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Forsidebilledet 
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strup), formanden for børne- og kulturudvalget Bent Ole Abildstrøm samt 
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Denne side er normalt reserveret til den siddende formand, 
men undtagelsesvis er han blevet forvist til de sidste sider i 
dette jubilæumsnummer. Begrundelsen er, at jeg har valgt, 
at lade de formænd, der har eksisteret gennem Karlebo lo-
kalhistoriske Forenings 40 årige historie fortælle om deres 
tid i foreningen, og igennem deres beretninger at få indblik i 
foreningens historie og udvikling, fra den spæde start i 
1976, og til i dag. 
 
En ting der går igen i samtlige beretninger er, at grundlaget 
for foreningens udvikling – fra vision til dagens forening og 
dens aktiviteter skyldes en lang række af engagerede ild-
sjæle der hele vejen igennem har ført foreningen og muse-
et frem til hvad det er i dag. Men udviklingen stopper jo ikke 
blot fordi foreningen har eksisteret i fire årtier, der vil stadig 
være ”ildsjæle” der vil fortsætte udviklingen videre i fremti-
den. 
 
Til slut vil jeg tillade mig at citerer Kirsten Søndergaards be-
mærkning fra hendes tale ved foreningens 25 års jubilæum: 
 

”Det har givet meget stor respekt, når man betænker, at 
der her er tale om et anerkendt, kvalificeret fritidsvirke 
uden løn”. 
 
De efterfølgende sider er herefter overladt til formændene 
og deres fortællinger.      
 

Flemming Jappsen 
             redaktør.   
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Af Bente Gundestrup,  

formand 1976-1983 
 

Den 1. april 1976 var en stor 

dag for alle i Karlebo kommune 

med interesse for lokalhistorie. 

Den dag fik den nystartede Kar-

lebo Lokalhistoriske Forening 

af kulturudvalgsformanden 

overdraget nøglerne til Rytter-

skolen i Avderød, som lige si-

den har dannet rammerne om 

arbejdet med museet. 

 

Som tilflytter og historiker syn-

tes jeg, at tankerne om en lokal-

historisk forening var spænden-

de og for mig kunne det være 

en god måde at lære området at 

kende. Så jeg gik med stor inte-

resse til den stiftende general-

forsamling 17. juni 1976 på 

Nivå Bibliotek. I løbet af afte-

nen blev jeg opfordret til at bli-

ve formand for foreningen. Jeg 

husker, at jeg blev meget over-

rasket men også meget glad for 

den tillid, man viste mig og sag-

de selvfølgelig ja til at blive 

foreningens første formand. 

 

Flere og flere meldte sig ind i 

foreningen og med frivillige 

ildsjæle kom arbejdet i gang. 

Der blev nedsat forskellige ar-

bejdsgrupper – en teglværks-

gruppe, en arkivgruppe og en 

Vejenbrød-gruppe. F.eks. ville  

Teglværksgruppen arbejde med 

de mange aspekter omkring 

ringovnen på Nivaagaards Tegl-

værk - bl.a. med bevarelsen af 

ringovnen – et arbejde, der si-

den resulterede i en af forenin-

gens første publikationer og 

skabelsen af det nuværende 

teglværksmuseum. 

 

Rytterskolen blev rammen om 

arkivgruppens ugentlige aften, 

hvor vi mødtes og så på de ef-

 

 Privatfoto 
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terhånden mange fotografier og 

forskellige arkivalier, som blev 

foræret til foreningen. Jeg min-

des hyggelige aftener, hvor vi 

hørte mange gode historier. Og 

en kop kaffe og en kage kunne 

vi altid være sikre på stod på 

bordet – på behørig afstand af 

arkivalierne. 

 

Det var årene, hvor interessen 

for og arbejdet med lokalhisto-

rie eksploderede over hele lan-

det. Lokalarkiver blev etableret 

og for at styrke arbejdet blev 

Sammenslutningen af Lokalhi-

storiske Arkiver (SLA) dannet 

og i Frederiksborg amt samle-

des man i Lokalhistoriske Arki-

ver i Frederiksborg Amt 

(LAFA). Karlebo Lokalhistori-

ske Forening blev medlem og 

arbejdsgruppernes medlemmer 

kunne f.eks. deltage i de regi-

streringskurser, der blev af-

holdt. Der var en god måde at 

få et indblik i, hvordan man 

skulle få styr på de mange for-

skellige typer arkivalier og fo-

tografier, som foreningen mod-

tog, samt møde andre med sam-

me interesser. Og det var med 

stolthed, at vi kunne invitere de 

andre foreningers og arkivers 

medlemmer til møde i Rytter-

skolen. Det var ikke mange, der 

havde egne, historiske rammer 

om deres foreningers arbejde. 

 

Fra Foreningens start var det 

 Fællesleg i  1930-erne i skolegården (museets nuværende p-plads) ledet 

af en seminarieelev.  
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også kulturudvalgets mening, 

at et museum skulle etableres. 

Hidtil havde Hørsholm Egns 

Museum varetaget indsamling 

og formidling for Karlebo 

kommune. Men i en samar-

bejdsaftale fra den 3. oktober 

1979 blev det fremadrettet 

fastlagt, at ”Karlebo Museum 

interesserer sig især for gen-

stande og arkivalier vedrøren-

de oldtidskulturen og bonde-

kulturen i Karlebo kommune, 

teglværksindustri og kulsvid-

ning. Desuden vil Galajhavnen 

i Nivå – excl. Klædefabikation 

– naturligt høre under K. M.”. 

 

Der er sket meget siden den 

spæde start i 1976. Ryttersko-

len står i dag med sine udstil-

linger og smukke lokaler, som 

et resultat af mange ildsjæles 

frivillige arbejde – det er dybt 

imponerende. Jeg ønsker Kar-

lebo Lokalhistoriske Forening 

tillykke og alt godt fremover. 

 

*** 

 

Den originale sandstenstavle, der sidder til højre for døren ind til Rytter-

skolen.. Tavlen skulle minde eftertiden om, at kongen, Frederik d. 4., havde 

ladet denne og 240 tilsvarende skoler opføre i rytterdistrikterne landet over. 
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Formand 1983—1986 
 

Palle Sørensen døde den 16. 

juni 2008. Vi bringer her en 

nekrolog, skrevet af Mogens 

de Neergaard fhv. formand 

for Karlebo Lokalhistoriske 

Forening. Nekrologen blev 

bragt i efterårsnummeret af 

foreningens medlemsblad 

”Rytterskolen”. 

 
 Palle Sørensen døde den 

16. juni. Palle blev født den 

10. juni 1928 og nåede såle-

des at fejre sin 80 års fødsels-

dag. 

 Palle trådte sine barnesko 

på Nive Mølle, hvor faderen var 

møller og havde bageri, og senere 

i ungdommen på Sølyst Avlsgård, 

som faderen forpagtede i 1944. 

 I 1976 var Palle med til at stif-

te Karlebo Lokalhistoriske For-

ening. Palle har været medlem af 

bestyrelsen og var i en periode og-

så formand. 

Jeg kan ikke nævne dem alle, men 

et af hans mange initiativer var 

skrifterne om Vejenbrød. At det 

var Vejenbrød, var ingen tilfældig-

hed, da Palles mors familie kom 

fra Uglegård i Vejenbrød. 

 At vi i dag har et lokalhisto-

risk museum på Rytterskolen har 

Palle været stærkt medvirkende 

til. Mange af museets effekter har 

han bidraget med. Som en tak her-

for blev Palle æresmedlem i Kar-

lebo Lokalhistoriske Forening. 

 Palle var i en årrække med i 

repræsentantskabet for Nivaa-

gaard Teglværks Ringovn. Her var 

det især smedjen, der var hans 

hjertensbarn, og med hans hjælp 

er den i dag, hvad man kan kalde 

en arbejdende smedje, hvor gæster 

kan opleve det gamle håndværk. 

 Som tilflytter er min viden om 

 

 

Palle Sørensen som guide på en af forenin-

gens ture. Her ved 4-milestenen på Gl. 

Strandvej nær Lave Skov. 

Foto: FredensborgArkiverne. 
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lokalhistorien begrænset. Når der 

var noget, jeg ikke vidste, kunne 

jeg altid ringe til Palle, der nærmest 

havde fået sin lokalhistoriske viden 

ind med modermælken. 

 Palle lå inde med rigtig meget 

lokalhistorisk materiale. I hans 

hyggelige stue har Palle og jeg talt 

meget om lokalhistorie, vi skulle 

udgive. Man tror altid, man har så 

god tid – vi nåede det desværre ik-

ke. 

 

 Palle og jeg talte også om, at 

tage rundt i nattens mulm og mør-

ke, og sætte forklarende skilte op 

om lokalhistoriske steder, vi nåede 

det desværre ikke. 

 Mange gange tager jeg mig i at 

tage telefonen for at spørge Palle 

om noget – men så - nåh nej! Det 

må blive en anden tid – et andet 

sted! 

 

Æret være Palle Sørensens Minde. 

Mogens de Neergaard 

Vejen forbi rytterskolen (museet) i begyndelsen af 1930-erne. Til 

venstre ud til vejen ses Egemosegård, der dengang var en firlænget 

bondegård. Bemærk, at den østlige del af skolen er helt tilgroet med 

efeu, og at trappen dengang førtes vinkelret direkte fra vejen op til 

huset  
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Af Erik Andersen,  

formand 1986-1989 
 

 Karlebo Lokalhistoriske 

Forenings første formand fra 

april 1976 hed Bente Gunde-

strup Dam-Mikkelsen. Hun var 

uddannet historiker og perio-

devis ansat på Nationalmuseet. 

 Foreningens hjemstedslo-

kaler blev Rytterskolen i Avde-

rød, som ad åre skulle omdan-

nes til museum. Ved Forenin-

gens oprettelse blev det lokal-

historiske materiale, der var 

indsamlet af kommunesekretær 

A.H. Brandt, afleveret og pla-

ceret i Rytterskolen. A.H. 

Brandt havde medvirket ved 

udgivelsen af lokalhistoriske 

bøger bl.a. i samarbejde med 

Hørsholm Egnsmuseum. A.H. 

Brandt stoppede ved Karlebo 

kommune i 1970. 

 Foreningens aktiviteter, de 

første år, var fordelt mellem 

foredrag og busture. Der blev 

også udviklet og indkøbt ud-

stillingsmateriale. Flere perso-

ner i bestyrelsen deltog i regi-

streringskurser, og en gennem-

gang og registrering af det ind-

samlede materiale blev påbe-

gyndt. I perioden indtil 1983 

blev det også til en enkelt bog-

udgivelse, Gert Brasks bog om 

Sølyst Teglværk. 

 Palle Sørensen blev for-

mand februar 1983, hans ho-

vedinteresse var foredragsvirk-

somheden. Vejenbrød landsby 

blev gennemfotograferet, og 

billedmaterialet blev uddelt til 

beboerne ved et foredrag i Ryt-

terskolen.  

 Dele af bestyrelsen udførte 

registreringsarbejde ved ugent-

lige aftenmøder, men følte at 

der manglede noget professio-

 

Privatfoto 
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nel arbejdskraft. Der blev indledt 

et samarbejde med Nivå Biblio-

tek om ansættelse af en bibliote-

kar, med nogle arbejdsdage i ar-

kivet på Rytterskolen. I 1984 

blev Merete Carstens ansat. Der 

kom også flere frivillige med i 

arkivarbejdet, bl.a. Mogens 

Wellendorf, en meget aktiv lokal-

historiker der sammen med Palle 

Sørensen stod for et par små ud-

givelser i 1985 om Kommunen 

og Karlebo Kirke. Jeg overtog 

formandsskabet efter Palle Sø-

rensen midt i perioden 1986. 

 Foreningen og arkivet samar-

bejdede om udgivelsen af ”Nivå 

Billeder” i 1988. 

 Ved en større oprydning på 

Karlebo Skole, blev det forælde-

de materiale afleveret til Lokalhi-

storisk Forening. Merete Car-

stens modtog dette, registrerede 

det og lavede en udstilling i Ryt-

terskolen. Det var bl.a. det mate-

riale, der havde været brugt i 

”Rytterskolen” af førstelærer Kri-

stian Jakobsen. 

 Arkivet fik derpå sine egne 

vedtægter, og forlod dermed for-

eningen. I 1988 blev det under-

lagt biblioteket. 

Rytterskolen (museet) ved vintertide i begyndelsen af 1930-erne  
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Af Søren Hansen,  

formand 1989-1999 
 

Jeg blev valgt ind i bestyrelsen 

for Karlebo Lokalhistoriske 

Forening, den 23. maj 1987, 

ved en generalforsamling, hvor 

jeg fik stillet nogle spørgsmål 

til den siddende bestyrelse. 

Dette medførte, at jeg blev op-

fordret til at stille op som be-

styrelsesmedlem, hvilket jeg 

takkede ja til. Jeg har altid haft 

en historisk interesse – også 

lokalhistorisk. 

 

Jeg flyttede til min nuværende 

bopæl i 1952 og selvom jeg 

har haft bopæl uden for kom-

munen i uddannelses- og ar-

bejdssammenhæng i en del år, 

så har jeg altid fulgt med i den 

lokale historie. Så jeg havde 

nok lyst til at gøre et arbejde i 

Karlebo Lokalhistoriske. 

 

Forening. Avancementerne gik 

lidt hurtigere end beregnet – 

allerede ved første bestyrelses-

møde blev jeg valgt til næst-

formand, så da formandsposten 

skulle besættes efter 2 år, blev 

jeg valgt til denne post. Jeg 

havde 10 gode år med dette ar-

bejde. Altid godt bakket op af 

den øvrige bestyrelsesamt de 

frivillige hjælpere, der altid har 

været og stadig er i foreningen. 

 

Jeg har til denne artikel læst op 

på bestyrelsens beretning til 

generalforsamlingerne, og der 

har jeg altid sluttet med at tak-

ke både medlemmer og besty-

relse for deres indsats for for-

eningen. En forening af vores 

kaliber kan ikke fungere uden, 

at mange lægger en portion ar-

bejde der. 

 

Privatfoto 



12 

Siden foreningens start har der 

altid været et ønske om at få 

etableret et museum i Rytter-

skolen, så da jeg blev valgt 

som formand, var dette ønske 

stadig ikke opfyldt. Det blev 

det først, da jeg stoppede 10 år 

senere. I perioder arbejdede vi 

meget for et museum - i andre 

blev det lagt mere væk. 

 

Vi var jo afhængige af den po-

litiske velvilje i kommunen, og 

den var ikke til stede mht. et 

museum, men derimod fik vi 

kommunale tilskud til driften 

af vores forening samt et hjem-

sted – i Rytterskolen. Så muse-

umstanken skulle først mod-

nes. 

 

Vi begyndte at registrere de 

indleverede genstande og fik 

god hjælp af bl.a. Lisbeth 

Hein, Hørsholm Egns Muse-

um, der tidligt gjorde det klart, 

at vi var at opfatte som 

”kolleger ” og hun sagde me-

get tydeligt, at Hørsholm Egns 

Museum ingen interesse havde 

i at overtage vore samlinger. 

De hørte til i vores kommune. 

Vi havde gennem årene et godt 

samarbejde med Lisbeth Hein, 

og det glædes jeg da stadig 

over, når jeg møder hende. 

Vi brugte en del vinteraftener 

på at registrere. Vi havde også 

fået indleveret meget værktøj 

og andre genstande fra Ring-

ovnen. Det var specialværktøj, 

og vi måtte spørge bl.a. Anton 

Benkjer, der havde arbejdet i 

mange år på Ringovnen, om 

disse værktøjers funktion. Det-

te førte til, at Anton blev besty-

relsesmedlem i Karlebo Lokal-

historiske Forening, og han var 

desuden meget aktiv ved rund-

visninger i Ringovnen. Og så 

fik han også tid til at skrive 

”Mine 29 år på Nivaagaard 

Teglværk”. Han skulle lige ha-

ve lidt tid til at blive klar til 

skriveriet. Skrevet lige ud af 

erindringen. Det var spænden-

de at følge skriveprocessen. 

Der var ikke mange slagfejl. 

 

Ved en del registreringer skulle 

genstandene foreviges, og det 

var nemmest med en tegning. I 

en del år havde vi tegnerren 

Axel Thomsen og hans kone 

med til registreringerne. Jeg er 

sikker på, at ikke mange for-

eninger har så flotte tegninger 

af deres registrerede genstan-
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de. Ved disse arbejder kunne vi 

også tale om andre emner, så 

der opstod et godt sammenhold 

mellem os. 

 

Der blev også skabt kontakter 

til teglværksfolk udover det 

ganske land, så der blev grund-

lagt noget af det arbejde, der 

stadig pågår omkring teglvær-

kernes historie. Dette førte til 

en udstilling om Ringovnen i 

1999. Da var Arkivet flyttet, så 

der blev plads til at lave for-

skellige udstillinger. 

 

Vi brugte også en del tid på at 

lave ”Nivaabilleder” – ud fra 

det indleverede billedmateriale 

til Arkivet. Det samme gjaldt 

”På tur i Karlebo Kommune”, 

der opstod som en tanke hos 

Uffe Juul Nielsen, lærer på 

Nivå Centralskole. Karlebo 

Lokalhistoriske Forening blev 

indblandet, da vi havde økono-

mi til at udgive bogen. Den lo-

kale formand for Danmarks 

Naturfredningsforening, Niels 

Hald, deltog også i redaktions-

arbejdet, og jeg husker, at vi til 

sidst brugte flere aftener og 

halve nætter på at finpudse 

teksten. Vi var lige gode om at 

Rytterskolen (museet) i 1930-erne. Bemærk, at der ligger er en stenbe-
lægning rundt om huset. Stammer fra den oprindelig bygning, men er nu 

helt tilgroet. 
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være ”pernittengrynet” mht. til 

detaljerne. 

 

Ved samtlige udgivelser havde 

vi et godt samarbejde med 

Karlebo Lokalhistoriske Arkiv, 

der delte Rytterskolen med 

Karlebo Lokalhistoriske For-

ening indtil 1997. Arkivets an-

satte (ofte kun Merete Car-

stens) var gode til at finde de 

rigtige billeder samt at kom-

mentere teksterne. Merete kun-

ne ofte betragte skriverierne 

lidt udefra. De blev da tilrettet, 

så de kunne læses af udenfor-

stående. 

 

Karlebo Lokalhistoriske Arkiv 

havde ikke gode arbejdsfor-

hold i Rytterskolen, der jo lig-

ger på jorden uden megen iso-

lering. Der var fodkoldt, selv 

fodvarmere kunne ikke holde 

kulden ude. Der gik mange år 

inden Arkivet flyttede til bedre 

lokaliteter. Dette skete i 1997, 

da Karlebo Kommune havde 

erhvervet sit nye rådhus på 

Egevangen 3 i Kokkedal. 

 

Flytningen var også forberedt 

før jeg blev formand – bl.a. 

vidste vi hvilke maskiner og 

inventar, der hørte til Karlebo 

Lokalhistoriske Forening og 

Arkivet. Der var præcise in-

ventarlister. Både Arkiv og for-

ening var i øvrigt gode til at 

bruge hinanden udi lokalhisto-

rien. 

 

Merete Bjerngaard og jeg lave-

de et undervisningsforløb om 

Karlebo Mølle. Vi brugte for-

skellige kontakter til at få hæf-

tet lavet og trykt. Merete havde 

nogle timer på sit skema på 

Nivå Centralskole til at forestå 

undervisning i møller, samt at 

besøge Karlebo Mølle med 

eleverne for at give dem et hi-

storisk indblik. Hvis det var 

koldt i vejret, så kunne sidste 

del af ekskursionen afholdes i 

Rytterskolen. Der opstod så 

tanken med at lave en skole-

stue der – en tanke, der meget 

flot er blevet videreudviklet. 

 

I anledning af Kystbanens 100 

års jubilæum i 1997 arbejdede 

de lokalhistoriske foreninger 

langs Kystbanen sammen om 

at udgive et hæfte om banens 

historie. Det var spændende at 

møde andre formænd – det var 

ikke tit, at man samarbejdede 
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om sådanne opgaver. Vi var ik-

ke altid enige om processen, 

men hæftet blev udgivet og vi 

kan tale sammen, når vi mø-

des. 

Jeg havde kendskab til flere 

ældre borgere i lokalområdet, 

og dem lokkede vi til at fortæl-

le om deres liv. Skrevet og for-

talt af dem – uden megen redi-

gering. Disse erindringer blev 

først udgivet et par år efter, jeg 

var fratrådt som formand. 

 

Vi havde også foredragsrækker 

som nu – mange spændende 

foredrag. Formanden var jo 

fast ”inventar” til de fleste ar-

rangementer. 

Generalforsamlingen 27. maj 

1999 blev min sidste som for-

mand – jeg følte, at der skulle 

andre kræfter til. Og de har 

gjort det godt – se bare på det 

fine museum og den store for-

ening, vi har i dag. Jeg blev 

ved samme lejlighed udnævnt 

til æresmedlem – det blev jeg, 

og er stadigvæk, glad for. 

 

 

Fra særudstillingen 

’Karlebo Kommunes 

historie’ 2009 
(Foto: JEC) 
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Tale af formanden for Børne- 

og Kulturudvalget, Kirsten 

Søndergaard, holdt på muse-

et i anledning af foreningens 

og museets 25 års jubilæum, 

den 17. juni 2001. 

 

På byrådets vegne har jeg fået 

fornøjelsen at ønske Karlebo 

Lokalhistoriske Forening rigtig 

hjertelig tillykke i anledning af 

de første 25 år med den lokale 

historie i Karlebo Kommune! 

 

Det er slet ikke til at forstå, at 

der er gået et kvart århundrede 

siden lokale folk tog initiativ 

til at stifte foreningen. Et kvart 

århundrede med fremgang i 

aktiviteterne – stille og roligt. 

 

En kommunal nedsat arbejds-

gruppe, hvor Karlebo Lokalhi-

storiske Forening var repræ-

senteret af den dengang valgte 

formand, afleverede for 20 år 

siden, til byrådets Børne- og 

Kulturudvalg, en skitse til et 

kulturprogram for kommunen. 

Om ”museer og bevaring” 

fremkom mange gode forslag, 

hvoraf flere faktisk er indfriet 

hen ad vejen. Projektgruppen 

pegede imidlertid også på en 

langtidsplan om behovet for 

rådighed over faciliteter til op-

magasinering af modtagne mu-

seale effekter. Det har vi dog 

endnu ikke fået. 

 

Til gengæld har byrådet inve-

steret i denne bygning – sta-

digvæk kaldet ”Rytterskolen” 

– som blev overdraget til mu-

seale formål umiddelbart efter 

foreningens stiftelse. Fra star-

ten blev bygningens lokaler 
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fordelt mellem kommunens lo-

kalhistoriske arkiv og Karlebo 

Museum ved Karlebo Lokalhi-

storiske Forening. 

 

I dag har arkivet betydeligt 

mere velegnede lokaliteter i 

Rådhuset, så foreningen med 

dens museum kan nu brede sig 

over hele huset. Behovet for 

flere rum er dog ikke glemt. 

Den årlige vintermøderække 

med foredrag om historiske 

emner afholdes således i Sog-

negården i Nivå. 

 

Foreningens formål er nok de 

fleste bekendt. Samarbejdet 

med nabomuseer og arkivet 

opfattes af kommunen som 

meget tilfredsstillende. Byrå-

det har også for dette regn-

skabsår frigivet midler til reno-

vering af bygningen, så den er 

tidssvarende for udstillinger 

med publikumsvenlige åb-

ningstider, for studiekredse og 

for møder i øvrigt. 

 

Hertil kommer foreningens og 

museets interne virksomhed 

med udgivelse af meget aner-

kendte publikationer, samt 

vedholdende indsamlinger og 

studier af alle de genstande fra 

fortiden, som kan bevidne vore 

forfædres kultur og livsvilkår 

her på denne egn. 

 

Karlebo Lokalhistorisk For-

enings skiftende bestyrelser 

har, med medlemmernes op-

bakning på de årlige general-

forsamlinger, engageret sig i 

samarbejde om aktiviteter, som 

har passet til foreningens og 

museets formål. Det har givet 

meget stor respekt, når man 

betænker, at der her er tale om 

et anerkendt, kvalificeret fri-

tidsvirke uden løn. 

 

I den omtalte kulturskitse fra 

1981 er der også, blandt de 

dengang foreslåede aktiviteter, 

anført muligheder for samar-

bejde om optagelse af kulturhi-

storiske reportager på skrift og/

eller ved hjælp af AV-midler. 

 

Her skal Karlebo Lokalhistori-

ske Forening prises for sin vil-

je til at deltage i initiativet med 

andre lokale kultur- og fritids-

organisationer om udgivelse i 

1996 af bogen ”På tur i Karle-

bo Kommune” samt den netop 

producerede video ”På tur 
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langs vore vandløb”, som snart 

vil være til salg. 

 

Disse og alle andre arrange-

menter viser en sprællevende 

forening fyldt med ildsjæle, 

som uden større armsving bare 

gør noget ved historien – og 

gør det godt! 

 

Om fem måneder er der kom-

munalvalg. Jeg håber meget, at 

det nye byråd vil yde lige så 

fornem honnør for den i dag 

jubilerende amatørforening og 

dens imponerende virke for lo-

kalsamfundet, som tilfældet 

har været i det kvarte århund-

rede! 

 

Jeg har bevidst ikke nævnt per-

sonnavne. Hele foreningen øn-

skes nemlig held og lykke med 

en boggave, hvor forfatteren 

har fået råd og assistance fra 

foreningens bestyrelse. 

 

Og til slut: - fra byrådet en op-

rigtig stor tak for 25 år med hi-

storiske minder fra fordums ti-

der! 

 

 Førstelærer Kristian Jakobsens 4-årige datter, Inger,  i skolens have i 1931 

sammen med sin storebror, der prøver at ”gøre sig større” end han er.  
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Glimt fra foreningens  

første år 
 

Af Mogens de Neergaard,  

formand 1999-2007 

 

1976 
Foreningen stiftes / tanken 

om et museum. 

 Den 17. juni 1976 blev der 

holdt konstituerende møde på 

Karlebo Bibliotek på Niverød-

gaarden. Bente Gundestrup 

blev formand, Marianne Elber-

ling næstformand, Mogens 

Zeidler kasserer og Erik Jensen 

sekretær. Erik Jensen var ikke 

til stede, men man håbede på 

at han ville være sekretær. 

 Desuden Marianne Wil-

lumsgaard, Kirsten Malling og 

Marie Andersen 

 Man ville gøre en kraftig 

indsats for at skaffe medlem-

mer. Oprette girokonto. 

 Besluttede at søge økono-

misk støtte hos kommunen, der 

havde velvilje for foreningen. 

 Det blev besluttet, at ansø-

ge kommunen om brug af den 

halve Rytterskole. Enkelte ar-

bejdsgrupper er i gang. Man 

ønsker skriftlig tilbagemeldin-

ger fra disse, så man kan se, 

hvordan det går, og medlem-

merne kan se resultater. Målet 

skulle være udstillinger og evt. 

publikationer - engang med ti-

den! 

 

Mogens de Neergaard ved åbningen 

af udstillingen ’Mine 29 år på Nivaa-

gaard Teglværk, den 30. marts 2000. 
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 Foreningens ansigt udadtil 

blev drøftet. Håber at nogle ar-

bejdsgrupper ret hurtigt vil ha-

ve nogle lokalhistoriske oplys-

ninger, som foreningens med-

lemmer og pressen kan delag-

tiggøres i. 

 Plan om bustur rundt i 

kommunen for medlemmer og 

andre interesserede. 

 

Bestyrelsesmøde 06.07. 
  Kun teglværksgruppen 

havde haft møde. 

  Ansøgning til Karlebo 

Kommune om støtte. 

  Budgetforslag for 1977. 

 

Bestyrelsesmøde 12.08. 
 Diskussion om bomærke. 

Forslag om en rok og en plov. 

Marian Elberling arrangerer 

møde i teglværksgruppen.  

 Båndoptagergruppen: Ma-

rie Andersen vil kontakte bl.a. 

pastor Arne Madsen. 

 Vejenbrødgruppen vil ud-

arbejde arbejdsplan. 2 nye 

medlemmer vil indtræde i 

gruppen. Bustur forventet 1. 

weekend i september 

 

Bestyrelsesmøde 30.08. 
 Bustur i kommunen plan-

lagt til 4. sept. med Palle Sø-

rensen som leder. 

 Erik Jensen orienterer om 

”Rytterskolesagen” i kommu-

nen. 

 Aftalt at foreningen ind-

meldes i SLA, Sammenslutnin-

gen af Lokalhistoriske Arkiver. 

Foreningen indmeldes i FAHS, 

Frederiksborg Amts Historiske 

Samfund. 

 Bomærket, et bilede af 

Rytterskolen, vil fremkomme 

til næste møde. 

 

Bestyrelsesmøde 05.10. 
 Rytterskolen står på byrå-

dets dagsorden ultimo oktober. 

Tilskud kr. 5.000,00 er modta-

get 

 Sparekassebog er oprettet. 

Giroblanketter er modtaget og 

vil blive udsendt til medlem-

merne. Kontingent fastsat til 

kr. 15,00 pr. år. 

 Kirsten Mallings forslag til 

bomærke kommenteret. Nye 

udkast på næste møde. 

 Teglværksgruppen plan-

lægger tur til Prøvelyst Tegl-

værk for alle medlemmer. 

 Vejenbrødgruppen: Kirsten 

Malling og Palle Sørensen. 

 Bestyrelsesmedlemmer 
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skal komme med forslag til ak-

tiviteter. 

 

Bestyrelsesmøde 02.11. 
 Erik Jensen skal skaffe 

nøgle til Rytterskolen for at 

gennemfotografere bygningen 

13.-14. nov. Planlagt at besty-

relsen ser på Rytterskolen 

4.12.1976. Tegning af skolen 

skal fremskaffes. 

 Litteratur- og bestyrelsesli-

ste er trykt. Skal med girokort 

udsendes til medlemmerne. 

Bestyrelsesmøde 11.11. 
 I brev fra kommunen med-

deles, at byrådet 27.10.1976 

har godkendt foreningens ved-

tægter 

 Byrådsmedlem E. Jensen 

er udpeget som kulturudval-

gets repræsentant i KLF’s be-

styrelse. Kulturudvalget har på 

møde 04.08.1876 godkendt 

driftstilskud på kr. 5.000,00. 

 Byrådets udvalg for faste 

ejendomme har på møde 

30.08.1976 godkendt ansøg-

ningen om brug af den ledige 

del af Rytterskolen. 

 Udvalget indbyder 1-2 re-

præsentanter fra foreningen til 

møde på rådhuset om udbyg-

ningsprogram for museets ind-

retnings og driftsforhold sna-

rest efter foreningens bestyrel-

sesmøde 07.12.76. 

 

Bestyrelsesmøde 07.12. 

 Den 4. december 1976 

overtog foreningen officielt 

Rytterskolen. 

Besluttet at købe borde stole 

og lamper 1977. 

 

 

 

Fra udstillingen ’ Hvis ting kunne 

tale’ 2006—2009. 
(Foto: JEC) 
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1977 
 Møde 10.01.Afholdes mø-

de på rådhuset med henblik på 

afklaring af foreningens for-

hold til Kommunen, herunder 

leje / udlån af Rytterskolen, 

vedligeholdelse m.v. 

 

Bestyrelsesmøde 20.01. 
 Diskuterer møbelindkøb 

hos IKEA, 3 borde med bukke 

og 10 stole til ca. kr.1200. 

 Planlagt at kontakte pres-

sen. Efterlyse fotos og ting til 

samlingen. Arrangement søges 

gennemført i april. Medlemstur 

i maj måned 

 

Bestyrelsesmøde 24.02. 
 Generalforsamling fastsat 

til 12. maj i Karlebo Forsam-

lingshus 

 Tilsagn fra Victor Petersen 

om at være indleder ved møde-

aften 21. april kl. 20 i Rytter-

skolen 

 Pastor Arne Madsen har gi-

vet tilsagn om at vise film om 

Karlebo Kirke ved generalfor-

samlingen. 

 Arne Madsen har desuden 

tilbudt foreningen sine avisar-

tikler og kronikker om Karlebo 

 Bustur afholdes søndag 

15.maj med Palle Sørensen 

som leder. 

 Forslag til folder fremlagt 

og godkendt. Forslag til bo-

mærke fremlægges på næste 

bestyrelsesmøde. 

 Teglværksgruppen forsø-

ger indsamling af stof med 

henblik på udsendelse af fol-

der. Planlagt besøg på Søllerød 

Museum 06. marts. 

 

Brev fra kommunen 01.03.  

  Erik Jensen udpeget om 

kommunal tilsynsførende for 

Rytterskolen. 

 Beder foreningen afhente 

fane, der har tilhørt Karlebo 

Sygekasse. 

 

Bestyrelsesmøde 14.04. 
 Første bestyrelsesmøde i 

Rytterskolen. 

 Besøget i Karlebo Kirke en 

succes; deltagerantallet havde 

været ca. 25 

 Bestyrelsen vil på general-

forsamlingen foreslå forenin-

gens navn ændret til Karlebo 

Lokalhistoriske Forening 

(KLF). 

 Kassereren vil fremlægge 

forslag til vedtægtsændring 

m.h.t. kassererens pligter og 
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revisionsreglerne. Oplæg til 

foreningens brochure god-

kendt. 

 

Bestyrelsesmøde 10.05. 

 Fem bestyrelsesmedlem-

mer har været på kursus på Sø-

strup Slot.  

 Nedsættelse af arbejds-

gruppe om udstilling på LO 

skolen. 

 Erik Jensen skal undersøge 

betingelserne vedr. forsikring, 

tyveri, brandalarm og evt. lyn-

afleder sammen med kommu-

naldirektøren og Teknisk For-

valtning. 

 

Bestyrelsesmøde 31.05. 
 Orientering om LAFA’s 

udstilling på LO skolen 26.-28. 

august. Foreningen skal samle 

materiale om teglværksindu-

strien. Emne for udstillingen: 

”Billeder fra bedstefars tid” 

K. Carsten Pedersen, Nivaa-

gaard, kontaktes om billedma-

teriale. 

 Diskussion om hvilket re-

gistreringssystem der skal an-

vendes. 

 

Bestyrelsesmøde 09.08. 
 Arbejdsgruppe, der skal 

gøre Rytterskolen mere beboe-

lig dannes. Medlemmer Marie 

Andersen, Mogens Zeidler og 

Bente Gundestrup. 

 Man påtænker en årsberet-

ning (1978) om Donse. 

Fra udstillingen om Donse Krudtværk 2005. 
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 Indledende forhandlinger 

med Hørsholm Egns Museum 

om samarbejde.  

 30.08. udsendes den første 

indkaldelse med ”dagsorden” 

til bestyrelsen om møde 06.09. 

 

Bestyrelsesmøde 06.09. 
 Søndag d. 16.10 bustur 

igen. Besøg på Karlebo Biblio-

tek og se udstilling om stedets 

teglværker og afslutte i Rytter-

skolen for at se ”museet”, som 

nu er ved at blive gjort brug-

bart til sit egentlige formål. 

 

Bestyrelsesmøde 21.11. 
 Byrådet inviteres til min-

dre reception 2. december for 

at se indretningen af Ryttersko-

len. 

 

Brev fra kommunen 14:12. 

Kommunen har godkendt op-

sætning af lynafleder til kr. 

6.000 incl. 18 % moms. 

 

Ekstraordinært bestyrelses-

møde 08.12. 

 Ansøgning til undervis-

ningsministeriet om ”Etable-

ring af ’Karlebo Museum” af-

sendt 19.dec.ember 

 

1978 
Bestyrelsesmøde 03.01. 
 Indsaml ingskampagne 

vedtaget 

 Vibeke Brix og Palle Sø-

rensen udpeget som revisorer. 

 Anmodning om driftstil-

skud på kr. 15.000 for 1978. 

 

Bestyrelsesmøde 26.01. 
 Kommunen har påtaget sig 

at forsikre Rytterskolen som 

bygning (brandsikring o.s.v.) 

 Forsikringen af’ løsøre vil 

ske hos forsikringsselskabet 

Topsikring, der sædvanligvis 

bruges af museer og derfor er 

kendt med den slags - med en 

årlig præmie på kr.795, der af-

holdes af kommunen. Forsik-

ringen dækker brand, vandska-

de, indbrud (dog ikke tyveri 

under besøg m.v.) 

 Foreningens forårs bustur 

er fastsat til søndag den 28. 

maj til Karlebo Mølle. 

 

Brev til Karlebo Kommune 

30.01. 

 Tak for tilsagn af 07.12. 

1977 om støtte til etableringen 

af Karlebo Museum. Tilsagn 

om kr. 37.569. 
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Bestyrelsesmøde 23.02. 
 KLF ønsker at reviderer 

vedtægterne, idet man også øn-

sker at være museum med bi-

stand fra Statens Museums-

nævn. 

 

Bestyrelsesmøde  26.04. 

 Vedtægter til Karlebo Mu-

seum godkendes. 

 Møde den 16.maj med kul-

turudvalget om ombygning af 

Rytterskolen. 

 

Bestyrelsesmøde 22.06. 
 Konstituering af’ bestyrelse: 

Formand: Bente Gundestrup, 

næstformand: Marian Elber-

ling, kasserer: Marie Andersen, 

sekretær: Anna Fogdal (sup-

pleant.) 

 Øvrige bestyrelsesmedlem-

mer: Peter Allerup, Erik An-

dersen, Erik Jensen, Marianne 

Willumsgaard. 

 Forretningsudvalg: Bente 

Gundestrup, Marian Elberling, 

Marie Andersen og Erik Jensen 

 Man nedsatte budget- og 

arbejdsplanudvalg, indret-

ningsudvalg, udstillingsudvalg 

og aktivitetsudvalg. 

 Kommunens Kulturudvalg 

vil have budgettet på kr.50 000 

senest 1. august. 

 

Bestyrelsesmøde 27.07. 
 Besluttes at købe telefon. 

 

Bestyrelsesmøde 26.10. 
 Peter Allerup valgt som 

næstformand, da Marian Elber-

ling trækker sig tilbage fra be-

styrelsen. 

 Dansk Kulturhistorisk Mu-

seumsforening meddeler 6. 

september, at Karlebo Museum 

er optaget i foreningen. 

 

1979 
Bestyrelsesmøde 06.12. 

 Budget på kr. 53.300 frem-

sendt til byrådet 26.07. 

 Godkendt samarbejdsaftale 

dateret 03.10. modtaget fra 

Hørsholm Egns Museum. 

 Kopi d. 26.10 til Karlebo 

Kommune og Amtsmuseums-

rådet. 

 Erik Andersen overtog le-

delsen af arkivet. Samles hver 

torsdag kl. 19-22, hvor Rytter-

skolen samtidig er åben for in-

teresserede. 

 Båndoptagelsernes antal 

vokser støt under John Mackos 

ledelse. Arbejdsplan 2-3 år: 

 Arkivering, registrering af 
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arkivalier, fotos og dias samt 

udskrift af bånd.  

 Genstandsregistrering.  

 Formidling: udstillinger, 

publikationer, foredrag og ud-

flugter.  

 Logo: forslag fra Erik Jen-

sen: Stregtegning af Ryttersko-

len med bogstavkombination. 

 

1980 
Bestyrelsesmøde 21.01. 
 Ansøgning om driftstilskud 

på kr.50.000 til byrådet senest 

31.01. 

 Planlagt fotoudstilling på 

Nivå Bibliotek. Orientering om 

foreningens arbejde. 

 Generalforsamling 13.maj 

på Nivå Bibliotek. 

 Drøftet hvilken udstilling 

der skulle satses på som den 

første på museet. Teglværkerne 

valgt som oplagt emne. 

 

Bestyrelsemøde 22.04. 
 Driftstilskud på kr. 50.000 

er modtaget fra byrådet. 

 Bente Gundestrup indvalgt 

i LAFA’s bestyrelse for 2 år 

 De to lysbilledforedrag 12. 

og 20. april i Rytterskolen var 

en succes. 

 Invitation til møde om be-

varelse af Ringovnen 

 KLF har for egen regning 

fået monteret termostatventiler 

på radiatorerne. 

 Lagt tæpper på en del gul-

ve. 

 Bomærke: forslag modta-

get fra Hans Baastrup efter 

Erik Jensens ide.  

 

Bestyrelsesmøde 10.06. 
 Bestyrelsen konstituerede 

sig som tidligere, d.v.s. Bente 

Gundestrup formand, Peter Al-

lerup næstformand, Marie An-

dersen kasserer, Anna Fogdal 

sekretær. Erik Andersen, Erik Fra udstillingen ’Flisefabrikken i Hum-

lebæk og Nivå’ 2004. 
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Jensen og Marianne Willums-

gaard bestyrelsesmedlemmer. 

 Michael Strangeways og 

Inger Jensen suppleanter. 

 Mogens Zeidler og Lis 

Bundgaard revisorer. Palle Sø-

rensen revisorsuppleant. 

Gruppe på fire nedsat til arbej-

det med landsbyundersøgelser. 

Vejenbrød gennemfotograferet 

18. maj. 

Nivaagaard Ringovnen Tegl-

værksgruppen. Gruppen havde 

møde på museet 19.maj. 

 Udstillingsgruppe med 5-6 

medlemmer er etableret 

 Palle Sørensen og Vagn 

Jelsbak til møde d. 29. maj 

med hr. Hage, der gav en min-

dre gruppe tilladelse til at gen-

nemse arkiverne på Nivaa-

gaard. 

 Der satses på teglværksud-

stilling til oktober . 

 Vedtaget at holde museet 

åbent 2 søndage hver måned 

kl. 14 - 16 i vinterperioden, når 

udstillingen er etableret.  

 Besluttet at indkøbe epi-

skop til kr. 550. 

 

Bestyrelsesmøde 02.09. 

 Vedtaget, at der ved fremti-

dige generalforsamlinger skal 

føres en forhandlingsprotokol. 

 Magasin foreløbigt etable-

ret i kælder på Egedalsskolen, 

hvor store genstande er an-

bragt. 

 Enighed om indkøb af 

kortskab. 

 

Bestyrelsesmøde 18.11. 
 KLF indmeldt i Museums-

tjenesten. 

 Ringovnen har stadig ikke 

nok penge til restaurering. 

 Flere har undret sig over at 

der ikke bliver svaret på Ryt-

terskolens tlf.nr. oplyste for-

manden 

 En telefonsvarer vil koste 

kr. 1.020 og 100 kr. i kvartalet. 

 Landsbyregistrering: Grup-

pen har jævnligt holdt møder. 

Nyt medlem Gitte Simoni. 

 

1981 
Bestyrelsesmøde 31.03. 
 Anna Fogdal udtrådt af be-

styrelsen. Suppleanten Inger 

Jensen indtrådt. 

 Generalforsamling afhol-

des 12. maj. kl 20 på Nivå Bib-

liotek 

 Vedtaget at søge driftstil-

skud på kr. 50.000. 

 Der søges udarbejdet en 



28 

kulturplan. 

 

Bestyrelsesmøde 27.05. 
 Konstituering: Formand: 

Bente Gundestrup, næstfor-

mand: Michael Strangeways, 

kasserer: Marie Andersen, se-

kretær: Inger Jensen. 

 Bestyrelsesmedlemmer: 

Marianne Willumsgaard, Erik 

Andersen og Erik Jensen.  

 Suppleanter:  Mogens 

Wellendorf og Jenny Molan-

der.  

 

27.05.  

 Driftstilskud på kr. 50.000 

er modtaget. 

 

Bestyrelsesmøde 24.08. 
  Brandskab indkøbt. 

  Udklipsarkiv er etableret. 

 Vejenbrødgruppen opstar-

tes til efteråret af Palle Søren-

sen. 

 Landsbyregistreringsgrup-

pen arbejder 1. tirsdag i hver 

måned på Rytterskolen. 

 Publ ika t ionsudva lge t : 

Hans Nielsen er i gang med at 

læse Hans Kruse Petersens 

værk om Donse 

 Postboks nr.37 er lejet i 

Kokkedal.  

 Kommunen har købt Kar-

lebo Mølle. 

 

Ekstraordinært bestyrelses-

møde 25.11. 
 Om udgivelsen af Gert 

Brask bog om Sølyst Tegl-

værk. Kostpris beregnet til 

kr.50. Udsalgspris hos bog-

handlere m.v. sat til kr. 95,00 

incl. moms. 

 Bogen udsendes gratis til 

alle medlemmer, der har betalt 

for 1982. 

 

06.12.  

 Gert Brask udstilling på 

Nivå Bibliotek. 

 

1982 
Bestyrelsesmøde 12.01. 
 Fremtidsplan for arkivet. 

Museumsarbejdet opprioriteres 

i den kommende periode 

 I foråret udarbejdes ar-

bejdsplan for museum og arkiv 

 KLF indmeldt i Fredens-

borg-Humlebæk Lokalhistori-

ske Forening. 

 

Bestyrelsesmøde 08.03. 
 Preben Juhl Jensen er nu 

byrådsrepræsentant i KLF  

 Ansøgning om driftstilskud 



29 

kr. 50.000 for 1982 godkendt 

af kommunen 

 Erik Andersen vil ikke 

fortsætte som arkivleder. Mi-

chael Strangeways indtræder 

som arkivleder indtil videre. 

 Bomærkeforslag forelagt: 

ryttertavle, detalje ved Karlebo 

Kirke og birkedommerens 

segl. 

  Vejenbrødgruppen fun-

gerer. 

 Landsbyregistreringsgrup-

pen fungerer. 

Publikationsudvalget har ikke 

fungeret i 1982. 

 

Bestyrelsesmøde 06.05. 
 Konstituering: Næstfor-

mand: Michael Strangeways, 

sekretær: Inger Jensen og kas-

serer: Marie Andersen. 

Fra udstillingen ’Mine 29 år på Nivaagaard Teglværk’. Det er Anton 

Benkjer på fotostaten til venstre. Udstillingen, der åbnede d. 31. marts 

2000, var det nyindrettede museums første større udstilling. 
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Bestyrelsesmøde 07.10. 

 Besluttede at ansøge kom-

munen om arbejdsledig, der 

kan arbejde på egen hånd. 

 

Bestyrelsesmøde 07.12. 

 Generalforsamling 22. fe-

bruar på Nivå Bibliotek 

 Satse på udgivelse af pub-

likation om lokalhistoriske for-

hold. Erik Andersen foreslår 

redaktionsudvalg nedsat. 

 Mørkekammeret er fær-

digt. 

 

1983 
Bestyrelsesmøde 01.03. 
 Konstituering: Næstfor-

mand Erik Andersen, kasserer 

Marie Andersen, sekretær In-

ger Jensen og arkivleder Mi-

chael Strangeways- 

 Forretningsudvalg: for-

mand, næstformand og kasse-

rer 

 

Bestyrelsesmøde 19.04. 

 KLF meddeler kommunen 

at man støtter forbud mod brug 

af metaldetektorer i offentlige 

parker o.l.  

 KLF meddeler kommunen, 

at man gerne deltager i et årligt 

åbent hus arrangement. 

 Palle Sørensen foreslår, at 

der forsøges med en foredrags-

række på 6-7 foredrag i vinter-

sæsonen 1983/84 på Karlebo 

Skole om f.eks. skolevæsen, 

kirker, arkæologi osv. med lo-

kalt stof. 

 

Bestyrelsesmøde 2.09. 
 Godkendt: 8 foredrag for-

delt over vinteren efter opskrif-

ten: foredrag-kaffe-samtale. 

 Strandbergs Forlag holder 

reception 13. oktober i Rytter-

skolen i forbindelse med udgi-

velse af bog om Chr. Olsen, 

der var lærer ved skolen på 

Karlebo Overdrev. 

 

Bestyrelsesmøde 0l.11. 
 Torsdagsåbning kl. 19-22 

opretholdes indtil videre. 

 

1984 
Bestyrelsesmøde 24.04. 
 Mogens Wellendorf valgt 

til at repræsentere KLF vedr. 

den selvejende institution 

”Nivaagaards Teglværks Ring-

ovn”. Han deltager i stiftelses-

mødet d. 27.april. 
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De seneste år 
 På et tidligt tidspunkt har 

der været udstillinger i Rytter-

skolen, men først i foråret 

1997 havde foreningen hele 

Rytterskolen til rådighed, og 

efter delvis renovering af Ryt-

terskolen kunne foreningen 

den 31. marts 2000 slå dørene 

op for sin første udstilling 

”Mine 29 år på Nivaagaard 

Teglværk” Siden er flere ud-

stillinger kommet til: Skolerne 

i Karlebo 1600 – 2002, 6. ok-

tober 2002; Flisefabrikken i 

Humlebæk og Nivå, 16. april 

2004 og Donse Krudtværk, 7. 

Maj 2005. 

 Udstillingen ”Hvis ting 

kunne tale” åbnede 17. juni 

2006 samtidig med, at forenin-

gens 30 års jubilæum blev fej-

ret. 

 

Så fik vi et egentligt museum 
 Det var et længe næret øn-

ske, der gik i opfyldelse. Ja – 

et næsten 25 år gammelt øn-

ske. 

 I 1976 blev foreningen stif-

tet med henblik på ad åre at 

indrette et museum. 

 Da der på et tidspunkt hav-

de været udstilling i et enkelt 

lokale, så er det måske mere 

korrekt at tale om genåbning af 

museet. 

 

Den gamle dame 
 Fredag, den 31. marts 

2000. Den gamle Rytterskole 

summede af liv. 

 Så langt tilbage hun kunne 

huske, og hun var næsten 300 

år, havde der aldrig været så 

mange mennesker. Hun havde 

fået ny kalk på væggene, og 

den gamle lak på gulvene var 

blevet høvlet af, så hun igen 

kunne ånde. Hun følte sig ung. 

Det var næsten som dengang i 

1723, da hun blev bygget og 

var det næstfineste hus i sog-

net. Hun hørte nogen kaldte 

hende Karlebo Museum. Nu 

var hun både Rytterskole og 

museum – meget mere kunne 

man ikke opnå her i livet. 

 

Åbningen af museet 
 ’Den gamle dame’ har ret – 

kan man tænke sig bedre ram-

mer for et lokalhistorisk muse-

um end en af Frederik den 4.s 

Rytterskoler? 

 Det var da også med stor 

glæde, at Karlebo Lokalhistori-

ske Forening den 31. marts 
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kunne indvie Karlebo Museum. 

Langt over 100 mennesker var 

mødt op til den officielle åb-

ning, hvor formanden for kul-

turudvalget i Karlebo Kommu-

ne, Kirsten Søndergaard, holdt 

åbningstalen. En anden taler var 

formanden for Dansk Lokalhi-

storisk Forening, Erik Helmer 

Pedersen, fra hvem Karlebo Lo-

kalhistoriske Forening modtog 

en kontant gave – et skulder-

klap, der giver fornyet lyst til 

det videre arbejde. 

 

Den første udstilling 
 Åbningsudstillingen har vi 

kaldt ”Mine 29 år på Nivaa-

gaard Teglværk” efter Anton 

Benkjers bog af samme navn. 

Det er ikke overraskende, at 

den første udstilling handler om 

tegl. Teglindustrien var i en 

lang periode fremherskende i 

Karlebo Kommunen og det er-

hverv, hvor mange hentede pen-

gene til det daglige brød. 

 Udstillingen rummer bl.a. 

en model af en langovn, mange 

af de håndredskaber, der blev 

anvendt samt tekst og fotos, der 

beskriver denne vigtige del af 

industrikulturen i Karlebo 

Kommune. 

 Der har fra museets start 

været en ide om at have mange 

udstillinger, hvilket er lykkedes. 

 

Det er foreløbigt blevet til dis-

se udstillinger 
 Mine 29 år på Nivaagaard 

Teglværk 31.03.2000. 

 Skolerne i Karlebo 1600 - 

2002 06.10.2002. 

 Flisefabrikkerne i Humle-

bæk og Nivaa 16.04.2004. 

 Donse Krudtværk 07.05.-

2005. 

 Hvis ting kunne tale 

17.06.2006. 

Udstillingsplakat 2002. 
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Et museum er dyrt 
 At indrette et lokalhistorisk 

museum er en stor økonomisk 

belastning, som Karlebo Lo-

kalhistoriske Forening ikke 

ville kunne have klaret alene. 

Når det alligevel er lykkedes, 

skyldes det, at Karlebo Kom-

mune har bekostet renovering 

af lokalerne i Rytterskolen. 

Museumsindretningen med ha-

logenspots, montrer, opbyg-

ning af udstillinger m.v. er be-

talt af foreningen. 

 

Ildsjæle 
 Økonomi er en ting, men 

uden de, som i de nyeste kul-

turpolitiske forskningssam-

menhænge kaldes for ”ild-

sjæle”, var det ikke lykkedes. 

 Og ”ildsjæle” er den beteg-

nelse, man kan hæfte på de 

skiftende bestyrelser, der har 

indsamlet og registreret effek-

ter gennem mange år. 

 Uden disse ”ildsjæle”, og 

samtidig opbakning fra vore 

medlemmer og ikke mindst 

Karlebo Kommune, ville mu-

seet ikke have eksisteret. 

 Ved at støtte et folkeligt 

engagement er det lykkedes. 

 

Museets fremtid 
 Jeg tror det er muligt at 

”trække” besøgende til uden at 

gøre museet til et kulturelt su-

permarked, hvor det eneste 

succeskriterium er et højt be-

søgstal. 

 Men det er naivt at tro, at 

’Fredensborg lokalhistoriske 

Museum’, som det nu hedder, 

alene kan ”trække” besøgende 

til. Det vil kræve et tæt samar-

bejde med turistaktørerne, og 

de øvrige udbydere af kultur 

såvel i kommunen som uden-

for, således at egnen kan præ-

senteres med et samlet udbud 

af kulturelle attraktioner. For 

Fredensborg Kommune kunne 

det være kultur – natur – ople-

velser. 

 

 I min tid som formand / 

næstformand, har det været 

meget spændende, sjovt og til-

fredsstillende at have været 

med til at gennemføre de op-

rindelige museumsplaner. 

 

*** 
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Af Niels Storgaard  

Simonsen, 

 formand 2007 - 
 

I indbydelsen til receptionen 

den 17. juni har vi skrevet, at 

”vi, der i dag har ansvaret, står 

således i en meget stor gæld til 

vore forgængere”. Dette er så 

sandelig ikke ment som tomme 

ord. For når man har læst de 

foregående formænds beretnin-

ger, bliver man ganske impo-

neret. 

 

Karlebo Lokalhistoriske For-

ening har nemlig været 

”rugekasse” for hele to museer 

og et lokalhistorisk arkiv. Dette 

foruden foreningens virke som 

”almindelig” lokalhistorisk 

forening med foredrag, byvan-

dringer og udgivelse af en lang 

række publikationer. Det er 

virkelig en imponerende be-

drift, alt sammen udøvet af fri-

villige ildsjæle, der må aftvin-

ge den allerstørste respekt. 

 

Da jeg og den øvrige bestyrel-

se trådte til for ni år siden, 

kunne vi altså blot bygge vide-

re på denne imponerende ud-

vikling. Det er det, jeg mener 

med overskriften, ”at frugterne 

høstes”. 

 

Men vi kan så dog nu tilføje, at 

vi ikke blot har høstet frugter-

ne af vore forgængeres impo-

nerende indsats. Vi har også 

selv søgt at plante nogle 

”frugttræer”. I 2011 åbnede vi 

den landbohistoriske udstilling 

på 1. sal samtidig med vogn-

 

Privatfoto 
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porten i museumshaven. 2014 

inddrog vi ”badeværelset/

fotorummet” til udstillingslo-

kale. Her havde der hidtil blot 

været et lille lager. Nu er der 

en lille specialudstilling om 

Donse Krudtværk samt krigs-

havnen, Nivå Galejhavn. 

 

Alt i alt er udstillingsarealet de 

sidste fire år mere end fordob-

let og omfatter nu godt 300 m2. 

Dertil skal lægges diverse ud-

stillingsgenstande i museums-

haven. Det lyder vist ikke af så 

meget, sammenlignet med an-

dre museer? Men ikke desto 

mindre kan publikum nu bese 

5 faste udstillinger samt en år-

lig særudstilling. Vi udstiller 

langt over tusinde genstande, 

så talemåden om, at ”udnytte 

hver eneste kvadratcentimeter” 

passer ganske godt her. 

 

Nævnes bør også, at vi har en 

ekstern udstilling om Fredens-

borg Slot og Slotshave på Sto-

re Kro i Fredensborg. Det er 

vores særudstilling fra 2014, 

der her lever videre i bedste 

velgående. De sidste ni år har 

Foreningens formand byder museums-

gæst nr. 1.000 i 2009 velkommen. 

Gert Brasks bog fra 1982 om Sø-

lyst Teglværk. Foreningens første 

større bogudgivelse. 
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vi gennemført 6 særudstillin-

ger, iberegnet den nuværende 

udstilling om fiskeriet ved 

Øresund. 

Det har været vores bestræbel-

se, at museet skal være for hele 

familien, altså også for børn. 

Her er krumtappen museets 

populære historiske skolestue, 

hvor familierne ofte kan få ti-

mer til at gå med at skrive med 

pen og blæk og meget mere. 

”Frikvarter” kan familierne 

holde i museumshaven ved at 

lege med det historiske lege-

tøj , der findes i vognporten. 

 

Men vi har også etableret en 

skoletjeneste, hvor vi i årenes 

løb har haft op mod tusinde 

skolebørn på besøg. Ikke blot 

fra kommunens skoler, men fra 

en lang række skoler fra hele 

Nordsjælland og Københavns-

området. 

Foreningen er også vokset gan-

ske betragtelig og er godt på 

vej mod de 700 medlemmer. 

Den strenge skolemester, Uffe Juul Nielsen, læser en historie for elever i 

museets skolestue. 
(Foto: JEC) 
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Vi har indført både udflugter, 

byvandringer og historiske cy-

kelture, ligesom vi afholder 6 

velbesøgte foredrag årligt. Og 

så har vi naturligvis fortsat vo-

re forgængeres vigtige arbejde 

med at udgive lokalhistoriske 

publikationer. I hele forenin-

gens levetid er der udgivet om-

kring 25 forskellige bøger og 

hæfter. 

 

Et af vore nyeste tiltag har væ-

ret at genoptage de årlige min-

dehøjtideligheder, der tidligere 

fandt sted på Karlebo Kirke-

gård for de faldne soldater fra 

Karlebo Sogn. Dette sker i et 

godt samarbejde med Karlebo 

Menighedsråd og Fredensborg 

Kommune. 

 

I det hele taget er vi overor-

dentlig glade for det samarbej-

de, vi har med Fredensborg 

Kommune. Kulturudvalget og 

Fra udstillingen i 2010:’Dagliglivet på en nordsjællandsk gård for 700 år 

siden’ Udstillingen var arrangeret i nært samarbejde med Hørsholm Egs 

Museum. I forgrunden en rekonstruktion af en lerklinet bageovn. 
(Foto: JEC) 
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hele byrådet udviser en meget 

stor interesse for museet og det 

arbejde, vi udfører der. Dette 

har manifesteret sig i, at vi in-

den for de seneste år har fået 

museet sat smukt i stand, både 

udvendigt og indvendigt. Vi 

har fået ugentlig rengøring, in-

ternetforbindelse, en handicap-

lift til vore handicappede besø-

gende i kørestol samt en ny 

velfungerende varmecentral. 

 

Vigtigst af alt er, at vi i dag får 

et så pænt årligt tilskud til for-

midling og udstillinger, at vi er 

i stand til musealt at kunne le-

ve op til en professionel stan-

dard. Dette føles helt klart bå-

de som et skulderklap, men og-

så som en anerkendelse fra po-

litikernes side af det arbejde, 

der udføres af det meget store 

antal frivillige ildsjæle. 

 

Jeg vil slutte med at ønske vo-

re mange medlemmer et stort 

tillykke med jubilæet. Vi, der 

lige nu har ansvaret, agter at 

gøre vort bedste for, at dem, 

der en dag kommer efter os, på 

samme måde, som vi har gjort 

det, kan høste nogle gode 

”lokalhistoriske frugter”. 
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  Kursus i gotisk håndskrift 

Studerer man f.eks. slægtshistorie er det nyttigt at kunne læse en sådan skrift. 

Kurset består af 10 lektioner á 2 timer.  

Læreren er tidligere leder af Karlebo Lokalhistoriske Arkiv, Merete Carstens.  

Der kan være max. 25 deltagere.  

Tilmelding kan ske fra mandag den 15. august kl. 12.00 til sekretær Jens An-

dersen, tlf. 24 78 14 63 eller  

mail:    karlebo.lokalhistoriske.forening@gmail.com.  
Sted: Vil blive meddelt senere.  

Kursusdatoerne er: 30.8., 6.9., 13.9., 20.9., 27.9., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11. og 

29.11. 

Deltagelsen er gratis og kun for medlemmer 
 

Torsdag den 25. august kl. 19.30-21.30 

Besøg på Håndværkermuseet i Hørsholm 
Rundvisning på museet, der er indrettet i Hørsholm Mølles bygninger. Her har 

medlemmer fra håndværkerforeningen de sidste 25 år indrettet et enestående kul-

turhistorisk museum, med en meget omfattende samling af genstande fra en ræk-

ke forskellige håndværk. Men der er også en samling af kirurgiske instrumenter 

fra det for længst nedlagte Usserød Sygehus, en genopstilling af interiøret fra by-

rådssalen i gamle Hørsholm Rådhus samt en stor, nøjagtig og utrolig flot model af 

Hirschholm Slot, der blev nedrevet i 1810. Adr. er: Ved Møllen 8, 2970 Hørs-

holm. Alle er velkomne. 
 

Mandag 5. september kl.15.00 - 17.00 

Mindehøjtidelighed for vore faldne soldater fra Karlebo Sogn 

I samarbejde med Karlebo Menighedsråd afholdes på Karlebo Kirkegård samt i 

kirken en mindehøjtidelighed for vore faldne soldater fra Karlebo Sogn. Minde-

højtideligheden afsluttes med et mindre traktement i Længen ved siden af kirken.  

Alle er velkomne. 
 

Torsdag den 8. september kl. 19.00-21.00 

Besøg og rundvisning på Karlebogård 
Direktør Brian Eberhardt har atter engang inviteret os til at besøge Karlebogård. 

Her vil direktøren vise os rundt i den smukke park og det smukke palæ, der i dag 

rummer firmaet Super-Users A/S. Rundvisningen er kun for medlemmer og til-

melding er nødvendig, da der kun er plads til max. 30 deltagere. Tilmelding kan 

først ske fra mandag den 29. august kl. 12.00 til sekretær Jens Andersen:  

karlebo.lokalhistoriske.forening@gmail.com eller 24 78 14 63. 

mailto:karlebo.lokalhistoriske.forening@gmail.com
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Bestyrelsen 
Formand: 
Niels Storgaard Simonsen       tlf: 2341 5440  niels.storgaard@email.dk 

Næstformand: 
Anna-Sophie Simony Dalgaard tlf: 9884 2084  asdalgaard@mail.tele.dk 

Kasserer: 
Brita Gersner         tlf: 4914 4289  b.gersner@gmail.com 

Sekretær: 
Jens Andersen         tlf: 2478 1463  jens.e@andersen.mail.dk 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
Merete Gøtzche         tlf: 4828 0555  m.go@mail.dk 

Birgitte Larsen 

(udpeget af Fredensb. Kom.)     tlf: 2331 5396  birgitte2990@gmail.com 

Peter Aarby          tlf: 4914 5281  paarby@post.tdcadsl.dk 

Suppleant 1 
Flemming Jappsen         tlf: 5124 5338  fl.jappsen@mail.tele.dk 

Suppleant 2 

Henrik Teileskov          tlf: 4914 3752  teileskov@post.tele.dk 

Rytterskolens historie 
 

Bladets navn, Rytterskolen, stammer fra den bygning, 

hvor Fredensborg Lokalhistoriske Museum holder til. 
 

Bygningen har siden 1976 desuden været hjemsted for 

Karlebo Lokalhistoriske Forening. 
 

Bygningen blev opført 1723 som en af 241 skoler, 

der alle byggedes helt ens i landets 12 såkaldte rytterdistrikter, 

hvor der skulle oprettes et antal ryttereskadroner. 
 

Derfor kaldes de ”rytterskoler”, men af datiden blev de  

formelt kaldt ”de kongelige skoler i rytterdistrikterne”, fordi kongen, 

d.v.s. staten, byggede skolerne. 
 

Bygningen har således rummet den tidligere 

Karlebo Kommunes ældste skole og fungerede som skole i 200 år 

indtil1923, hvor den overgik til boligformål. 
 

Her holdt også det første demokratisk valgte 

folkestyre i Karlebos historie , sogneforstanderskabet, sit 

konstituerende møde, 11. januar 1842. 
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