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



 

 

 

Museet skal placeres der, hvor 
begivenhederne fandt sted.  
Midt i det gamle Gilleleje nær 

der udgøres af to sammen-
hængende grunde, som strækker 
sig fra Gilleleje Hovedgade til 
Østergade.  
 
Grundene har hver sin ejer: 
Gilleleje og Omegns Museums-
forening åbnede i 1939 
udstillinger i Gilleleje Hovedgade 
49, mens Gribskov Kommune 
siden 2013 har ejet Østergade 20.  
Det samlede kompleks omfatter 
et grundareal på 3733 m².  

Grundene bruges allerede til 
museumsformål, og det er her, 
det nye museum skal være. 
 
Området støder op til Gilleleje 
Kirke, som dannede ramme om 
en væsentlig begivenhed i 
forbindelse med jødetrans-
porterne over Øresund til 
Sverige i oktober 1943.  
Museet bliver således forbundet 
med kirken, den gamle bydels 
historiske fiskerhuse og havnen. 
Dermed får museet en 
beliggenhed midt i det autentiske 
fiskermiljø. 



 

 

På hver grund, ud mod gaderne, 
ligger et bevaringsværdigt hus: 
Det Gamle Hus og ejendommen 
Østergade 20A.  
 
Begge huse er opført i begyndel-
sen af 1800-tallet. Det Gamle Hus 
har i generationer været et hånd-
værkerhjem, mens Østergade 
20A er et fiskerhus. Det Gamle 
Hus er på ca. 125 m² og rummer 
i dag en interiørudstilling, mens 
Østergade 20A på 147 m² er ind-
rettet som skolestue anno 1920.  
 
De to huse vil danne en autentisk 
ramme om det nye museums-
kompleks, men indretningen og 
brugen af dem skal nytænkes, så 

de bliver en levende og integreret 
del af det nye museum.  
 
Derudover findes en række byg-
ninger på grundene, som enten 
skal ombygges, flyttes eller ned-
rives. Det drejer sig om Skibs-
hallerne opført til udstillingsbrug  
i 1988-1989 med et areal på 325 
m². Hertil kommer en ikke-
bevaringsværdig lagerbygning på 
ca. 150 m² opført af gasbetonsten 
samt et 10 m2 stort bevarings-
værdigt sommerhus fra ca. 1950. 
 
Grunden skråner mod nord, og 
Skibshallerne er bygget på den  
3-5 meter høje, oprindelige kyst-
skrænt. 

DE GAMLE HUSE 



 

 

 
De to gamle huse, Hoved-
gaden 49 og Østergade 20, er 
bevaringsværdige, og skal indgå i 
det samlede museumskompleks. 
Husene er ikke egnede som ud-
stillingsbygninger på grund af 
klimatiske og pladsmæssige for-
hold, men de vil være egnede til 
at rumme støttefunktioner. 
 
Østergade 20 kan rumme 
modtagelse, billetsalg, museums-
butik og café. I sommerhalvåret 
kan caféen rykke ud i husets 
gamle frugthave. De to små  
ferieboliger i husets vestlænge 
bevares med deres interiør. 
Sammen med det gamle som-
merhus i haven fortæller de om 
feriebyen Gilleleje i 1950´erne. 
 
Østergade 20 er generelt i god 
udvendig stand, mens det indre 
skal renoveres. 
 
 

 
Det gamle hus i den modsatte 
ende af haven kan fortsat  

-

af interiørudstillingen bibehol-
des og levendegøres, så den kan 
bruges af børn, blandt andet i 
forbindelse med museets skole-
tjeneste. 
 
Husets grundliggende tilstand er 
dårlig, og det er nødvendigt 
med en omfattende renovering, 
før det kan tages i brug.  

 

Hvordan skal et nyt museum i Gilleleje 
se ud? Hvad skal der være af plads, og 
hvad skal den bruges til? Hvad skal  
rives ned eller bygges om, og hvad skal 
bevares? 

DE GAMLE HUSE BEVARES 



 

 

Udstillingsbygningen skal danne 
ramme om en aktiv og tids-
svarende formidling, hvor der er 
de rette klimatiske forhold og 
gode adgangsforhold for gang-
besværede. Det kan den 
eksisterende bygning, 
Skibshallerne, ikke leve op til. 
Derfor bør Skibshallerne enten 
moderniseres og udbygges eller, 
hvad der nok er optimalt, 
erstattes af en helt ny bygning. 
Depotbygningen nord herfor er 
af ringe kvalitet og bør fjernes 
for at give plads til nyt byggeri. 
 
Udstillingsbygningen bør rumme 
ca. 1000 m2 med lokaler til 
permanente udstillinger, 
skiftende udstillinger og service-
funktioner. Lokalebehovet er 
specificeret i bilag 1.  

En nybygning skal i allerhøjeste 
grad tage hensyn til 
omgivelserne og de historiske 
huse. Det gælder både 
udformning, dimensionering, 
materialevalg og bygge-
processen. Man kan for 
eksempel tænke sig en bygning 
opført i lette materialer af træ 
og stål. Bygningen kan med 
fordel udnytte det terrænspring, 
som optræder midt på arealet.  
 
Plan  og snittegningerne viser et 
løst skitseforslag, der illustrerer, 
hvor meget en bygning med et 
grundareal på 800 m2 vil fylde i 
Museumsstrøget. Den viste 
bygning er i to plan i den 
nordlige del. 
 
 

 DEN NYE UDSTILLINGSBYGNING 

          



 

 

 

 
Fra spyd til trawl  

 
Det barske liv ved havet 

 
Sommergæsterne 

 
Gilleleje oktober ´43 

Museet vil bygge på fire kernefortællinger,  
der formidles i udstillinger, i byrummet, 
som aktiviteter og som events. 
 



 

 

I tusinder af år har der boet 
fiskere på Nordsjællands kyst. 
Formålet har altid været det 
samme - at udnytte havets 
ressourcer optimalt. Men red-
skaberne, fangstmetoderne og 
betingelserne har ændret sig.  
 

fiskeriets historie på nord-
kysten. Fra dengang sten- 
alderens mennesker fangede 
fiskene med spyd og ruser over 
middelalderens fiskerlejer til 
Gillelejes fiskerihavn, der er 
Sjællands største.   
 
Helt op i 1800-tallet var 
redskaberne og fangst-
metoderne næsten middel-
alderlige. Bådene blev sat ud fra 
den åbne kyst og efter endt 
fiskeri halet op på stranden.  

Det var først med havne-
byggerierne hen mod 1800-
tallets slutning, at fartøjerne 
blev større og stak dybere i 
søen.  
 
Der blev udviklet forskellige 
teknikker til effektivt at opsøge 
fiskene. Snurrevod og trawl gav 
større fangster. Presset på 
fiskebestandene steg, havene 
blev forurenede, og da 
Danmark indtrådte i EF i 1972, 
blev fiskerne underlagt kvote-
ordninger. Mange måtte lægge 
op og sælge deres både. 
 
I Gillelejes gader vidner de 
historiske fiskerhuse om 
befolkningens levebrød gennem 
tiderne. Og om havets nærhed, 
der har skabt byen og formet 
livet for generationer af 
mennesker.  

 



 

 

Havet er fiskerens ven, men 
også hans værste fjende.  
Gode fangster gav mad på 
bordet og penge i lommen.  
Men heldet var ikke altid med 
fiskeren.  
 
Vi er hos en fiskerfamilie i 
midten af 1800-tallet. I en tid 
uden nutidens teknologi. 
Himmel og hav blev bedømt 
efter erfaringer fra tidligere ture 
på havet. Tog man fejl, var det 
skæbnesvangert.  
 
Mange led druknedøden. Folk 
holdt sammen og hjalp enkerne 
og de faderløse børn. Angsten 
for at miste sin mand eller far 
var konstant til stede. 
 

Dagligdagen var fyldt med 
gøremål for hele familien.  
Fiskeren sled på havet. Men det 
var også et stort arbejde at 
rense og bøde garnene, så de 
var klar til næste tur. Koner og 
børn deltog i arbejdet. Om 
vinteren arbejdede hele familien 
med binding af nye garn. 
 
De barske livsvilkår ved havet 
gav en stærk kristen tro. 
Gennem troen kom man 
gennem krisesituationer.  
 
Usikkerheden skabte også en 
overtro, hvor særlige tegn eller 
handlemåder blev koblet 
sammen med fangster, vejret og 
livets gang.  

 



 

 

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

Efterhånden skød de første 
sommerhuse op.  

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

 



 

 

Natten mellem den 1. og 2. 
oktober 1943 forsøgte den 
tyske besættelsesmagt at 
arrestere de danske jøder. 
Aktionen blev en fiasko, for 
jøderne blev advaret i tide.  
De fleste undslap, og mange 
søgte mod Nordsjælland i håbet 
om at komme videre til Sverige.  
 
Rygterne sagde, at man kunne 
komme over Sundet fra 
Gilleleje. I løbet af få dage kom 
fiskerlejet i brændpunktet for 

flygtningestrømmen. Forholdene 
i Gilleleje var kaotiske. 
Hundredvis af jøder skulle 
skjules, indtil de kunne sejles til 
Sverige.  
 
Det lille lokalsamfund stod 
samlet om at hjælpe de danske 
medborgere i nød. Jøderne blev 
skjult, indtil de kunne få plads på 
båd. Fiskerne satte livet på spil, 
når de sejlede jøderne over. 
Mange tog sig da også godt 
betalt. Det blev nødvendigt at  

 

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

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



 

 

 

LEVENDE 
FORMIDLING 
 
Udstillingerne og udearealerne 
skal rumme inddragende 
aktiviteter for børn og voksne. 
Gennem særlige aktiviteter skal  
børnene kunne lege sig ind i 
historien. I turistsæsonen og i 
skoleferierne skal der være 
aktiviteter målrettet børn og 
børnefamilier. 
Der skal dagligt tilbydes 
rundvisninger, og de skal 
trækkes ud i byrummet, hvor 
begivenhederne fandt sted. 
 

SKIFTENDE 
UDSTILLINGER 
 
Gribskov Kommunes 
kulturhistorie rækker langt ud 
over udstillingens fire 
kernefortællinger. Derfor 
bugner Museum Nordsjællands 
magasiner af genstande, der er 
udgangspunkter for helt andre 
historier. De historier vil vi 
gerne bringe frem i skiftende 
udstillinger, så museet altid 
byder på nye oplevelser. Derfor 
skal museet rumme gode 
faciliteter til særudstillinger. 
 

Det nye museum skal være i bevægelse, og det skal summe af liv.  

SKOLE- 
TJENESTEN 
 
Der skal skabes gode rammer 
for, at skolerne fra Gribskov og 
andre steder i Nordsjælland kan 
bruge museet som led i 
undervisningen - hvad enten det 
sker på egen hånd eller som et 
forløb i regi af museets skole-
tjeneste. Museet skal rumme et 
særskilt undervisningslokale, og 
arealer ude og inde, hvor 
børnene kan spise deres 
madpakker. 
 
 

EN HELHEDS-
OPLEVELSE 
 
Et museumsbesøg skal være en 
helhedsoplevelse, uanset om du 
kommer som skoleelev, som 
senior eller som en 
børnefamilie. Der skal være en 
god sammenhæng mellem 
bygninger, udstillinger og 
udearealer. Der skal være plads 
til leg og eftertænksomhed.  
Der skal være en indbydende 
museumsbutik og en lille café, 
hvor du kan få en forfriskning 
eller en frokost.  



 

 

 

BYRUMMET 
Museet vil udnytte sin unikke 
beliggenhed midt i det historiske 
Gilleleje.  
 
Byrummet og havnen bliver 
inddraget, når fortællingen om 
oktober ´43 skal formidles.  
Museumsgæsterne skal kunne 
vælge en guidet tur i byen til de 
steder, hvor historien udspandt 
sig. I turistsæsonen skal det ske 
dagligt og på flere sprog. 

 
KULTURHAVNEN 
Museet skal indgå i byens øvrige 
kulturliv. Der skal være et aktivt 
samspil med den nærliggende 
Kulturhavn Gilleleje, som 
rummer bibliotek, turistinfo, 
biograf og restaurant samt 
vekslende arrangementer og 
små udstillinger.  
 

Museets samarbejde med 
Gilleleje Bibliotek og Gribskov 
Arkiv om digital formidling og 
små udstillinger i Kulturhavnen 
fortsættes. Udstillingerne kan 
både fungere som appetizers til 
et besøg på museet og som 
selvstændige udstillinger. 
 
Kulturhavnen, biblioteket 
biografen, restauranten og det 
nye museum kunne lejlighedsvis 
bindes sammen af aktuelle eller 
historiske temaer. Det kunne 
være en temauge om klima før, 
nu og i fremtiden, som 
kombinerer særudstillinger i 
Kulturhavnen og på museet med 

Eller det kunne være et tema 
om flygtninge, som 
perspektiveres af museets 
udstilling om oktober ´43. 

 

 



 

 

 

Museum Nordsjællands 
visionsoplæg støttes af Gilleleje 
og Omegns Museumsforening 
og skal nu drøftes af Gribskov 
Kommune som grundejer og 
samarbejdspartner. 
 
Der er udarbejdet udkast til en 
forretningsplan, som side-
løbende skal udvikles og 
præciseres med hensyn til 
besøgsgrundlag, indtjenings-
muligheder og driftsomkost-
ninger.  
 
Næste skridt vil være at 
udarbejde et forslag, der 
skitserer byggemuligheder og 
istandsættelse af de gamle huse, 
og som estimerer de samlede  

etableringsomkostninger 
vedrørende bygninger og 
udearealer. 
 
Samtidig skal udstillingerne 
konkretiseres, hvad angår 
genstande og formidlings-
former, og der skal opstilles 
et omtrentligt budget herfor. 
 
I løbet af udviklingsprocessen 
skal der tages en indledende 
kontakt til fonde, som kunne 
have interesse i at støtte 
museumsprojektet. 
 
Det er vigtigt, at byens borgere 
allerede på et tidligt tidspunkt 
inddrages i processen, bl.a. via 
borgermøder.  

Yderligere oplysninger om visionsoplægget, forretningsplan mm. kan fås 
hos museumsdirektør Ole Lass Jensen, olj@museumns.dk, tlf. 2160 79 01.  


