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Hjerternes jul
på havnen
JUL: Hundested hopper ind i december
med en weekend i
julens tegn.

Alice Skaubye på besøg hvor Melbylejren lå til for to år siden.. Nu er hun engageret i andre ildsjæleprojekter.

Foto: Niels J. Larsen

Melbylejren er helt aflyst
PLANLØST: To år
efter nedrivningen
af den tidligere
militærlejr er alle
fremtidsplaner nu
officielt skinlagt.
ASSERBO: I denne måned er
det præcis to år siden, at den
sidste bygning i Melbylejren blev jævnet med jorden,
men et formelt afsluttende
kapitel om lejren blev først
skrevet, da der sidst i september dukkede en besked
fra PlansystemDK op i avisens mailboks med teksten:
PlanID: 1472439. Kommune:
Halsnæs. Plantype: Lokalplan. Planstatus: Aflyst.
Plannavn: for Melbylejren.
Den
lakoniske
mail
var hvad man kan kalde
grav-skriftet for projekt
Melbylejren. Nemlig ophævelse af den lokalplan
for området, som byrådet i
Halsnæs vedtog i 2012, hvor
området, der dækkede en
del af den tidligere militærlejr, blev udlagt til offentlige
formål med konkret anvendelse, som der står, vandrehjem.
Søndergaard Nedrivning
gik i efteråret 2015 på vegne af Forsvarsministeriet
igang med at fjerne de karakteriske røde barakbygninger, der udgjorde Melbylejren. Midt i november

2015 røg den sidste barak. I
anledning af dette og den
officielle meddelelse om aflysning af lokalplanen, satte
Frederiksborg Amts Avis
Alice Skaubye stævne ved
det nu ryddede område.
- Vi har da fået en flot vej
til stranden i Liseleje og
mod Lille Kulgab og Stængehus, når galt skulle være.
Og området er jo fantastisk
flot, siger ildsjælen bag den
almennyttige forening for
Melbylejren og Melbylejrens
Venner.

Havde det hele

I en årrække stod Alice
Skaubye i spidsen for det
væld af aktiviteter man havde i lejren, der blev brugt af
en række foreninger. Ambitionen var at overtage
lejren og drive den videre i
samme ånd primært med
vandrehjems-drift.
Men
forhandlinger mellem Forsvarsministeriet og Halsnæs Kommune om kommunens overtagelse af lejren
blev definitivt sat på stop af
et byrådsflertal bestående af
Venstre og Dansk Folkeparti i januar 2015.

Argumentet var, at det ville
blive for dyrt for kommunen
at overtage lejren, da man
ikke kunne presse Forsvarsministeriet til et yde en større kompensation. I stedet
kom Forsvarsministeriet til
at hænge på regningen for
nedrivningen af lejren, der
kostede mere end det beløb,
som ildsjælene mente det
ville koste at sikre lejrens
drift fremover.
- Melbylejren var tæt på det
hele og havde alle de faciliteter, som man nu har planer
om i debatten om ophævelse
af strandbeskyttelseslinjer,
siger Alice Skaubye og nævner de mange foreninger og
firmaer som benyttede lejren.

Kampen værd

Hun husker specielt, at en
række Venstrefolk var på
besøg på en cykeltur før valget i 2013.
- De lyttede til os og var parate til det hele. I stedet fulgte de Walter Christophersens ønske om at lukke det
hele, siger Alice Skaubye.
I dag konstaterer hun, at
man blandt Melbylejrens

venner dog er lykkelige for
udgangen på sagen, da »de
folk der var i kommunen
ikke var nogen, vi havde lyst
til at samarbejde med.«
Og selv uden lejren som
fast base, så har foreningen
fortsat et stærkt sammenhold og fortsætter med at
lave en række aktiviteter,
der er med til at udvikle lokalsamfundet omkring Liseleje.
- Det har været kampen
værd, også selv om vi ikke
vandt, siger Alice Skaubye.
Melbylejren blev grundlagt i 1897 og området er fortsat ejet af Naturstyrelsen.
I 1903 indgik Forsvaret en
lejekontrakt med en varighed på 100 år. I 2003 hørte
den militære anvendelse op.
Under Anden Verdenskrig
brugte tyskerne lejren og
byggede den ud.
Den almennyttige forening Melbylejrens lejeaftale med Naturstyrelsen udløb 30. juni 2015, og bygningerne blev altså revet ned for
to år siden.
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HUNDESTED: Julen gør sit
indtog i Hundested den første weekend i december. Fredag eftermiddag ankommer
julemanden og tænder byens juletræ, og lørdag-søndag bliver der masser af juleaktiviteter omkring midtermolen på havnen.
Havnestribens butikker
fejrer julen på Midtermolen
og omkringliggende butikker og gallerier. Det bliver
Hjerternes Jul med sang,
lys og stemning i de julesmykkede smøger omkring
X-Porten og Klap en Fisk
Platformen.
I forbindelse med julemarkedet bliver der indsamling
til en hjertestarter til opsætning i det travle område.
Butikkerne og Restaurant
Krill har alle åbent for at
samles om denne sag. Hjerteforeningen i Halsnæs er
tilstede i Hamiltons Havne
Galleri og skriver folk op til
gratis kurser i brug af hjertestartere.
Man kan købe lodder á 20
kr. hos Julemanden og vinde en af tre lækre julekurve, som alle Havnestribens
kunsthåndværkerne
har
bidraget til sammen med en
række af byens handlende.

Der bliver lodtrækning om
kurvene ved X-Porten søndag kl.15.00.
Værkstederne havnen vil
summe af liv og massiv julehygge.
Fem af havnens markante
værksteder har koordineret
deres julesalg: Glassmedjen,
møbelsnedkeriet Egeværk,
læderværkstedet Leather
Goods, læder- og skindværkstedet Tine Lisby og
guldsmed Christina Bendix.
- Vi har virkelig mange
ting klar til julesalget i år,
og man kan erhverve sig
nogle fine ting, som normalt
ikke er på hylderne her hos
os. Vi gemmer for eksempel
hele året særlige eksperimenter, der falder udenfor
vores normale sortiment, til
julesalget, fortæller Nanna
Backhaus Brown fra Glassmedjen.
På møbelsnedkeriet Egeværk er hele værkstedet er
inddraget til julemarkedet.
Christina Bendix er det nye
værksted, som er med i julemarkedet for første gang i
år.
Alle værksteder holder
julemarked lørdag 2. december. Egeværk, Leather
Goods, Lisby og Bendix
Copenhagen holder også julemarked søndag 3. december.

Julen gør sit indtog i Hundested i weekenden.

Nisseteater for børn på
biblioteket

»

- Det har været
kampen værd, også selv
om vi ikke vandt
Alice Skaubye

Vi har da fået en flot vej til stranden og til Lille Kulgab konstaterer Alice Skaubye om Melby Overdrev.

HUNDESTED:
Hundested
Bibliotek er klar til at tage
hul på de første juleløjer, så
snart kalenderen viser december.
Fredag den 1. december
kl. 16.00 viser biblioteket i
sin sal børneteater for de 4-9
årige.
Det drejer sig om juleforestillingen »Nissen der ville
være berømt«.

Det er en fortællingen om
nissen, der drager ud i verden for at blive berømt. Han
drømmer om, at folk vil råbe
hurra og putte ham i fjernsynet.
Men bagsiden af berømmelsen viser sig at være en
hel anden historie.
Billetter skal bookes via
Bibliotekets hjemmeside

