette område fortsatte ind i  

 

området for forundersøgelsen i 2021. Samlet set er der fundet 

aktivitetsområder, kulturlag, huse, en teglovn, brønde, gruber og 

talrige stolpespor. Området er desuden intensivt undersøgt med 

metaldetektor, og det har resulteret i over 500 opsamlede 

metalfund. Selve middelalderlandsbyen er kendt i de historiske 
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kilder som landsbyen Egespur, der var en relativ stor landsby på 10 

gårde, som blev nedlagt i 1558. Egespur hørte under hovedgården 

Favrholm, hvis nuværende efterfølger fra 1805-7, har lagt navn til 

bydelen. 

 

 

Gammelt affald 

I foråret 2021 fortsatte udgravningerne af tre udsmidslag fra 

bondestenalderen i Favrholm. Udsmidslagene lå alle på kanten af og 

ud i tidligere søer og vådområder, og kan ud fra keramik og flint 

dateres til perioden fra 3500-3100 f.Kr. Den forestående 

efterbearbejdning af fundene og kulstof-dateringer kan forhåbentlig 

indsnævre dateringerne nærmere. 

 
Udsmidslagene indeholdt alle bopladsaffald i form af flint, keramik 

og dyreknogler. Flintfundene bestod overvejende af affald i form af 

små afslag og knuder fra produktionen af redskaber som knive, 

skrabere, skiveknive, fintandede stykker, pilespidser mv. Der fandtes 

også afslag fra slebne flintøkser, to hele økser samt to meget flotte 

forarbejder til økser. Ud fra deres meget ens udseende kan man 

formode, at de er lavet af den samme flintsmed. Økserne er ikke 

slebet, og spørgsmålet er om de kan tolkes som ofre.  

 
Keramikken var meget fragmenteret, men da en del af skårene var 

dekoreret med karakteristisk ornamentik, kunne den alligevel bruges 

til datering. I enkelte tilfælde kunne skårene samles til større dele af 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Skår fra dekoreret lerkar, der kunne sættes sammen til en næsten hel karside. 
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lerkar, så det er muligt at se, hvilke karformer, der havde været 

anvendt. 

 

Der var forskellige bevaringsforhold for dyreknogler i de tre 

vådområder, men generelt var de ret gode, og der er derfor stort 

potentiale for yderligere undersøgelser af subsistensøkonomien på 

bopladserne og i tidsperioden generelt. Knoglerne er endnu ikke 

analyseret, men der var tale om knogler fra svin, kvæg, får/ged samt 

enkelte knogler og tak fra rådyr og kronhjort. Der fandtes også 

enkelte stykker forarbejdet knogle, bl.a. prene (en slags syl) og en 

del af en benmejsel. 

 

Udsmidslagene vidnede om en intensiv bosættelse i 

bondestenalderen i området. Selvom vi endnu ikke har fundet 

konkrete spor af selve husene, så må det formodes, at de enkelte 

udsmidslag afspejler en eller flere nærliggende bosættelser.  
 

 

10.500 år gammel jagtstation 

I sensommeren 2021 udgravede museet en ca. 10.500 år gammel 

lokalitet i forbindelse med byudvikling nord for Helsinge. Der var tale 

om en lille jagtstation, der dukkede op som en overraskelse for 

arkæologerne, da den lå forseglet under et muldlag fra bronze- og 

jernalderen. Det var først under udgravningen af de yngre 

strukturer, at det blev klart, at der gemte sig en meget ældre 

lokalitet nedenunder. Lokaliteter med bevarede, uforstyrrede 

kulturlag fra denne tid er meget sjældne.  

 
 

En pilespids – en såkaldt mikrolit – fra maglemosekulturen. 
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Den 10.500 år gamle boplads ved Helsinge under udgravning. 

 

Bopladsen lå på en sydvendt side af et større, leret plateau. 

Placeringen højt i landskabet i tilknytning til åer og større 

vandbassiner har været optimal for datidens jæger-samlere. Når 

man gik på jagt, valgte man at slå sig ned i nærheden af steder, hvor  

 

 

de større pattedyr, såsom elge, urokser og kronhjorte, var tvunget til 

at krydse åer og større vandløb, såkaldte tvangspassager. Desuden 

var man interesseret i fiskeri og jagt på fugle, som ligeledes kan have 

været udslagsgivende for placeringen.  
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Flintmængden var forholdsvis begrænset, og der blev kun fundet få 

redskabstyper, hovedsageligt mikrolitter, (datidens pilespidser), 

hvilket vi tolker som vidnesbyrd om, at jægerne har vedligeholdt 

deres pilespidser under deres ophold på stedet. Hvis pladsen havde 

været brugt gennem en længere periode, ville man forvente at finde 

mere bearbejdet flint og flere forskellige typer af redskaber.  

 

Undersøgelsen har givet os et indblik i bopladsmønsteret for de 

tidlige jæger-samlere i Nordsjælland. Den højtliggende jagtplads 

inde i landet står i kontrast til de to andre omtalte 

maglemoselokaliteter, som blev udgravet i løbet af efteråret 2021. 

De lå begge på kanten af Søborg Sø, men væsentligt lavere i 

landskabet. De er udtryk for en mere stationær og længerevarende 

bosættelse, modsat bopladsen ved Helsinge, som kun var beboet 

kortvarigt. 

 

 

Fund fra Markedspladsen i Hillerød afslører nye 

detaljer om byens og Frederiksborg Slots historie 

Med store forventninger tog museets arkæologer i juni 2021 hul på 

udgravningen af Markedspladsen midt i Hillerød. Forundersøgelsen 

havde vist, at der var fundrige affaldslag fra 16-1700-tallet og gode 

bevaringsforhold for organisk materiale. 

 

Et metertykt, fundrigt kulturlag dækkede stort set hele arealet. 

Møntfund og keramik viste tydeligt, at laget mange steder var 

omgravet flere gange, idet den ældste mønt var fra slutningen af 

1500-tallet, og den yngste fra begyndelsen af 1800-tallet. 

Størstedelen af mønterne var dog fra 16- og 1700-tallet. 

Potteskårene var særdeles varierede, men stærkt fragmenterede og 

dateres generelt fra begyndelsen af 1600-tallet til slutningen af 

1700-tallet, ligesom mønterne.  

 

 
 

Bemalet glas. 
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Signet med adeligt bomærke. 

 

Laget var rigt på knogler fra heste, svin, kvæg, får, fugle og fisk fra 

slagte- og måltidsaffald, mens et væsentligt indslag af hjort må  

stamme fra den kongelige jagt, idet kongen havde eneret på jagt af 

hjorte i 16- og 1700-tallet. Østersskaller forekom spredt i hele laget  

og vidner om, at østers var en yndet spise blandt de kongelige. 

Knoglematerialet udgør et velegnet grundlag for fremtidige analyser,  

der eksempelvis kan fortælle mere om artsvariation, de kongelige 

måltiders sammensætning og jagten.  

 

Glasfund udgør også en talrig og varieret fundgruppe fra dette lag. 

Der blev registeret skår fra vinduesglas, flasker og drikkeglas; 

heriblandt nogle bemærkelsesværdige stykker med 

emaljedekoration og kunstfærdige graveringer.  

 

Mellem en og to meter under nuværende overflade blev der 

konstateret en række stort dimensionerede, sammenhængende 

anlæg, som viste tegn på at have været vandfyldte. Det mest 

bemærkelsesværdige anlæg var et rektangulært dam-anlæg på ca. 

18 x 10 meter med en dybde på lige over en meter. Det var på tre af 

sine fire sider foret med kampesten lagt i forbandt. I anlæggets 

sydlige ende stak et særdeles velbevaret rør af træ ud fra 

stenforingen. Det var forbundet med en vandledning af træ, som 

førte videre ud under udgravningens grænse mod Markedsstræde. 

En mængde træplanker og mindre, tilspidsede pæle fundet spredt i 

anlægget, har sandsynligvis også hørt til konstruktionen. En mulig 

tolkning af anlægget er at der er tale om et hyttefad, hvori man 

midlertidigt har opbevaret fisk, evt. fra karpeopdræt, til senere 

fortæring på Slottet. Kompakte lag af hestemøg, -knogler og -hår i 

anlægget tyder på, at det senere var anvendt som depot for 

møddingsmateriale, der blev benyttet som råmateriale til 

salpeterproduktion på det nærliggende salpeterværk, opført i 1753. 

Den relativt store mængde hesteknogler herfra kan potentielt 
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bidrage til forskning i Frederiksborghesten, som blev avlet på de 

kongelige stutterier i 1700-tallet og siden uddøde. 

 

I udgravningsfeltets nordlige ende blev der konstateret uforstyrrede 

lag, som på grundlag af fundmaterialet dateres til tiden mellem  

 

 
 

Arbejdstegn. 

slutningen af 1500-tallet og midten af 1600-tallet. Her blev der med  

metaldetektor gjort nogle af udgravningens mest spektakulære fund:  

En særdeles velbevaret pragtdolk, en afbrækket sværdklinge, samt 

et signet med tydeligt våbenskjold og initialer. Også fund af blykugler 

fra skydevåben var talrige i dette område, og kan ved nærmere 

studier bidrage med viden om, hvad der er foregået i denne periode 

på lokaliteten.  

 

Endvidere blev der konstateret en væsentlig forekomst af 

arbejdstegn i form af firkantede blybrikker i møntstørrelse med 

motiv af en håndværker på den ene side. Arbejdstegnene blev 

fundet spredt i affaldslag på hele feltet, men var særligt 

koncentreret i et lerblandet kulturlag i feltets nordlige ende. 

Tegnene blev udstedt til arbejdsfolk (primært murere i dette 

tilfælde), som udførte arbejde relateret til Frederiksborg Slot. Fund 

som disse understreger, hvor afgørende det er konsekvent at 

benytte metaldetektor på udgravninger i bymiljøer.   
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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. Når det drejer sig om nyere tid har Museum 

Nordsjælland det museumsfaglige ansvar i fem kommuner: Allerød, 

Fredensborg, Gribskov, Hillerød og Hørsholm Kommuner. 

 

I det følgende fremhæves enkelte af museets kapitel 8-sager for 

hver af kommunerne. En mere udførlig gennemgang af sagerne kan 

ses i bilag 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allerød Kommune 

Skomagerhuset 

Museum Nordsjælland er derudover kommet med indsigelse mod 

en nedrivningsansøgning til et hus på adressen Lynge Bygade 24 i 

Lynge. Huset er dateret til omk. år 1800, og alderen alene er grund 

nok til at ideen om nedrivning ikke bør realiseres. 

 

Det sidste ledvogterhus 

Museum Nordsjælland gjorde i 2021 indsigelse mod nedrivning af 

bygningen på adressen Gl. Amtsvej 30. Bygningen er det sidste 

ledvogterhus i Allerød – det kaldes også et banehus. I 1864 blev 

Stationen og stationsbygningen bygget i Allerød. Arkitekten var 

Vilhelm Carl Heinrich Wolf, og i den forbindelse blev en række 

ledvogterhuse opført i samme stil og arkitektur – i 1870’erne – ca. 

1900. 
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Skomagerhuset Lynge Bygade 24 i Lynge. 

 

Ledvogterhusene opstod som følge af behovet for, at der var en til at 

åbne og lukke leddene, der hvor den nye jernbane krydsede byens 

større veje. Her boede ledvogteren og hans familie tæt på leddet, så 

han i løbet af dagen hurtigt kunne lukke leddet, når toget skulle 

komme.  

 

Ledvogterhuset er registreret som bygget i året 1900 og har 

formodentlig overlevet en rum tid, fordi der blev bygget andre 

beboelseshuse i området lige op af den gamle Amtsvej og jernbanen, 

så huset er blevet til en del af et lille beboelseskvarter. 

 

 

Vue over handskemagerbroen. 

 

Gribskov Kommune 

Handskemagerbroen 

Museet kom blandt andet med bemærkninger vedrørende 

Handskemagerbroen i Hulerød, hvor der var en god dialog med 

Gribskov Kommune forud for nedrivning af broen, der delvist kunne 

føres tilbage til 1880’erne (der har dog været en broforbindelse på 

stedet helt tilbage til o. 1800 eller før). Det var her væsentligt for 

museet, at der fortsat er broforbindelse ved den historiske 

vejstrækning Hulerødvej, som oprindelig var en del af Dronningmølle 
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Strandvej. Gribskov Kommune har tilkendegivet, at der vil blive 

etableret en ny bro på stedet, således at vejforløbet bibeholdes. 

  

Hesselø Havvindmøllepark 

Museet afgav i 2021 høringssvar til idéhøring for Hesselø 

Havvindmøllepark, hvor det bl.a. blev påpeget, at der grundet 

potentielle visuelle påvirkninger/visuel forurening af de mange 

fredede områder med kulturhistoriske værdier, samt de værdifulde 

kulturmiljøer langs nordkysten, bør udføres grundige visualiseringer 

forud for den endelige fastlæggelse af havvindmølleparkens 

placering og omfang. 

 

Behov for SAVE-Registrering 

Museum Nordsjælland har tidligere påpeget et akut behov for SAVE-

registrering eller anden beskyttelse af ældre og bevaringsværdige 

bygninger i Gribskov Kommune, særligt i forhold til kulturhistorisk 

værdifulde landejendomme eller huse i byzone uden bevarende 

lokalplan. Det nævnes glædeligvis i Gribskov Kommunes nye 

kommuneplan 2021-33, at der formentlig vil ske en SAVE-

registrering i indeværende planperiode i samarbejde med Museum 

Nordsjælland. 

 

Museum Nordsjælland har i 2022 haft fortsat fokus på udvikling af 

samarbejdet med Gribskov Kommune om kapitel 8-varetagelsen, og 

deltog i august i et møde med centerchefer, hvorunder afdelingerne 

for Plan og Gis samt Byg, Landzone og Miljø sorterer, vedrørende  

ønske om tidlig involvering i planarbejde, opfølgning på 

udvalgsbehandling af sager, frister for indsigelser mv. I 2021 har det 

løbende samarbejde med Gribskov Kommune vedrørende kapitel 8-

arbejdet generelt fungeret meget fint. Det er også glædeligt, at 

Kommuneplan 2021-33, hvor museet i 2020 samarbejdede med 

Gribskov Kommune om en markant revision af udpegninger, omfang 

og beskrivelser af værdifulde kulturmiljøer, samt en øget 

synliggørelse heraf, nu fungerer som et meget godt arbejdsredskab i 

det daglige arbejde med kapitel 8-varetagelsen. 

 
 

Hillerød Kommune 

Tibberuphus 

Museum Nordsjælland afgav indsigelse imod en påtænkt etablering 

af en ståltrappe til førstesalen af det bevaringsværdige skovløberhus 

Tibberuphus fra 1797 med en efterfølgende meget positiv dialog 

med bygherren og Hillerød Kommune, der førte til et revideret 

projekt i staldbygningen, som museet kunne anbefale. I det 

oprindelige projekt skulle den lille trætrappe have været erstattet af 

en ståltrappe til stuehusets loft, hvor det var planlagt at indrette 

overnatningssted for vandrere efter en restaurering af ejendommen. 

Efter Museets indsigelse imod dette og dialog med Hillerød 

Kommune og bygherren blev projektet revideret, således at der i 

stedet indrettes overnatningsplads på loftet af staldbygningen, som 

er opført i 1930’erne i samme stil som stuehuset og ikke har samme 

autenticitetsværdi. Museum Nordsjælland udførte endvidere  
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Den østlige gavl på Tibberuphus med den eksisterende trætrappe. Huset er et 
skovløberhus fra 1797 med høj bevaringsværdi (SAVE 3). 

 

indvendig fotodokumentation af stuehuset i forbindelse med 

restaureringen. 
 

Den Lowsonske Gård 

Museum Nordsjælland blev i 2021 inviteret til forhåndsdialog 

vedrørende et projekt for den Lowsonske Gård i Hillerød, hvor der 

ønskes nedrivning af dele af bygningsmassen mod syd og vest og 

etablering af nyt byggeri. Museet har tidligere kommenteret 

planerne, og bl.a. anbefalet bibeholdelse af selve den gamle, delvist 

 
 

Den Lowsonske Gård i Hillerød. Foto: Slots- og Kulturstyrelsen. 

 
pigstensbelagte gård. I forhold til selve bygningen Møllestræde 4, 

også kaldet ”Lowsons Gård”, der er fredet, kunne museet påpege, at 

der kan sættes en række spørgsmålstegn ved bygningens historik. 

F.eks. er der indikationer på, at bygningen måske er væsentlig yngre 

end hidtil antaget. Uanset hvad er bygningen dog af stor 

kulturhistorisk værdi og udgør en væsentlig og værdifuld del af 

kulturmiljøet i området. Museet fortsætter den løbende dialog med 

Hillerød Kommune om gården, nedrivninger og bygningshøjder mv. i 

2022. 
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Kommuneplansforslag 

I 2021 udfærdigede museet høringssvar til kommuneplanforslag 

2021-33 for Hillerød Kommune. Høringssvaret indeholdt 

anbefalinger af et grundigere arbejde med visualiseringer og større 

forsigtighed ved placering af fremtidige højhuse, da de nybyggede 

højhuse på Frederiksbro har vist sig at udgøre en markant visuel 

påvirkning/visuel forurening af Frederiksborg Slot og dets 

umiddelbare omgivelser, særligt de højere beliggende dele af 

barokhaven.  

   

Herudover blev det i høringssvaret anbefalet at iværksætte SAVE-

registreringer i de af kommunens områder, der ligger uden for den 

gamle Hillerød Kommune, da der her kun er ganske få registreringer. 

Endelig bakkede museet i høringssvaret op om de i kommuneplan-

forslaget nævnte ønsker om udfærdigelse af beskrivelser af 

kommunens værdifulde kulturmiljøer i samarbejde med Museum 

Nordsjælland. 

 
 

Hørsholm Kommune 

Stejlepladsen i Rungsted 

I kommunalbestyrelsens budgetaftale 2021-24 hedder det: 

”Aftaleparterne er enige om at undersøge fremtidig status for 

Rungsted Bådeplads (stejlepladsen)”. På den baggrund blev museet 

anmodet om en redegørelse for de kulturhistoriske værdier af 

Rungsted Fiskerleje/Stejlepladserne, hvilket blev skrevet i 2021. 

Sommerbolig fra 1901 

Museum Nordsjælland har haft to indsigelser mod nedrivninger i 

Hørsholm Kommune, heriblandt en indsigelse mod nedrivning af en 

sommerbolig på adressen Rungsted Strandvej 167. Huset er bygget i 

1901 som sommerhus i en tid, hvor det københavnske borgerskab 

bosatte sig langs vandet nord for København – ved Strandvejen. 

Stilen er den nationalromantiske Skønvirke-stil, som mange 

velstillede borgere byggede i, i netop denne periode omkring 

århundredeskiftet 1900. Husets kulturhistoriske værdi er stor, 

standen var god, og det var meget nænsomt renoveret i 1985 ved  

 

 
 

Stejlepladsen i Rungsted.  
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arkitekt Klint-Larsen med fuld respekt for husets oprindelige stil.  

Valmtag, træ-gesimser og træborter langs hele tagets kant 

understreger, hvor tidstypisk huset er. På grund af dets historie som 

oprindeligt sommerhus fra 1900 tallets start, dets endnu bevarede 

og højst originale fremtræden, dets gode stand samt store bidrag til 

Strandvejens kulturmiljø og charme, ønskede museet det bevaret.  
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MUSEETS SAMLING 
FRA NYERE TID   

I overensstemmelse med museets strategiplan har afdelingen for 

nyere tid i 2021 ført en restriktiv indsamlingspolitik og nøje vurderet 

den museale værdi af de indsamlede genstande. I det følgende 

omtales et udvalg af de genstande, der er samlet ind i årets løb.   

 
 

Poul Bille-Holsts Kulsviermaleri 

Museet har indsamlet Det store kulsviermaleri fra den tidligere 

Kulsvierskole, den nuværende Grønnevangskole. Billedet er malet af 

kunstneren Poul Bille-Holst, der i 1920`erne havde et landsted i 

Esbønderup Skovhuse op til skovkanten i den nordlige del af 

Gribskov. Her havde han kontakt med de fattige husmænd, der som 

de sidste brændte trækul. En af dem, Pløk-Hans, havde sine miler på 

et jordstykke op til Poul Bille-Holsts have. Kulsvierne var meget 

indesluttede, men det lykkedes Bille-Holst at få et godt forhold til 

Pløk-Hans og på den måde komme i kontakt med gruppen af 

husmænd, der endnu deltog i kulbrændingerne. I 1931 flyttede Poul 

Bille-Holst permanent til Esbønderup Skovhuse og samme år 

ophørte den erhvervsmæssige brænding af trækul. På  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dette tidspunkt arbejdede Bille-Holst med portrættering af de 

enkelte kulsviere og fik dem også til at stille op til et fællesportræt, 

men det kostede flere kasser øl som lokkemad, da der mellem nogle 

af kulsvierne var uvenskaber, der i tidens løb ikke var forligt. Det ses 

på billedet, hvor flasker optræder flere steder. Billedet var færdigt i 

1932 og må betragtes som et af Poul Bille-Holsts hovedværker. 
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Maleriet trænger til en restaurering, som formentlig vil ske i 

forbindelse med et udlån til Kulsviergården, som søger penge til 

restaureringen. 

 

 

Vugge fra Nellerødmandens barndomshjem 

Museet har modtaget en vugge fra Nellerødmandens barndomshjem 

– Auleholmgård i Husby ved Helsinge. Nellerødmanden (Jens Poul 

Andersen 1844-1935) var en dansk snedker, mekaniker og 

kamerabygger og vuggen vil indgå i museets samling, som i forvejen 

rummer en række genstande fra geniet fra Nellerød.  

 

 

Den sidste overlevende fra kirkeloftet 

Museet har modtaget optagelserne til et foredrag med Finn 

Hjalsted, der fortæller om sit ophold på Gilleleje kirkeloft natten 

mellem 6. og 7. oktober 1943. Han er den sidste, der kan give en 

øjenvidneskildring af den rædselsnat, hvor 60 jøder blev taget på 

kirkeloftet. Finn Hjalsted fortæller om den hektiske flugt fra 

København, om opholdet i Gilleleje kirke, arrestationen, og hvad der 

siden skete. 
 

Finn Hjalsted var dengang 15 år og sammen med sin mor på flugt for 

tyskerne. Det var et psykisk pres at opholde sig på kirkeloftet. 

Flygtningene hagede sig til håbet om frelse de første timer, men da 

mørket faldt på, og der ikke kom informationer om en snarlig  

afsejling med skib fra Gilleleje havn til Sverige, blev stemningen 

modløs, og angsten bredte sig for alvor. 

 

For Finn Hjalsted står forløbet lyslevende i hukommelsen. Det er en 

fortælling, som ikke kan undgå at gøre indtryk snart 77 år efter og en 

påmindelse om, at vi skal være opmærksomme på at imødegå 

overgreb på danske jøder, som stadig finder sted i vort samfund. 

 

 

Registrering 

Desværre har de omfattende Corona-restriktioner i 2020 og 2021 

betydet at al registrering af genstande stort set er gået i stå og først 

for alvor er begyndt genoptaget fra midten august 2022, når det var 

sikkert for museets frivillige registreringsfolk at komme tilbage på 

museet. Det betyder, at en del indkomne genstande har hobet sig op 

– samtidig har en del danskere under Corona-tiden netop kontaktet 

museet vedrørende donationer, fordi de har haft tid til at overveje 

om en eventuel særlig genstand i familiens eje netop nu skulle 

tilbydes til museet. 

 

 

Magasinerne  

Der arbejdes til stadighed med at tilse og ordne samlingerne på 

museernes fire magasiner. 2020-2021 blev der udført et storstilet 

kassationsprojekt på magasinet på Bjerggården ved er end 4000 

museumsgenstande helt uden relevans for museets arbejdsområde  
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En af hestevognene klar til desinficering i frysecontaineren. 

 
 

blev kasseret. Det gav plads til andre, væsentlige genstande, som 

hidtil havde været opbevaret under uhensigtsmæssige forhold. Det 

gjaldt især en større samling hestevogne, som jo fylder godt op! 

Inden genstande af træ og andre organiske materialer flyttes ind på 

magasinerne, skal det sikres, at de er fri for skadedyr, mug og andet 

skadeligt, og derfor blev hestevognene frysedesinficeret. Det er en 

stor opgave, for de kan ikke lige komme i en kummefryser, så derfor  

lejede museet en frysecontainer i nogle uger og fik på skift frosset 

alle de vogne, der skulle ind i samlingen. Nu står vognene endelig 

godt inde i et klimastyret rum. 

 

J.A. Jerichau: Kirkebroen, 1906. 
 

Maleri fra museets samling på Louisiana 

Museet udlåner ofte genstande til andre museer i forbindelse med 

særudstillinger, og i Louisianas særudstilling om maleren J.A. 

Jerichau, der blev vist hen over vinteren 2021-2022, kunne man 

således se et maleri fra Museum Nordsjællands samling. Det drejer 

sig om det tidligste værk i udstillingen, Kirkebroen fra 1906, som er 

en ekspressionistisk skildring af broen mellem Kavalerboligerne i 

Hørsholm og kirken. Jerichau blev født i 1890 og voksede op i 

Kavalerboligerne. De sidste ord han skrev i sin skitsebog, var ”De 

store tider er inde – og en skøn kunst venter os,” før han som kun 

26-årig på tragisk vis tog sit eget liv.  
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LOKALARKIVERNE 

Hørsholm Lokalarkiv 

Generelt har Coronakrisen og de medfølgende restriktioner også sat 

sit præg på arbejdet i Hørsholm Lokalarkiv. 

 
Formidling 

I samarbejde med Hørsholm Kunst arrangerede Hørsholm Lokalarkiv 

fra 28. august til 3. oktober udstillingen ”Hørsholm – byen og dens 

gader set gennem fotos, postkort og malerier udlånt af Hørsholm 

Lokalarkiv. Se mere herom under Formidling. 

 

Der har været 141.036 visninger af arkivets fotos på arkiv.dk. Dette 

tal kan ikke sammenlignes med tallet fra 2020 på godt 40.000 

visninger, fordi det program, der er blevet brugt i 2021, også 

medregner ”besøg” fra robotter. Det vil sige, at tallet først giver 

mening ved sammenligning med tallet for hele 2022. Det er dog 

sandsynligt, at der har været en stor stigning fra 2020 til 2021. 

 

Forespørgsler 

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. 175 forespørgsler. 
  

Artikler  

Arkivets leder har skrevet artiklen ”Rungsteds lyksagligheder” til 

Museum Nordsjællands årbog ”Alletiders Nordsjælland”, ligesom 

han har skrevet 10 mindre artikler i lokalpressen med lokalhistorisk 

indhold. Hertil kommer tre små artikler til Frederiksborg Amts Avis’ 

julekalender. 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”. 
 

Foredrag 

Arkivets leder har afholdt en række foredrag i 2021:  

”Besættelse og befrielse i Hørsholm – specielt med henblik på de 

Hemingway-klubben. 32 deltagere. 

Indlæg på online-seminar i Metropolhistorisk Netværk 26. maj med 

overskriften Lokalhistorisk velfærdshistorie. Præsentation af det 

hidtidige arbejde og projektet om 1933. 

Foredrag i anledning af Hørsholm Korets 125-års fødselsdag. 7. 

november. 90 tilhørere, hvortil kom korets 50 deltagere. 

http://www.arkiv.dk/
http://www.museumns.dk/
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Foredrag med titlen ”Baggrunden for det moderne Hørsholm” for 

medlemmer af Blixenklubben 29. november. 60 deltagere. 

Kort indlæg på 5-10 minutter i Danmarks Radio i programmet 

”Kulturen på P1”17. november om to kommunalvalg i Hørsholm i 

henholdsvis 1943 og 1946. 

 

Arbejdet med museumslovens kapitel 8 

I kommunalbestyrelsens budgetaftale 2021-24 hedder det: 

”Aftaleparterne er enige om at undersøge fremtidig status for 

Rungsted Bådeplads (stejlepladsen)”. På den baggrund er arkivet 

blevet anmodet om en redegørelse for de kulturhistoriske værdier af 

Rungsted Fiskerleje/Stejlepladserne.  

 

Forskning  

Arbejdet med projektet om gennemførelsen af socialreformen fra 

1933 på lokalt plan (Hørsholm Kommune) er fortsat. Manuskriptet 

forventes at kunne færdiggøres i 2022, fordi projektet har fået 

fondsstøtte, der muliggør frikøb af arkivlederen i 3-4 uger. 

 

Registreringer og lignende 

Arkivets registreringer udføres hovedsageligt af frivillige som 

projekter og har derfor i særlig grad været ramt af nedlukningen. 

Der er blevet registreret og scannet 758 fotos. 

 

 

 

Afleveringer 

Arkivet har modtaget 54 afleveringer  

De relativt få afleveringer skyldes selvsagt pandemien. En 

bemærkelsesværdig aflevering bør dog nævnes. Det drejer sig om 

arkivalier fra Finn Rosenø og hustru Birgit. Arkivalierne stammer fra 

driften af Hørsholm Maskinsnedkeri fra perioden 1907-1970, hvor 

tre generationer har haft virksomheden.  

 

 

Museumsarkivet 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 foregår indtil alle billeder og arkivalier er registreret. 

Billederne registreres i arkivsystemet Arkibas, og der krydshenvises 

til den museumssag, arkivalierne i sin tid er kommet ind sammen 

med.  

 

Da Museets frivillige registreringsfolk har været hjemsendt under 

hele Corona-krisen siden marts måned 2020, er der næsten ikke 

foretaget nogen registreringer i museumsarkivet i Hillerød i 2020 og 

2021. 
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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. 

 

 

Den kongelige Parforcejagt og Enevælden og 

Kongernes Nordsjælland 

Museum Nordsjælland har i 2021 påbegyndt forskningsprojekterne 

”Den Kongelige Parforcejagt”, der er støttet af Kulturministeriets 

Forskningsudvalg (KFU) med 726.000 kr., og ”Enevælden og 

Kongernes Nordsjælland”, der er støttet af Nationalpark Kongernes 

Nordsjælland med 100.000 kr. Begge projekter er dog blevet 

forsinket af Covid 19-epidemien, og derfor er der i 2021 arbejdet ud 

fra en forsinket arbejdsplan, hvilket også vil være tilfældet for 2022. 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med de to forskningsprojekter har museumsinspektør 

Kristoffer Schmidt deltaget i en større forskningskonference i 

Versailles, Frankrig (“Maintaining the Presence of the Prince: 

Management of Royal Geographies (XIVth-XIXth Centuries)”), hvor 

han gav et paper om vedligeholdelsen af den danske parforcejagt. 

Oplægget kan ses via dette link: 

https://www.youtube.com/watch?v=_DVBhkdX9MA&list=PLyjhTTh5

3qv7w-8WSbM6JfIubX1EHXYKR). Dette paper skal desuden 

omskrives til en fagfællebedømt artikel, der udgives i Architectura 

Modernas publikationsserie. 

 

Museum Nordsjælland har desuden indvilliget i at være 

samarbejdspartner i forbindelse med en række 

forskningsansøgninger om kongelig jagt, hvor 

grundforskningscenteret PRIVACY (Københavns Universitet) er 

hovedansøger. 

 

De Jessenske Relationer 

Dette projekt vedrører generalinspektør og sekretær i Det Danske 

Kancelli, Erik Johan Jessen, og hans Jessenske Relationer. Der er tale 

https://www.youtube.com/watch?v=_DVBhkdX9MA&list=PLyjhTTh53qv7w-8WSbM6JfIubX1EHXYKR
https://www.youtube.com/watch?v=_DVBhkdX9MA&list=PLyjhTTh53qv7w-8WSbM6JfIubX1EHXYKR
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om et tværinstitutionelt samarbejde med Rigsarkivet og Dansk 

Kildeskriftselskab som tovholdere. I 1743 påtog Jessen efter initiativ 

af Carl og Johan Ludvig Holstein sig den opgave at udarbejde en 

naturhistorisk, topografisk og historisk beskrivelse over rigets 

landområder. Trods et ihærdigt indsamlingsarbejde nåede Jessen 

aldrig at få udgivet det store materiale om Danmark. Navnlig Jessens 

beskrivelser af Nordsjællands områder indeholder adskillige 

oplysninger, der giver et værdifuldt indblik i alt fra forholdene for 

amternes bønder til placeringen af oldtidsmonumenter i landskabet. 

Da Jessens materiale ikke har haft nogen større bevågenhed, er det 

med dette forskningsprojekt intentionen at kaste lys over en vigtig 

men ofte negligeret kilde til det attende århundredes Nordsjælland. 

 

Samarbejdet med Rigsarkivet om De Jessenske Relationer fortsatte i 

2021. Museum Nordsjælland har bidraget med en repræsentant i 

redaktionen for antologien, tre artikler til samme antologi samt 

transskriberinger og korrektur af transskriberinger, der skal 

udkomme i værket. Dette er planlagt til at fylde 3 bind. Samarbejdet 

relaterer sig til Museum Nordsjællands ambitioner om at etablere et 

museum og forskningsmiljø om dansk oplysningstid. 

 

I samme forbindelse har Kristoffer Schmidt udfærdiget en 

fagfællebedømt artikel om Ludvig Holberg og hans 

boghandlervirksomhed. Artiklen er en del af antologi fra Aarhus 

Universitetsforlag, der udkommer i 2022. 

 

 

Curia Danica – Dansk netværk for hofhistorie 

Museumsinspektør Kristoffer Schmidt gav et paper på Curia Danica – 

dansk netværk for hofhistories årlige videnskabelige symposium. 

Foredraget omhandlede Dronning Sophie Magdalenes økonomiske 

vanskeligheder med Hirschholm Slot og det omkringliggende gods. 

Schmidt er desuden blevet valgt ind i Curia Danica – dansk netværk 

for hofhistories arrangørgruppe. 

 

 

Socialreformens implementering i praksis 

Udgangspunktet for projektet er ønsket om undersøge, om det giver 

mening at tale om en nordsjællandsk identitet. Det er en almindelig 

antagelse, at lokale identiteter hører ældre tid til, og at de udviskes 

mere og mere, jo nærmere vi kommer nutiden. Det gælder ikke 

mindst de velfærdshistoriske institutioner og normer; men det er 

hensigten her at undersøge lokale forholds og aktørers betydning for 

udformningen af den lokale velfærdshistorie.  

 

I dette projekt fokuserer arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen på 

socialreformen fra 1933. Lov om offentlig forsorg, der var det måske 

væsentligste element i reformen, gav det af kommunalbestyrelsen 

nedsatte socialudvalg ansvaret for at afgøre den rette 

forsørgelsesmåde inden for lovens rammer. Den lokale praksis i 

forskellige nordsjællandske kommuner undersøges.  

Projektets overordnede formål vil være at beskrive den lokale 

praksis på disse områder for på den måde at afdække flere 
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elementer til beskrivelsen af nordsjællandsk velfærdshistorie. 

Beskrivelsen kan være udgangspunkt for at belyse spørgsmålet om, 

hvorvidt der findes en speciel nordsjællandsk velfærdshistorisk 

identitet. Resultaterne vil løbende blive publiceret i et eller flere 

fagfællebedømt tidsskrift. 

 

Arbejdet med projektet om gennemførelsen af socialreformen fra 

1933 på lokalt plan (Hørsholm Kommune) er fortsat i 2021. Det har 

været nødvendig mere grundigt at læse arkivalier, der tidligere er 

blevet læst hurtigt. Desuden er der blevet skrevet udkast til nogle 

afsnit af det endelige manuskript, som ventes at kunne færdiggøres i 

2022, fordi projektet har fået fondsstøtte, der muliggør frikøb af 

arkivlederen i 3-4 uger. 

 

 

Det hvide lys – da elektriciteten kom til Gribskov 

Kommune  

Sammen med Græsted Lokalhistoriske Forening, Gilleleje og 

Omegns Museumsforening og Lokalhistorisk Forening for Helsinge 

og Omegn har Museum Nordsjælland v/ museumsinspektør Søren 

Frandsen medvirket ved en undersøgelse, der har afdækket 

forholdene omkring elektricitetens udbredelse i Holbo Herred og en 

del af Strø Herred.  

 

Elektriciteten kom tidligt til Gribskov Kommune, der arealmæssigt 

dækker størstedelen af det gamle Holbo Herred. Allerede i 1904 blev  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesterbrogade i Gilleleje set mod øst ved Vandværksvej i 1920´erne. 
Elforsyningsmaster ses i vejens venstre side og telefonmaster i vejens højre 
side. Postkort fra Gribskov Arkiv. 

 

et jævnstrømsværk sat i drift i Helsinge. Det skete kun 13 år efter 

det første danske elektricitetsværk åbnede i Køge 1891. I 1907 fik 

Græsted også et elektricitetsværk. Det var de næringsdrivende i de 

to stationsbyer, der tog initiativet. I 1913 oprettede ejeren af Esrum 

vandmølle også et elværk, der forsynede den nærmeste omegn. I 

1920 fulgte Gilleleje efter, men i modsætning til de nævnte elværker 

indgik borgerne i Gilleleje fra starten aftale med NESA om levering af 

vekselstrøm. I Græsted og Gilleleje spillede borgerforeningerne også 

en væsentlig rolle ved elektricitetens indførelse i byerne. 

 

I landområderne blev sognerådsformand K. Kristiansen fra 

Bakkebjerg i 1922 foregangsmand ved stiftelsen af Strø-Holbo 
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Herreders Elektricitetsforsyning (SHHE), som fra starten 

samarbejdede med NESA om levering af vekselstrøm. SHHE blev 

organiseret indenfor rammerne af andelsprincippet, der var kendt 

fra landbrugsdriften. Inden jul 1922 kunne Det hvide Lys tændes i 

landbohjemmene i Holbo Herred. 

 

Bogen fortæller om lokalbefolkningens initiativer i en tid, hvor 

sognekommunerne ikke var så udbyggede, at de kunne stå i spidsen 

for elektricitetens udbredelse i området. Den lokale udvikling 

afspejler i nogen grad brydningerne mellem land og by, men som 

helhed giver initiativerne anledning til stor respekt for evnen til 

samarbejde i stationsbyerne og på landet. 
 

Bogen handler også om tiden efter anden verdenskrig, hvor 

udviklingen gik mod større enheder. NESA havde længe arbejdet 

med et langt tidsperspektiv, der betød, at de små lokale værker og 

forsyningsnet gradvist blev overtaget. Bogen forventes udgivet 

primo 2022. 
 

 

Kurs mod friheden  
Gilleleje under 2. verdenskrig, jødernes flugt til Sverige i oktober 

1943 og dansk-svensk samarbejde i nordlige Øresund i kampen 

mod nazismen 

I 2021 er der på begge sider af Øresund arbejdet intensivt med 

projektet – fra Museum Nordsjællands side v/ museumsinspektør 

Søren Frandsen. En række nye meddelere har henvendt sig, da det 

efterhånden er kendt i vide kredse, at Museum Nordsjælland 

arbejder med indsamling af materiale til bogprojektet. Det har givet 

en lang række informationer, der har udfyldt huller i vor viden. 

Samtidig er der foretaget omfattende arkivstudier til supplement af 

de oplysninger, som gennem de senere år er indsamlet. 

 
Med udgangspunkt i Frederiksborg Amts Avis´ dækning af 

retsopgøret efter krigen, er det lykkedes at finde frem til de tyske og 

danske Gestapo-folk samt stikkere, der i krigens sidste år kom til at 

spille en stor rolle i Gilleleje og omegn. Med udgangspunkt i navnene 

på de pågældende og datoerne for de afsagte domme efter krigen 

har Rigsarkivet fundet retssagerne frem. Med særlig tilladelse er 15 

sager gennemgået, hvoraf den største omfatter 300 sider. Det har 

givet et meget indgående kendskab til, hvordan Gestapo arbejdede i 

den periode, hvor modstandskampen blev intensiveret gennem 

1944 og frem mod befrielsen 5. maj 1945. Flere lokale – deriblandt 

fiskere – blev med trusler om arrestation og fængsel presset til at 

give oplysninger. Der var navnlig i 1945 tale om et terrorregime i 

Gilleleje og Helsinge. Fiskernes deltagelse i transporten af jøder i 

oktober 1943 kunne være den direkte anledning til, at de blev truet, 

selvom det var oplysninger om modstandsfolk, man var interesseret 

i. 

 
Lokalhistorikeren Lennart Rasmusson i Höganäs er forfatter til en 

række afsnit i bogen. Lennart Rasmusson er søn af tolder Gunnar  

Nilsson i Höganäs, der spillede en stor rolle ved modtagelsen af  
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Fotografiet er taget på Niels Sørensens kutter Maagen den 28. september 
1980 på vej til Höganäs for at fejre 35 årsdagen for oprettelsen af det svenske  
hjemmeværn. Til venstre skipper Niels Sørensen og til højre pastor Edvard Lyse, 
der begge deltog i overfarterne til Sverige med flygtninge under 2. verdenskrig. 
Foto: Søren Frandsen. 
 

jøderne. Gunnar Nilsson blev omdrejningspunktet for Gilleleje 

fiskernes aktiviteter efter deres flugt til Sverige i februar 1945, hvor 

de indgik i modstandsaktiviteter til søs. Lennart Rasmusson har 

gennemgået sin fars efterladte dokumenter og i de svenske arkiver 

fundet oplysninger med relevans for ”Kurs mod Friheden”. Navnlig 

kartotekerne over jøder og modstandsfolk, der kom til Sverige, har 

givet mange detaljerede oplysninger blandt andet om betalingerne 

for overfarterne. 

Selvom ”Kurs mod Friheden” primært handler om jødernes flugt i 

oktober 1943, fortæller den også om forhold i Gilleleje og Höganäs 

fra april 1940 til maj 1945. Det er vigtigt at få kendskab til, hvordan 

lokalsamfundene på begge sider af Øresund reagerede på den tyske 

besættelse af Danmark og dens konsekvenser, når vi skal vurdere 

hændelsesforløbet under jødernes flugt til Sverige i oktober 1943. 

 

Projektet er så langt, at bogens omfang ved en første beregning er 

sat til 640 sider. Det er planen, at den skal udkomme ved 80 års 

markeringen for oktober ´43 i 2023. På dette tidspunkt er alle 

domme i retssagerne efter krigen faldet for forældelsesfristen på 75 

år.  

 
 

Slidsporsanalyser af skiveknive 

Ved de arkæologiske udgravninger af de mange udsmidslag fra 

bondestenalderen, som museet har gennemført i de senere år, er 

der dukket mange eksemplarer af genstandstypen skiveknive op. Der 

er tale om små knive af flint med en kort specialiseret æg, hvis 

præcise funktion har været ukendt siden den første erkendelse af 

typen i 1915. Museet har fået foretaget slidsporsanalyser på 

skiveknive fra to forskellige lokaliteter nær Hillerød, af firmaet 

Stoneslab i Uppsala. Analyserne viste, at knivene har været brugt til 

at arbejde i vegetabilsk materiale, i en skærende bevægelse, hvor 

det kun var hjørnet af æggen, der skar. Det er stadig ikke helt klart, 

hvilket materiale, der er tale om, men et forslag kunne være bark i 

forbindelse med for eksempel bastfremstilling.  
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Slidsporsanalyser har vist, at skiveknivene fra bondestenalderen blev anvendt 
til at skære i vegetabilsk materiale – muligvis er der tale om strimling af bark til 
bastfremstilling. 
 

Undersøgelserne og resultaterne blev publiceret i Gefjon 6 udgivet 

af ROMU: Kjelstrup, M., H. & K. Knutsson 2021: De neolitiske 

skiveknives funktion belyst ved slidsporsanalyser. Gefjon 6, s. 130-

145. 

 

Dyredeponeringer i jernalderen 

Deponeringspraksis i dansk jernalder omfatter i meget høj grad dyr, 

men disse deponeringer er der generelt ikke ofret megen 

opmærksomhed på. Udgravningerne i Salpetermosen, Syd for 

Hillerød, har imidlertid bidraget til helt nye perspektiver på emnet. 

Her er der fundet flere eksempler på, at en deponering kunne 

indeholde ikke bare flere individer af dyr, men også forskellige arter 

af dyr. Artiklen skulle undersøge, om det kun var i Salpetermosen, 

dette er foregået, eller om fænomenet er mere udbredt og afspejler 

endnu en kompleks side af de i forvejen komplekse deponerings-

skikke i jernalderen. Konklusionen blev, at fænomenet er langt mere 

udbredt end som så, og at det ikke blot kendes fra vådområder eller 

i begrænsede geografiske områder, men at der formentlig er tale om 

en udbredt praksis i store dele af Nordvesteuropa.  
 

Artiklen er publiceret sammen med Pernille Bangsgaard fra Statens 

Naturhistoriske Museum: Bangsgaard, P. & Pantmann, P. 2021: The 

phenomenon of primary and secondary animals within Iron Age 

deposits in Denmark. Danish Journal of Archaeology, vol. 10, 1-19.  

 
 

Et liv med vådområder i jernalderens 
Nordøstdanmark  

Denne artikel er et sammenkog af nogle pointer fra et ph.d.-projekt 

fra 2020 og handler om fund fra Salpetermosen og om, hvordan 

vådområder har været en integreret del af bopladsmønstret i store 

dele af Nordsjælland i jernalderen. Vådområder anses typisk for at 

ligge uden for bopladserne, og selvom de på nogle områder opfattes 

som naturlige ressourceområder, bliver de alligevel sjældent forstået 

som en del af subsistensøkonomien og dermed hele livsgrundlaget 

for de nordsjællandske jernaldersamfund. I artiklen argumenteres 

der for at sidstnævnte netop var tilfældet. Denne opfattelse er ny i 
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Danmark, men også i store dele af Europa, hvor vådområder og tørt 

land typisk opfattes som forskellige grene af arkæologien. Derfor er 

denne artikel målrettet et europæisk publikum.  

 

Artiklen er sendt til optagelse i Journal of Wetland Archaeology, 

redigeringen pågår stadig, men artiklen forventes publiceret i 2022:  

Pantmann, P. (in prep): Wetland living in Northeast Denmark during 

the Iron Age. Journal of Wetland Archaeology. 

 

 

Lyse sten som substitutofre 

Lyse sten er et fænomen, der ofte ses i vådområderne, i kontekster, 

der indikerer at de har spillet en betydningsfuld rolle i forskellige 

offersammenhænge. Museet har de senere år set talrige eksempler 

på fænomenet, som også er publiceret (Pantmann 2020). Nu 

forsøges med en ny fortolkning af fænomenet som en slags 

substitutofre. Et fænomen, der kendes fra forskellige kulturer. 

Således bliver danske og norske forhistoriske lokaliteter 

sammenlignet med den stadigt eksisterende sibiriske Chukchi kultur. 

Artiklen indgår i en artikelsamling der handler om menneskeofringer.   

 

Walsh, M., Pantmann, P, & Moen, M. (in prep): Thrown stone for 

flesh and bone? ‘White’ stones in sacrificial context in Iron Age 

Scandinavia. In Walsh, M., O’Neil, S. & Sørensen, L. (eds.) The Darkest 

of Days.  Oxbow. 

 

Strontiumprojekt  

Et postdoc. -projekt i samarbejde med Nationalmuseet tog sin 

begyndelse i efteråret 2021. Det er et satellitprojekt under 

forskningsprojektet “Tales of Bronze Age People” finansieret af 

Carlsberg fonden under ledelse af professor Karin M. Frei. Museum 

Nordsjællands del af projektet tager udgangspunkt i to lokaliteter, 

som, på trods af ca. 70 år mellem udgravningerne, alligevel lader til 

at hænge sammen. Gravpladsen Sølagerhuse ved Sølager, som blev 

udgravet i 1939, rummede grave fra yngre bronzealder med et 

gravinventar, som bl.a. bestod af fiskekroge, hvilket er lidt af en 

sjældenhed. I 2006-07 blev bopladsen Højbjerggård ved Hundested 

udgravet. Udover at være samtidig med Sølagerhuse, rummede 

bopladsen også et meget stort fiskeknoglemateriale, som vidnede 

om specialiseret fiskeri, hvor torsk udgjorde hovedparten, og disse 

må være fanget med krog. På pladsen er der også foregået 

bronzestøbning, og legeringssammensætningen her er unik, men 

matcher legeringen i genstandene på gravpladsen. 

 

Strontiumanalyser af de gravlagte skal nu supplere og opkvalificere 

den viden, vi allerede har om dette samfund, eksempelvis om de 

gravlagte alle er lokale, eller om der er nogen udefra. Flere 

arkæologiske indikatorer peger på en lidt større aktionsradius end 

blot lokalt. Samtidig er det ikke tidligere undersøgt, om marin kost 

kan have indflydelse på strontiumværdierne, hvorfor dette projekt 

således også bliver en del af et større udredningsarbejde om 
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Urnegrave på gravpladsen Sølagerhuse under udgravning i 1939. 

strontiumanalysernes anvendelse. Projektet forventes fortsat i løbet 

af 2022.    

 

Pantmann, P. & Frei, K.M. (in prep): Marine perspectives on mobility 

and relationships in the Late Bronze Age Northeast Denmark.  

 

 

Helsingør - fra færgested til Sundtoldsby 

Byen Helsingør ligger ved Øresunds smalleste sted. Herfra kunne 

man sejle til Helsingborg på en times tid, og stedet nævnes som 

færgested allerede i 1000-årene. I 1400-tallet blev Helsingør 

centrum for opkrævningen af Øresundstolden, da sundet på dette 

sted lod sig bevogte fra borge på begge sider; Kronborg og Kjärnan. I 

1600-tallet blev Helsingør genstand for blodige kampe, da svenske 

soldater belejrede Kronborg i den svenske konge Carl 10. Gustavs 

forsøg på at bemægtige sig kontrollen over Øresund. 

 

I de senere år er der foretaget mange arkæologiske undersøgelser i 

Helsingør. Fundene kaster nyt lys over byens udvikling. Bortset fra de 

første århundreder efter år 1000, hvorfra fundene endnu mangler, 

er vi således i stand til at beskrive udviklingen i byen ud fra 

arkæologiske kilder. Dette er spændende, da arkæologien har det 

med at afsløre sider af livet, som er forbigået i de skriftlige kilder. 

 

Artiklen er publiceret i de nordsjællandske museers forsknings e-

tidsskrift Gransk.dk, som kan tilgås gratis på nettet. Den indgår i et 

temanummer om ”Øresundsbyerne – fra urbanisering til 

http://www.gransk.dk/
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renæssance”, der belyser udviklingen i Øresundsområdet og i byerne 

på begge sider af sundet. 

 

Appel, L. 2021. Helsingør - fra færgested til Sundtoldsby. GRANSK 

2021 I // Online tidsskrift udgivet af Rudersdal Museer, Museum 

Nordsjælland, Museerne Helsingør og Furesø Museer. 
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BILAG 1  
Statistik vedr. museets formidling 

 

 

Besøgstallet i museets udstillinger blev påvirket negativt af nedlukningerne 

som følge af corona-restriktionerne. Bl.a. måtte sæsonåbningen på 

Hørsholm Egns Museum og Nakkehoved Fyr udskydes fra hhv.  5. januar og 

6. marts til 22. april, hvor landets museer igen kunne åbne dørene. De 

øvrige udstillingssteder blev ikke påvirket af nedlukningen, fordi 

sæsonåbningerne var planlagt på et senere tidspunkt. Det gjaldt også  

Elværket i Hillerød, der kunne åbne en ny særudstilling 3. maj. Besøgstallet 

 

 

 

 

 

 

 

 

blev også påvirket, da vi valgte at aflyse årets tre julemarkeder i Gribskov, 

Hillerød og Hørsholm pga. stigningen i coronasmitte i efterårs- og 

vintermånederne.  
 

I 2021 havde museets udstillinger ca. 14.000 besøgende – inkl. 

arrangementer på matriklen. Det er omtrent 3.800 flere end i 2020, hvor  

udstillingerne var udsat for længerevarende nedlukninger. Til 

sammenligning havde museets udstillinger i ”normalåret” 2019 godt 

 

Udstillingssted 
Besøgende  

i alt 

Heraf under 

18 år 

Heraf 

skoletjeneste 
Åbningstimer Bemærkning 

Elværket, Hillerød 1302 476 193 750  

Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved 4374 1043 55 695  

Hillerød Bymuseum 1166 575 371 750  

Hørsholm Egns Museum 4141 910 218 780  

Laugø Smedje 0 0 0 0 Corona-lukket i sæsonen 

Skibshallerne, Gilleleje 1489 372 191 515  

Æbelholt Klostermuseum  1496 473 265 276  

I alt 13.968 3889 1293 2088  

Besøgende i museets udstillinger 2021 inkl. arrangementer på eller i tilknytning til matriklen som f.eks. festivaler. Hertil kommer ca. 9400 besøgende til arrangementer 

uden for museets matrikler. 
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20.000 besøgende. Det er tydeligt, at man i kølvandet på pandemien har 

været tilbageholdende med museumsbesøg, og det er nærliggende at 

pege på bekymringen for smittespredning som den direkte årsag.  

 

Oveni de 14.000 besøgende  kommer et ukendt, mens stort antal 

besøgende i museets skiftende særudstillinger på biblioteket i Kulturhavn 

Gilleleje og ca. 9400 besøgende uden for museets matrikler, bl.a. udendørs  

fotoudstillinger, foredrag, events, vandreture m.v. Besøgstallet er opgjort 

på grundlag af periodevise kontroltællinger.  
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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 2021. 

 

 

Arkæologiske undersøgelser 

Museet gennemførte 52 arkæologiske undersøgelser i 2021 fordelt 

på 35 forundersøgelser og 17 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 

i de efterfølgende lister er museets journalnummer i sagen. 
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Kort over museets ansvarsområde, hvor de 
arkæologiske undersøgelser i 2021 er vist. 
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Allerød Kommune 

MNS50680 Vassingerød Old. Forundersøgelse betalt af bygherren. Kort nr. 

1. 

MNS50759 Kollerødvej 78. Forundersøgelse betalt af museet. Kort nr. 2. 

 

Fredensborg Kommune 

MNS50714 Grønholtvej 68. Forundersøgelse betalt af museet. Kort nr. 3. 

MNS50764 Toeltvej. Forundersøgelse betalt af bygherren. Kort nr. 4. 

MNS50785 Vejenbrødvej 14. Forundersøgelse betalt af museet. Kort nr. 5. 

 

Furesø Kommune 

MNS50757 Perimetervejen. Overvågning betalt af museet. Kort nr. 6. 

 

Gribskov Kommune 

MNS50111 Helene Kilde. Overvågning betalt af bygherren. Kort nr. 7. 

MNS50183 Bøgeskovgård. Udgravning betalt af bygherren og Slots- og 

Kulturstyrelsen. Kort nr. 8. 

MNS50415 Ny vej Græsted-Gilleleje. Forundersøgelse og udgravning betalt 

af bygherren. Kort nr. 9. 

MNS50688 Ørby Gade. Forundersøgelse betalt af museet. Udgravning 

betalt af bygherren. Kort nr. 10. 

MNS 50702 Klostergade. Udgravning betalt af museet. Kort nr. 11. 

MNS50705 Birkevang 214. Forundersøgelse betalt af bygherren. Kort nr. 

12. 

MNS50706 Stubmarken. Forundersøgelse betalt af bygherren. Kort nr. 13. 

MNS50722 Blistrup-Alme. Overvågningssag betalt af bygherren. Kort nr. 

14. 

MNS50729 Dale, Bøtterup. Forundersøgelse betalt af bygherren. Kort. nr. 

15. 

MNS50735 Kongsgaden 16, Søborg. Forundersøgelse betalt af museet. 

Kort nr. 16. 

MNS50737 Valbyvej, cykelsti. Overvågningssag betalt af bygherren. Kort nr. 

17. 

MNS50765 Agergårdsvej. Forundersøgelse betalt af bygherren. Kort nr. 18. 

 

Halsnæs Kommune 

MNS50698 Mariagårdsvej. Forundersøgelse og udgravning betalt af 

bygherren. Kort nr. 19. 

MNS50725 Hvidelandsgård II. Forundersøgelse betalt af museet. Kort nr. 

20. 

MNS50730 Frederiksværk-Frederikssund. Overvågning betalt af bygherren. 

Kort nr. 21. 

MNS50682 Arresø Kanal. Udgravning betalt af bygherren. Kort nr. 22. 

 

Helsingør Kommune 

MNS50511 Kelleris Hegn. Udgravning betalt af bygherren. Kort nr. 23. 

MNS50196 Kulgrunden. Forundersøgelse betalt af bygherren. Kort nr. 24. 

MNS50623 Hestemøllestræde. Udgravning betalt af bygherren. Kort nr. 25. 

MNS50719 Sct. Annagade, Helsingør. Udgravning betalt af bygherren. Kort 

nr. 26. 
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MNS50767 Nordre Strandvej 104, Hellebæk. Forundersøgelse betalt af 

museet. Udgravning betalt af bygherren. Kort nr. 27. 

MNS 50768 Strandgade 54, Helsingør. Udgravning betalt af museet. Kort 

nr. 28. 

MNS 50784 St. Strandstræde. Forundersøgelse betalt af museet. Kort nr. 

29. 

 

Hillerød Kommune 

MNS50197 Smørkilde Bakke. Forundersøgelse betalt af bygherren. Kort nr. 

30. 

MNS50409 Salpetermosen SØ. Udgravning betalt af bygherren. Kort nr. 31. 

MNS50485 Skovlystgård. Forundersøgelse betalt af bygherren. Kort nr. 32. 

MNS50506 Favrholm Station. Udgravning betalt af bygherren. Kort nr. 33. 

MNS50525 Favrholm. Udgravning betalt af bygherren. Kort nr. 34. 

MNS50673 Markedspladsen. Forundersøgelse og udgravning betalt af 

bygherren. Kort nr. 35. 

MNS50694 Favrholm N. Forundersøgelse betalt af bygherren. Kort nr. 36. 

MNS50715 Skævingevej 10. Udgravning betalt af museet. Kort nr. 37. 

MNS50716 Frydenborg. Forundersøgelse betalt af Museet og Nationalpark  

Kongernes Nordsjælland. Kort nr. 38. 

MNS50718 Favrholm. Forundersøgelse og udgravning betalt af bygherren. 

Kort nr. 39. 

MNS50720 Dyremosegård II. Forundersøgelse og udgravning betalt af 

bygherren. Kort nr. 40. 

MNS50760 Klostergården. Forundersøgelse betalt af museet. Kort nr. 41. 

MNS50761 Favrholm. Forundersøgelse betalt af bygherren. Kort nr. 42. 

 

Hørsholm Kommune 

MNS50699 Skovgård. Forundersøgelse betalt af bygherren. Kort nr. 43 

MNS50758 Egtoftevej 11. Forundersøgelse betalt af bygherren og museet. 

Kort nr. 44. 

 

Rudersdal Kommune 

MNS50766 Sandbjergvej 21. Forundersøgelse betalt af museet. Kort nr. 45. 

MNS50777 Sandbjergvej 26. Forundersøgelse betalt af museet. Kort nr. 46. 

 

Arkæologisk forvaltning  

De arkæologiske undersøgelser er udpeget og tilrettelagt som en del af 

museets forvaltningsarbejde med 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 1066 byggesager, som afstedkom 29 udtalelser fra 

museet. Gennemgang af 3 lokalplaner.  

 

Fredensborg Kommune  

Gennemgang af 965 byggesager, som afstedkom 48 udtalelser fra museet.  

Gennemgang af 4 lokalplaner.  
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Furesø Kommune  

Gennemgang af 1155 byggesager, som afstedkom 12 udtalelser fra 

museet. Gennemgang af 4 lokalplaner.  

 

Gribskov Kommune  

Gennemgang af 1347 byggesager, som afstedkom 49 udtalelser fra 

museet. Gennemgang af 13 lokalplaner.  

 

Halsnæs Kommune  

Gennemgang af 599 byggesager, som afstedkom 40 udtalelser fra museet.  

Gennemgang af 3 lokalplaner.  

 

Helsingør Kommune  

Gennemgang af 1733 byggesager, som afstedkom 8 udtalelser fra museet.  

Gennemgang af 9 lokalplaner.  

 

Hillerød Kommune  

Gennemgang af 542 byggesager, som afstedkom 24 udtalelser fra museet.  

Gennemgang af 6 lokalplaner.  

 

Hørsholm Kommune  

Gennemgang af 864 byggesager, som afstedkom 23 udtalelser fra museet.  

Gennemgang af 5 lokalplaner.  

 

Rudersdal Kommune  

Gennemgang af 1419 byggesager, som afstedkom 83 udtalelser fra 

museet. Gennemgang af 6 lokalplaner 

 

 

Forvaltning vedr. nyere tid 

Allerød Kommune 

1134 byggesager blev i 2021 gennemgået for Allerød Kommune, og 

desuden blev kommuneplanen gennemgået og kommenteret.  

 

Museum Nordsjælland gjorde også indsigelse mod nedrivning af bygningen 

på adressen Gl. Amtsvej 30. Bygningen er det sidste ledvogterhus i Allerød 

– det kaldes også et banehus. I 1864 blev Stationen og stationsbygningen 

bygget i Allerød. Arkitekten var Vilhelm Carl Heinrich Wolf, og i den 

forbindelse blev en række ledvogterhuse opført i samme stil og arkitektur 

– i 1870’erne – ca. 1900. 

 

Ledvogterhusene opstod som følge af behovet for at der var en til at åbne 

og lukke leddene der hvor den nye jernbane krydsede byens større veje. 

Her boede ledvogteren og hans familie tæt på leddet, så han i løbet af 

dage hurtigt kunne lukke leddet – når toget skulle komme. Huset her er 

registreret som bygget i året 1900 og har formodentlig overlevet en rum 

tid fordi der blev bygget andre beboelseshuse i området lige op af den 

gamle Amtsvej og jernbanen – og det således er blevet en del af et lille 

beboelseskvarter. 

 

Museum Nordsjælland er derudover kommet med indsigelse mod en 

nedrivningsansøgning til et hus på adressen Lynge Bygade 24. Huset er 
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dateret til omk. år 1800, og alderen alene er grund nok til at ideen om 

nedrivning ikke bør realiseres. 

 

Fredensborg Kommune 

Der blev i 2021 gennemgået i alt 946 byggesager i Fredensborg kommune 

og derover blev lokalplanen gennemgået og kommenteret. 

 
Gribskov Kommune 

Der blev i 2021 gennemgået 1494 byggesager.  

 

Museum Nordsjælland afgav fem deciderede indsigelser, vedrørende 

opsætning af 42 meter høj antennemast i værdifuldt kulturmiljø på 

Skadebakken 30, vedrørende etablering af havestue på et 

bevaringsværdigt hus på Søstræde 1, Gilleleje, vedrørende nedrivning 

uden tilladelse af bevaringsværdigt hus på St. Strandstræde 4 samt 

planlagt opførelse af et nyt hus, der ikke overholdt bevarende lokalplan, 

vedrørende nedrivning af en ældre landejendom af kulturhistorisk værdi 

på Sophienlund Allé 15, samt vedrørende påtænkt etablering af søer mv. i 

værdifuldt kulturmiljø på Pandehave Eng. Ift. sagerne St. Strandstræde 4 

og Pandehave Eng blev museets anbefalinger fulgt helt eller delvist; ift. 

Sophienlund Allé 15 blev der desværre meddelt nedrivningstilladelse, og 

ift. Skadebakken 30 er der meddelt tilladelse til opsætning af 

antennemasten. 

 

Herudover kom museet med bemærkninger vedr. Handskemagerbroen i 

Hulerød, hvor der var god dialog med Gribskov Kommune forud for 

nedrivning af broen, der delvist kunne føres tilbage til 1880’erne (der har 

dog været en broforbindelse på stedet helt tilbage til o. 1800 eller før). Det 

var her væsentligt for museet, at der fortsat er broforbindelse ved den 

historiske vejstrækning Hulerødvej, som oprindelig var en del af 

Dronningmølle Strandvej. Gribskov Kommune har tilkendegivet, at der vil 

blive etableret en ny bro på stedet, således at vejforløbet bibeholdes.  

 

Museet afgav også bemærkninger ift. Kongsgaden 28 i Søborg (nedrivning 

af et forfaldent, ældre byhus og efterfølgende nybyggeri), Bakkegårdsvej 3 

(nyt stuehus i Huseby Ejerlav, Vokstrupgårdsvej 3 (nærmere placering af 

maskinhal ift. værdifuldt kulturmiljø vest for Søborg Sø) samt Udsholt 

Strandvej 132 (ombygning af et af de tre kulturhistorisk interessante huse, 

der kaldes ”trillingerne”). 

 

I 2021 rådgav Museet endvidere Gribskov Kommune vedrørende en række 

skovrejsningssager, som følge af, at fladeudpegningerne af værdifuldt 

kulturmiljø efter vedtagelse af Kommuneplan 2021-33 nu også er udlagt 

som områder, hvor skovrejsning ikke er ønskelig – hvorfor der skal søges 

dispensation ift. eventuelle skovrejsning på disse områder.  

 

Museet afgav i 2021 høringssvar til idéhøring for Hesselø 

Havvindmøllepark, hvor det bl.a. blev påpeget, at der grundet potentielle 

visuelle påvirkninger/visuel forurening af de mange fredede områder med 

kulturhistoriske værdier samt de værdifulde kulturmiljøer langs nordkysten 

bør udføres grundige visualiseringer forud for den endelige fastlæggelse af 

havvindmølleparkens placering og omfang. 

Museum Nordsjælland har tidligere påpeget et akut behov for SAVE-

registrering eller anden beskyttelse af ældre og bevaringsværdige 

bygninger i Gribskov Kommune, særligt ift. kulturhistorisk værdifulde 

landejendomme, eller huse i byzone uden bevarende lokalplan. Det 

nævnes glædeligvis i Gribskov Kommunes nye kommuneplan 2021-33, at 

der formentlig vil ske en SAVE-registrering i indeværende planperiode, i 

samarbejde med Museum Nordsjælland. 
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Museum Nordsjælland har i 2022 haft fortsat fokus på udvikling af 

samarbejdet med Gribskov Kommune om kapitel 8-varetagelsen, og deltog 

i august i et møde med centerchefer, hvorunder afdelingerne for Plan og 

Gis samt Byg, Landzone og Miljø sorterer, vedr. ønske om tidlig involvering 

i planarbejde, opfølgning på udvalgsbehandling af sager, frister for 

indsigelser mv. I 2021 har det løbende samarbejde med Gribskov 

Kommune vedr. kapitel 8-arbejdet generelt fungeret meget fint. Det er 

også glædeligt, at Kommuneplan 2021-33, hvor Museet i 2020 

samarbejdede med Gribskov Kommune om en markant revision af 

udpegninger, omfang og beskrivelser af værdifulde kulturmiljøer, samt en 

øget synliggørelse heraf, nu fungerer som et meget godt arbejdsredskab i 

det daglige arbejde med kapitel 8-varetagelsen. 

 
Hillerød Kommune 

530 byggesager er i 2021 blevet gennemgået for Hillerød Kommune.  

 

Museum Nordsjælland blev i 2021 løbende orienteret om plansager, 

nedrivningssager samt sager med stor påvirkning af bevaringsværdige 

bygninger. Der blev afgivet indsigelse imod en påtænkt etablering af 

ståltrappe til førstesalen af det bevaringsværdige skovløberhus 

Tibberuphus fra 1797 med en efterfølgende meget positiv dialog med 

bygherren og Hillerød Kommune, der førte til et revideret projekt i 

staldbygningen, som museet kunne anbefale. Der blev også afgivet 

indsigelse imod nedrivning af en markant, oprindelig altan på den 

bevaringsværdige ejendom Lindevej 3 i Hillerød – den oprindelige 

Frederiksborg Husholdningsskole fra o. 1900.  

 

Ud over de deciderede indsigelser afgav Museet bemærkninger, f.eks. 

vedrørende Kirkestræde 2, Uvelse (Bøllemosegård), hvor der var ønske om 

delvis nedrivning af den firlængede gård i forbindelse med etablering af 

tæt-lavt boligbyggeri i nærområdet. Museet kommenterede her en SAVE-

vurdering foretaget af NIRAS, hvor bevaringsværdierne ift. visse af 

bygningerne i museets optik burde være højere. Museet anbefalede bl.a., 

at gårdskomplekset eller i hvert fald hovedparten heraf blev bevaret, og at 

der i tilfælde af nedrivning af dele af gården blev taget højde for 

gårdstrukturen ved eventuelt nybyggeri. 

 

Hovedparten af bemærkningerne drejede sig om gårde eller huse, der 

ansøgtes nedrevet, og hvor der ikke var tilstrækkelige bevaringsværdier til 

at berettige indsigelser. I disse tilfælde foretog museet 

fotodokumentation, hvor det skønnedes relevant. I 2021 blev der screenet 

månedsopgørelser over i alt 510 øvrige byggesager (ombygninger mv.). 

 

Museum Nordsjælland blev i 2021 inviteret til forhåndsdialog vedrørende 

et projekt for den Lowsonske Gård i Hillerød, hvor der ønskes nedrivning af 

dele af bygningsmassen mod syd og vest og etablering af nyt byggeri. 

Museet har tidligere kommenteret planerne, og bl.a. anbefalet 

bibeholdelse af selve den gamle, delvist pigstensbelagte gård. Ift. selve 

bygningen Møllestræde 4 (”Lowsons Gård”), der er fredet, kunne museet 

påpege, at der kan sættes en række spørgsmålstegn ved bygningens 

historik. F.eks. er der indikationer på, at bygningen måske er væsentlig 

yngre end hidtil antaget. Uanset hvad er bygningen dog af stor 

kulturhistorisk værdi og udgør en væsentlig og værdifuld del af 

kulturmiljøet i området. En løbende dialog med Hillerød Kommune om 

gården, nedrivninger og bygningshøjder mv. fortsætter i 2022. 

 

I 2021 udfærdigede museet høringssvar til kommuneplanforslag 2021-33 

for Hillerød Kommune. Høringssvaret indeholdt anbefalinger af et 

grundigere arbejde med visualiseringer og større forsigtighed ved placering 
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af fremtidige højhuse, da de nybyggede højhuse på Frederiksbro har vist 

sig at udgøre en markant visuel påvirkning/visuel forurening af 

Frederiksborg Slot og dets umiddelbare omgivelser, særligt de højere 

beliggende dele af barokhaven. 

 

Herudover blev det i høringssvaret anbefalet at iværksætte SAVE-

registreringer i de af kommunens områder, der ligger uden for den gamle 

Hillerød Kommune, da der her kun er ganske få registreringer. Endelig 

bakkede museet i høringssvaret op om de i kommuneplanforslaget nævnte 

ønsker om udfærdigelse af beskrivelser af kommunens værdifulde 

kulturmiljøer, i samarbejde med Museum Nordsjælland. 

 

Ift. procedure for kapitel 8-arbejdet havde museet i 2021 en dialog med 

Hillerød Kommune om uregelmæssig og lejlighedsvis manglende 

fremsendelse af månedsopgørelser, hvilket besværliggjorde museets 

arbejde; fra efteråret 2021 har proceduren glædeligvis fungeret uden 

problemer. 

  

Endelig udfærdigede Nyere Tid, afledt af kapitel 8-arbejdet og i samarbejde 

med museets arkæologiske afdeling, to historiske introduktioner til 

henholdsvis Favrholm-området og Frydenborg, hvor der i 2021 pågik 

udgravninger. Museet foreslog også en række vejnavne til Favrholm-

kvarteret. 

 

 

 

 

 

 

 

Hørsholm Kommune 

804 byggesager blev i 2021 gennemgået for Hørsholm. Derudover 

gennemgang og kommentering af lokalplan.  

 

I kommunalbestyrelsens budgetaftale 2021-24 hedder det: ”Aftaleparterne 

er enige om at undersøge fremtidig status for Rungsted Bådeplads 

(stejlepladsen)”. På den baggrund er museet blevet anmodet om en 

redegørelse for de kulturhistoriske værdier af Rungsted 

Fiskerleje/Stejlepladserne, hvilket blev skrevet i 2021.  

 

Museum Nordsjælland er kommet med to indsigelser mod nedrivninger i 

Hørsholm Kommune, heriblandt en indsigelse mod nedrivning af 

sommerbolig fra 1901, på adressen Rungsted Strandvej 167. Huset er 

bygget i 1901 som sommerhus i en tid, hvor det københavnske borgerskab 

bosatte sig langs vandet nord for København – ved Strandvejen. Stilen er 

den nationalromantiske Skønvirke-stil, som mange velstillede borgere 

byggede i, i netop denne periode omkring århundredeskiftet 1900. Husets 

kulturhistoriske værdi er stor, standen var god, og det var meget nænsomt 

renoveret i 1985 ved Arkitekt Klint-Larsen med fuld respekt for husets 

oprindelige stil. Valmtag, træ-gesimser og træborter langs hele tagets kant 

understreger, hvor tidstypisk huset er. På grund af dets historie som 

oprindeligt sommerhus fra 1900 tallets start, dets endnu bevarede og højst 

originale fremtræden, dets gode stand samt store bidrag til strandvejens 

kulturmiljø og charme, ønskede museet det bevaret. 


