
 1

OKTOBER 1943 
- REDNINGEN AF DE 
DANSKE JØDER FRA 
GILLELEJE TIL SVERIGE



 2



 3

 3

Visionen for museet bør være at imødekomme forvent- 
ningerne fra nationale og internationale gæster om at 
opleve, lære om og mærke denne historie om medmenne-
skelighed. Museet bør ligeledes indgå forskningssamar-
bejder om Holocaust med universiteter og museer verden 
over ved at stille materiale og historikere til rådighed, og 
dermed arbejde bevidst med en international vinkel.

Redningen af de 8000 danske jøder er en væsentlig del af 
Holocaust historien.

Placering
Det ny museum tænkes ind i et område, der i forvejen 
fortæller fiskernes og fiskeriets historie. Fiskerne og 
deres erhverv er uløseligt forbundet med hjælpen til de 
jøder, der blev reddet, og derfor giver placeringen god 
mening. Desuden har der, som i mange af fiskerhusene i 
byen, været skjult jøder i huset i Østergade, hvor museet 
tænkes placeret.

At tænke museet under jorden i haven til dette autentiske 
fiskerhus, handler om at underbygge og pointere de føl- 
elser af angst, klaustrofobi og utryghed, der er forbundet 
med en flugt i Iastrummet på en fiskerkutter en kold efter- 
årsnat. I det samlede verdensbillede af jødiske museer 
og Holocaust museer mangler denne stærke fortælling 
om almindelige danskernes hjælp til deres jødiske lands-
mænd. Det er, som nævnt en fortælling om håb og mod, 
styrke og fællesskab – under et; civil Courage. 

Baggrunden for at etablere et museum, der skal fortælle 
historien om redningen af de danske jøder i oktober 1943 
er, at formidle den unikke beretning om mod, hjælp og 
håb, der udspandt sig over kort tid på den sjællandske 
kyst fra Dragør til Hundested. En hjælp, der betød over-
levelse for de næsten 8000 danske landsmænd, der blev 
hjulpet til Sverige under 2. Verdenskrig.

Danmark er på den måde unik i sammenligning med de 
øvrige europæiske lande, der ikke formåede at redde 
tilnærmelsesvis så mange jøder fra døden. Dette skyl-
des hovedsagelig, modsat andre lande, at jøderne var en 
særdeles velintegreret del at det danske samfund, som 
siden midten af 1800-tallet havde haft stor betydning for 
både forretnings- og åndslivet i Københavns bedre borger-
skab. Jøderne var landsmænd, naboer og danske fuldt på 
linie med resten af samfundet. Da flugten i oktoberdagene 
begyndte, kom det endda bag på mange danskere, at
deres kolleger og naboer var jøder, for det havde man ikke 
rigtig tidligere tænkt så meget over. Dette siger noget om 
jødernes integration i det danske samfund. Mange jødiske 
familier havde før krigen ejet eller lejet sig ind sommer-
huse langs Nordkysten, og i Gilleleje var der således åre-
lange bekendtskaber mellem lokale og jødiske familier. 
Det var også disse familier, der var de første, som forhørte 
sig om hjælp hos de fiskere, de kendte.

Dette er udgangspunktet for, hvorfor Gilleleje spiller 
en central rolle i redningen af jøderne, og derfor har en 
fortælling at byde på, der er både relevant og til at tage ved 
lære af, også i dag.

Det er eviggyldige begreber som dette museum kan blive 
bærer af og aktualisere i samarbejde med forskere og 
historikere i en verden, der bliver stadig mere angstfyldt, 
også for de jødiske samfund.

Borgmester Kim Valentin 

Kommunaldirektør Holger Spangsberg

To fortællinger har betydet, at gæster i årevis er valfartet 
til Gilleleje for at mindes og se de gamle, autentiske ga-
der og stræder der dannede ramme om begivenhederne, 
der fandt sted i den gamle bydel og ved havnen.

Dels samlede markante skikkelser i Gilleleje sig hurtigt i 
Jødekomiteen i de første oktoberdage i 1943 for at organ-
isere hjælpen blandt fiskerne, der skulle komme til at 
redde omkring 1300 jøder til Sverige fra det lille fiskerleje, 
som på det tidspunkt var et samfund bestående af ca. 1700
indbyggere. Og dels er der historien om de næsten 80 
jøder, der gemte sig på loftet i Gilleleje Kirke natten til den 
6. oktober. De blev angivet og opdaget og efterfølgende 
sendt til Theresienstadt. Det blev aldrig opklaret, hvem der 
angav jøderne, men historien har haft stor betydning for
Gillelejeborgerne i mange år.

Gilleleje Museum, der nu er en del af det kulturhistoriske 
Museum Nordsjælland har i årevis indsamlet materiale 
i form af interviews, billeder og lydoptagelser af overlev-
ende, efterkommere og Gillelejeborgere. Dette materiale 
berettiger og danner grundlaget for et museum i Gilleleje.

På de øvrige kulturhistoriske museer og arkiver langs 
kysten findes tilsvarende materiale, og derfor er sam- 
arbejdet med disse væsentligt og naturligt, idet museet 
skal fortælle hele historien om flugten fra den danske 
kyst. Ved at udnytte digital teknologi med lyd, billeder og 
film kan man skabe mulighed for at formidle dette ma-
teriale til skoleklasser, borgere og turister, så det ikke 
længere blot er tilgængeligt for museumsfolk og forskere.

REDNINGEN AF 
DE DANSKE JØDER 
I OKTOBER 1943
GILLELEJEFISKERNES STORE 
INDSATS
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Som mange andre danskere på den tid, 
var Gillelejerne imod besættelsen og hjalp 
jøderne, blandt andet ved at gemme dem på 
kirkeloftet ...
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blevet planlagt at sejle dem, som gemte sig i Gilleleje, til 
Sverige i kuttere. Efter at de havde gemt sig en lang nat 
på loftet, blev Gestapo orienteret af en stikker, og alle 80 
blev taget til fange på nær en ung dreng, der gemte sig i 
kirkeklokken. Ifølge de gamle i byen var præsten så cho-
keret over situationen, at han aldrig rigtig blev normal 
igen. 

Efter besættelsen er der blevet opsat flere mindesmærker 
omkring i byen, både til minde om jøderne og om de fisk-
ere, der mistede livet ved at ramme søminer. 

Gilleleje er i dag den næststørste fiskerihavn ved Kattegat. 
Samtidig er byen blevet en del af Hovedstadsregionen med 
mange tilflyttere, der til daglig har deres virke i Køben-
havn. 

Kilde: Gyldendals Den Store Danske Encyklopædi, BYGD, 
og Wikipedia

Gilleleje har gennemgået en kraftig udvik- 
ling i de seneste 125 år fra et lille fisker- 
leje til en yndet ferieby med mange turister 
hver sommer.  

Ca. 1900 havde Gilleleje 1000 indbyggere. Fiskerlejet og 
enkelte gårde lå ved åudløbet, det senere kanaludløb fra 
Søborg Sø, og var beskyttet af de 30-40 m høje kystklinter 
Gilbjerg Hoved og Nakkehoved. Havnens anlæg i 1873 og 
senere udvidelser i 1900-tallet har givet et stabilt fiskeri 
(sild, torsk) og økonomisk vækst. Mange gamle fiskerhuse 
med stråtag og bindingsværk er bevaret, bl.a. i kraft af en 
lokalplan for kvarteret lige syd for havnen. Byen rummer 
fiske- og maskinindustri med bådeværft og grussorte- 
ringsanlæg ved havnen.

De tidligste permanente bosteder i “Gyldeleye” (en tid-
ligere stavemåde for “Gilleleje”), som er bekræftet, er 
fra det tidlige 1500-tal. En udgravning foretaget i 1979 af 
byens museum afslørede en hustomt under nogle sandlag. 
Huset var sandsynligvis bygget kort efter 1536, da en mønt 
dateret 1534-36 blev fundet på stedet. Da der også blev 
fundet keramiske genstande, der mindede om andre fund, 
antager arkæologerne, at kulturlaget kan dateres til det 
sene 1400-tal. 

Gilleleje Kirke blev indviet i 1538. Omkring dette tidspunkt 
vides det også, at byen havde penge nok til at bygge en 
kirke og ansætte en præst. Det krævede betydelige midler, 
og den generelle opfattelse er således, at overgangen fra 
sæsonfiskeri til helårsfiskeri samt bebyggelsen af områ-
det skete i årene omkring 1500. Kirken blev indviet i 1538 
af den nyligt indsatte præst Hans Lauridtzen.

I henhold til jordebogen for Kronborg og Frederiksborg 
len 1582-83 havde Gilleleje 70 fiskere, som kun ydede fisk 
i “landgilde”. I 1588 lavede lensmanden på Kronborg en 
liste over de skatter, fiskerne skulle betale. Det var en halv 
til en hel tønde torsk. Fra denne liste kan det ses, hvem 
nogle af de tidligste beboere var. Der er omkring 70 navne 
på listen, hvor et navn er analogt til et hus – sikkert om-
kring 500 beboere i alt. Efternavnene Lauritsen, Rasmus-
sen, Jensen og Skomager var de mest almindelige.

Desværre gjorde mange tilflyttere det svært af fange fisk 
nok, og adskillige familier kunne ikke fange nok til både 
at leve og betale skatter. I 1632 var der kun 18 familier 
tilbage. Dette stabiliserede forholdene noget, og i 1682 
var der ifølge Christian 5.’s arkiver omkring 30 igen. Et nyt 
problem var nu flyvesandet, der dækkede både og net og 
forsinkede arbejdet. Flere huse i den østlige del blev lige-
frem forladt efter gradvis at være blevet begravet under 
klitter.

Fiskerlejet udvidede sig en del igennem 1810’erne og 
20’erne, og mange huse blev bygget i de østlige dele af 
byen, som tidligere var blevet forladt. En rigtig havn blev 
bygget i 1873, hvor stejlepladsen havde været. Dette betød 
større skibe og derved mere arbejde, hvilket tiltrak flere 
indbyggere. I 1890 var der 865 husholdninger i Gilleleje; 
hvoraf 112 var fiskere.

Den ydre havn blev færdiggjort i 1902, og Gilleleje fortsatte 
med at trives på fiskeri indtil 1940, da tyskerne besatte 
Danmark. Som mange andre danskere på den tid, var 
Gillelejerne imod besættelsen og hjalp jøderne, blandt 
andet ved at gemme dem på kirkeloftet. I oktober 1943, 
da Gestapo ville fange de resterende danske jøder, var det 

GILLELEJE 
BYEN OG 
FISKERNE 
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Det er sidst på eftermiddagen – det er den  
5. oktober 1943, og kulden er ved at have et 
godt tag i Danmark. Vi ankommer med toget 
på Gilleleje Station – det vil snart være skum-
ring, og de sidste rester af sollyset forsvinder 
langsomt ude over markerne mod vest. 

Folk strømmer ud af toget, og en større  
skare bevæger sig langsomt ned gennem 
byen. Tydeligvis er vi mange, der har taget 
turen fra København til nordkysten i dag. Det 
nye museum i Gilleleje har inviteret til åbning 
kl. 16.00 – og samtidig markeres årsdagen 
for de skelsættende begivenheder i byen i de 
første dage af oktober 1943.

venter i næste zone af den nye udstilling. For enden af 
passagen skimter vi igen lyset – et varmt lys skinner os i 
møde.

Vi ankommer her i et noget større rum – den blå times 
sidste lys siler igen ned langs væggen ovenfra. Rummet 
domineres i øvrigt af lavt placerede lyskilder, der, som var 
det levende lys, danner lange skygger hen over gulvet. Vi 
er kommet til kirken – i en parafrase over kirkeinventar og 
kirketårnets trætrapper og gamle trægulve. På store dele 
af gulvfladen er der en kombination af podier og bænke i 
træ samt indbyggede små og store montrer, som alle rum-
mer personlige historier og personlige genstande, skæn-
ket af de virkelige hovedpersoner fra oktober 1943. Også 
under loftet er der fragmenter af samme udstillingsstruk-
tur, som er med til at omslutte os. 

Udstillingen er præget af høj finish, enkle og ærlige mate-
rialer, træ, glas og bronze i tæt samspil. Stemningen vek-
sler med lyssætningen i montrerne – er vi i kirkerummet, 
oppe i tårnet eller måske faktisk midt på kirkegården? 
Fortolkningerne kan få frit spil … Men fra et centralt podie 
i udstillingsrummet kan vi se ud på kirken, som ligger 
derude i skumringen – vi genkender den markante silhuet 
af tårnet – genkender de levende lys i vinduerne deroppe …

Projektioner fra rummets loft bevæger sig hen over podier 
og montrer – fortæller historier, bringer citater – store ord 
hvisker gennem rummet. Her er faktisk helt stille – kun 
kirkeklokken bryder stilheden af og til. Gæsterne sænker 
ganske automatisk stemmerne.

På vejen kommer vi forbi markante milepæle, der som 
punktnedslag i bybilledet tager hul på den historie, vi 
lige om lidt skal få formidlet på en helt ny og medrivende 
måde. Som en brødkrummesti fører milepælene os sikkert 
i retning af Gilleleje Hovedgade. Til venstre bag muren 
står kirken som en grå silhuet, men i tårnet er der tændt 
levende lys, som gør opmærksom på, at der sker noget 
ganske særligt i dag.

ANKOMST
Snart når vi frem til museets gamle fiskerhus, der er  
blevet renoveret og ført tilbage til helt original stand som 
led i den omfattende fornyelse og udbygning af Gilleleje 
Museum. Vi træder ind ad døren – og træder direkte 
tilbage i en helt anden tidsalder. De hyggelige små rum 
er fyldt med mennesker i dag, og der er en summen af 
stemmer – alle er spændte på, hvad der skal ske. Der er 
kun sluppet meget få oplysninger ud om det nye museums 
indhold – og det er en del af oplevelsen, at vi er sammen 
om en hemmelighed.

NEDSTIGNING
Da alle er samlet, glider en stor skydedør stille til side, og 
vi går ind i fiskerhusets sidefløj, hvor en bred trappe fører 
ned i mørket. En markering af trinnene med strejflys sør-
ger for, at vi kommer sikkert ned. En enkelt gæst i kørestol 
tager den nye elevator en etage ned og slutter sig hurtigt 
til os igen. Neden for trappen snævrer rummet lidt ind, og 
vi befinder os snart i en lang gang – som en gravet tunnel 
her 4 meter under jordens overflade … For enden af denne 
gang skimtes lys – og på gangens højre væg konfronteres 

vi med stærke og nærværende billeder fra de første  
oktoberdage – vi er ført tilbage til 1943. Vi bliver selv en  
del af menneskeflokken, der stille haster afsted i retning 
mod Gilleleje kirke for at søge skjul. Projektioner fra gulv 
til loft fylder væggen med skygger af voksne og børn i sil-
huet – afsted, afsted … Lyden af kirkeklokken blandet med 
stille hvisken dominerer stemningen i den smalle gang.

BRIEFING
Gangen munder ud i et større rum, hvor de sidste rester  
af dagslyset siler ned fra et skylight i loftet over vores  
hoveder. Rummet er fyldt med smalle lysstråler fra 
loftet, og under hver lysstråle høres stemmer – vi møder 
præsten, fiskeren, skipperen og svenskeren … og en række 
andre centrale Gillelejeborgere,  som spillede en vigtig 
rolle i de oktoberdage. De fortæller – de hvisker nærmest 
– Lyden kommer fra skjulte, retningsbestemte højttalere 
… som var lysstrålerne lyd, der kom ovenfra. De centrale 
personer fra dengang er hovedpersonerne i den moderne 
formidling i det nye museum. De er vores hovedpersoner 
og tro følgesvende på rejsen – en rejse og en fortælling, 
som det snart skal vise sig, at vi selv bliver vigtige brikker 
i. Her indgås aftaler, vi får oplyst en dato og et tidspunkt … 
stemningen er mættet og intens. Vi går fra lyd til lyd  
– fra fortælling til fortælling og får de første brudstykker 
af historien.

KIRKEN
Turen fortsætter nu – På væggen til højre leder projektion-
er og lys flokken videre ind gennem en snæver passage, 
som slår et lille sving undervejs. Ingen kan se, hvad der 

UDSTILLINGSKONCEPT
OKTOBER 1943 - REDNINGEN
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Pludselig rives døren op – en projektion på væggen – sorte 
skikkelser vælter ind, skarpe lommelygter skærer gennem 
mørket, råb og skrig … Og så slukkes lyset ligeså pludse-
ligt igen. Vi rives for et øjeblik ud af den sikre og fortrolige 
stemning – en påmindelse om, at det ikke lykkedes for alle 
at komme videre fra Gilleleje kirke dén nat.

REDNING
Nu kommer der lys fra den næste snævre passage. Auto- 
matisk trækker udstillingens flow os videre, og et blåligt 
lys strømmer os i møde for enden af passagen. Rummet 
åbner sig op – næsten som en katedral … Store, bølgende 
former i loftet giver klare associationer til hav, bølger – 
måske skyer og storm … De store buede forløb fører  
øjet opad mod lyset, som strømmer ned ovenfra. Her om 
aftenen er dagslyset erstattet af kunstlys, der illuderer 
solens stråler ned igennem havoverfladen – på de buede 
flader dannes et levende mønster af store vandreflekser … 

Midt i rummet hænger en fiskerkutter – på siden står der 
’Henny Danmark’ med store bogstaver … – en båd med 
lasten fuld af flygtninge, der hjælpes over Øresund. Under 
båden er en stor fordybning i gulvfladen, og gæsterne 
fordeler sig i dette rum – nogle lægger sig ned, andre 
sidder langs kanten. En fortælling starter – et billedshow, 
der fylder vægge og gulv – inddrager aktivt fiskekutteren 
og et par joller, der på samme måde er hængt op i rum-
met. Vi er med på rejsen – vi er under vandlinjen og med 
i lastrummet. Af og til brydes fiskerkutterens dunkende 
motorrytme af et hurtigtpasserende skib eller af en lavt- 
flyvende jager … vi dukker os automatisk – bliver stille … 

EPILOG 
Herfra går turen opad – op og ud af museet – op til den 
virkelige udsigt til Sverige. Undervejs afsluttes i lyd nogle 
enkelte af de historier, vi har hørt og fået fortalt undervejs. 
Hele den gamle have fremstår som et nyt landskab med 
kig ned gennem skylights til udstillingen. 

Vi kan følge ruten tilbage og gense dele af scenerierne 
ovenfra – vi kan gå i cafeen eller nyde udsigten fra en 
platform over cafeen – og senere i samlet flok og hver for 
sig søge tilbage mod stationen. Nogle følger milepælene 
videre ned gennem den smukke have til Østergade og  
senere videre rundt i de smukke, stille gader – ned til 
havnen og indsnuse duften af havet … Rejsen ender her - 
efter en dramatisk og medrivende sanseoplevelse i det nye 
Gilleleje Museum. En rejse fra 1943 til lige her og nu … 
 

Fra hvisken, enkelte ord – så tale og til sidst et crescen-
do af glæde og begejstrede stemmer. Billederne langs 
væggene skifter til glade scener med folk, der kommer op 
af lastrummets luger – hjælper hinanden op – omfavner 
hinanden og jubler. Grænsen til Sverige er passeret – vi er 
i friheden midtsunds … Stemningen skifter radikalt – lys 
og lyd får hele rummet til at ændre sig til en solskinsdag  
– Rejsen kan fortsætte over dæk. 

Udstillinger i nicher langs rummets vægge fortæller 
mange detaljer om oktoberdagene og de mange sejladser 
over sundet – ture, der gik godt – og ture, der aldrig blev 
fuldført … Alle rejser sig, samles og går videre hen imod 
den sidste passage. Skarpt dagslys kommer os i møde … 
vi går på et lag af tykt glas, og under glasset er der vand. 
Vandets reflekser oplyser passagen i et blålighvidt skær.

SIKKERHED
Så står vi i et langt, smalt udstillingsrum – begge vægge  
er fuldt beklædt med spejle, så rummet virker uendeligt. 
Vi går stadig hen over vandet under glasgulvet, lysrefleks- 
erne danser hen over vægge og loft. Gulvet skråner ganske 
let opad, og vandet stopper ca. midtvejs. Der ligger små 
rullesten i naturlige formationer i overgangen mellem 
vand og land – Vi er nået i land på den svenske kyst – vi er 
i sikkerhed. 

Kystlinjen strækker sig uendeligt til begge sider i de store 
spejle, og vi er pludselig hundredevis af mennesker i spejl- 
ene, som er reddet over sundet … går i land.
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Museumsgrunden strækker sig fra Gilleleje Hovedgade, 
Der udgår byens hovedåre til Østergade i den gamle by tæt 
koblet til Gilleleje Havn.

På selve museumsgrunden ligger en nedslidt lagerhal 
samt museets egne, gamle skibshaller. Begge forudsættes 
fjernet, hvilket skaber muligheden for ét samlet haverum, 
hvori det nye museum vil blive placeret.

RELATIONER
Museumsgrunden er placeret i begyndelsen af den karak-
teristiske højderyg, Fyrbakkerne, der langsomt rejser sig 
fra dette sted og afsluttes 2 km længere østpå i den 30 m 
høje klint ved Nakkehoved og dets to fyrtårne. 

KONTEKSTEN
Placeret i hjertet af Gilleleje befinder vi os midt i histo-
rien – i en by præget af sin unikke fortid – i en fortælling 
næsten frosset i tid – fortalt gennem de gamle fiskerhuse, 
den aktive fiskerihavn og den til alle tider tilstedeværende 
Kullen, der med sin karakteristiske profil poserer smukt 
i baggrunden. En permanent sat scene, der kaster stille 
ekkoer fra fortiden ind i nutidens Gilleleje. Jødernes flugt 
er aflejret her – der er ingen tvivl – i de fysiske omgivelser 
såvel som i folkets bevidsthed.

MELLEM BY OG HAVN
Placeret i den gamle bydel i Gilleleje er de nærmeste 
omgivelser præget af små, stråtækte fiskerhuse, der 
fremstår som en smuk bevaret helhed omkring deres 
smalle gader og stræder.

Højderyggen præger museumsgrunden med et markant 
fald midt på grunden på 6 m, hvilket deler den i tre karak- 
teristiske landskabsmotiver – ’Plateauet’, ’Bakken’ og 
’Haven’. På ’Plateauet’ er du løftet over den gamle by og 
havnen med et smukt udsyn hele vejen til Kullen, Sverige, 
hvilket står flot i kontrast til ’Haven’, der ligger i direkte 
relation til den gamle by og videre til fiskerihavnen.

LYSET SOM LEDETRÅD
Der er ingen tvivl om, at museumsgrunden ligger i et 
meget følsomt område – midt i den gamle by og lige op til 
Gilleleje Kirke med dens smukke kirkegård. En udfordring, 
som vi indledningsvis har valgt som bærende element 

for museets opbygning og dermed for at sikre, at stedets 
karakter styrkes og ikke svækkes. I stedet for traditionelt 
at placere volumener på fladen med stor risiko for at bryde 
med stedets skala, vælger vi at indlejre museet som en del 
af landskabet. Ved at fjerne hallerne på grunden iscene- 
sættes de gamle bygninger påny omkring en samlet, 
generøs museumshave, der binder det samlede museum 
sammen. På den led bringes stedet på mange områder til-
bage i tid, og vi lykkes med at åbne op frem for at lukke af. 
For at undgå at bygge nyt over terræn udpeges Det Gamle 
Hus på Gilleleje Hovedgade som museets nye indgangs- 
bygning med bl.a. billetsalg og administration. 

Herfra bevæger du dig ned i selve museet, der ligger un-
der terræn. Museet åbner sig som en underjordisk,  
narrativ sekvens af rum, hvor arkitekturen iscenesætter 
lys og skygge, snævre og åbne rum i en flydende bevæg- 
else gennem grunden. De skulpturelle, underjordiske 
udstillingsrum bryder igennem overfladen udvalgte steder 
og styrer lyset ned som fortællende element omkring 
udvalgte områder i udstillingen. På overfladen kommer 
de til syne som diskrete, lave ovenlys, der fremstår som 
elegante skulpturer i den nye Museumshave.
 

DIAGRAM 2 DIAGRAM 3

8ARKITEKTONISK KONCEPT
OKTOBER 1943 - REDNINGEN

ET SAMLET HAVERUM

BYEN

GILLELEJE HOVEDGADE

ØSTERGADE

HAVNEN

OKTOBER 1943 HUSET

DET GAMLE 
FISKERHUS

PLATEAUET
BAKKEN

HAVEN

INDGANG

HAVEN

CAFE

SKYLIGHTS

RESIDENCY STUDIOS

DIAGRAM 1
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Midtvejs i udstillingen ankommer du til kanten af ’bakken’, 
hvor caféen og biblioteket bryder gennem højderyggen 
med en diskret facade i landskabet. På den led skabes 
en alternativ adgang, og det gamle fiskerhus i Østergade 
kommer i spil omkring et intimt haverum. Fra dette punkt 
vender udstillingen og fortsætter tilbage i en stigende 
bevægelse mod det øvre ’plateau’, hvor man afslutningsvis 
træder ud i Museumshaven blandt de skulpturelle ovenlys 
med et smukt blik mod Kullen.

Ovenlysene fortsætter fortællingen i Museumshaven som 
indgraverede udstillingselementer og sætter en byvand- 
ring i gang, der bringer den besøgende ud i Gilleleje by og 
ned omkring Gilleleje Havn. Arkitekturen bliver på denne 
måde ét med stedet gennem en iscenesættelse af Gille- 
leje og dens unikke lokalhistorie – mødet mellem jøden og 
fiskeren, fiskerhusets centrale rolle, nærheden til Sverige, 
det skjulte, spændingen, drømmen, angsten, glæden og 
sorgen.

Morten Vedelsbøl
Kreativ direktør
White Arkitekter

Arne Kvorning
Udstillingsdesigner og direktør
Kvorning design & kommunikation
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CITY WALK

TIDSLINJER OG STORYLINES

2. VERDENSKRIG

 Januar    Februar         Marts            April                 Maj                    Juni Juli August        September Oktober    November        December 

1. oktober
Ordre om at 
arrestere alle 
danske jøder

2. oktober
200 danske jøder 
deporteres fra 
København

2. oktober
Sverige accepterer 
at modtage danske 
flygtninge

6. oktober
80 danske jøder, 
som gemmer sig i 
Gilleleje Kirke, tages 
til fange

Ankomst i det 
gamle fiskerhus

Nedstigning under 
jorden

Flygtninge flygter 
fra deres hjem

Flygtninge gemmer 
sig i Gilleleje

Turen over 
Øresund

Ankomst til
Sverige

Opstigning til haven

SØREN KIRKEGAARD STENEN

GILLELEJE STATION

GILLELEJE BYCENTER

HAVNEN

STRANDEN

OKTOBER ‘43 HUSET

GILLELEJE KIRKE

DET GAMLE 
FISKERHUS

SKULPTURHAVE

NYT MUSEUM

BYVANDRINGER

FYRTÅRNSMUSEUM

OKTOBER 1943

STORYLINE
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BRIEFING 
MOODBOARD
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KIRKEN
MOODBOARD
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REDNING
MOODBOARD



 13

SIKKERHED
MOODBOARD
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XXXXX
XXXXXXXXX

DA ALLE ER SAMLET, GLIDER EN 
STOR SKYDEDØR STILLE TIL SIDE, 
OG VI GÅR IND I FISKERHUSETS 
SIDEFLØJ, HVOR EN BRED TRAPPE 
FØRER NED I MØRKET.
NEDSTIGNING

”

RUMMET ER FYLDT MED SMALLE 
LYSSTRÅLER FRA LOFTET, 

OG UNDER HVER LYSSTRÅLE 
HØRES STEMMER  

– VI MØDER PRÆSTEN, FISKEREN, 
SKIPPEREN OG SVENSKEREN …

BRIEFING

”
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RUMMET ÅBNER SIG OP 
– NÆSTEN SOM EN KATEDRAL 

… STORE, BØLGENDE FORMER I 
LOFTET GIVER KLARE 

ASSOCIATIONER TIL HAV, 
BØLGER – MÅSKE SKYER 

OG STORM …
REDNING

”

RUMMET DOMINERES I 
ØVRIGT AF LAVT PLACEREDE 
LYSKILDER, DER, SOM VAR 
DET LEVENDE LYS, DANNER 
LANGE SKYGGER HEN OVER 
GULVET. VI ER KOMMET TIL 
KIRKEN ...
KIRKEN

”
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XXXXX
XXXXXXXXX

ALLE REJSER SIG, SAMLES OG 
GÅR VIDERE HEN IMOD DEN 
SIDSTE PASSAGE. 
SKARPT DAGSLYS KOMMER OS 
I MØDE … 
SIKKERHED

”

GULVET SKRÅNER GANSKE LET 
OPAD, OG VANDET STOPPER 

CA. MIDTVEJS.  
– VI ER NÅET I LAND PÅ 

DEN SVENSKE KYST 
– VI ER I SIKKERHED. 

SIKKERHED

”
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ARKITEKTUR
MOODBOARD
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PÅ OVERFLADEN KOMMER DISKRETE, 
LAVE OVENLYS TIL SYNE, OG DE 
FREMSTÅR SOM ELEGANTE SKULPTURER 
I DEN NYE MUSEUMSHAVE
LYSET SOM LEDETRÅD

”
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HAVEPLAN 1:200

HØJDERYGGEN PRÆGER MUSEUMS- 
GRUNDEN MED ET MARKANT FALD 
MIDT PÅ GRUNDEN PÅ 6M, HVILKET 
DELER DEN I 3 KARAKTERISTISKE 
LANDSKABSMOTIVER – ’PLATEAUET’, 
’BAKKEN’ OG ’HAVEN’ ...
RELATIONER

”

N
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Auditorium

Garderobe
E

E

Briefing

Epilog

Nedstigning

Prolog

Opstigning

Sikkerhed

Fiskeri

Have

Cafe

Patio

Gammelt hus

KøkkenKirke

Depot

Depot

Udstillingsrum

Udstillingsrum

Udstillingsrum

Projektionsvæg

Udstillingsrum

Redning
Udstillingsrum

Depot

UNDER JORDEN 1:200

MUSEET ÅBNER SIG SOM 
EN UNDERJORDISK, NARRATIV 
SEKVENS AF RUM, HVOR 
ARKITEKTUREN ISCENESÆTTER 
LYS OG SKYGGE, SNÆVRE OG 
ÅBNE RUM I EN FLYDENDE 
BEVÆGELSE ...
LYSET SOM LEDETRÅD

”
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LONG SECTION 1:200

BriefingProlog

Ankomst

Nedstigning

Kirke Cafe

Redning

Fiskeri

DE SKULPTURELLE, UNDERJORDISKE 
UDSTILLINGSRUM BRYDER IGENNEM 
OVERFLADEN UDVALGTE STEDER 
OG STYRER LYSET NED SOM FORTÆL-
LENDE ELEMENT ... 
LIGHT TO TELL

”
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