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Som det nok er mange bekendt, stop-
pede udgivelsen af det populære års-
skrift Folk og Minder fra Nordsjælland 
i 2019, da udgiveren, forlaget Nofo print 
lukkede. Trods mange forsøg er det ikke 
lykkedes at genoplive årsskriftet, der så 
dagens lys i det mørke krigsår 1941. 
Der var på et tidspunkt tale om, at vor 
forening kunne påtage sig udgivelsen, 
men vi var enige om, at medlemsbladet 
FAHS og Folk og Minder fra Nordsjæl-
land havde samme geografiske og fagli-
ge dækningsområde, hvorfor det måske 
ville være en langt bedre idé at for-
bedre medlemsbladet og gøre det til et 
rent kulturhistorisk tidsskrift, der - om 

vi tør kaste 
os ud i et 
sådant pro-
jekt - ville 
kunne sæl-
ges i løs-
salg på sam-
me måde 
som det har 
været tilfæl-
det med Folk 
og Minder og 
dermed blive 

en oplagt afløser for dette. 
Uagtet vidtløftige drømme præsenterer 
vi nu et helt nyt FAHS, der naturligvis 
stadig fungerer som foreningens med-
lemsblad, idet meddelelser fra forenin-
gen, som foredrag, udflugter, møder, 
bogudgivelser og meget mere, vil bli

Velkommen til det nye blad
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ve omtalt i et særskilt indstik, som det, 
De nu sidder og læser i. Dermed er bla-
det, om man så må sige, foreningsneu-
tralt og skal betragtes som et »Kultur-
historisk tidsskrift udgivet af Frederiks-
borg Amts historiske Samfund«. Med-
lemmerne modtager således ikke blot en 
spændende kulturhistorisk relevant bog 

hver år, men også dette tidsskrift.
Selvsagt vil der i det nye FAHS blive 
bedre plads til større og mindre artikler, 
samt smånotitser, der ellers ville være 
vanskelige at få publiceret andetsteds. 
Således vil FAHS kunne bidrage til en 
endnu mere spændende og alsidig for-
midling af vort gamle amts lange histo-
rie, ligesom vi satser stærkt på at levere 
en bred dækning af hele området, fra 
Helsingør til Hundested og fra Veksø til 
Gilleleje. Her håber vi at kunne samar-
bejde med de mange lokalhistoriske for-
eninger og museer, ligesom vi i redak-
tionen konstant vil være på udkig efter 
spændende emner, personer, genstande 
og lokaliteter, der fordrer en nærme-
re forklaring og historie. Afhængigt af 
mængden af stof, vil bladet være på 16 
eller 20 sider. 
Vi håber naturligvis, at vore medlem-
mer tager godt imod det nye blad, lige-
som vi håber at nogle kunne have lyst til 
at bidrage med en god, relevant artikel 
eller to til bladet. 

med venlig hilsen redaktionen
Lone Hvass, Kjartan Langsted og 

Lars Bjørn Madsen

Uddeling af årbog 2021
Som nævnt i FAHS nr. 4/2020, så uddeler vi 
årbogen:

Lørdag, den 6. marts 2021
Mellem kl. 14.00 og kl. 17.00
ved Præstevang kirke,
Tamsborgvej 2 i Hillerød.

Skilte vil vise vej til bagsiden af kirken.
Uddelere vil blive kontaktet inden, så vi kan 
aftale, hvordan vi organiserer uddelingen i 2021.

Unge kvinder spiller kroket i en have i Hornbæk. 
Udsnit af maleri af Otto Bache. Privateje. 
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Bladets gamle logo er 
tilbage, og to nye bomær-
ker tegner foreningen
Vores nye redaktør, Lars Bjørn Mad-
sen, tidligere museumsinspektør ved 
Museerne Helsingør, arbejdede ofte 
fag ligt sammen med nu afdøde muse-
umsinspektør Flemming Beyer fra 
Museum Nordsjælland. Som medlem 
af bestyrelsen for Frederiksborg Amts 
historiske Samfund fra 1987, havde 
Flemming fået den idé, at foreningens 
nye kvartalsblad skulle have navnet 
FAHS; en simpel forkortelse af forenin-
gens navn, og han fik lokket Lars til at 
tegne bladets logo og stå for den gra-
fiske tilrettelæggelse. På et tidspunkt 
blev logoet omtegnet og formindsket, 
men nu er logoets oprindelige håndteg-
nede skrift atter blevet anvendt.
Endvidere har vi fået tegnet de her-
under viste to logoer, der er udført af 
DesireWeb i Aarhus og er en nytolk-
ning af det gamle Frederiksborg Amts 
våben fra 1938 (nederst t.h.), hvor træ-

erne symboliserede 
skovene i Nordsjæl-
land og kronen Frede-
riksborg Slot; i virke-
ligheden et symbol på 
det tidligere nordsjæl-
landske krongods.

Ny hjemmeside
Frederiksborg Amts Historiske Sam-
fund har fået ny hjemmeside. Besty-
relsen har i nogen tid arbejdet på en ny 
hjemmeside, hvor man kan gøre brug 
af de tekniske fremskridt, der er sket 
siden vi fik den, vi hidtil har haft.
Ebbe Nielsen har i mange år stået for 
at ajourføre hjemmesiden. Fjerne det, 
der var uaktuelt, samt påføre de nye til-
tag, som foreningen har stået for. Vi har 
været meget glade for samarbejdet med 
Ebbe. Og det skal han have tak for.
Den nye hjemmeside er mere oversku-
elig, og giver mulighed for at gøre bud-
skabet mere levende bl.a., ved skiften-
de fotos fra Nordsjælland. 
Hvis I har billeder, som I gerne vil dele 
med os alle, så send dem til os.
Der er mange oplysninger på den nye 
hjemmeside, som I kan få gavn af. Bl.a. 
er der en fyldig omtale af alle forenin-
gens årbøger. Helt fra starten i 1906. 
Mange af disse årbøger kan stadig 
købes hos os, og er en guldgrube for 
historisk interesserede personer.
Den nye hjemmeside er kassereren 
Henrik Bachmanns fortjeneste. Han har 
lagt et meget stort arbejde i udformnin-
gen, og vi synes resultatet er flot.
Vi modtager gerne kommentarer og 
forslag, som kan gøre hjemmesiden 
endnu bedre til glæde for vores med-
lemmer.  

Indkaldelse til ordinær
Generalforsamling
lørdag den 24. april kl. 14.00 
i Kedelhuset i Hillerød. 
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Foreningsmeddelelse nr. 2/2021



Side nr. IV

Udflugt til Asserbo slotsruin og Torup

Foto: Henrik Bachmann

Omvisning ved arkæolog og museumsinspektør Kjartan Langsted.
Det nuværende Tisvilde Hegn var en gang dyrkede marker, der hørte til landsbyen Torup. 
Men omkring år 1600 blev området ramt af flyvesand fra kysten, og bønderne måtte for-
lade deres gårde. Landsbyen blev efterhånden dækket af et tykt lag flyvesand, der har 
beskyttet de forladte gårdtomter. Arkæologiske undersøgelser i 1960’erne og 1990’erne 
har vist, at resterne af landsbyen er utrolig velbevarede, og i sommeren 2014 havde Muse-
um Nordsjælland sammen med Aarhus Universitet mulighed for at foretage endnu en 
arkæologisk undersøgelse af en af gårdstomt i Torup. Kjartan Langsted vil vise rundt på 
stedet og fortælle om den forsvundne landsby og de nye udgravninger.
Mødested: På P-pladsen ved Asserbo slotsruin, Bisp Absalonsvej 29.
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