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En stor tak til Hans
Engelund Kristiansen

HUNDESTED LOKALHISTORISKE
FORENING
Stiftet 1992

Som det fremgik af sidste nummer af For
tidsnyt På Halsnæs har Hans desværre måttet
stoppe sine aktiviteter i vores forening på
grund af sygdom.
Det bliver et meget stort savn for os alle,
fordi Hans i alle årene via en imponerende
arbejdsindsats har sat sit præg på foreningen.
Det gælder især vores medlemsblad, Fortids
nyt På Halsnæs, hvor Hans har været med i
redaktionen helt tilbage fra den spæde start
i november 1992, hvor den første, navnløse
“Medlemsorientering” blev udgivet. Deref
ter overtog han posten som ansvarshavende
redaktør efter John Lusty i forbindelse med
blad nr. fem. Det var ved samme lejlighed, at
bladets sidetal blev forøget fra 12 til 16 sider,
og vi gik over til at lade det trykke i offset i
modsætning til de tidligere udgivelser, som var
fotokopierede.
Siden da har Hans eksperimenteret med
bladets layout, og jeg tror ikke, jeg overdriver,
når jeg hævder, at Hundested Lokalhistoriske
Forening står og falder med Fortidsnyt På
Halsnæs, så det er et stort ansvar, Hans giver
videre. Endelig endnu en tak til Hans!
Som hidtil udgøres redaktionen af Fortids
nyt På Halsnæs af bestyrelsen, men fremover
med foreningens formand som ansvarshavende
redaktør, da Flemming Torsvik-Lund udeluk
kende ønsker at tage sig af det store arbejde
med at sætte bladet op til trykning.
I sidste nummer skrev Hans Engelund
Kristiansen, at vi ville lade bladene udkomme
som oprindelig planlagt. Det har redaktionen
besluttet at ændre, således at stoffet vedrørende
generalforsamlingen - formandsberetning,
regnskab og generalforsamlingsreferat - bliver
bragt i dette nummer af bladet.
Formanden

Bestyrelse
FORMAND

Søren Jessen • 47 93 74 61
NÆSTFORMAND

Carsten Valter • 47 93 99 07
KASSERER

Karen Nielsen *21 44 61 14
SEKRETÆR

Nina Pedersen • 47 93 78 12
BESTYRELSESMEDLEM

Birthe Holte Petersen • 47 93 87 21
SUPPLEANTER

Birgith Bech • 47 98 01 06
Svend Mortensen • 47 94 00 12

Redaktion af »Fortidsnyt på Halsnæs«
- udgøres af bestyrelsen med
Søren Jessen som ansvarsh.red.
Alle henvendelser vedr. udgivelser
bedes rettet til redaktøren

Kontingent
Enkeltperson: 75 kr. pr. år
Samboende par: 100 kr. pr. år

Girokonto
043-2504

Adresser
Se bagsiden
www.hundestedarkiv.dk
Eftertryk kun med forfatterens tilladelse
Layout: Flemming Torsvik-Lund
Tryk: Kongsvang Bogtrykkeri
Oplag: 750 eks.

Forsiden
Torup Kirke (Foto Hans Engelund Kristiansen)

ISSN 1395-2544

54

Kroer på Halsnæs

Lynæs Kro
AfSøren Jessen

Fiskerlejet Lynæs er mere
end hundrede år ældre end
Hundested og dukkede med
to huse op som bebyggelse i
de skriftlige kilder i 1704. Det
ene af husene blev fæstet af
Anders Jensen^ der fungerede
som færgemand mellem Hals
næs og Ods Herred.
Som bekendt blev alt bøn
dergodset i Kregme, Vinde
rød, Melby og Torup sogne
lagt under J.F. Classens Fre
deriksværk i 1764, og på den
måde opstod Frederiksværk
Gods med 158 gårdmænd og

212 husmænd. I forbindelse
med J.F. Classens overtagelse
af bøndergodset blev der ud
arbejdet nogle bemærkninger,
de såkaldte annotationer, der
skulle give den nybagte gods
ejer et indblik i bøndernes og
husmændenes tilstand i maj
1765, og her blev Lynæs be
skrevet som et godt fiskerleje,
der bestod af fem fæstehuse.
Beboerne ernærede sig af
fiskeri i stranden og nogle af
dem holdt “en liden Færge”,
og der kunne “med Fordel an
lægges en liden Havn her”.
55

Den befolkningsmæssige
fremgang fortsatte, og i for
bindelse med folketællingen
i 1787 levede der nu 30 per
soner i fiskerlejet, hvoraf syv
personer var fiskere og enrullerede matroser, hvilket vil
sige, at de skulle gøre tjeneste
i flåden i tilfælde af krig. Tre
af fiskerlejets familieforsør
gere var desuden færgemænd
og stod for den ovennævnte
færgefart. Endelig skal det
nævnes, at der hørte et mindre
jordstykke til fæstehusene,
men det blev tilsyneladende

Udsnit afældste originalkort bl.a. over“ Lyense”, 1795.

ikke brugt til kornavl, så det
har sandsynligvis ligget hen
til græsning for fiskerlejets
husdyr.
I 1782 indsendte færge
mand Jens Erichsen en an
søgning om tilladelse til at
oprette en kro i sin ejendom.
Han fik afslag på ansøgningen
med den begrundelse, at der
allerede var kroer i den nær
meste omegn, nemlig i Melby
og Torup. I år 1810 blev der
lempet lidt på afslaget, fordi
administrationen for Frede
riksværk Gods gav færgemand
Morten Sørensen tilladelse
til at udskænke brændevin
til rejsende, men dog ”for

Kromand Hessners Regning”
- Hessner drev på dette tids
punkt kroen i Torup.
Den 21. november 1815
fik Erich Jensen — søn af oven
nævnte Jens Erichsen — en be
villing til at holde værtshus for
rejsende fra Lynæs til Rørvig,
“som formedelst Storm eller
Modvind maa opholde sig
paa Lynæs”.
Bevillingen blev fornyet
den 30. juli 1822, hvor Lars
Jensen blev nævnt som ny kro
mand. LarsJensen fik tilladelse
til at brygge øl til værtshusets
“Fornødenhed”, hvorimod
han ikke måtte brænde bræn
devin. Dette forbud blev i
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øvrigt gentaget i 1845, hvor
det blev indskærpet, at de
klare dråber skulle indkøbes
i Frederiksværk!
Endelig blev det slået fast,
at Lynæs Kro udelukkende
var beregnet for rejsende, og
at det var “aldeles forment der
at holde Kro for omliggende
Sognes Bønder eller andre af
Almuen, som ikke er vejfa
rende eller paa deres Rejser
passere bemeldte Sted under
denne Bevillings Fortabelse
og videre Straf for ulovligt
Krohold”. Dem var der til
gengæld også mange af, og
i bogen “At vove for at vin
de”, Dansk Fiskerimuseum,
Grenå, 1987, nævnes det, at
“Ved Lynæs holde også de
fleste Fiskeprangere (Under
tiden 40-50 Vogne), fordi der
haves Gjæstgiveri og Staldrum
til Heste”. (1861). Modsat
Hundested, hvor lodsen, N.
Olsen indtil nævnte år IKKE
havde “Gjæstgiveri”!
Lynæs Kro optræder som
motiv på en lang række post
kort fra starten af 1900-tallet,
og her ser hovedbygningen
meget ny ud. Spørgsmålet
er så: Hvornår blev den op
ført? Det har den nu afdøde,
dygtige lokalhistoriker, John
Hellstrøm, der har foretaget
grundige studier i ejendom
mes historie i bl.a. Lynæs,
allerede fundet ud af. I sine
efterladte papirer skriver han
nemlig, at den gamle bygning
blev “nedrevet ca. 1894”. Or
det “ca.” kan godt slettes, for
i brandtaksationsprotokollen,
der dækker perioden 1894-98

(Landsarkivet For Sjælland
m.v.), nævnes det nemlig, at
der den 22. september 1894
blev foretaget en taksation
efter “Forandret Indretning”
af Lynæs Kro, der på dette
tidspunkt blev ejet af Niels
Hansen.
Hovedbygningens stue
etage rummede “ 10 Beboelses
Gjæsterum, Entre, og For
samlingssal alt med Brædeloft
og Brædegulv”. Bygningen var
opført på et betonfundament,
og de fleste af murene var “ 1 Vi
hul Grundmur”. Dog var
midterpartiet forstærket, så
der her var tale om “2 Stens
Mur”. Endelig kan det næv
nes, at bygningen - ganske
som i dag - havde skifertag.
Alt i alt en meget solid byg
ning, der stort set ligner sig
selv den dag i dag.

Lynæs Kro havde en særlig
stor betydning i sildesæsonen,
hvor fiskeprangerne i dage
vis kunne afvente bådenes
hjemkomst fra fiskepladserne
her. Ja, det fortælles, at op til
50 prangere kunne vente på
gunstigt signal fra de hjem
vendende fartøjer.
I 1966 fortalte Dagny
Galler, Humlebæk, i Fre
deriksborg Amts Avis om
faderens oplevelser på Lynæs
Kro, hvor han var staldmester
i 1890-erne. Faderen kendte
stort set alle fiskerne herude
på Halsnæs, ligeså gårdmænd
og husmænd, og kunne huske
mange gode historier om
dem. Han fortalte fx om
en mand, der var kommet
til fiskerlejet for at få sig et
læs sild; men sildebådenes
ankomst lod vente på sig, så

Skitse i brandtaksationsproto
kollien fra 1894-98, som viser
placeringen afkroens bygninger.

han måtte overnatte på Lynæs
Kro. Manden holdt meget af
at danse, og heldigvis var der
netop bal den aften og nat;
men uheldigvis havde han
træsko på, og de var bestemt
ikke gode at danse i, så derfor
dansede han på hosesok
ker. Han dansede rask væk
hele natten; men havde kun
strømpeskafterne tilbage, da
ballet var forbi!

Postkort, der viser Lynas Kro i tiden omkring år 1910
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Lynæs Kro & Badepensionat
pr. FREDERIKSVÆRK,
Telefon Nr. 20,

anbefaler sig til de ærede Turister og Ferierejsende I
med
1ste Klasses Kokken, udsøgte Viue
og smukke, ny monterede Værelser. |

Fuld Pension Kr. 3,50 daglig.
For Familier, der bo i længere Tid end 14 Dage, I
betydelig Rabat.
Kroen er nylig ombygget og monteret fra nyt.
*?•

Fortrinlige Saltvandsbade,
stor gammel Have forefindes.
For god og proper Betjening indestaar Værten

A. V. With,
fhv. Kok paa kgl. Hof-Hotel Phønix, København.

—
Annoncefor “Lynæs Kro & Badepensionat” i en illustreret rejsebog, der er
tidgivet mellem 1897og 1901. Således nævnesjernbanenfra Frederiksværk
til Hillerød, der åbnede for driften førstnævnte årstal, hvorimod Lynæs
Kirke, der blev indviet sidstnævnte årstal, ikke omtales.

Ovenstående annonce ta
ler vel for sig selv, og det var
ikke småting, etablissementet
kunne byde på. Lige fra første
klasses køkken over udsøgte
vine til smukke, nymonterede
værelser! Prisen for denne her
lighed var, som der står, 3,50
kr. daglig, men hvad svarer
dette beløb egentlig til i nuti

dige, hårdt beskattede kroner?
Det er stort set umuligt at sva
re på, men til sammenligning
kan det nævnes, at en faglært
arbejder tjente 43 øre i timen
omkring år 1900, hvilket vil
sige, at vedkommende skulle
arbejde lidt over 8 timer for
at betale for en dags ophold
for én person, og så kan læ
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serne selv beregne, hvad det
ville løbe op i, hvis kone og
eventuelle børn skulle deltage
i fornøjelserne.
På dette tidspunkt - på
skiftet mellem det 19. og 20.
århundrede - så fiskerlejets
fremtidsudsigter meget lyse
ud. Fra en stagnation i befolk
ningstallet, der i perioden fra
1840 til 1870 lå på omkring
70 personer, gik det rask
fremad, og i 1898 bestod Ly
næs af 29 huse, der hver havde
sin egen have. I to af husene
blev der drevet “Kjøbmandshandel i Forbindelse med Fi
skehandel, i et Kroholderi og
et Baadebyggeri. Der er i alt
33 Familier, 3 Lejepartier, 38
Fiskere og 125 Individer”.
Kontakten til omverdenen,
og det vil først og fremmest
sige Frederiksværk, hvorfra der
var videre jernbaneforbindelse
til Hillerød, foregik med dag
vogn. Den blev ført af Hans
Peter Melchiorsen (se billede s.
39 i Fortidsnyt på Halsnæs nr.
63), og tilsyneladende kunne
han bedre lide Lynæs, hvor han
selv boede, end Hundested.
Således fortalte forfatteren
Carl Ewald, at Melchiorsen
flere gange havde overtalt ham
til at tage til Lynæs, selv om
han egendig havde bedt om at
blive kørt til Hundested. Til
sidst blev det dog for meget
for Ewald, og da Melchiorsen
endnu en gang fremturede
med: “Skal vi så ikke alligevel
til Lynæs?” Rejste han sig og
råbte: “Jeg vil fanden gale mig
til Hundested!” Så kom Ewald
endelig til Hundested.

Lynas Kro. Bygningen til højre i billedet blev nedrevet i 1906.

Jeg må desværre indrøm
me, at jeg ikke har været
i stand til at finde meget
materiale om Lynæs Kro i
tiden efter 1910. Dog nævnes

det, at den skulle have skiftet
ejere “adskillige gange i de
senere Aar”, før den kom på
tvangsauktion og blev over
taget af købmand E. Harfot,

Spisesalen i Lynas Kro omkring 1910.
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København, i 1962. På dette
tidspunkt havde kroen været
lukket gennem længere tid
på grund af manglende spiri
tusafgifter.

Kroens hyggelige have

Ole Schjerbeck

I 1972 blev Lynæs Kro
solgt til Ole Schjerbeck' der
straks havde planer om en
række lokalemæssige foran
dringer og moderniseringer.
Oprindelig var det slet ikke
planen at drive kro, men at
bruge stedet til bolig og lager,
idet Ole Schjerbeck var gros
sist inden for mellemøstlige
antikviteter og drev forretning
i Lyngby. Den hensygnende
kro havde på det tidspunkt
kun en årlig omsætning på
200.000 kr. mod 3,5 mil
lioner i 1992, hvor familien
Schjerbeck havde 20 års jubi
læum som kroejere.
Familien Schjerbeck be
holdt Lynæs Kro i yderligere
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næsten ti år, hvorefter den
blev overtaget af Anne og
Horst Wolff.

Modstående side:

KULTURPRISEN
På Kulturelt Samråds repræsentantsskabsmøde den 8.
september 2009 blev Hunde
sted Lokalhistoriske Forening
tildelt årets kulturpris. Med
plaketten og den store ære
fulgte en check på 1.500 kr.

KULTURPRISEN
tiCcCeCes hermed

Hundested
Lohaffiistoriske
Forening
Prisen givesjorJoreningens store arbejde med siden 1992 at sætte
JofcusjM fobabbistorien i Hundestedgennemjoredrag og omvisninger
- og ibbe mindstJor udgivelsen af bobabhistorisbeyubbibationer samt
’Fortidsnytya Halsnæs’ og jubi Hundested.

For Halsnæs Kulturelle Samråd
/

Erib EriUsen

Kiuttaiett
■ '^SafniàtC
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Referat fra

Generalforsamlingen
19. marts 2009
Formanden bød velkommen til de 32
fremmødte medlemmer (inch bestyrel
sen) og orienterede om de af bestyrelsen
foreslåede vedtægtsændringer, som på
grund af sygdom ikke var meddelt med
lemmerne tidligere. Generalforsamlingen
godkendte dette, hvorefter man gik over
til dagsordenen.

grund af sygdom er forsømt i årets første
måneder
• Vi håber, at Jul i Hundested udkommer
normalt..
• Den traditionelle sommertur gennem
føres.
• Der afholdes det sædvanlige antal fore
dragsaftener..

1. Valg af dirigent
Aksel Jørgensen blev valgt til dirigent og
konstaterede, at generalforsamlingen var
lovmæssigt indkaldt.

6. Fastsættelse af kontingent for 2009
Enighed om uændret kontingent.
7. Valg
Hans Engelund ønskede ikke genvalg som
kasserer. I stedet blev Karen Nielsen valgt
som ny kasserer.
Carsten Valter blev genvalgt som besty
relsesmedlem.
Knut Hanneborg er trådt ud af bestyrelsen
på grund af flytning, og Nina Pedersen
trådte ind i bestyrelsen.
Birgith Bech blev genvalgt som sup
pleant.
Svend Mortensen nyvalgtes som sup
pleant.
Bjarne Pihl Rasmussen blev genvalgt som
revisor.
Aase Nilsson blev genvalgt som revisor
suppleant.

2. Formandens beretning
Formanden aflagde beretning, som gene
ralforsamlingen godkendte.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab
På grund af Hans Engelunds sygdom
fremlagde Søren de reviderede regnskaber
(forening og arkiv).
Regnskaberne godkendtes enstemmigt.
4. Vedtægtsændringer
Formanden gennemgik de enkelte punkter
i forslaget til vedtægtsændringerne, som
bestyrelsen ønskede gennemført på grund
af kommunesammenlægningen.
Enstemmig godkendelse.

8. Eventuelt
Intet.

5. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejds
plan for 2008
Formanden redegjorde for arbejdsplanen:
• Vi håber at få indhentet, hvad der på

Formanden takkede de fremmødte for
god ro og orden og hævede generalfor
samlingen.

Generalforsamlingen i 2010 finder sted den 17. marts.
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Formandsberetning
AfSøren Jessen

Det forløbne år har budt på både
gode og mindre gode oplevelser.
Tager vi det positive først, gælder
det især medlemstallet. Ved års
skiftet 2007/2008 var vi nået
op på ca. 960 medlemmer, og
i skrivende stund har vi rundet
1000 medlemmer, hvilket må
siges at være imponerende, når
man tager befolkningsunderlaget
i betragtning. Dertil kommer,
at Hundested Lokalhistoriske
Forening har en særdeles god
økonomi, som det vil fremgå af
regnskabsfremlæggelsen, hvilket
vi først og fremmest kan takke
vores dygtige kasserer, Hans
Engelund Kristiansen, for.
Sommerturen til Kikhavn i
2008 foregik i samarbejde med
Gilleleje Museum og var en stor
succes med rigtig mange deltage
re. Først gjorde jeg rede for Kik
havns historie i de sidste ca. 400
år, hvorefter museumsinspektør
Søren Frandsen fra Gilleleje tog
over og fortalte om nogle særdeles
spændende teorier om området
ved Kikhavn og Hald tilbage i
middelalderen. Således skulle
der på dette tidspunkt ikke bare
have eksisteret den ret velkendte
kongsgård ved Torplille, men
også yderligere en ved Hald.
“Jul i Hundested”, årgang
2008, så også dagens lys og var
ude i forretningerne i god tid,
hvilket dels skyldes Birthe Holte
Petersens utrættelige annonce
ringskampagne, dels Hans' lige
så grundige arbejde med layout
mv. Det er ligeledes flot, at så
mange af byens erhvervsdrivende

bakker os økonomisk op. Uden
dem ville det nemlig ikke være
muligt at udgive julehæftet!
Vi har desværre kun haft tre
foredrag i sæsonen, hvilket jeg
tager ansvaret for og beklager,
fordi det ene foredrag gik i vasken
på grund af mig. Heldigvis gjaldt
det ikke den årlige quiz, der i år
var udformet som en rundtur på
Halsnæs. “Rundturen” blev vun
det af Bjørn Krogh, der scorede
maksimumpoint med 30 ud af
30 mulige - en meget flot præ
station og vist første gang, det er
sket i konkurrencens historie.
Så til det mildt sagt mindre
gode. Der er sikkert mange afjer,
der har undret jer over, hvorfor
der ikke er udkommet nogle
numre af “Fortidsnyt På Hals
næs” samt girokort i tiden efter
nytår, men det skyldes desværre
sygdom, fordi Hans er blevet så
alvorligt syg, at han med øjeblik
keligt varsel har måttet opgive
sine poster i foreningen som kas
serer og redaktør i januar måned
2009. Og når man tænker på
den store arbejdsindsats Hans til
stadighed har udført, håber jeg, at
der er forståelse for, at bestyrelsen
ikke på stående fod har kunnet
finde en afløser som redaktør,
men det skulle være faldet på
plads nu. Tilbage er at ønske
Hans god bedring og tak for godt
samarbejde i alle årene.
Også tak til Knut Hanneborg, der flyttede til Helsingør
i november måned 2008 og
derfor trådte ud af bestyrelsen,
hvorefter førstesuppleanten,
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Nina Pedersen, overtog hans plads
i bestyrelsen. Endelig er Birgith
Bech rykket op som førstesup
pleant. Alt i alt omrokeringer,
der sammen med Ellen Nielsens
udtræden af bestyrelsen i 2008
har betydet, at vi har sagt farvel
til tre dygtige og arbejdssomme
bestyrelsesmedlemmer mv. inden
for et år, hvilket har medført en
betydelig turbulens i bestyrelses
arbejdet.
Hvis vi vender os mod arki
vets lokalesituation er der ikke
noget nyt at melde. Godt nok er
Hundested Bibliotek og “Lodsens
Minde”, hvor vi har til huse,
blevet sat til salg; men når man
tager den generelle økonomiske
situation i betragtning, skulle det
undre mig meget, hvis der står
købere på spring. Kommunens
økonomiske situation er des
værre heller ikke for god, så en
flytning af arkivet til nye lokaler
i “Rådhuset” lader sikkert også
vente på sig.
Det betyder dog ikke, at
aktivitetsniveauet kører på lavt
blus i Hundested Lokalhistoriske
Arkiv. Heldigvis modtager vi til
stadighed interessante arkivalier
mv., der skal registreres og placeres
i vores samlinger.
Her til sidst vil jeg bringe en
tak til bestyrelsen for vel udført
arbejde i det forløbne år. Min tak
skal også gælde personer uden
for bestyrelsen, der til stadighed
hjælper til med forskellige ar
bejdsopgaver. Endelig en tak til
kommunens politikere, der yder
os støtte på forskellig vis.

Hundested Lokalhistoriske Forening

Årsregnskab 2008
Indtægter
100 Kontingenter
115 Jul i Hundested 2008
116 Udgivelser
120 Øvrige indtægter
Indtægter i alt

56.980,00
52.778,33
2.750,00
3.065,39
115.573,72

Omkostninger
200 Administration
210 Fortidsnyt på Halsnæs
215 Jul i Hundested 2008
230 Porto
250 Møder og foredrag
270 Materialeanskaffelser
280 Øvrige omkostninger
Omkostninger i alt
Nettoresultat

1.423,50
27.375,00
40.322,50
9.002,50
4.104,00
1.844,58
629,75
85.671,83
29.901,89

Status
Aktiver
300 Girobank
305 Danske Bank
310 Kontantbeholdning
315 Tilgodehavender
Aktiver i alt

60.889,34
152.282,79
774,00
12.720,00
226.666,13

Passiver
Overført fra Forening 2007
+/- Forening 2008
Overført fra Arkiv 2007
+/- Arkiv 2008
405 Forudindbetalinger 2009
415 Skyldig moms
Passiver i alt

176.669,22
29.901,89
3.683,32
12.744,70
375,00
3.292,00
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206.571,11
16.428,02
3.667,00
226.666,13
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Årsregnskab 2008
Indtægter
510 Tilskud
530 Øvrige indtægter
Indtægter i alt

27.310,00
230,00

27.540,00

Omkostninger
600 Administration
601 Telefon
602 Porto
603 Kontorhold
640 It-udstyr
660 Etableringsomkostninger
670 Materialeanskaffelser
680 Øvrige omkostninger
Omkostninger i alt
Nettoresultat

775,00
6.265,29
0,00
3.915,01
0,00
0,00
3.782,00
58,00

14.795,30
12.744,70
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Quizaften
AfSøren Jessen

Vinderen, Bjørn Krogh, ses stående i midten med sin velfortjente præmie, to flasker vin.
De øvrige vindere setfra venstre: Elin Hansen, Marianne Kirkegaard, Lene Knudsen og Klaus Ditlefien.

Jeg må indrømme, at jeg var lidt skuffet over
fremmødet, fordi der kun var lidt over 30
deltagere i konkurrencen, der ellers plejer at
kunne trække folk af huse. Til gengæld var
jeg positivt overrasket over den store viden,
der blev lagt for dagen. Ja, vinderen, Bjørn

Krogh, svarede rigtigt på alle 30 spørgsmål,
altså maksimumpoints. En præstation, der
ikke er set før og naturligvis ikke kan overgås!
Altså endnu en gang til lykke til Bjørn Krogh.
Men også til lykke til de øvrige vindere, der
klarede sig godt.

Foredrag
Den 18. februar holdt arkæolog Esben Aarsleff
foredrag om udgravningerne ved Højbjerg
m.v. Der var kun 17 - sytten - mødt op
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incl. bestyrelse og foredragsholder. De mange
fraværende gik glip af et meget interessant
foredrag.

Efterlysning

Efterlysningen i sidste nummer afFortidsnyt på Halsnas har virkelig givet resultat, fordi mange af bladets
lasere har varet i stand til at satte navne på bitledets personer. “ Topscoreren ” er ubetinget Lena Nielsen (Gam
mel Kikhavnvej), der har bidraget mea ikke mindre end 11 navne; men også tak til de øvrige bidragydere.
Yderligere kunne Lena Nielsen oplyse, at billedet stammerfra først i 1950-erne, og at danseundervisningen
foregik på “Strandgården”— også kendt under navnet “Smerten”..

Christian Sørensen
Stadig ukendt
Stadig ukendt
Kirsten Jensen
John Bertelsen
Erik Lok Nielsen
Ole Wedel
Lena Petersen
(nu Nielsen)
9. Ernst ”Lauser”
Petersen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10. Berit Wamsler Jensen
(nu Christiansen)
11. Winnie Larsen
12. Anne Marie Larsen
13. Hanne Petersen
14. Camilla Lietzen Jensen
15. Birgith Andersen
(nu Bech)
16. Poul Henrik Jensen
17. Susanne Olsen
(nu Børgesen)
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18. Karen Margrethe
Bertelsen
19. Britta Jørgensen
(nu Nielsen)
20. Aase Hansen
(nu Rasmussen)
21. Anne Marie Nielsen
22. Lisa Andersen
23. Bodil Damgaard
Olsen

Kommende arrangementer
Tirsdag, den 20. oktober 2009, kl. 1930
Hundested-Rørvig færgefart
Foredrag ved Henrik Albæk.
Sted: Gubben

Mandag, den 23. november 2009, kl. 1930
Dampskibsfarten på Roskilde Fjord
Foredrag ved museumsinspektør Per Karlsson.
Sted: Gubben

>

Tirsdag, den 19. januar 2010, kl. 1930
Quiz
Hyggeaften, hvor alle uforpligtende kan være med til at teste deres viden om vores by og måske
vinde en beskeden præmie.
Sted: Gubben

Onsdag, den 17. februar 2010, kl. 1930
Købmandsliv
Bent Kaspersen fortæller om sit liv som købmand.
Sted: Gubben

Onsdag, den 17. marts 2010, kl. 1930
Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling i henhold til gældende vedtægter.
Sted: Gubben

Arkiver

Knud Rasmussen Selskabet

Hundested
Lokalhistoriske Arkiv

- er en forening i Hundested, hvis formål det
er at udbrede kendskabet til Knud Rasmussens
aktiviteter i Danmark og Grønland.

Nørregade 7
3390 Hundested
Tlf. 47 98 10 10

For nærmere oplysninger kontakt
Hans Engelund, tlf. 47 98 11 43 eller
besøg hjemmesiden www.krh.dk

e-mail: lokalarkiv@mail.dk

www.hundestedarkiv.dk
Åbent ma. 1000-1200, ons. 1630-1730
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— stiftet med det formål at udbrede
kendskabet til Frederiksværks historie
gennem foredrag og byvandringer.
For nærmere oplysninger kontakt
fhf@mailme.dk
www.frvhistorie.dk
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