
NOTAT OM DRIFTS- OG MUSEUMSKONCEPT FOR ET NYT MUSEUM I GILLELEJE

Dette notat rummer et forslag til et drifts- og museumskoncept for et nyt museum i Gilleleje. 
Notatet er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Birgit Sørensen og Lisbeth W. Hamborg
fra Gilleleje og Omegns Museumsforening og Ole Lass Jensen og Ida Rosenstand Klahn fra 
Museum Nordsjælland. Forslaget fremlægges i første omgang som et internt notat til drøftelse 
med repræsentanter fra Gribskov Kommune og er ikke behandlet af museumsforeningens og 
museets bestyrelser. 

DRIFTSKONCEPT

Museet og museumsforeningen ser det som en forudsætning for det nye museumsprojekt, at 
det kommende museum bliver en del af Museum Nordsjælland og ikke et selvstændigt museum
med egen ledelse og bestyrelse.

Oprettelsen af det nye museum kan f.eks. ske efter den model, som Slots- og Kulturstyrelsen har
skitseret på mødet med repræsentanter fra Gribskov Kommune og Museum Nordsjælland d. 23.
november 2015: Der oprettes en styregruppe for projektet, hvor Gribskov Kommune, Museum 
Nordsjælland og Gilleleje og Omegns Museumsforening er repræsenteret sammen med et antal
kompetencemedlemmer, og der ansættes en projektleder. Styregruppens og projektlederens 
opgave er at virkeliggøre museumsplanerne. Det museumsfaglige indhold udvikles af Museum 
Nordsjælland og projektlederen i samarbejde med eksterne rådgivere. Når museet står færdigt 
med bygninger og udstillinger, drives det efterfølgende som en afdeling af Museum 
Nordsjælland, hvor museumslederen refererer til Museum Nordsjællands direktør.

Byggegrunden for det nye museum omfatter i dag to matrikler, der ejes af hhv. Gilleleje og 
Omegns Museumsforening og Gribskov Kommune. I forbindelse med projektet kan 
museumsforeningen overdrage sin del af byggegrunden til Museum Nordsjælland ligesom 
Gribskov Kommune kan overdrage sin del. Alternativt kan museumsforeningen sælge sin grund 
til Gribskov Kommune. Det må undersøges, hvilken løsning, der er den mest hensigtsmæssige 
og realistiske. 

Museumsforeningen skal sikres lokale- og mødefaciliteter i den nye museumsbygning efter 
nærmere aftale.

MUSEUMSKONCEPT

Udstillingerne i det nye museum skal formidle to hovedfortællinger: 

23. maj 2016

GILLELEJE OG OMEGNS 
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• ”Kystkulturen” – dvs. Gillelejes udvikling som fiskerby og kystfiskeriets historie.
• Begivenhederne i oktober 1943, hvor danske jøder blev sejlet fra Gilleleje til Sverige.

Museumsbygningen skal desuden rumme lokaler til skiftende udstillinger om Gillelejes og 
egnens historie. Det vil både sikre, at museet vedvarende er aktuelt –  også for de lokale 
borgere – og at Gillelejes og egnens historie fortsat kan formidles bredt. Det sidste aktualiseres 
af, at de nuværende udstillinger i Pyramiden nedtages som følge af kommunens frasalg af 
bygningen. 

I planerne for det nye museumsbyggeri kan det samlede areal benyttes til nyt byggeri, hvis de 
nuværende skibshaller nedrives, eller der kan laves en samlet plan, hvori skibshallerne indgår. 
De to fiskerhuse, Østergade 20 og Hovedgaden 49, bevares i deres oprindelige stil. Hvordan 
fiskerhusene skal indgå i museumskonceptet har arbejdsgruppen ikke diskuteret, men det er 
vigtigt, at det nuværende havemiljø i tilknytning til Østergade 20 og Hovedgaden 49 bevares, 
således at haven bl.a. kan anvendes til udendørs café og legeplads og til sommerarrangementer 
som de nuværende sildeweekender og egnsspil.
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