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VEDTÆGTER FOR
ARKIV- OG MUSEUMSFORENINGEN FOR HELSINGE KOMMUNE.

§ 1. Navn

Foreningens navn er:
Arkiv- og Museumsforeningen
for Helsinge Kommune.

§ 2. Formål

Foreningens formål er
at udbrede kendskabet til og
vække interessen for Helsinge
Kommunes lokalhistorie og
dennes sammenhæng med Danmarks
historien.
Dette formål søges hovedsageligt
nået ved:

- at støtte og fremme Helsinge
Kommunes Lokalhistoriske Arkiv*s
kulturhistoriske aktiviteter.
- at formidle lokalhistorien gen
nem foredrag, udstillinger, eks
kursioner og lignende aktiviteter.
- at udgive/og eller støtte publika
tioner med lokalhistoriske emner
af almen interesse.
- at indsamle og bevare genstande,
arkivalier og lignende af kulturhi
storisk art.
De indsamlede genstande og arkiva
lier indgår i Helsinge Kommunes
Lokalhistoriske Arkiv og Museum.

- endvidere ønskes formålet fremmet
gennem samarbejde med andre for
eninger og institutioner herunder
Laugø Smedie, Ramløse Mølle samt
fremtidige museumsinstitutioner,
der arbejder for bevarelse af vor
kulturarv.
§ 3. Medlemskab

Som medlem kan optages alle med
interesse for Helsinge Kommunes
historie.
Foreninger og institutioner kan
optages som medlem med rettigheder
svarende til eet medlemskab.

§ 4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens
højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling af
holdes hvert år i januar kvartal.
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Den indvarsles med 14 dages varsel
ved skriftlig henvendelse til med
lemmerne med angivelse af dagsorden.
Dagsordenen skal indeholde mindst
følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virk
somhed.
3. Forelæggelse af det reviderede
regnskab til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag (skal være for
manden skriftligt ihænde 5 hver
dage før generalforsamlingen).
. 6. Valg:

a. Bestyrelsesmedlemmer.
b. 2 suppleanter til bestyrelsen.
c. 2 revisorer
d. Repræsentantskab.
7. Eventuelt.
Extraordinær generalforsamling afholdes når
bestyrelsens flertal beslutter det, eller
når mindst 2o medlemmer begærer det ved
skriftlig henvendelse til formanden med op
lysning om dagsordenen.
Bestyrelsen indkalder da den extraordinære
generalforsamling inden en måned med 14
dages varsel.
Beslutninger på generalforsamlingerne træf
fes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog
§7 om vedtægtsændring. Der kan ikke stem
mes ved fuldmagt.
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar
til 31. december.
§ 5. Bestyrelsen/
Revision.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf
1 medlem udpeges af Landliggersammenslut
ningen og 6 medlemmer, der vælges på gene
ralforsamlingen for 2 år af gangen.
Det tilstræbes at formanden og kasserer ikke
afgår samtidigt.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand,
næstformand, sekretær og kasserer.
Derudover vælger bestyrelsen - blandt sine
medlemmer - 1 repræsentant med en 1-årig
funktionsperiode til Helsinge Kommunes Mu
seumsudvalg .
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Bestyrelsen fastsætter selv sin forretnings
orden og fører protokol over sine forhand
linger .
Udover bestyrelsen vælges 2 revisorer med
2-årig funktionsperiode og således at beg
ge ikke afgår samtidigt. Ved første valg
afgør lodtrækning hvilke tre bestyrelses
medlemmer og hvilken revisor, der skal af
gå ved første efterfølgende generalforsam
ling .
§ 6. Repræsen
tantskabet

På generalforsamlingen vælges op til 3o
sognerepræsentanter der tilsammen udgør
foreningens repræsentantskab.
Det er sognerepræsentantskabets opgave at
være det Lokalhistoriske Arkiv- og Museums
tillidsmænd/kvinder i kommunens syv kirke
sogne.
Repræsentantskabet vælger selv sin for
mand og næstformand.
Repræsentantskabet afholder to årlige
fællesmøder med bestyrelsen, idet der
afholdes et efterårsmøde i oktober må
ned og et vintermøde i forbindelse med
den ordinære generalforsamling.

§ 7. Vedtægts
ændring/
opløsning

Til vedtægtsændring eller beslutning om
foreningens opløsning kræves at mindst
halvdelen af medlemmerne er til stede.
Er dette ikke tilfældet, indkaldes, med
mindst 8 dages varsel, til ny generalforsam
ling, der er beslutningsdygtig uanset an
tallet af deltagere. Til vedtagelse kræves
3/4 af de afgivne stemmer.
Ved foreningens opløsning tilfalder for
muen Helsinge Kommunes Lokalhistoriske
Arkiv- og Museum.
Således vedtaget på den extraordinære gene
ralforsamling i Helsinge den 12. november
1984 og erstatter vedtægterne af 27. august
1973.

Holger Søeborg Petersen
Dirigent.

Anders Friedrichsen
Formand.
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"MED GRIBSKOVBANEN PA SIGHTSEEING FOR 100 AR SIDEN"
af HENRIK RAPHAEL ZIP SANE

med et stort beløb og Frederiksborg Amtsråd kunne ved sogne
kommunal kautionering udrede resten. Gribskovbanen var en

"Fra Det Sjællandske Jernbaneselskabs Banegaard i Hillerød
fører et Sidespor hen til en overdækket Vognhal, hvorpaa
der med store Bogstaver læses GRIBSKOVBANEN".

Her er vores udgangspunkt, i disse ord som er hentet fra

"Illustreret vejviser på udflugter mellem København og Hel

singør" fra 1880'erne. Gribskoven var dengang blevet et
yndet turistmål efter at den oprindelige banestrækning fra
Hillerød til Græsted var blevet indviet i 1880. Allerede i

1873 havde regeringen lagt havldelen af anlægskapitalen på
bordet. Da almindelige aktietegning for resten af denne ka
pital bestemt ikke blev et tilløbsstykke, var det heldigt
at grev Frijs af Frijsenborg forestod en udtørring af Søborg

realitet.
Der havde været mange illusioner omkring jernbanen. Således

havde man forestillet sig, at strækningen har skulle være
den første i en serie af forbindelser mellem Hillerød og
"Kompasset rundt", således f.eks. Hillerød-Roskilde. Man
forestillede sig Hillerød som jernbaneknudepunkt til afløs
ning for København og i den forbindelse så man også frem til

Hillerød-Græsted strækningens forlængelse til Gilleleje, som
iøvrigt kom i 1896, idet man håbede på, at et stort havnean
læg her kunne bruges som vinterhavn for København og "derved
sikre forbindelsen til Jylland" i vinterhalvåret.

sø, for derfor kunne greven jo se arealernes værdistigning

Illusionerne skød altså også dengang langt over, hvad be
sindige investorer kunne se det nyttige i og det blev simpel

forude, hvis der blev jernbaneforbindelse. Så sprang han til

jordspekulation der gennem grev Frijs blev anledning til an-

Jærnbanevogne paa Gribskovbanen
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lægsprojektets gennemførelse. Med banen kom der en blomstren
de turisme, som i de følgende årtier erobrede Gribskovens
seværdigheder. Togstammen bestod dengang af en vogn med
anden klasses kupé til 8 personer, post- og bagagerum, samt
tredie klasses kupé til 10 personer og en blandet kupé til

21 personer. Den nævnte tredie klasses kupé havde iøvrigt

seperate herre- og dameafdelinger. Hertil kom så om sommer
en en såkaldt "Aaben Imperiale", med plads til 40 mennesker

og endelig et par godsvogne samt en reservepassagervogn med
plads til ikke mindre end 62 personer.

Vores iøvrigt anonyme rejseleder fra 1880*erne er fyldt med
lovprisninger omkring det hele arrangement; Grivskovens skøn

hed, som ved jernbanestrækningen gøres tilgængelig, giver

således anlednihg til citater fra både Søren Kierkegaard og

Johan Ludvig Heiberg.
Den næste opfordring fra vores vejviser går på at "bestige

et lille Bjerg" nemlig Fruebjerg, som trods besværet værd.

Fra Frederiksborg slotstinder i den ene side af synsfeltet
og til horisonten ude over den flade Arresø i den anden side
beriges turisten. I godt vejr kan den helige hen på efter

middagen endog se helt til Tibirke Kirke.

Det næste holdt på banen er kort efter den gamle Burresø.
nemlig i Maarum, hvor den rejsende opfordres til en rask
spadseretur af landevejen til Esrum Kloster og den smukke

Tingbakke. Her skal der ses på bøgetræer af ufattelige stør
relser, og dernæst skal man skynde sig tilbage til banen for
at kunne nå ved næste holdeplads i Saltrup at få den fulde
udsigt fra Sundet og Kulien til Nakkehoveds hvide fyrtårne,
inden solen er væk. Her begræder vores rejseleder blot, at
den eneste levning fra Søborgs store købstadsperiode er kir
ken, men nuvel, vi haster videre til banens endestation i

Græsted, hvor "anselige Bygninger vidner om, at der her find
es en Hovedstation". Rejselederen opfordrer os så endelig til
at køre med toget tilbage til Kagerup og herfra finde vej til
"den fortrinelige Gjæstgivergaard i Helsinge landsby", hvor
et fortræffeligt måltid kan fås.
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NUTIDEN - DEN SMALLE STI MELLEM FORTIDEN OG FREMTIDEN
Inden for de sidste 10-15 år er der oprettet lokalarkiver
i så godt som hver kommune i Danmark.

Hvorfor er det netop i denne periode at dette sker ?
Det er jo noget, der ligner en folkebevægelse med fællesmøder

på amtsplan og på landsplan og med egen Kursusvirksomhed.

Forklaringen kan kun være, at mange mennesker føler at have
brug for den form for fællesskab, som fortæller noget om vores

fortid og vores egn. Hvilken sammenhæng er der f.eks. mellem
Højskolebevægelsen - vore Forsamlingshuse, - vore Brugser,
Foderstofforeninger, Mejerier og Andelsbevægelser i det hele
taget.

Hvad er baggrunden for oprettelse af Skytte- og Gymnastik
foreningerne og for foreningslivet, som det har overlevet til

i dag.

Var det nogle enkelte fremsynede kvinder og mænd eller var
det nogle samfundsskabte forhold, der fremmede denne udvik

ling.
Denne udvikling er fantastisk spændende - måske fordi det ved
rører os selv - men også fordi vi måske kan lære af det og
måske få en fornemmelse af, hvad der venter os i fremtiden.

Man siger at nutiden er den smalle sti, som forbinder for
tiden med fremtiden.
Lokalarkivet i Helsinge har på mange måder været igangsæt
tende i dette arbejde. Man har tilstræbt, at lokalsamfundet

også på dette område fungerer rationelt bl.a. ved at sørge
for, at så meget som muligt af de klenodier som den enkelte
borger betror os - eller de informationer som kan hentes i
vore Skolearkiver, Kommunearkivet og andre mere eller mindre
offentlige institutioners arkiver bliver afleveret, sorteret,
registreret og opbevaret lokalt.
Villy Larsen
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Fra arkiv og museer!
Sommerens aktiviteter i Laugø og Ramløse fik en god afslut

ning i skolernes efterårsferie med mange gæster hos de gamle

smede og de raske møllere.
Smedien i Laugø, der jo drives i samarbejde med "Metal's

afdeling" i Frederiksværk og Hillerød, har i den forløbne
sæson haft besøg af ialt 2.098 gæster.
Ramløse Møllesforenings aktiviteter trak i løbet af sæsonen

over 3.000 mennesker til møllen og dens hyggelige omgivelser.

Foreningen har som afslutning på dette års sæson påtaget sig

transporten fra Nordvestsjælland til Ramløse af en møllesten,
skænket af møllebygger John Jensen. Stenen vil blive opstillet
på 'kværnloftet så møllerne kan demostrere, hvordan kværning
en foregår.

Arkivet er stadig optaget af ordning og registrering af de

gamle sognekommunes arkiver. Vejby-Tibirke og Ramløse-Annis-

se er helt afsluttede og de renskrevne registraturer er gået
i trykken. Helsinge-Valby sognekommunes arkiv er færdigregistreret og registraturens manuskript er klar til renskriv

ning. Tilbage er så Græsted-Maarum, der er blevet indkomst
journaliseret. Hele arbejdet forventes færdigt i januar
måned.

Arkivet har derudover modtaget Helsinge Menighedsrådsarkiv,
der er indkomstjournaliseret og vil blive registreret i janu

ar måned.

De mange ihærdige frivillige medarbejder har i de forløbne
måneder gjort et stort og solidt arbejde på "arkivafterne"
og andre dage og uden denne indsats var det ikke muligt at

drive vort lokalhistoriske arkiv.

Anders Friedrichsen

SOGNEREPRÆSENTANTER

RAMLØSE:

Fru Astrid Jørgensen

tlf. : (02) 11 21 83

Skorstensfejermester
Jørgen Bredgaard

tlf. : (02) 11 23 86

LAUGØ:

Skoleklubleder Ame Sørensen

tlf.: (02) 29 66 18

VEJBY:

Lærer Kirsten Jørgensen

tlf. : (02) 30 64 93

ANNISSE:

Fhv. vejmand
Knud Hald Pedersen

tlf.: (02) 28 63 59

Sparekasseass. Inger Larsen

tlf.: (02) 29 57 44

HUSEBY:

Fru Sigrid Nielsen

tlf.: (02) 11 22 05

TISVILDE:

Tømrer Børge Jensen

tlf. : (02) 30 73 16

Smed Verner Christiansen

tlf. : (02) 30 81 82

MAARUM:

Gårdejer Svend A. Svendsen

tlf. : (02) 29 63 97

EJLSTRUP:

Fru Inger Larsen

tlf.: (02) 29 44 46

KAGERUP:

Fru Henny Christensen

tlf.: (02) 29 56 67

Fru Ema Holm-Larsen

tlf.: (02) 29 46 10

Fhv. depotejer Hans Mortensen

tlf.: (02) 29 42 65

Ungdomsskoleinspektør
Verner Bak Madsen

tlf.: (02) 29 46 53

Installatør Bent Storgaard

tlf.: (02) 29 46 83

HELSINGE:

Fru Inger Troelsen

tlf.: (02) 29 62 80

Landpostbud Jens Aage Nielsen

tlf.: (02) 29 46 32

Fru Bente Jacobsen

tlf.: (02) 29 41 10

Kontorass. Bente Friedrichsen

tlf.: (02) 29 47 29

HØBJERG:

Overlærer Gunnar Pedersen

tlf.: (02) 29 41 88

SLETELTE:

Gårdejer Villy Larsen

tlf. : (02) 29 46 54

VALBY:

Gårdejer Lise Nielsen

tlf.: (02) 29 60 09

Kirketj ener
Poul Nordahl Petersen

TISVILDELEJE:

Fru Gurli Spiegelhauer

tlf.: (02) 30 82 34

HESSEMOSE:

Malerfonnand Holger B. Moberg

tlf. :: (02) 29 67 46

LOKALHISTORISKE AKTIVITETER

1 986
LØRDAG D. 15. NOV.
KL. 18.00
VEJBY FORSAMLINGSHUS

ONSDAG D. 3. DEC.
KL. 19.30
MAARUM SKOLE

SØNDAG D. 14. DEC.
KL. 13.00 - 16.00
RAMLØSE MØLLE

VEJBYAFT.EN

Folk, musik, sang og
dans i Forsamlingshuset.
JULEN OG DENS SKIKKE

Foredragskredsen i Maarum
sogn. Stud. mag. Sine Carlsen,
Institutet for Folkemindeviden
skab besøget sognet.
JULEMØLLE

Julehygge, julemel, juleglögg
på møllen.

1 987
ONSDAG D. 7. JAN.
KL. 19.30
MAARUM SKOLE

ONSDAG D. 14. JAN.
KL. 19.30
HAVEHUSET,
Helsinge Bibliotek
LØRDAG D. 24. JAN.
KL. 19.30
HØBJERG FORSAMLINGSHUS

ONSDAG D. 11. FEB.
KL. 19.30
MAARUM SKOLE
ONSDAG D. 25. FEB.

KULSVIERLANDET
Cand. mag. Poul Vestergaard
og cand. mag. Claus Schjøtt
Olsen beretter om Kulsvierprojektet.
DE VED DET»

Lokalhistorisk panel beskrivet
"de gode gamle dage".
KOMEDIE

Om dilettanterne og instruk
tøren vil og kan opføres "Du
spørger min Dreng?"
GRIBSKOVSPILLEMÆNDENE

Foredragskredsen byder på
musik, sang og oplæsning.
ÅRSMØDE/SOGNEREPRÆSENTANTSKABSMØDE

