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Hørsholm – Rungsted tirsdag
Vejen til det gode liv – for voksne mænd 

Hans Jørgen Winter Jensen har siden 1996 været leder af Hørsholm Lokalarkiv og 
har i den tid forestået digitalisering af arkivet og samtidig været en meget aktiv 
forsker. I foredraget vil arkivets forskning blive beskrevet, og derefter vil vi efter 
en kort spadseretur besøge arkivet .

Hans Jørgen Winter Jensen er 
historiker fra Københavns 
Universitet.  Han har siden 1996 
været ansat på Hørsholm Egns 
Museum/Museum Nordsjælland 
som museumsinspektør og leder 
af Hørsholm Lokalarkiv.

Han har forsket i de hørsholmske 
bønders økonomiske forhold i 
1700- og 1800-tallet, og senere i 
Hørsholms historie i 1900-tallet, 
specielt i bolig- og skolepoliMk.

Hørsholm-Rungsted tirsdag: Møde nr. 8 den 17. september 2019

”Hvad rummer Hørsholm Lokalarkiv”
fortalt af museumsinspektør Hans Jørgen Winther Jensen

Arkivet ligger på Sdr. Jagtvej 2-4 

Hørsholm Lokalarkiv er en del af 
Hørsholm Egns Museum / Museum 
Nordsjælland. Arkivets vigtigste 
opgave er at stille den enestående 
samling af arkivalier, fotos, film og 
lydoptagelser til rådighed for 
selvstudium på arkivet.

Arkivet rummer kun materiale fra 
Hørsholm kommune; men før i 
tiden indsamlede man også 
materiale fra de gamle kommuner: 
Karlebo, Birkerød og Bloustrød. 
Emnemæssigt og tidsmæssigt 
spænder samlingerne vidt. Det 
ældste originale arkivalie er et 
fæstebrev fra 1759; men man har 
også avisen fra i går.

Hvad angår emner, dækker arkivet 
ligeledes bredt: Der er
slægtshistoriske arkivalier, arkiver 
fra lokale virksomheder, som f.eks. 
Den militære Klædefabrik og 
arkiver fra lokale institutioner som 
f.eks. Hørsholm Skole.

Arkivets hyppigst anvendte del er 
den meget store samling af 
fotografier, hvoraf det ældste er en 
såkaldt daguerreotypi fra før 1880. 
Emnerne er alt, hvad man gennem 
mere 125 år har fotograferet: 
Bygninger af enhver art, grupper af 
mennesker forsamlet til 
familiefester, enkeltpersoner eller 
par hos fotografen i en højtidelig 
anledning og folk i arbejde.

Museumsinspektør Hans Jørgen Winther Jensen

Vi ses den 17. sep. kl 9:30
Aktivitetsudvalget


