16

HALSNÆS

REDAKTIONEN
Strandvejen 6 A,
3300 Frederiksværk
Tlf. 47 72 00 37
halsnaes@sn.dk
www.sn.dk/halsnaes
Områderedaktør:
Niels Jørgen Larsen (njl)
Tlf. 47720633
Journalist:
Kasper Daugbjerg Dønbo
(kdd) Tlf. 47724871
Hanne Guldberg Mikkelsen
(mikk)
Tlf. direkte: 48 79 68 55
SALG OG ABONNEMENT
Tlf. 48 24 41 00
hilleroed.salg@sn.dk.
Dagligt kl. 8.30-16. Lørdag
lukket.

TID OG STED
ONSDAG

09.15: Sognegården, Frederiksværk: Legestue
10.00-12.00: Frederiksværk
bibliotek, plænen: Krolf
10.00: Paraplyen, Hundested:
Gåhold
10.30: Frederiksværk kirke:
Babysalmesang
10.30-12.00: Paraplyen, Frederiksværk: Ældre Sagens
it-café
13.00: Paraplyen, Frederiksværk: Gåhold
13.30: Paraplyen, Frederiksværk: Historier fra hele
verden m. Jørgen Ledstrup
der i 23 år har arbejdet som
attache og konsul for den
Danske Udenrigstjeneste i
mange dele af verden.(Fri
entré)
20.00: Hundestedhallen: Voksenfodbold

TORSDAG

09.30: Ølsted kirke: Babysalmesang
09.30-13.00: Paraplyen, Hundested: Åbent værksted
09.30: Paraplyen, Frederiksværk: Cykelhold
10.00-19.00: Kajgaden 7, Hundested: Hundested Sandskulptur Festival
10.00: Poppelhuset, Hundested: Ældresagens cykelhold
13.30: Hundested Hallen: Petanque v. Ældresagen
19.00: Gubben, Hundested:
Den danske sang, Mark og
Christoffer
19.30: Karl-e, Frederiksværk:
Kultur-Banko
Museer
Palæet, Torvet, Frederiksværk, tirs-fredag kl.10-14

BIOGRAFER
ONSDAG
KOSMORAMA,

Frederiksværk
17.45: Journal 64
20.00: Bohemian Rhapsody

HUNDESTED KINO

19.30: Maria by Callas

TORSDAG
KOSMORAMA,
Frederiksværk
18.00: Colette
20.10: First Man
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Knud flytter ind på havnen

■■Charlotte forlader et job som
driftschef i en stor,
københavnsk cateringvirksomhed til
fordel for Knud ig
har tidligere været
produktionsleder
med indkøbsansvar
på Rigshospitalet,
produktionschef på
den københavnske
restaurant- og take
away-kæde Cofoco
og køkkenchef på
Maaltidet.

MAD: Charlotte
Emanuelsen og Jens
Heding åbner et
spisehus efter deres
eget hjerte på Hundested Havn.
HUNDESTED: Til april begynder en ny tid på den nordre side af havnebassinet på
Hundested Havn. Den kinesiske »Havnerestaurant« er
blevet overtaget af en dynamisk restaurationsduo fra
København. Med gedigen
brancheerfaring og et stort
ønske om lokal forankring
vil Charlotte Emanuelsen og
Jens Heding skabe det spisehus, de selv ville vælge som
stamsted.
Stedet skal hedde »Knud«,
og de to nyslåede ejere siger,
at det bliver mere et spisehus end en restaurant.
- Det skal være det sted,
vi selv ville elske at komme
på et par gange om ugen. Et
jordnært sted med dejlig
mad og en god stemning. Det
skal også være et sted, man
kan bruge på mange forskellige måde, siger Charlotte
Emanuelsen, den ene halvdel af Knud.

Bageri, cafe og pejs

Restauranten skal ligge i
Hundested Havns gamle
fiskeauktion, som lige nu
bliver ryddet, og skal istandsættes og gøres klar til åbning i april 2019. Der smides
ud, bankes ned, og gøres
rent med en dieseldrevet
damprenser.
Den gamle bygning skal
skraldes, inden de mange
drømme for spisehuset kan
begynde at tage form.
Planerne indbefatter forskellige funktioner i den
lange bygning; pejsestue
længst ude mod færgelejet,
restaurant i midten og bageri og café i den ende, der ligger oppe mod byen. Alt er på
tegnebrættet endnu – undtagen det med pejsen, den er
allerede installeret som noget af det første.
- Vi har jo nogle måneder
at få det hele på plads i. Der
er mange praktiske ting,

FAKTA

Charlotte Emanuelsen og Jens Heding har kastet sig ud i et restauranteventyr på Hundested Havn. 		
								
Privatfoto
som vi tager endelig stilling
til, efterhånden som vi får
arbejdet os ind på stedet.
Men selv om indretningen
er i proces, arbejder vi ud fra
en helt klar ide
om, hvilket spisehus,vi
drømmer om, siger Charlotte Emanuelsen og forklarer,
at der bliver poser med nybagt brød til de morgenfriske, gedigent smørrebrød
midt på dagen, mens en god
tatar og braiseret svinenakke eller dampede blåmuslinger vil være et godt bud på et
veltilberedt aftensmåltid.
- Det skal være et levende
måltidshus lige her på kajkanten i denne fantastiske
havn, siger Charlotte Emanuelsen.

Lokal forankring

Udover den store opgave
med at få spisehuset Knud
til at stå skarpt inden april,
skal Jens og Charlotte bruge
vinteren på at rekruttere lokal arbejdskraft, samt etablere samarbejder med lokale
producenter.
- Vi håber på dyb lokal
forankring – både som arbejdsgiver, samlingssted og
som ”formidler” af lokale
produkter. Vi er allerede i

gang med at lave en Hundested Dram i samarbejde med
Schumachers Brændevin i
Tisvilde, og den bliver bare
den første af en lang række
lokale produkter – både på
vores spisekort og til at købe
med hjem, lyder det fra duoen.

Navnet gav sig selv

Navnet til spisestedet kom
nærmest helt af sig selv;
Jens’ morfar, forfatteren
Niels Fenger, boede på Grønland i mange år, og skrev
blandt andet bogen »Grønlands Alladin« om den store,
danske polarforsker Knud
Rasmussen. Dermed var der
en personlig kobling, der
gjorde det helt naturligt at
navngive det nye spisehus
efter Hundesteds store søn,
siger Charlotte Emanuelsen.
- Og så er Knud bare sådan
et dejligt jordnært navn.
Det passer perfekt til det
rummelige og hyggelige spisehus, vi vil skabe, tilføjer
Jens.
Hundested har altid været
en del af hans liv, da han har
familie i byen.
- Jeg har altid holdt af at
komme i Hundested – enten

på familiebesøg eller alene
på en fisketur, siger Jens Heding.
Hans begejstring for byen
var ikke svær at smitte
Charlotte med.
- Her er simpelthen super
dejligt. Det er indlysende, at
her er naturskønt, men byen
har også en særlig stemning
og et eget liv, som tiltrækker
os. Når vi kigger ud på havnens mylder, kan vi næsten
ikke vente, til vi bliver en del
af det liv, der leves lige her.

Et nyt trækplaster

Det er Hundested Havn, der
er udlejer på det gamle auktionshus, som har været
restaurant med forskellige
ejere i mange år.
Havnen byder de nye lejere
velkommen.
- Det skal ikke være nogen
hemmelighed, at vi længe
gerne har villet trække flere
mennesker om på den nordre side af havnebassinet.
Med Jens og Charlottes indtog på Knud er vi sikre på,
at vi får et nyt trækplaster
for Hundesteds indbyggere,
områdets sommerhusejere,
og de mange turister på havnen. Vi glæder os til, at de
åbner til foråret, siger havnefoged Søren Brink.

■■Her har Charlotte
haft ansvar for daglig produktion af
frokost til over 3000
glade og sultne
gæster, leverancer
af convenience-produktion til Circle
K-tankstationerne
i hele landet, samt
events som Roskilde Festival, Grøn
Koncert og Cirkus
Summarum.
■■Jens Heding har
været en del af ejerkredsen bag spisested og natklub Rust
og caféen Pussy
Galore på Nørrebro
i København. Fra
1999 og 17 år frem
var Jens ejer og køkkenchef på Søren K.,
Det Kongelige Bibliotek.i Den Sorte
Diamant. Foruden
restauranten Søren
K, drev Jens caféen
Øieblikket samt
kantinerne i den
store københavnske
kulturinstitution.
■■Efter salg af Søren
K. for to år siden, har
Jens videreuddannet sig, og er lige nu
ved at afrunde en
Master i Relationel
Ledelse på Copenhagen Business
School.
kdd

Genkendte overfaldsmand i toget
PENDLER: En
29-årig mand blev
overfaldet i toget på
Melby Station sidste
uge. Mandag genkendte han sin overfaldsmand i toget,
og tirsdag fik vedkommende dom.
HALSNÆS:Det kom til at
koste en 37-årig mand en

straksdom på 60 dage, at han
i sidste uge overfaldt en 29årig mand fra Melby i lokaltoget ved Melby Station. Det
ligger fast, efter den 37-årige
mand var i grundlovsforhør
tirsdag formiddag.
Torsdag i sidste uge stod
de to mænd og ventede på et
tog på Melby Station, da den
37-årige spurgte, hvad den
anden gloede på.
I toget eskalerede situationen. Den 29-årige mand blev
slået med flad hånd og prik-

ket i brystet med en finger,
inden den 37-årige mand tog
en såkaldt »hushammer«, en
specialhammer til at knuse
glas, frem og forsøgte at slå
ud efter den 29-årige.
Mandag ville skæbnen,
at de to mænd igen var med
samme tog. Klokken 17.25
ringede den 29-årige mand
til politiet, da han genkendte sin overfaldsmand, som
sad i et lokaltog ved Kregme
Station.
Overfaldsmanden blev efterfølgende anholdt og har

Det var i et tog på Frederiksværkbanen, at overfaldet fandt sted, og
at gerningsmanden blev genkendt igen Foto: Allan Nørregaard
nu fået en dom.

