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VISIONEN:

Et positivt pust til fiskerbyen
D

D

et er vores drøm
at skabe et musealt kraftcenter i Gillelejes gamle bydel
- og samtidig give fiskerbyen et friskt pust.
Chancen er der nu! Vi
har fået tilbudt at købe
det bevaringsværdige
hus Østergade 20.

rømmen er med tiden
at skabe et oplevelsescenter, som tager udgangspunkt i Nordkystens fiskeri og kystkulturer. Med moderne teknologi og århundreders traditioner kan der skabes
et oplevelsesmuseum, som vil
være en rejse værd.

E

nestående og charmerende er ord, der er ant hus med grund
vendt om vort eksisterende
i det gamle
fiskerimuseum, som er indGilleleje, hvor drømrettet i Skibshallerne fra
men kan indpasses
1988/89. Her rummes en udsom en integreret del
Frederiksborg Amts Avis fredag den 30. december 2011
stilling af fiskeriets historie på
af bydelens historiske
miljø. Projektet har et klart fundament i det muse- Nordkysten af Sjælland fra 1200-tallet og frem til i
dag, hvor Gilleleje endnu har Sjællands klart største
umsfaglige.
ettet strammer sig i dagens Danmark fiskerihavn. Skibshallerne er placeret sammen med
om fiskerbyens gamle hovederhverv, som det museet Det gamle Hus, der ligesom Østergade 20, er
fremgår af fotostaten fra Frederiksborg Amts Avis fra omkring 1800 og bevaringsværdigt.
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anken med købet af Østergade 20 er straks at skai december 2011. Den historiske bydel har i årevis
be forbindelse mellem de nuværende museer og
været overset af de kommunale myndigheder. Det,
som tit fremhæves som Gillelejes miljø- og turistom- den gamle bydel og havnen. Bygningerne kan i starten uden væsentlige ombygninger anvendes til bl. a.
råde, forfalder langsomt.
mødelokale, arrangementer og udstillinger, herunder
essourcerne er der ikke, siger kommunen. Gilen skildring af Gillelejefiskernes redningsaktion unleleje og Omegns Museumsforening vil med
der 2. verdenskrig, hvor jøder for næsen af tyskerne
købet af Østergade 20 bevare en del af det gamle Gilblev sejlet til Sverige. Begivenhederne fandt netop
leleje og samtidig åbne op så foreningens nuværende
sted i de omgivende stræder og huse, samt i Gilleleje
museer - Det gamle Hus og Skibshallerne, som er
Kirke, nabo til museumsgrunden. Mange udenlandske
gemt lidt af vejen - bliver en integreret del af miljøet
og danske turister kommer hvert år for at besøge de
omkring havnen og den gamle bydel. Samtidig vil køsteder, hvor historien udspillede sig.
bet af Østergade 20 skabe mulighed for en fremtidig
ealiseringen af vor drøm vil ske i fuld forståelse
udbygning, som kan give området positiv energi.
med det statsanerkendte Holbo Herreds Kulstergade 20 er et bevaringsværdigt hus fra først turhistoriske Centre, HHKC, der i dag står for de kuli 1800-tallet i typisk Gillelejestil. Grunden dan- turhistoriske museer og arkiver i Gribskov kommune.
ner i dag en barriere mellem museumsforeningens to
ret 2012 skulle gerne blive året, hvor Gilleleje
museer og den gamle bydel med Havnen og de mange
og Omegns Museumsforening kan lægge kimen
turister. Ved købet vil ejendommen i stedet skabe
sammenhæng mellem by og museum. Østergade 20 til et musealt oplevelsescenter, der kan give den gamle
ejes af en ældre “gil’lejer”, som ønsker at sælge til fiskerby et positivt indspark.
erfor gælder det om at sikre ejendommen Østermuseumsforeningen. Grunden til Østergade 20 er ret
gade 20 for fremtiden, idet et salg til anden side
stor. Sammen med museumsforeningens nuværende
arealer giver det mulighed for at bygge omkring 500 for altid vil ødelægge muligheden for at realisere vor
drøm.
kvadratmeter til de eksisterende bygninger.

R

Ø

R

Å
D

Gilleleje og Omegns Museumsforening
-- den røde tråd mellem fortid og fremtid --
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Levende Museumsmiljø mellem
Gilleleje Hovedgade og Østergade
Det bevaringsværdige og karakteristiske hus Østergade 20 i Gilleleje set fra vest.

Et køb vil skabe et “museumsstrøg” med direkte adgang fra havnen til
museumsområdet med Det gamle Hus og fiskerimuseet Skibshallerne
Ejendommen Østergade 20 i Gilleleje med det bevaringsværdige hus fra begyndelsen af 1800-tallet
er til salg og kan erhverves af Gilleleje og Omegns
Museumsforening. Beløbet er ikke forhandlet. Men
ejeren er interesseret i at sælge til Gilleleje og Omegns Museumsforening. Den ca. 1880 kvadratmeter
store grund støder mod syd op til Gilleleje Museumsforenings areal, hvor der dels er en interiørudstilling
i Det gamle Hus, dels er et museum i bygninger fra
1988/89 med udstilling af fiskeriets historie på Nordkysten af Sjælland fra 12-1300 til i dag.
Museumsforeningen ønsker at erhverve ejendommen med henblik på:
t bevare huset og miljøet med de gamle,
hvidkalkede huse i Østergade i Gillelejes
gamle bydel. Et af museumsforeningens vedtægtsbestemte formål er:
” .....at arbejde for, at karakteristiske og tidstypiske
bygninger, veje/stræder, byrum m.v. i Gilleleje og
omegn søges vedligeholdt og bevaret eller fornyet
med respekt for bevaringsmæssige hensyn …”
t skabe et kulturhistorisk strøg fra Havnen
gennem stræderne i den gamle bydel til Østergade og videre op til Hovedgaden med Det gl. Hus
og Skibshallerne. Et sådant kulturstrøg vil være
naturligt i lyset af Østergade-ejendommens nære
beliggenhed ved havnens arealer. I forvejen har
museumsskibet ”Vilhelm” kajplads i havnen for
enden af dette strøg. Desuden vil adgang fra Østergade i høj grad forbedre tilgængeligheden til museumsområdet og bidrage til en større synlighed.
I dag er museumsforeningens ejendomme på

a
a
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Gilleleje Hovedgade “klemt inde” uden forbindelse til Den gamle By og Havnen.
t skabe mulighed for at besøgende kan få en
oplevelse af, hvad der skete i Gilleleje under
2. verdenskrig i forbindelse med gillelejefiskernes
sejlads af danske jøder til Sverige. Flere huse i
Østergade og Gilleleje Kirke dannede ramme om
disse begivenheder. Ejendommen ligger lige op af
Gilleleje kirke, der årligt besøges af mange udenlandske og danske turister. Der mangler i dag i høj
grad mulighed for at fortælle denne historie, hvor
den foregik.
t anvende ejendommen til udbygning af de eksisterende udstillinger og sikre, at man får mulighed for at opføre yderligere museumsbygninger.
Købet vil muliggøre en forholdsvis hurtig udbygning af fiskerimuseet i Skibshallerne med udendørs
opstillinger. Den øvrige del af Gilleleje Museum skal
inden for få år flytte fra de nuværende lokaler vest
for byen til et nybyggeri “Kulturhavn” i bymidten.
Museets to udendørs opstillinger, fiskekutteren Maagen og et af de første sommerhuse for “almindelige
danskere” fra ca. 1950 (se fotos side 10 og 11) vil
kunne flyttes til Østergade 20 og indgå naturligt i Museumsstrøget.
Maagen viser, hvordan jøderne i oktober 1943 gemte
sig i fiskekutterne på vej mod friheden i Sverige. Sommerhuset er på ti kvadratmeter og havde plads til fire
personer.
Lederen af Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre,
museumsinspektør Søren Frandsen, er enig i disse betragtninger.

a

a

Når de egentlige museums-og udstillingsfaciliteter er opført i etape 3, kan Museumsstrøget se ud som på tegningen herover. Tegningen er set fra gårdspladsen til huset Østergade 20 og sydpå mod de nuværende Skibshaller, som ses
øverst.

Udbygningsetaper

Projekt Østergade 20 kan opdeles i etaper, som kan gennemføres efterhånden som økonomien er
tilvejebragt.
Etape 1:
Køb af ejendommen Østergade 20 og sikring af bygningerne. Renovering af grundarealet og
indretning af adgangsfaciliteter fra Østergade til Skibshallerne og Det gamle Hus.
Etape 2:
Renovering af bygningerne og evt. fjernelse af lagerbygning.
		
Museumsforeningen vil bevare bygningernes ydre og indrette mødelokale, køkken,
		
kiosk og cafe.
Etape 3:
Indretning/nybygning af egentlige museums- og udstillingsfaciliteter på grunden.
Etape 1 og 2 skal ske inden for en kortere tidsramme. Den sidste etape kan gennemføres når der kan
skaffes de nødvendige midler.
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Eksisterende forhold

Etape 2 - renovering

Fra skjult museum til oplevelsescenter
Skitserne på denne og næste side viser en mulig
udbygning af et samlet museums/oplevelsescenter.
Museumsforeningens nuværende grund er anført på nederste halvdel af tegningerne.
På tegningen herover til venstre ses de eksisterende forhold med Skibshaller og Det gamle Hus
nederst og øverst Østergade 20 med det tidligere
øldepot opført i gasbeton.
På tegningen herover til højre ses en renoveret
ejendom Østergade 20, hvor der for små midler er
lukket op så Skibshallerne og Det gamle Hus får
en alternativ indgang fra nord, Østergade. Øldepotet er revet ned. På tegningen er indføjet en mulig
placering for Gilleleje Museums fiskekutter Maagen (se foto side 10) og det gamle sommerhus fra
omking 1950 (se fotos side 11). Desuden er en
del af træerne på grunden Østergade 20 fjernet
for at lette adgangen til museumsgrunden.
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Forholdene gør det i dag svært at finde Det gamle Hus og ikke mindst Skibshallerne. Det gamle
Hus ligger lige ud til den befærdedede Gilleleje
Hovedgade og overses let når bilerne farer forbi.
Skibshallerne ligger inde på grunden godt gemt
væk.
På tegningen på side 7 er der vist en mulig udbygning til et musealt oplevelsescenter. Der er
indføjet en række huse i “Gilleleje-stil” med
plads til udstillinger, kontorer etc.
Museumsforeningens grund skråner mod nord.
Og Skibshallerne er bygget på en 3-5 meter høj
skrænt (den oprindelige kystskrænt).
Det vil være muligt at skabe udsigt over den
gamle bydel, havnen og Øresund/Kattegat - og
derved knytte forbindelsen mellem museumscenteret og det, det omhandler: Fiskeriet, kystkulturen, jødernes flugt til Sverige.

Etape 3 - Mulig udbygning og haveanlæg
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Kulturhavnsprojektet

Kirke

Ca. 100 meter på
det store billede
De to luftfotografier viser Østergade 20s placering i Gilleleje.
Der er ca 400
meter til Torvet og
det kommende
“Kulturhavnscenter”.
Der er 200 meter
til lystbådehavnen
og de mange sejlende gæster.

Gilleleje
8

Vores projekt

Kulturhavnsområdet, hvor der skal
bygges supermarkeder, bibliotek
og museumsfaciliteter.

Området, hvor
museumsforeningen ønsker at
udvide. På udsnittet til venstre
er Østergade 20
og grunden markeret med rødlig
streg.
Museumsforeningens nuværende
areal er markeret
med blåt.

set fra oven

Det kulturhistoriske strøg

Den gamle del af Gilleleje og den nuværende
moderne bys centrale dele ligger få hundrede
meter fra hinanden, som det ses af illustrationerne på side 8.
Gilleleje er opstået i tæt samklang med havet
og fiskeriet.
Inden havnen blev bygget i 1872, blev
fiskene landet på stranden, der hvor Søborg
Kanal i dag løber ud i havnen.
På tegningen herover er det kommende Museumsstrøg mellem museumsforeningens nuværende ejendom Hovedgaden 49 og Østergade 20 udvidet med de eksisterende by- og
gademiljøer.
Afstanden mellem Museumsstrøget og byens Torv og forretninger er ca. 400 meter.
Afstanden fra Museumsstrøget til lystbådehavnen med tusinder af besøgende sejlere er
blot lidt over 200 meter.

Østergade 20 består af to længer. Fotografiet
er taget fra øst mod vest. På side 4 ses ejendommen fra vest.
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Facts og forudsætninger
Det samlede museumskompleks efter køb af
Østergade 20 vil bestå af følgende tre matr. nre.
alle af Gilleleje by:
Det gamle hus på Hovedgaden 49: matr. nr. 75
Skibshallerne Hovedgaden 49: matr. nr. 50b
Ejendommen Østergade 20: matr. nr. 50a
Ejendommen Østergade hedder 20 A, men der er
ikke noget 20 B.
Ejendommen er omfattet af bevarende lokalplan
nr. 15.31 for Det gamle Gilleleje og ligger i delområde B.
Anvendelsen af området: boligformål samt med
byrådets godkendelse mindre restaurationsvirksomhed, pensionater og lignende erhvervsformål,
som naturligt kan indpasses i området uden at ændre dets karakter, og som ikke medfører ulempe
for de omkringboende eller medfører behov for
parkering, som ikke kan opfyldes på ejendommen.
Bebyggelsesprocenten for området er 35% (ved
særtilfælde dog ikke over 50%).
Parkering: Én plads pr. 50 m2 etageareal (erhverv).
Husdybde: ikke over 7 meter - længehuse.

Tag: symmetrisk sadeltag, mindre kviste og veluxtagvinduer tilladt.
Facader: pudsede i hvid eller lys jordfarve.
Østergade 20:
Grundareal: 1880 m2.
Eksisterende bebygget areal: ca. 180 m2.
Eksisterende tidligere øldepot på ca. 150 m2 er
ikke medregnet, idet det forudsættes nedrevet.
Byggemulighed for Østergade 20: 35% af 1880
= 658 m2.
Restbyggemulighed: 658-180 = 478 m2.
Hovedgaden 49:
Omfatter to matrikelnumre, 75 og 50b. 75 er den
oprindelige grund til Det gamle Hus på Hovedgaden 49. 50b er tilkøbt i 1980-erne fra Østergade
20 (det er formentlig fra denne grund at der engang har været et nummer Østergade 20 B).
Matrikelnummer 75 er på 910 m2 med en bebyggelse på 125 m2.
Matrikelnummer 50 er på 943 m2 og bebygget
med Skibshallerne på 325 m2.
Bebyggelsesprocenter på henholdsvis 14 og 34.
Samlet bebyggelsesprocent for museumsforeningens ejendomme på Hovedgaden 49 er 24.

Gilleleje Museum har indrettet den gamle fiskekutter Maagen med tableauer af
hvordan jøderne blev gemt i skibene under flugten til Sverige i 1943.
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Økonomi Østergade 20

Overslag november 2011 (excl. moms)
Etape 1:
Køb af ejendommen Østergade 20 og sikring af arealet.........Se selve ansøgningen.
Grunden forudsættes ryddet ved frivilligt arbejde af museumsforeningen.
Drift af ejendommen Østergade 20
Varme, el, vand ............................................. kr. 20.000
Vedligehold.............................................
kr. 10.000
						
ialt
kr. 30.000 afholdes af museumsforeningen
Ejendomsskat.........................................
forventes afholdt af Gribskov kommune
		
Museumsforeningen har eksisteret siden 1929 og repræsenterer over 1000 menne		
sker. Der er pt. over 600 medlemmer, hvoraf de fleste er familiemedlemskaber.
		
Se iøvrigt Gilleleje og Omegns Museumsforenings seneste regnskab (side 12), hvoraf
		
det fremgår at foreningen har årlige kontingentindtægter på ca. 100.000 kroner.
Etape 2:
Renovering af Østergade 20, ca. 180 m2 à kr. 5000 pr. m2.
Nyt stråtag, isolering, nedrivning af indvendige vægge, maling etc,
indretning af mødelokale med tilhørende køkken og toiletforhold.
Nedrivning af øldepot.
I alt kr. 900.000 oprundet til ........................................................................ kr. 1 mill.
Etape 3:
Opførelse af nye bygninger i alt max. 478 m2 á kr. 15.000 pr. m2 incl. indretning af
depotrum på 1. sal svarende til 300 m2..........................................		
kr. 4,5 - 5 mill.

Tv. et kig
ind i det
bevarede
sommerhus
fra ca. 1950.
Det var på
10 m2
og havde
plads til
to voksne
og to børn.
Herover ses
sommerhuset
udefra.
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Fra udstillingen i
Skibshallerne.
Øverst
drager tre mand
i båden Dorthea
af Gilleleje
kort efter 1900
“drivnæringer”
(sildegarn) efter
en nat på havet.
Til højre ses en
illustration af
hvordan man
brugte
snurrevod i
det tidlige
1900-tal.
Begge modeller
og mange flere
er udført af
museumsforeningens
tidligere formand,
montør og
fabrikant
Carl Petersen.
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Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre
- Gribskov museumsvæsen i opbrud

De kulturhistoriske museer i Gribskov kommune drives af den selvejende institution Holbo
Herreds Kulturhistoriske Centre, HHKC, der
blev stiftet i 1999. Indtil da var det Gilleleje og
Omegns Museumsforening, der drev det statsanerkendte museumsvæsen i Helsinge og Græsted-Gilleleje kommuner (de to kommuner, som i
dag udgør Gribskov kommune).
HHKC er stiftet af Gilleleje og Omegns Museumsforening, Arkiv og Museumsforeningen for
Helsinge og Omegn samt Helsinge og GræstedGilleleje kommuner (nu Gribskov kommune).
HHKC driver i Gilleleje Det gamle Hus og
Skibshallerne, der har åbent i sommermånederne.
Bygninger og grund ejes af Gilleleje og Omegns
Museumsforening.
HHKC driver i Gilleleje også Gilleleje Museum
i Pyramiden, Vesterbrogade 56. Dette museum
har åbent hele året.
Gribskov kommune har meddelt at Gilleleje
Museum skal flyttes til Gilleleje Centrum, hvor
Superbrugsen i Gilleleje står bag et større projekt,
kaldet Kulturhavnen, som skal huse to supermarkeder, lejligheder, forretninger og et kulturområde med bl.a. bibliotek og museum. Kommunen vil sælge det bygningskompleks, Pyramiden,
hvor bibliotek og museet i dag har til huse.
Flytningen skal ske i løbet af nogle år.
Samtidig med disse flytteplaner, undergår museumsvæsener i hele landet i disse år store forandringer. Museer lægges sammen til større enheder. I Nordsjælland er de lokale museer i blandt
andet Helsingør, Hillerød og Gribskov blevet
enige om et forpligtende samarbejde, men ikke
sammenlægning.
HHKC har blandt andet speciale i nordkystens
fiskeri, som udstillingen i Skibshallerne vidner
om. Intet andet sted i Nordsjælland er der noget, som tilnærmelsesvis kan sammenlignes med
Skibshallerne.
Gilleleje og Omegns Museumsforening ser
derfor en oplagt mulighed for at fokusere endnu
mere på nordkystens fiskeri og de mennesker,
som drev dette fiskeri. Med et køb af Østergade
14

Fotografiet på modsatte side er fra udstillingen på Gilleleje Museum om Jødernes
flugt til Sverige under Anden Verdenskrig.
Opstillingen illustrerer jøderne, som
gemte sig på kirkeloftet, men blev taget af
Gestapo i oktober 1943

20 er der mulighed for at skabe et lokalt og nord.
sjællandsk museumscenter med baggrund i den
største fiskerihavn på Sjælland.
Gribskov kommune har iøvrigt udpeget Gilleleje som turistcenter i “Kongernes Nordsjælland”.
Med et kommende Museumsstrøg, som vi håber
at kunne skabe ved købet af Østergade 20, vil der
være mulighed for udendørs og indendørs udstillinger. Et moderne museum i samarbejde med
biblioteket i Kulturhavnsprojektet vil passe fint
sammen med et udvidet museumsprojekt i de historiske rammer i den gamle bydel. Der er kun ca.
400 meter mellem de to projekter.
Borgmester i Gribskov kommune, Jan Ferdinandsen, har på et møde i juni 2011 givet udtryk
for, at han synes projektet Østergade 20 er en god
ide.
Museumsforeningen kan imidlertid ikke alene
klare opgaven økonomisk uden støtte fra fonde.
Museumsinspektør Søren Frandsen, HHKC, har
ligeledes udtalt sin støtte til projektet og oplyst, at
HHKC meget gerne medvirker.

Gilleleje og Omegns Museumsforenings logo
med Vilhelm, Det gamle Hus og Nakkehoved
Fyr.

Gilleleje og Omegns Museumsforening
og museerne i Gribskov kommune
Gilleleje og Omegns Museumsforening blev stiftet i 1929 - og i 1938/39 købte man Det gamle Hus
på Hovedgaden. Gilleleje Museum/Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre har været statsanerkendt
i mere end 60 år.
I 1989 indgik Gilleleje Museum/Gilleleje og Omegns Museumsforening en samdriftsaftale med
Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner, og i 1999 blev samarbejdet helt gennemført ved dannelsen
af HHKC.

HHKC driver i 2012:

Det gamle Hus og Skibshallerne, Hovedgaden 49, Gilleleje
Ejes af Gilleleje og Omegns Museumsforening
Veteranfiskekutteren Vilhelm med plads i Gilleleje Havn
Ejes af Gilleleje og Omegns Museumsforening
Gilleleje Museum, Vesterbrogade 56, Gilleleje
Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved
Helsinge Bymuseum, Kongensgave, Helsinge
Ramløse Mølle og Håndværkermuseum, Ramløse
Pibe Mølle
Laugø arbejdende smedie, Laugø
Gribskov Lokalarkiv, Græsted
15
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Gilleleje Fiskerlejes historiske
huse beskrevet i 1989

Kortet på modstående side er en oversigt over de historiske huse i Gilleleje, som de blev beskrevet i
bogen Historiske Huse i Gilleleje Fiskerleje 1989.
Østergade 20 og museumsforeningens nuværende hus på Gilleleje Hovedgade ligger i to grupper af
ældre huse adskilt af den gamle kystskrænt. Tilsammen giver husene Den gamle Bydel sit unikke
præg.
Numrene på kortet på modstående side refererer til:
1. Østergade 20
2. Det tidligere Wiibroedepot opført af gasbetonsten.
3. Skibshallerne fra 1988/89
4. Det gamle Hus
Historiske Huse i Gilleleje Fiskerleje 1989 er udgivet af Nationalmuseet, Miljøministeriet, Planstyrelsen og Gilleleje Museum.
Udsnit fra bogens kapitler om de berørte ejendomme er kopieret ind på siderne 18-22.

50a på matrikelkortet herover er ejendommen Østergade 20. 75 er museumforeningens
Det gamle Hus og 50b er matriklen med Skibshallerne.
17
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De historiske huse i Gilleleje

De næste sider er taget fra bogen Historiske Huse i Gilleleje
Fiskerleje fra 1989. Forsiden ses på modstående side. Vi har
vedlagt bogens tekster og fotografier af Østergade 20 og Gilleleje og Omegns Museumsforenings ejendom Hovedgaden
49.

19
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Gården til Hovedgaden 49 i 2011.
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Herover Vilhelm for fulde sejl (Foto: Finn Nielsen) og opstilling i Skibshallerne.

Forside- og bagsidefotos:

Udsnit af fotografi af en typisk fiskerbåd på 22 fod med sprydstagesejl fra midten af
1800-årene. Den er opstillet i Skibshallerne. Båden hedder Thora, og er bygget 1880 i
Hornbæk. Der kunne være op til syv mand ombord ved sildefiskeri. Manden på bagsidebilledet er formanden for museumsforeningen Svend Henrik Svendsen.

Foto side 2:

Museumsforeningens veteranfiskekutter Vilhelm fra 1888, som i dag vedligeholdes af
et aktivt skibslaug under museumsforeningen. Ligger til daglig i Gilleleje Havn. Båden
er bygget i 1888 i Lynæs, men har fisket fra Gilleleje fra 1900 til midt i 1960-erne. Den
blev restaureret i årene omkring 1990.

Farvefotografierne på side 22:

Nederst til venstre ses den grafisk smukke sydgavl på sidebygningen af Det gamle
Hus.
Nederst til højre en af Danmarks ældste fiskerbåde. Den hedder Rap og er bygget i
1857 i Espergærde og nu opstillet i Skibshallerne. Den er i så dårlig stand, at den ikke
kan søsættes. Den er oprindelig bygget af træstykker, hvoraf mange ikke var beregnet til både. Trods det og trods utallige reparationer, har den skaffet føden til familier
i årtier. Båden indgår i et tableau om fiskere, der lander sild på stranden i Hornbæk i
midten af 1800-årene. I baggrunden skimtes et maleri af P. S. Krøyer fra 1875 “Morgen
i Hornbæk” fra netop stranden ved Hornbæk.
Over fiskebåden ses Det gamle Hus i 2011 fotograferet fra sydøst.

Kolofon
Ansøgning og prospekt er udarbejdet af Gilleleje og Omegns Museumsforenings
Byudvalg, bestående af foreningens formand Svend Henrik Svendsen, næstformand
Tonny Palbo, bestyrelsesmedlem Annelise Torne Zinck og æresmedlem Lars Thomas
Thomsen. Prospektet er godkendt af foreningens bestyrelse december 2011.
Hvor intet andet er anført er billederne taget af journalist Lars Thomas Thomsen,
som også har stået for tekst og opsætning.
Skitser og tegninger på side 5,6,7 og 9 er udført af arkitekt m.a.a. Annelise Torne
Zinck.
Gilleleje og Omegns Museumsforening er en privat forening, som ikke modtager offentlige tilskud.
Trykt på Gilleleje Museum 2012.
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