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Frederiksborg Amts Historiske Samfund

Generalforsamling og bestyrelse
På generalforsamlingen den 29. marts 2006 aflagde Eva Stennicke bestyrelsens beretning.
Både regnskabet og beretningen er optrykt i dette nr. af FAHS bladet. Der var efterføl
gende ingen kommentarer fra forsamlingen til hverken det ene eller det andet.
Til bestyrelsen blev valgt: Anders Alsløv, Flemming Beyer, Torben Bill-Jessen, Peter
Kalko, Rolf Kjær-Hansen, Margrethe Krogh, Dorrit af Rosenborg og Eva Stennicke.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Eva Stennicke som formand og
Anders Alsløv som kasserer. Margrethe Krogh er sekretær og hun og Torben Bill-Jessen
har ansvar for at arrangere udflugter og foredrag. Eva Stennicke er fortsat redaktør af
FAHS bladet.
Har man adgang til internettet, kan man på foreningens hjemmeside www.fahs.dk se
hvordan bestyrelsen ser ud.

Ekstra tur til Københavns Rådhus
Turen til Københavns Rådhus den 5. maj blev meget hurtigt overtegnet.
Torben Bill-Jessen har derfor arrangeret en ekstra omvisning
tirsdag den 24. oktober 2006 kl. 16.
Vi mødes kl. 16 på Palace Hotel til kaffe og kage.
Selve omvisningen på Københavns Rådhus starter kl. 17.
Tilmelding til Torben Bill-Jessen
e-mail: tb-j@stofanet.dk
tlf.:4921 8689

FAHS er medlemsblad for Frederiksborg Amts Historiske
Samfund og udkommer fire gange om året; i februar, april,
august og november.
Artikler til bladet sendes til:
FAHS, v./ Eva Stennicke
c/o Helsingør Kommunes Biblioteker
Marienlyst Alle 4,3000 Helsingør.
Telefon: 4928 3622, fax: 4928 3627.
E-mail: eva.stennicke@comhem.se

Hjemmeside og adgang til årbogsregister: www.fahs.dk
Indmeldelse, spørgsmål omkring medlemskab og lign.:
Eva Stennicke - se e-mail, tlf. nr. og adresse ovenfor.
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Bestyrelsens beretning for 2005

Bestyrelsen
Ved generalforsamlingen for præcis et år
siden, den 29. marts 2005, blev følgende
valgt til bestyrelsen: Anders Alsløv, Flem
ming Beyer, Torben Bill-Jessen, Stig
Colbjøm-Nielsen, Rolf Kjær-Hansen, Mar
grethe Krogh, Kenno Pedersen, Dorrit af
Rosenborg og Eva Stennicke.
På bestyrelsesmødet den 6. juli blev det
imidlertid meddelt, at museumschef Kenno
Pedersen ønskede at udtræde. Bestyrelsen
tog Kenno Pedersens beslutning til efter
retning med håbet om, at det gode og man
geårige samarbejde med Helsingør
Kommunes Museer vil fortsætte.
Og så undrer I jer selvfølgelig over, hvor
for jeg står her - og ikke foreningens for
mand Stig Colbjørn-Nielsen. Men det
forholder sig sådan, at Stig af personlige
årsager har haft svært ved at deltage i
bestyrelsesarbejdet i efteråret og vinteren;
han har måttet prioritere andre opgaver og
ønsker nu helt at udtræde af bestyrelses
arbejdet. På bestyrelsens konstituerende
møde 29. marts 2005 blev jeg valgt som
næstformand, og derfor er det blevet min
opgave at fremlægge beretningen. Fra be
styrelsens side skal der lyde en stor tak til
Stig for hans arbejde for foreningen.
Bestyrelsen har holdt 7 møder, inkl. det
konstituerende og et ekstraordinært.
Årbogen
Som alle nok husker var 2005-årbogen
»Nordsjællandske Sommerglæder«. Histo
risk Samfund udgav bogen i samarbejde med

Frederiksborg Amts Museumsråd, og jeg
var i høj grad selv med til at redigere den.
Det var spændende at arbejde sammen med
museums- og arkivfolkene. Det viste sig at
være et enormt arbejde, og så var det selv
følgelig meget lærerigt. Det fine layout og
alle farvebillederne kunne lade sig gøre, fordi
hele kulturfestivalen »Nordsjællandske
Sommerglæder« inklusive bogen - blev
gjort økonomisk mulig med tilskud fra Fre
deriksborg Amt og Kulturministeriets an
del af tips- og lottomidlerne.
Da den udkom i begyndelsen afjuli må
ned sendte vi pressemeddelelser ud til lokal
pressen i hele amtet. Jeg har selv udklip fra
Helsingør Dagblad 8/7, Nordsjælland 13/7,
Frederiksborg Amts Avis 8/7 samt Amts
avisens kulturkalender for juli måned.
Som årbog her i jubilæumsåret 2006 har
foreningen fået mulighed for at udsende
Bendt Friis »Esrum Kanal. Pramfart og
brændetransport til København. Vandmøl
ler og krudtværk« til medlemmerne.
For omkring 150 år siden blev Køben
havn i væsentligt omfang opvarmet af
brænde fra Gribskov. Vejene i Nordsjælland
var elendige, så brændet blev transporteret
ad vandvejen. Først på tungtlastede pram
me langs Esrum Søs vestbred og derefter 9
km videre nordpå ad Esrum Kanal til Dron
ningmølle, hvorfra det blev sejlet ind til
København. Pramfarten startede i 1805 og
ophørte i 1873, og dette kapitel i Nordsjæl
lands og Københavns historie fortælles for
første gang i bogen. Den beskriver også de
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vandmøller, der blev anlagt ved Esrum Ka
nal, ikke mindst et krudtværk, der blev af
løst af slibemøl le og stampemølle. Det er en
flot og meget gennemarbejdet bog på 280
sider med over 250 farveillustrationer.
Vores samarbejdspartner Niels RichterFriis udgiver den samtidig på forlaget »Es
rum Sø«, hvorfor den også kommer ud i
almindelig handel.
Bogen er modtaget fra trykkeriet og da vi
går ud fra, at alle der er mødt op til general
forsamlingen, også har betalt deres kontin
gent, betyder det, at man kan få udleveret
sin årbog efter generalforsamlingen. Ud
sendelsen af de resterende årbøger vil
komme til at foregå i løbet af den næste
måned.
Det på sin plads at rette en stor og meget
velment tak til vores samarbejdspartner
Niels Richter-Fris og til redaktionskomitéen
som foruden Richter-Friis består af Svend
Balslev, Lars Bjørn Madsen, Anders Mon
rad Møller, Lars Toksvig og Søren Widding.

FAHS bladet
FAHS bladet er udkommet i 2005 med de
sædvanlige fire numre. Jeg har læst i beret
ningen fra 2000, at formanden dengang
sagde, »at han troede, at bagsidens omtale
af de kommende udflugter nok er den side,
medlemmerne læser først«. Måske kan Tor
ben Bill-Jessen bekræfte antagelsen - til
nogle af udflugterne far han i hvert fald
hurtigt mange tilmeldinger.
Bestyrelsen tror på, at bladet er med til at
sikre en løbende kontakt til medlemmerne.
Som I ved, har jeg selv været redaktør i en
del år. Jeg kunne da godt tænke mig farve
billeder og andre finesser, men set i forhold
til foreningens økonomi og i forhold til at vi
ikke betaler specielt meget for trykningen
nu - så er jeg faktisk ret tilfreds med bladet.
Det er dog helt afgørende, at der fortsat er
medlemmer, lokalhistorikere og arkiv- og
museumsfolk, som vil skrive artikler til
FAHS bladet, sådan at der står noget i det,
som er værd at læse.

BENDT FRIIS

:-

Esrum Kanal
Pram fart og brændetransport til Kobenhavn
Vandmøller og krudtværk
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Bogsalget
Ivrige læsere af FAHS bladet ser jævn
ligt en opfordring til at købe et eller flere
eksemplarer af de ældre årbøger. Og vi sæl
ger skam også af dem - der går ikke en må
ned uden at jeg får henvendelser på min
e-mail fra mennesker, som vil købe en eller
flere bøger. Men lageret er som sagt stort på generalforsamlingen sidste år blev det
anslået til næsten 3.000 - og selvom vi som
sagt sælger jævnligt, så er lageret fortsat
stort.
Priserne står på foreningens hjemmeside
www.fahs.dk og man kan få årbøgerne til
sendt mod tillæg af porto eller selv afhente
dem, men kun efter udtrykkelig aftale.
Endelig vil jeg sige, at hvis der er nogle
tilstede, som er med i bestyrelsen i andre
foreninger, så gå ind på hjemmesiden og se
hvilke årbøger vi har til salg. Hvis en for
ening køber tilstrækkeligt mange, giver Fre
deriksborg Amts Historiske Samfund
mængderabat.

FAHS forlag
På generalforsamlingen sidste år sagde for
manden, at bestyrelsens beslutning om at
foreningen skulle etablere eget forlag, ville
blive effektueret i løbet af2005. Af flere for
skellige grunde er dette ikke sket - men det
vil ske det kommende år.
Ny brochure
Som et led i bestræbelserne på at synlig
gøre foreningen og derved få nye medlem
mer, har bestyrelsen fået trykt en ny
flerfarvet brochure. Vi er meget taknemmelige over at museumsinspektør ved Helsin
gør Kommunes Museer, Lars Bjørn Madsen
påtog sig at lave layoutet, og for at vi via
hans kontakter fik brochuren trykt i 2000
eksemplarer til en meget overkommelig pris.
Taktil Lars Bjørn Madsen foral hjælp.

Hensigten med de 2000 brochurer er at stør
stedelen skal fordeles til biblioteker, museer
og de lokalhistoriske arkiver i amtet.
Resten skal ligge fremme hver gang, vi har
et arrangement sådan, at medlemmer og
gæster kan tage et par eksemplarer. Forhå
bentligt får gæsterne lyst til selv at blive
medlemmer, og de der allerede er i forenin
gen, kan give brochuren videre til familie,
venner og bekendte.
www.fahs.dk
Bestyrelsen, og forhåbentlig også både
medlemmerne og mange andre, kan glæde
sig over, at foreningens hjemmeside i fe
bruar 2006 skiftede udseende.
Hjemmesiden har fået et mere moderne
design. Og hvad der er mindst lige så vig
tigt, er at vi med foreningens nye webmaster
Ebbe Nielsen, har fået en webmaster, som
kan gå ind på siderne og rette, så snart der
er noget som skal ændres - nye udflugter,
nye bestyrelsesmedlemmer, årbøger, der er
udsolgte osv.
En pæn, velfungerende, opdateret
hjemmeside er nu om stunder »et must« for
en forening som vores. Den er med til at
synliggøre foreningen og præsentere os for
omverdenen som en aktiv forening, som det
er værd at være medlem af.

Udflugter og foredrag
Lørdag den 27. august 2005 var foreningen
arrangør afen udflugt til Gilleleje Museum
og Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved.
Det var en rigtig dejlig tur, hvor museums
inspektør Søren Frandsen viste rundt og
fortalte både på Gilleleje Museum og på
Nakkehoved Fyr. De fleste var vist også
oppe i fyret og se den fantastiske udsigt.
Den 13. november viste museumsin
spektør Birgitte Folsach rundt i Nivaagaards
Malerisamling. Hun fortalte meget inspire
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rende om nogle af malerierne - og efterføl
gende hyggede foreningen sig som så ofte
før ved kaffebordene.
Tirsdag den 31 .januar 2006 holdt direk
tør for Frederiksborgmuseet Mette Skougaard et interessant foredrag for forenin
gens medlemmer med titlen »Frederiksborg
- Christian IV’s kongeslot og et moderne
museum«. Foredraget blev holdt i Kedel
huset i Hillerød. Det var et af de tilfælde,
hvor der var adskillige deltagere, som ikke
var medlemmer. I bestyrelsen har vi talt om,
at vi skal blive bedre til at synliggøre os
overfor ikke-medlemmer ved sådanne lej
ligheder.
Kulturpris
Som man har kunnet læse i FAHS bladet,
modtog jeg i november måned Frederiks
borg Amts Almen Kultur Pris. For mig per
sonligt var det selvfølgelig en helt speciel
dag. Jeg blev meget glad og meget stolt, da
jeg fik at vide, at jeg skulle have prisen.
Jeg opfatter tildelingen af prisen som en
cadeau til det frivillige arbejde - det politi
kere og andre nu om stunder kalder ild
sjælene. Der er mange udflugter, foredrag
og lokalhistoriske udgivelser, som aldrig
ville blive til noget, hvis ikke der fandtes
lokalhistoriske foreninger, som arrangerer,
tager initiativer osv. Det ved både politi
kerne og embedsmændene, og det føles
vældigt godt at modtage prisen bl.a. på den
baggrund
2006 - 2007 og ...
Hvad skal der så ske det næste års tid? - Ja
den 12. juni fejrer Frederiksborg Amts Hi
storiske Samfund jo sin 100 års fødselsdag!
Det vil blive markeret på dagen med en re
ception på Marienlyst Slot i Helsingør. Her
er alle medlemmerne selvfølgelig meget vel
komne og desuden vil bestyrelsen invitere
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samarbejdspartnere, bevilgende myndighe
der (kulturpolitikere og borgmestre), lokal
pressen samt andre som på forskellig vis
støtter og/eller samarbejder med forenin
gen.
Alle medlemmer og de ikke-medlemmer,
som vi inviterer, vil sammen med invitatio
nen modtage et særnummer af FAHS bla
det om foreningens historie forfattet af
Torben Bill-Jessen.
Årbogen for 2007 er vi allerede så småt i
gang med. Den skal handle om »Frederiks
borg Amts historie. Udviklingen fra
1960’eme over kommunesammenlægnin
gen i 1970 og frem til i dag«. Vi taler om
amtets historie - ikke om landsdelens geo
grafi og/eller topografi.
Bestyrelsen har kontakt til en række men
nesker, som har det til fælles, at de i en lang
årrække har arbejdet inden for forskellige
fagområder på amtsgården eller siddet i
amtsrådet. Disse mennesker har lovet at
bidrage med en artikel hver til den kom
mende årbog.
Der er flere, der har spurgt os - hvad nu
når amterne nedlægges, så er der jo ikke
længere noget der hedder Frederiksborg
Amt - underforstået kan man så have en
forening der hedder Frederiksborg Amts
Historiske Samfund? Bestyrelsens svar på
det spørgsmål i 2006 er JA - det kan man
godt! Rundt om i Danmark findes adskillige
amtshistoriske foreninger i områder, hvor
de pågældende amter blev nedlagt ved den
foregående kommunalreform i 1970. Et godt
navn er selvfølgelig vigtigt i disse medie
tider, men i bestyrelsen tror vi på, at i hvert
fald i en årrække fremover, vil man fortsat
forbinde ordene »Frederiksborg Amt« med
vores del af Nordsjælland.
Der er jo også det, at det måske ikke altid
betyder så meget, at man har et lidt langt
navn, som i øvrigt nemt kan forkortes til

FAHS. Det der betyder noget, er det man
arbejder for og forsøger at virkeliggøre.
Som det allerede er fremgået af, hvad jeg
tidligere har sagt, har foreningen de sidste
par år søgt samarbejde med andre interes
senter omkring udgivelsen af vores årbø
ger. På forsiden af vores nye brochure står
der »FAHS - sætter lokalhistorien i en større
sammenhæng«, og bestyrelsen vil gerne
udgive årbøger om »større emner«, noget
der går på tværs af amtet, f.eks. Sterms to
pografi, Nordsjællandske Sommerglæder,
Esrum Kanal og i 2007 en bog om amtets
historie.
I bestyrelsen mener vi, at det er endog
meget vigtigt, at Frederiksborg Amts Hi
storiske Samfund går ind i tværgående pro
jekter, gerne i samarbejde med andre, og at
vi også selv ind imellem er initiativtagere.
Det er vigtigt, at vi optræder som nogle
de andre vil lege med. Jeg tænker selvføl
gelig på samarbejde med de andre lokal
historiske foreninger, med de lokalhistoriske
arkiver, med de kulturhistoriske museer i
Frederiksborg Amt, men også som i tilfæl
det med 2007 årbogen med privatpersoner,
som besidder en viden om et givet emne.

Tak
Det ikke alene hører sig til, både bestyrel
sen og ikke mindst jeg selv mener det virke
lig, når jeg i det følgende takker:
Først og fremmest, endnu en gang tak til
Niels Richter-Friis, Lars Bjørn Madsen og
den øvrige redaktionsgruppe for samarbej
det om årbogen for 2006 om Esrum Kanal.
En forening som vores behøver jo i høj
grad et økonomisk fundament, og for at bi
drage til Historisk Samfunds del af bogen
om Esrum Kanal takkes Frederiksborg Amts
Udvalg for Almen Kultur, Nordea Danmark
Fonden/Syd, Hillerød samt Helsingør Kom
mune.

Også tak til foreningens revisorer Bent
Laurents og Jonna Gustafsson Nielsen for
at tjekke, at alt går ret til.
Taktil Helsingør Kommunes Biblioteker
for at hoste FAHS-registret.
Så er der nogle, som gør noget helt af sig
selv - de har ikke en formel post, men kan
bare se, at bestyrelsen behøver hjælp.
Jeg tænker her på Emmy Bill-Jessen (Tor
bens kone), Jonna Gustafsson Nielsen (vo
res ene revisor) og Ebbe Nielsen (vores
webmaster), som alle tre skal takkes, fordi
de altid stiller op for bestyrelsen (de
kuverterer, pakker årbøger, dækker bord,
skærer kage ud, laver kaffe, rydder op, osv.
Uden deres indsats er jeg ikke sikker på, at
det kunne fungere.
En speciel tak til Ebbe Nielsen, som uden
at tøve - sagde »Ja, det vil jeg da gerne se
på«, da jeg i januar spurgte, om han måske
kunne hjælpe med at vedligeholde eller
ændre foreningens hjemmeside. Vi har haft
et rigtigt godt samarbejde (Ebbe siger altid
»ja det må vi se på«, når jeg synes, at det
ene eller andet bør ændres), og det med det
gode samarbejde, det er jeg sikker på vi fort
sat vil fa - så tusind tak.
Afslutningsvis vil bestyrelsen foreslå, at
I skal tage nogle eksemplarer af den nye
brochure og give den til venner, bekendte
og familie og opfordre dem til at melde sig
ind i FAHS - her sker faktisk en hel del.

På bestyrelsens vegne
Eva Stennicke
Næstformand
Marts 2006
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Driftsregnskab
Indtægter
Kontingenter
medlemmer primo
afgang
nye tilmeldte

medlemmer ultimo

Salg af årbøger m.v.

2005

2004

medlemmer
375
22
7
360

194 kr.
10.480 kr.

medlemmer
378
21
18
375
69.625 kr.
4.379 kr.
5.010 kr
30.619 kr.
116 kr.
460 kr.

92.841kr.

15.395 kr.
Okr.
Okr.
62.873 kr.
188.477 kr.

39.330 kr.

39.844 kr.

-1.473 kr.
10.036 kr.

11.257 kr.
2.895 kr.
1.875 kr.

66.900 kr.
15.267 kr.

Salgaf Rød el-guitar
Salg af registre

Renteindtægter
Tilskud
Tilskud, fonde
Tilskud, bøger
Tilskud, Frederiksborg Amt
Tilskud, Register
Indtægter ialt

Udgifter
Årbogsomkostninger
Forsendelsesomkostninger
Medlemsarrangementer, udflugter
Medlemsblad
EDB omkostninger
Administrativ assistance

Kontorartikler, ext. adm. udg.
Porto, distribution, gebyrer
Gebyrer
Registeromkostninger
Bestyrelsesomkostninger m.v.
Generalforsamling
Repræsentation
Eksterne kontingenter

8.906 kr.
2.741kr.

763
4.750
936
6.799

kr.
kr.
kr.
kr.

279 kr.

532 kr.
62.625 kr.
125 kr.
3.824 kr.
Okr.

Okr.

2.500 kr.

Udgifter i alt

59.820 kr.

138.725 kr.

Driftsresultat

33.021kr.

49.752 kr.
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Status
31/12 2005

31/12 2004

Nordea 1335 4374 4709 599
BG-bank
Kontantbeholdning
Lagerbeholdning årbog

199.364 kr.
Okr.
582 kr.

98.439 kr.
68.183 kr.
303 kr.
Okr.

Aktiver i alt

199.946 kr.

166.925 kr.

Aktiver

Passiver
Skyldige omkostninger
Mellemregning Helsingør Teater
Forudbetalt tilskud vedr. register
Forudbetalt tilskud årbogen 2006

279 kr.
2.809 kr.
Okr.

0 kr.

3.088 kr.

Egenkapital
Saldo primo
Driftsresultat

166.925 kr.
33.021kr.

114.085 kr.
49.752 kr.

Saldo ultimo

199.946 kr.

163.837 kr.

199.946 kr.

166.925 kr.

Gæld i alt

Passiver og egenkapital i alt

Kasserer Anders Alsløv

Foranstående driftsregnskab og status har vi gennemgået og fundet i overensstem
melse med foreningens bogføring.
Beholdningernes tilstedeværelse har vi konstateret.
Slangerup den 11/3 og 23/3 2006

Bent Laurents

Jonna Gustafsson Nielsen
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Ganløse Terræn- og Motorbane
af Arne Navne, Stenløse Historiske Forening

Motorsporten i Danmark led et stort neder
lag med motorloven afjuli 1932, der forbød
al orienterings- og udholdenshedsløb på
de danske veje. Regeringen havde svært
ved at forstå motorfolkenes trang til racer
løb, en trang der efter 1932 fik gang i bane
sporten for motorcykler og biler.
Farten på motorkøretøjerne var dengang
ikke så stor som i dag, men det gjorde
overskueligheden og underholdnings
værdien for publikum så meget større. Det
var også dengang en kunst at trimme sit
køretøj til at yde det bedste og selv blan
dingen af brændstoffet var ofte en hemme
lighed. Blandingen bestod gerne af halvt
benzol (meget let antændelig væske, som
blev udvundet af stenkul) og halvt benzin,
men alkohol og andre væsker blev også an
vendt.

Banens placering og opstart
Banen i Ganløse var placeret ved svinget
på Hesselvej mellem Slagslunde og Gan
løse.
Ganløse Terræn- og Motorbane blev an
lagt i 1932 og det første løb blev afviklet 2.
påskedag samme år. Det var spændende for
Sports Motor Klubben at se, om en bane 25
km fra København ville tiltrække publikums
interesse.
Hvis man ikke var selvtransporterende,
kunne man på Slangerupbanen købe kom
binerede billetter til Lille Værløse og så fort
sætte med bus derfra. Entreen var fastsat til
1 krone og kørende skulle regne med ekstra
udgifter til parkering, da det var forbudt at
parkere på vejene og banens arealer. Det
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første løb tiltrak omkring 4.000 tilskuer og i
de efterfølgende løb var der ofte5 - 6.000.
En overgang blev der også holdt Sankt
Hans Løb, der foruden motorløb bød på
bålfest og fyrværkeri.
Løbene blev ofte efterfulgt af præmie
overrækkelser og bal på Ganløse Kro.
I Berlingske Illustrerede Tidende fra 3.
juni 1934 kan man bl.a. læse: »... et af de
populæreste Samlingssteder er Ganløse
Terrænbane. Den ligger ca. 30 kilometer fra
Hovedstaden og er uden nogen som helst
Forbindelse med Omverden. Alligevel sam
ler den Søndag efter Søndag Tusinder og
atter Tusinder af Motorsportens Tilhæn
gere. Her fejrer Benzinheltene Triumfer og
Sport Motor Klubben har på Ganløsebanen

Kort over Ganløse Terræn- og
Motorbanes placering

indførten speciel engelsk Form for Terræn
løb, som også passer godt her.«
Af kørere fra dengang kan bl.a. nævnes
Himmelhunden Motor Einer (Einer Knud
sen), Sv. Aa. Engstrøm (nordisk mester) og
Sv. Aa. Sørensen (danmarksmester).

ste automobil bakkeløb var i så dårlig for
fatning, at motorcykelløb herefter ville være
uforsvarligt.
Banens forfatning og den forestående
2. Verdenskrig var sikkert skyld i, at der ikke
mere blev kørt motorløb i dette terræn.

Morian Hansen
En anden kendt kører var Morian Hansen.
Han var kendt over hele Europa for sine
sejre inden for motorcykelsporten og sidst
i 1920’eme begyndte han også at køre bil
løb.
Morian havde tidligere kørt motorcykel
løb på Ganløse Terrænbane, men i 1931 tog
han sin racerbil med derud for at få sports
komiteen overbevist om, at dette også
havde en fremtid inden for motorsport.
De fremmødte så hans dødskørsel over
de stejleste bakker, som han altid valgte og
at de også var de farligste, rørte ikke Mo
rian.

Personlige oplevelser
Holger Andersen er vokset op på gården
Egedal, der ligger ved Hessel vej overfor
motorbanen. Han fortæller at parkeringen
af publikums køretøjer skete bl.a. på Egedal
og naboens grund. De fik så en parkerings
afgift, som blev delt efter løbet og var der
nogle småpenge, der ikke var til at dele, fik
Holger dem. Særligt flotte køretøjer fik lov
til at parkere i laden mod en lidt højere beta
ling.
Holger fortæller, at i starten var banen
kun til motorcykler, men senere blev der
gravet en bane rundt om den lille sø, så der
også kunne køre biler. Der var også en re
staurant på bakken over mod Nellesøen,
hvor ruinerne fra pejsen er det eneste, der
er tilbage fra motorsportens tid i 1930’eme
i Ganløse.

Ny rundbane
I 1934 gav Slagslunde-Ganløse sogneråd
tilladelse til, at der blev anlagt en motor
bane på 400 x 12 meter rundt om søen og at
der blev oprettet parkeringspladser på
Nellesøgård og Hesselgårdens jorde.
Den nye rundbane blev indviet ved et
løb 5. september 1937.1 Motorbladets arti
kel fra løbet kan der bl.a. læses: »Det første
Indtryk af de nye Jordarbejder er, at man
har begaaet en Vandalisme ved at ødelægge
det smukke Bakketerræn...«

Ganløsebanens afslutning
Der blev herefter afholdt flere store løb på
Motorbanen i Ganløse. Sidste gang Motor
bladet skriver om Ganløsebanen er fra et
motorløb, der skulle være afholdt 11. sep
tember 1938 af B.S.A. Klubben. Dette løb
blev im idlertid aflyst, da banen efter de sid

Henvisninger:
Næsh Hendriksen, C.: Fra Slaggebane til Spitfire.
1945. Side 58 og 166.
Berlingske Illustrerede Tidende 3. juni 1934.
Motorbladet, et officielt organ for Danmarks
Motor Union og specialorgan for dansk Auto
mobil- og Motorsport. 1932 - 1938.

Artiklen er optrykt med forfatterens tilla
delse. Ame Navne er redaktør af tidsskrif
tet Stenløse Historiske Forening og artiklen
var trykt i nr. 52 fra november 2005. Illustra
tionerne stammer fra samme artikel.
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Afsender: Frederiksborg Amts Historiske Samfund
Torben Bill-Jessen, Århusvej 69 B
3000 Helsingør

Udflugt til Jægerspris Slot
Foreningens sommerudflugt går i år til Jægerspris Slot
Vi mødes lørdag d. 26. august kl. 14 i Slotsgården

Vi skal se museets spændende særudstilling »Hekseri og prinsesse
bryllup« og høre historien om renæssancens tro på trolddomsmagt.
I den kongelige samling på Jægerspris Slot er tre unikke miniaturepor
trætter fra renæssancen. Portrætterne, der er udført af den berømte en
gelske miniaturemaler Nicholas Hillard i 1606, viser England kongepar,
kong James I og dronning Anne samt deres ældste søn Henry, prins af
Wales. Miniaturerne var en gave fra kongeparret til dronning Annes
lillebror Danmarks konge Christian 4.

Bag de smukke miniaturer gemmer sig en dramatisk historie, hvori ind
går magtkampe blandt danske adelsmænd, påstande om trolddom og
en hekseproces, der dømte et antal københavnske kvinder, heriblandt
en borgmesterfrue, til døden på bålet.
Disse miniaturer og mange andre spændende ting skal vi høre om,
når museumsinspektør Bente Jønsson viser rundt på Grevinde Dan
ners Slot.

Efter omvisningen drikker vi kaffe i Cafe Danner.
Pris incl. entre, guide og kaffe/kage er 100 kr.
Udflugten er ikke handicap-egnet, da der er trapper i slottet og ingen
elevatorer.

Tilmelding: senest 20/8 til Torben Bill-Jessen
e-mail: tb-j@stofanet.dk
tlf: 4921 86 89
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VI HUSKER »1

borg Amts Historiske Samfund kunne ud
dele tre pengepræmier på henholdsvis
10.000 kr., 5.000 kr. og 3.000 kr. for de bedste
artikler samt at alle 350 bidragydere fik en
kasse årgangsøl.
Vinderartikleme blev sammen med flere
andre trykt i årbogen »Vi husker 1 « fra 1990
og da foreningen modtog så mange gode
artikler, udkom »Vi husker 2« i 1991.
2001-2006
Fra 2001 til 2004 er man gået omtrent tilbage
til formatet fra 1968-69. Årbogen 2001 hed
»Da Gribskov blev krongods« og handler
om bebyggelser, afgrøder og fæsteafgifter i
Esbønderup, Mårum og Nødebo sogne i
perioden 1560-1688.
12003 kom en årbog med forskellige ar
tikler, bl.a. en af Stig Colbjøm Nielsen om
Admiral Piessis de Richelieu og Slangerupbanen. 2004 genudgav foreningen S. Sterms
sjældne »Topographie over Frederiksborg
Amt« fra 1831.
»Nordsjællandske Sommerglæder« ud
kom som årbog i 2005. Den blev til i samar
bejde med amtets museer. Endelig kom i
jubilæumsåret 2006 Bendt Friis’ bog om Es
rum Kanal, og brændet der blev fragtet fra
Gribskov via kanalen ind til hovedstaden.
Bogen er på 277 sider med omkring 250 far
vebil leder. En fornem jubilæumsbog.

En rød el-guitar
12002 udkom »En rød el-guitar med vibra
tor. Musik og ungdomskultur i Nordsjæl
land 1960-70«. Foreningens formand Henrik
A. Bengtsen, der var forfatter til bogen,
havde selv en fortid som sanger og rytme
guitarist i »The Ashtrays«.
Han interviewede utallige tidligere pig
trådsmusikere og gennemgik scrapbøger,
avisudklip, lyttede på gamle kassettebånd
osv. Alt sammen for at kunne fortælle hi
storien om dengang i 60’eme, da mange
helt unge skiftede fodbolden ud med en
guitar og uden at kunne mange greb dan
nede et orkester. Ikke nok med det, orke
strene kom også ud at spille til koncerter i
ungdomsklubber og i de mange popklubber.
Et tidsbillede og en fortælling om en lille del
af alt det der skete i 1960’eme.
Bagerst i bogen er der oversigter med
omtale af bl.a. 200 nordsjællandske pig
tråds- og beatgrupper, 39 popklubber og
en CD med tidens musik.
Bogen blev i øvrigt præsenteret ved en
reception i Store Sal på Hovedbiblioteket i
Helsingør. Alle de gamle pigtrådsmusikere,
som medvirker i bogen, var inviterede. Og
det blev et par gode timer. Salen var helt
fuld, rødvinen forsvandt som dug for solen
og der var ikke mange som respekterede
rygeforbudet.
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Register til årbøgerne 1906-2000
Helt fra starten i 1906 var det tanken, at der
hvert fjerde år skulle komme et register, der
dækkede fire år, hvorefter bøgerne kunne
indbindes fire ad gangen med registret ba
gerst. Som tiden gik, var der dog en del år
bøger, specielt monografierne, som aldrig
fik et register. 11997 fik bestyrelsen imidler
tid kontakt med Torben Bill-Jessen, som må
ske inspireret af foreningens daværende
bestyrelsesmedlem Lars Bjørn Madsen,
gerne ville påtage sig at udarbejde et regi
ster til alle årbøgerne. Bestyrelsen sagde
selvfølgelig ja tak.
Fra begyndelsen ønskede man at regi
stret både skulle være søgbart på internettet
og udkomme i trykt form.
Sommeren 1999 kunne Torben se en ende
på arbejdet. Det skal lige bemærkes at regi
stret indeholder ca. 60.000 henvisninger til
person-, sted- og institutionsnavne.
Helsingør Kommunes Biblioteker havde
tidligere udtrykt interesse for at medvirke
til at registret kunne blive søgbart på
internettet. Bestyrelsen rettede derfor en
formel henvendelse til bibliotekets ledelse
og vinteren 1999/2000 kunne Frederiksborg
Amts Historiske Samfund derfor indgå en
samarbejdsaftale med Helsingør Kommu
nes Biblioteker, som betød at biblioteket

12

afsatte ressourcer til at oprette/udarbejde
den database, som FAHS registret ligger i,
udarbejde/vedligeholde søgesiden samt
sikrer at FAHS registret er søgbart 24 timer
i døgnet.
Registret findes enten via FAHS’ egen
hjemmeside www.fahs.dk eller direkte på
www.helsbib.dk/tilbud/lokalhistorie/fahs
12004 udkom registret i bogform. Indhol
det er det samme, det er bare søgemulig
hederne, der er forskellige. I begge tilfælde
søger man på alle de mange tusinde perso
ner og steder, som samfundets årbøger i
næsten hundrede år har berettet om. Her er
en nem indgang for alle der søger viden om
vor landsdels historie.

Særtryk
Historisk Samfund har specielt før i tiden
stået for udgivelsen af en del særtryk. Her
skal nævnes nogle fa. I 1929 kom »Nord
sjællandske Helligkilder« af Arnold Olsen,
1934 Erland Gribsøs »Frederiksborg Amts
Kirkeklokker« og i 1980 »Hombækfiskeren
Lars Kuhlmanns beretninger 1880-1897« af
Karl Rønne.

Salg af årbøger
Som årene gik, blev samfundets lager af
gamle årbøger større og større. Man indgik
med virkning fra 1 .januar 1979 en aftale med
antikvarboghandler Aage Arendrup i Hil
lerød om at foreningens årbøger, på nær de
tre nyeste årgange, kunne sælges fra hans
forretning. Denne ordning fungerede i en
årrække.
I dag har Frederiksborg Amts Historiske
Samfund en lagerplads, der gør det muligt
for os selv at stå for salget. Det har medført,
at vi bl.a. via foreningens hjemmeside
www.fahs.dk gør opmærksom på, at vi sæl
ger vores store lager af ældre årbøger til en
meget billig penge.

FORENINGSBLADET FAHS

fabs
Samfundets kontakt til medlemmerne var og
er i første række gennem årbogen, som for
uden artiklerne fra alle dele af amtet, har
bragt referatet fra generalforsamlingen og
bestyrelsens beretning om samfundets ve
og vel det foregående år.
For at nå medlemmerne med besked om
møder og udflugter brugte man i mange år
postkort som kommunikationsmiddel.
1 1987 udkom så samfundets første med
lemsblad. Man havde længe haft et stort
ønske om en tættere og mere regelmæssig
kontakt til medlemskredsen. FAHS som
medlemsbladet kom til at hedde - påtænk
tes at skulle udkomme 2-4 gange om året
alt efter stofmængde og den interesse, som
forhåbentlig ville blive bladet til del. Bladet
var på ingen måde tænkt som meddelelses
blad for bestyrelsen alene, men i nok så høj
grad som et blad, hvori medlemmerne kunne
skrive om lokalhistoriske oplevelser og til
dragelser. Noget som på en eller anden måde
ville være nyt og spændende, men måske
for beskedent til at blive en egentlig artikel
i årbogsstørrelse, eller omvendt, et resumé
af noget større. Bladets spalter var og er
stadig åbne for alle. Det var og er bestyrel
sens håb, at amtets mange museer og lokal
historiske arkiver og foreninger vil benytte
bladet til omtale af aktuelle og kommende
særudstillinger og arrangementer og til
omtale af interessante nyerhvervelser eller
opdagelser

Bladets første redaktør var museumschef
Kenno Pedersen, som til hjælp i redaktion
en havde Poul Korse, Lars Bjørn Madsen
og Eva Stennicke. Da vi bor i det kongelige
Nordsjælland, valgte man at sætte en kon
gekrone ved siden af bladets navn FAHS.
Her havde man forregnet sig, for to år efter
starten kom en protest fra Nationalmuseet.
Foreningen havde ikke ret til at bruge den
lukkede kongekrone uden en tilladelse fra
kongehuset.

fabs
Kronen blev straks ændret til en mere
kunstfærdigt udformet figur, men den faldt
dog ikke rigtigt i smag og prydede kun bla
det nogle få numre. Siden da har den
»åbne« krone, som stammer fra enevæld
ens kongehus, prydet bladets forside.
11991 overtog museumsformidler Poul
Korse jobbet som ansvarshavende redak
tør. Ved hans alt fortidlige død blev jobbet
lagt i hænderne på Lars Bjørn Madsen i
perioden 1995 til 1998. Herefter har dette
vigtige hverv ligget i hænderne på Eva Sten
nicke.

I år har FAHS bladet eksisteret i 20 år.
Der er næsten altid udkommet fire numre
hvert år, alle med en mindre artikel eller to
med lokalhistorisk indhold samt oplysnin
ger om kommende ture og foredrag.
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Møder, udflugter og foredrag
Der har været en mangfoldighed af arran
gementer gennem de 100 år. Man har årligt
bestræbt sig på omkring tre medlemsar
rangementer-fordelt på udflugter, foredrag
og aktiviteter i forbindelse med generalfor
samlingen.
Beretningen om et af foreningens første
møder, nemlig mødet ved Gurre slotsruin,
fortæller lidt om den entusiasme og de for
ventninger, der var til det ny dannede sam
fund.
650 mennesker lyder helt utroligt i vore
dage. Men også den 12. september 1959
kunne foreningen samle medlemmerne. Den

dag deltog 200 personer i en tur til Roskilde
Domkirke, Lejre og Ledreborg. I Roskilde
fik man først en redegørelse for kirkens hi
storie og arkitektur, hvorefter deltagerne
blev vist rundt i grupper. Også på Ledreboig
Slot blev der indledt med et foredrag, hvor
efter deltagerne havde lejlighed til at
»gennemvandre slottets mange sale og
rum«. Tankevækkende når man nu om stun
der helst ikke må komme flere end 25-30
personer til en rundvisning
Siden 1968 har bestyrelsen i forbindelse
med sin konstitution nedsat et turudvalg,
som har ansvar for at planlægge og gen
nemføre de forskellige aktiviteter.

Det historiske Mode
i

Gurre Slots Ruiner.
Sunday (b'ti ]. Srpfrwljcr JOOt al holdt >. Frederiksborg Amts histo
riske Samfund.; cl ollentligt Mode i Gurre Slots Ruin, hvori der
deltog omtrent 650 Mennesker.
Samfundets Medlemmer, hvoraf der var modt omtrent 75. blev af
Beboere i 1 ikjoh Sogn gratis korte fra og til Kvistgaard Station
og gæstfrit beværtede af medbragte Madkurve.
Paa den flagsmykkede Ruin bod Samfundets Formand. Oberst
JTarltou. velkommen, hvornæst Professor JIkhs (Vrik holdt det neden
for gengivne Foredrag om Gurre Slot, som af alle til Stede værende
blev fulgt med den mest levende Interesse. Forstander Hoiyvr J>cyIrfip talte om Betydningen al saadanne . Aasted-Modcr < med histo
riske Foredrag: Pastor Kuue ira Tik job bragte det historiske Sam
fund en 'Pak lor Model, og Oberst Ilarbun takkede Talerne og
Egnens Beboere tor deres venlige Imodekommenhed. hvorefter han
sluttede det vellykkede Mode med et Leve lor Fædrelandet.
Det er det historiske Samfunds Bestyrelses Haab, at der i Frem
tiden kan blive holdt lignende Moder paa andre minderige Steder i
Amtets forskellige Egne.

Kopi af side 103 i årbogen for 1907
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Da Erik Buch Vestergaard gik af som for
mand i 1983, fortsatte han i mange år som
aktivt medlem af turudvalget.
I løbet af 1970’eme blev der oprettet man
ge lokalhistoriske foreninger og arkiver i
Frederiksborg Amt, og Vestergaard så dem
som mulige samarbejdspartnere for Histo
risk Samfund. Derfor blev adskillige ture i
de år arrangeret i samarbejde med forening
erne og de lokalhistoriske arkiver og mu
seer. På udflugterne fik deltagerne både et
historisk input og i forbindelse med det
efterfølgende kaffebord ofte et foredrag af
den stedlige borgmester om kommunen i
dag og i fremtiden - udfra devisen at dagen
i dag er historie i morgen.

Medlemmer og tilskud
Som det ses i protokollerne, var der straks
fra begyndelsen stor interesse for samfun
dets virksomhed. Det første regnskabsår
1906 til 1907 viser at der var 421 »alminde
lige« medlemmer, som hver gav 2 kr. i årlig
kontingent til samfundet. Det gav i indtægt
842 kr. Derudover var der 6 livsvarige med
lemmer, der hver gav 25 kr., i alt 150 kr. Det
med li vs varige medlemmer var en ordning,
som man havde de første år. Men den faldt
væk, da der kun var få, der benyttede sig af
den. På det meget omtalte møde ved Gurre
Slot den 1. september 1906 solgte man sange
til de mange fremmødte mennesker, det gav
23,16 kr. i kassen. Nye medlemmer fik årbo
gen leveret for medlemsbidraget på 2 kr.
(ikke medlemmer måtte betale 3 kr.).
Kontingentet på de 2 kr. har vi desvære
ikke kunnet fastholde. Medlemsbidraget er
på 100 år steget med inflationen til 175 kr.
For kontingentet har man altid fået en år
bog samt tilbuddet om at deltage i udflug
ter , omvisninger og foredrag. De sidste 20
år har medlemmerne desuden hvert år mod
taget fire FAHS blade.

11911 viste hans majestæt kong Frederik
VIII sin interesse for foreningen og tilsagde
den sin støtte med et årligt bidrag på 50 kr.
Desvære døde kongen året efter. Hendes
majestæt dronning Louise gjorde samfun
det den ære at indmelde sig på samme tid
med et årligt bidrag på ligeledes 50 kr. Det
medlemskab varede så længe dronningen
levede (hun døde 1926).
Udover medlemmernes bidrag har sam
fundet fået tilskud fra mange sider. Helt fra
1907 har foreningen stået på Finansloven,
de første år med 300 kr. årligt. Beløbet blev
tilsyneladende reguleret i forhold til infla
tionen og da Kulturministeriet sidste gang
udbetalte beløbet i 1988, var det på 4.800 kr.
Udgivelsen af årbogen har altid været
den store udgiftspost i regnskabet. Og det
ser ud som om, at det altid har været nød
vendigt for Frederiksborg Amts Historiske
Samfund at søge tilskud i amt og kommu
ner for at få indtægter og udgifter til at
hænge sammen. Mange har set med vel
vilje på foreningens arbejde, her skal bare
nævnes amtet (Frederiksborg Amts Kultur
råd og Frederiksborg Amts Museumsråd),
kommunerne i Frederiksborg Amt (før i ti
den sognerådene), banker, sparekasser,
Dansk Lokalhistorisk Forening og i nogle
tilfælde også private fonde.
Et projekt, som det i nyere tid er lykke
des foreningen at hente rigtigt mange penge
hjem til, er registret til årbøgerne 1906-2000.
Frederiksborg Amts Historiske Samfund
kunne i vinteren 2000/2001 ligefrem ansætte
en person på fuld tid i tre måneder til at
hjælpe med redigeringsarbejdet.
Udover tilskuddene, der er nødvendige
for at foreningen kan trykke og udgive
årbøgerne, ligger der utallige frivillige ar
bejdstimer bag den enkelte bog. Både for
fatterne og de bestyrelsesmedlemmer der
redigerer, arbejder con amore.
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Pluk fra protokollerne
Foreningens arkiv er afleveret til Helsingør Kommunes Museer. En gennemgang af refera
ter og årsberetninger fra 100 års foreningsarbejde, viser tydeligt forskellene på før og nu.
Her er et par eksempler på initiativer, som var naturlige for Frederiksborg Amts Historiske
Samfund på daværende tidspunkt, men som foreningen nok ikke ville give sig i kast med
idag.

Majpladsen i Birkerød.
Tegningen er udført af Elisabeth Molle
rup, gift Mantzius. Udlånt af: Birkerød
Lokalhistoriske Arkiv og Museum
Majtræet udenfor Birkerød Kro
I 1909 stod udenfor Birkerød Kro et Maj
træ. Da der var fare for at det ville blive
fjernet, gik Frederiksborg Amts Historiske
Samfund ind i sagen. Samfundets besty
relse henvendte sig til sognerådet med
ønske om træets bevarelse. Ifølge besty
relsesprotokollen fra den 17. marts 1909
meddelte sognerådet tilbage, at træets be
varing »kan betragtes som sikret«. I dag er
træet væk, og intet varer jo evigt.
Et majtræ hører sammen med den ældgamle
skik »at fejre sommer i by«. I i ældre tid var
her ringridning ved fastelavn. Udklædte
ryttere red rundt om Majtræet og stak til
en ring med deres kæppe. Majpladsen i
Birkerød blev genetableret i 1980 som del
af en gågade.
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Rokkesten og møller
Rokkestenen i Freerslev Hegn er en anden
sag, som samfundet involverede sig i. Efter
en henvendelse på en generalforsamling
omkring 1938 tog foreningen følgende lille
problem op. I Freerslev Hegn findes en dysse
med en dæksten over dyssekammeret.
Denne dæksten var tidligere en rokkesten.
Frederiksborg Amts Historiske Samfund
henvendte sig til Nationalmuseets 1. afde
ling om at rokkestenen på ny burde bringes
til at rokke for stadig at bevare folks inte
resse for stedet.
Stenen kan i dag igen ikke rokke og højen
er helt overgroet med krat.

Rokkestenen skal rokke.
Samfundet liar rettet. Henvendelse
til Nationahiseel om at sivtte lyk
kestenen (Lalig-dyssen) paa T rolles
mindes Mark i en smukkere Stand.
Rokke-denen kan ikke rokke mere,
men Nationalmuseet bar lovet, at det
ogsaa. vil sorge lor. at Stemm bliver i
Stand til at rokke igen (Munterhed).
He gamle Moller forsvinder fra.
Landskabet, num i den 11. Time vil
Historisk Samfund nu gennem en
Fotografering af de endnu eksisteren
de Moller sogo at bevare Mindet om
denn inden det er for sent.

Her er et uddragfra avisens omtale afge
neralforsamlingen, hvor både stenen og
initiativet til at fotografere de endnu eksi
sterende møller omtales.

Knud Klem (1901-1988)
Direktørfor Handels- og Søfartsmuseet
på Kronborg. Foto: museet
Æresmedlem
På generalforsamlingen den 31. maj 1969
blev den tidligere formand Knud Klem ud
nævnt til æresmedlem af foreningen. Knud
Klem havde da været medlem af bestyrel
sen i 32 år, heraf de 30 som formand. På
mødet takkede Knud Klem for den store
ære. Fra sin tid i bestyrelsen kunne han ikke
huske, at der tidligere havde været æres
medlemmer. Dagens bestyrelse kan tilføje,
at der heller ikke har været nogen siden.
Knud Klem var direktør på Handels- og
Søfartsmuseet på Kronborg 1937-1971. Af
Dansk Biografisk Leksikon fremgår det, at
han var uhyre aktiv både i Helsingør, hvor
han var valgt ind i byrådet og på landsplan.
I leksikonnet står bl.a. »... har har formået at
lade hvert af områderne nyde godt af hans
arbejde indenfor de andre«.

2007, 2008...
Foreningens nuværende formand Eva Sten
nicke, sagde på generalforsamlingen den
29. marts 2006 bl.a. »Der er flere der har
spurgt os - hvad nu når amterne nedlæg
ges, så er derjo ikke længere noget der hed
der Frederiksborg Amt - underforstået kan
man så have en forening der hedder Frede
riksborg Amts Historiske Samfund? Besty
relsens svar på det spørgsmål i 2006 er JA det kan man godt! Rundt om i Danmark fin
des adskillige amtshistoriske foreninger i
områder, hvor de pågældende amter blev
nedlagt ved den foregående kommunal
reform i 1970. Et godt navn er selvfølgelig
vigtigt i disse medietider, men i bestyrelsen
tror vi på, at man i hvert fald i en årrække
fremover, fortsat vil forbinde ordene »Frede
riksborg Amt« med vores del af Nordsjæl
land.
Foreningen har de sidste par år søgt sam
arbejde med andre interessenter omkring
udgivelsen af vores årbøger. På forsiden af
vores nye brochure står der »FAHS - sæt
ter lokalhistorien i en større sammenhæng«,
og bestyrelsen vil gerne udgive årbøger om
«større emner«, noget der går på tværs af
amtet, f.eks. Sterms topografi, Nordsjæl
landske Sommerglæder, Esrum Kanal og i
2007 en bog om amtets historie.
I bestyrelsen mener vi, at det er endog
meget vigtigt, at Frederiksborg Amts Hi
storiske Samfund går ind i tværgående pro
jekter, gerne i samarbejde med andre, og at
vi måske også selv ind imellem er initiativ
tagere. Jeg tænker selvfølgelig på samar
bejde med de andre lokalhistoriske for
eninger, med de lokalhistoriske arkiver, med
de kulturhistoriske museer i Frederiksborg
Amt men også som i tilfældet med 2007 år
bogen med privatpersoner, som besidder
en viden om et givet emne«.
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Foreningens formænd, kasserere og sekretærer
Formænd

Harbou, H. W. oberst, Kronborg (1853-1918)
Boisen, H. adjunkt, Hillerød (1878-1946)
Klem, Knud museumsdirektør, Helsingør (1901-1988)
Nielsen, P. Chr. lektor, Hørsholm (1921-1986)
Vestergaard, Erik Buch stadsbibliotekar, Helsingør (1924-2004)
Pedersen, Kenno museumschef, Helsingør (1951- )
Bengtsen, Henrik A. cand.mag., Espergærde (1949-2003)
Nielsen, Stig Colbjøm turistchef, Slangerup (1950- )
Stennicke, Eva bibliotekar, Helsingør (1953- )

Kasserere og sekretærer
Kaas, Frederik ingeniør, Helsingør
Sekretær og kasserer
Mourier, H. overretssagfører, Helsingør
Sekretær og kasserer
Riise, Albert H. læge, Hillerød
Sekretær og kasserer
Andersen, C. sparekassedirektør
Sekretær og kasserer

formand 1906-1918
formand 1919-1938
formand 1938-1968
formand 1968-1978
formand 1978-1983
formand 1984-1996
formand 1996-2003
formand 2004-2006
formand 2006-

1906-1911
1912-1910

1920-1938

1939-1951

Larsen, L. fuldmægtig
Blinkenberg Nielsen, O. sparekassedirektør, Hillerød
Riis-Vestergaard, Søren sparekassedirektør, Helsingør
Laurens, Bent sparekassedirektør, Helsingør
Alsløv, Anders arkitekt, Slangerup

kasserer 1952-1969
kasserer 1969-1976
kasserer 1977-1983
kasserer 1984-2003
kasserer 2003-

Paulsen, Jørgen museumsinspektør, Hillerød
Gedde, Aase landsretssagfører, Hillerød
Bengtsen, Henrik A. cand.mag., Espergærde
Stennicke, Eva bibliotekar, Helsingør
Krogh, Margrethe bibliotekar, Hillerød

sekretær 1952-1969
sekretær 1969-1983
sekretær 1984-1996
sekretær 1996-2006
sekretær 2006-
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Bestyrelsen består i jubilæumsåret af

Eva Stennicke
formand, Helsingør

Anders Alsløv
kasserer, Ølstykke

Flemming Beyer
Hillerød

RolfKjær-Hansen
Ølstykke

Dorrit afRosenborg
Slangerup

Margrethe Krogh
Hillerød

Peter Kalko
Mårum

Torben Bill-Jessen
Helsingør
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Den 28 maj 2005 deltog 32 medlemmer på turen til »Det ukendte
Kronborg«. Tidligere slotsforvalter John Zilmer førte os velop
lagt rundt ad smalle trapper og skumle gange, over lofter og i
kældre. Turen sluttede med den traditionelle kop kaffe og kage
på kajen i Helsingør med udsigt over havnen til Kronborg.
Foto: Peter Hansen
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