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2017 – et godt år 
 Nå, nu er han da vist lige lovlig hurtig i 
vendingen, vil nogen af jer sige. For i disse 
dage sidder vi altså med klaprende tænder 
og venter på foråret. Altså det ”rigtige” for-
år, ikke blot med sol, men også med noget 
varme.  
 Ja, jeg indrømmer, at jeg måske er lidt 
for på ”forkant” med udviklingen, som det 
hedder. Men for os på Fredensborg Lokal-
historiske Museum, var det allerede den 
11. marts en dejlig forårsdag, med både sol og varme. For denne 
dag åbnede vi museets årlige særudstilling. Temaet er 
”Brandvæsenets historie i Fredensborg Kommune”.  
 Hele 75 gæster var mødt op til åbningen af særudstillingen, og 
vi fik en flot pressedækning.  Efterfølgende har vi nu et ganske 
godt dagligt besøg, og vi oplever en stor interesse for at vide mere 
om den store og vigtige indsats, vore brandmænd har udøvet gen-
nem tiden. 
 Jeg kan naturligvis ikke vide, hvordan resten af året kommer til 
at gå, men jeg vil tillade mig at anvende den gamle talemåde om, 
”at godt begyndt er halvt fuldendt!” For til den gode begyndelse af 
dette år hører nemlig også, at vi kunne afholde den årlige general-
forsamling, den 30. marts, med en rekord tilslutning på ikke mindre 
end 92 deltagere! Det var virkelig en god og festlig aften. En stor 
tak til alle jer der mødte op.  
 Til slut har jeg en vigtig opgave til jer, kære medlemmer. Lige 
nu har vi 680 medlemmer, altså skal vi blot have skaffet yderligere 
20 medlemmer, før vi når de 700. Der vanker tre flasker god rødvin 
til den, der kan præstere medlem nr. 700.  

 
Hermed ønsker jeg jer alle et godt 2017 – på gensyn! 

 
Med venlig lokalhistorisk hilsen 

Niels Storgaard Simonsen 
Formand 

Formanden har ordet 
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Museumsgenstande. 

 I 2014 blev arbejdet med at 

registrere museets samling af 

genstande genoptaget efter at ha-

ve ligget næsten stille i en årræk-

ke. Det oprindelige registrerings-

system er samtidig blevet opda-

teret, og databaserne er teknisk 

blevet bedre integrerede. Opda-

teringen af de tidligere registre-

ringer har således været af ren 

teknisk art, og den oprindelige 

nummerering er bevaret, og hel-

ler ikke yderligere tekst m.v. er 

føjet til den allerede foretagne 

registrering. Hvor registreringen 

kun har foreligget manuelt, er 

denne nu samtidig overført til 

det digitale system. Endelig er 

der fortaget en optimering med 

hensyn til billedvalg, hvor flere 

billeder i databasen har været til-

knyttet en genstand. En del gen-

stande er kun nødtørftigt regi-

streret med nummer og genstan-

dens navn. Den autoriserede no-

menklatur mangler også for en 

del genstandes vedkommende i 

den hidtidige registrering. Der 

forestår derfor et opdateringsar-

bejde med indholdsmæssigt at 

opdatere en del af den tidligere 

database. Dette arbejde er dog 

udskudt, indtil samtlige af muse-

ets genstande er registrerede. I 

alt 486 genstande var registreret 

i kartoteket ved registreringsar-

bejdets genoptagelse. 

 Siden genoptagelsen er 162 

genstande yderligere kommet til, 

og der er forsøgt gennemført en 

mere grundig beskrivelse af gen-

standen i forhold til dennes op-

rindelse, alder historie, anven-

delse m.v., ligesom et mere fyl-

digt billedmateriale nu indgår i 

registreringen. På nuværende 

tidspunkt (25.11.2016) er i alt 

648 genstande registrerede. 

Hvornår samtlige genstande er 

registret, er vanskeligt at progno-

sticere, men det forventes, at ar-

bejdet først er færdigt om et til to 

år.  

 Et udtræk af registreringssy-

stemets database kan aflæses på 

finger touch skærmen, som er 

anbragt i museets sal for særud-

stilling. Skærmen bliver løbende 

opdateret og mulighederne for at 

sortere efter forskellige kriterier 

søges omsat til praksis. Indhol-

Registreringsarbejdet på Fredensborg  

Lokalhistoriske Museum i Avderød. 
Af Peter Aarby 
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det er således til stadighed under 

udvikling, og publikum bedes 

udvise overbærenhed med den 

mangelfulde oplysning for en del 

af genstandenes vedkommende. 

En konstruktiv kritisk tilgang til 

oplysningerne om genstandene 

fra publikums side vil blive hilst 

velkommen, og evt. forslag til 

tilføjelser og rettelser bedes 

fremsendt til Peter Aarby på mail

-adressen: 

paarby@post.tdcadsl.dk  

eller ved lejlighed nævnt for An-

na Sophie Dalgård, Henrik Teile-

skov eller Peter Aarby. 

 I foreningens blad ”Rytter-

skolen” vil fremover lejligheds-

vis blive nærmere omtalt særlig 

udvalgte genstande, som kan 

genfindes i kartoteket. 

 

Historiske seværdigheder 

 Siden 2014 er der samtidig 

foretaget en registrering af histo-

riske seværdigheder i Fredens-

borg kommune. Ved udgangen af 

2015 var registreret 69 af sådan-

ne steder alle beliggende i den 

tidligere Karlebo kommune. Ef-

terfølgende er påbegyndt en re-

gistrering af tilsvarende sevær-

digheder i den tidligere Fredens-

borg-Humlebæk kommune. 

Dags dato (25.11.2016) er såle-

des yderligere 55 steder kommet 

til. I forbindelse med registrerin-

gen omtales selvsagt selve se-

værdigheden, og hvor den befin-

der sig. Herudover beskrives 

dens historie og teksten er sup-

pleret af nye og gamle kort, nye 

og ældre billeder af seværdighe-

den samt links til kilder m.v. 

 Et udtræk af denne database 

er også indlagt i finger touch 

skærmen, hvor der ligeledes lø-

bende arbejdes med at lette søg-

ningen i databasen. 

 Hvornår arbejdet hermed er 

afsluttet, er vanskeligt at udtale 

sig om, da der stadig fremkom-

mer nye oplysninger om allerede 

registrerede seværdigheder samt 

forslag til yderligere optagelse 

på listen. Ligesom for genstan-

denes vedkommende hilses en 

konstruktiv kritik velkommen, 

og evt. forslag til rettelser bedes 

adresseret til Peter Aarby.  

 Også på dette felt vil der lej-

lighedsvis i medlemsbladet 

”Rytterskolen” blive bragt artik-

ler om udvalgte historiske steder, 

som kan genfindes på skærmen i 

museet.  

 

 

*** 

 

 

 





















15 

ning:  
 Hun pegede op paa et højt, 

bladløst Træ – jeg tror et Æble-

træ. Saa sagde hun: 

 ”Kan De se deroppe? Det er 

et Stykke af hendes Kjole, som 

hænger der endnu; og hvis det 

ikke var saa mørkt, saa kunde 

De ogsaa se noget af hendes 

Haar. For hun blev revet helt i 

Stumper og Stykker; og hendes 

Fader kom kørende i Gaar med 

bare Kroppen i en Kurv paa en 

Trillebør. Og i Dag har de søgt 

efter Armene og Benene – men 

de har nok ikke fundet Fingrene 

endnu – og de vil da ikke lægge 

hende i Kiste, førend de faar alt 

med, hvad som er hendes….” 

 Det var ingen spøg at miste 

sin forsørger eller sin førlighed 

på en tid, hvor der hverken eksi-

sterede sygekasse, ulykkesfor-

sikring eller invalidepension. Fra 

det offentlige kunne man kun få 

en ringe fattighjælp, og i stedet 

måske tilbud om at blive anbragt 

på Brønsholmsdal Fattig- og Ar-

bejdsanstalt. Begge dele blev be-

tragtet som vanærende, og alter-

nativet var derfor kun de ind-

samlinger i sognet, der gennem 

mange år havde været normalt. I 

dette tilfælde indsamledes i 

Bloustrød Sogn kr. 422 kr., der 

blev overdraget krudtværkets be-

styrer, der skulle fordele penge-

ne.  7 familier fik straks udbetalt 

kr. 17.50. 4 familier, der fik de-

res huse ødelagte, fik hver kr. 

20,00. Resten af pengene blev 

efterfølgende udbetalt i ugentlige 

Krudtværkets 

maskinhus og 

kollergang efter 

eksplosionen d. 

16. maj 1882. 

Kollergangen 

skulle knuse de 

materialer, der 

indgik i krudt-

fremstillingen. 

 
Tegning i ’Illu-

streret Tidende’ d. 

28. maj 1882. 
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beløb på 2 – 6 kr. efter behov.  

 En af de tilskadekomne ar-

bejdere, Andreas Bentzen, blev 

indlagt på Usserød Sygehus. Her 

fik han amputeret sin højre arm. 

Opholdet på sygehuset blev også 

betalt med nogle af de indsamle-

de midler. Da han kunne vende 

tilbage fra sygehuset, fik han at-

ter arbejde på krudtværket, men 

til nedsat løn, da han jo nu kun 

havde én arm. Andreas Bentzen 

skrev en vise om uheldet. Den 

blev udgivet i Hørsholm i 1883, 

året efter ulykken. Den blev 

solgt for at supplere familien 

Bentzens økonomi, der var ble-

vet meget anstrengt efter eksplo-

sionen. I sin vise skrev han bl.a.: 

  ”At det er lidt besværligt for 

mig og min Kone at samle Klæ-

der og Brød til vore kære små.  

 Dog har det hjulpet lidt, at 

ejeren af krudtværket, hr. Drøh-

se, gav mig lidt Arbeide som 

passer til mig.”’ 

 De mange eksplosioner var 

ofte årsager til, at krudtværkerne 

måtte lukke. Men på trods af 

eksplosionerne på Donse Krudt-

værk lykkedes det alligevel at 

føre værket videre. En vigtig 

faktor havde været indkøbet af 

en dampmaskine i 1870. Hvor 

vandkraften kun havde været til 

rådighed i op til 250 dage om 

året ændredes dette sig nu til, at 

man havde energi hele året - en 

sand revolution. Men lige så væ-

sentligt var det, at hvor vand-

kraften kun havde kunnet yde 6 

HK, så mere end firedobledes 

dette med dampkraften til 28 

HK.   

 Det gik da også fremad med 

salget, skønt man i 1884 stoppe-

de med at levere krudt til Flåden 

og derefter kun leverede til civile 

formål. Der blev fremstillet om-

kring 20 forskellige slags krudt-

sorter. Fra 1880erne var det især 

spræng- og jagtkrudt. I 1907 sat-

te værket produktionsrekord med 

90 tons krudt. Donse leverede 

sprængkrudt til Grønland, Island 

og Færøerne samt til Faxe Kalk-

brud og brydning af granit på 

Bornholm. Værket havde et me-

get stort salg af krudt til jagtfor-

mål, der i 1909 blev distribueret 

landet over gennem 300 for-

handlere, der solgte jagtudstyr. 

Det var dengang købmænd og 

cykelhandlere. 

 De sidste 30 år før værket 

lukkede i 1911, var der 24 be-

skæftigede på krudtværket. 

Hvem var de og hvordan blev de 

ansat? Det var især familie til de 

ansatte, og de kom fra de om-

kringliggende sogne. Var man 

f.eks. uddannet tømrer, møller-
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svend eller kulsvier var det dog 

ikke udelukket, at man kunne 

finde ansættelse, uden at være i 

familie med de allerede ansatte. 

Der var heller ingen udlændinge 

ansat på krudtværket.  

 Forklaringen ligger i, at det 

var en ekstrem farlig arbejds-

plads. Det var derfor overordent-

lig vigtigt, at man kunne være 

sikker på at kende de nyansattes 

personlige egenskaber, da f.eks. 

uansvarlige eller skødesløse 

handlinger kunne blive skæbne-

svangre. De nævnte håndværks-

fag havde man jo behov for på 

værket. Men angående udlæn-

dinge handlede dette om, at der 

ikke måtte kunne opstå sproglige 

misforståelser, der ligeledes kun-

ne blive katastrofale. 

 Lønnen var lavere end i an-

Ca. år 1900. 
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dre industrier, men dog ca. dobbelt 

så stor som for landarbejderne, der 

arbejdede for de omkringliggende 

sognes bønder. Når Donse allige-

vel var en attraktiv arbejdsplads 

skyldtes det ikke mindst en række 

”frynsegoder”. Da produktionen af 

krudt var vigtig for landets forsvar 

var man fritaget for militærtjene-

ste i tiden 1789-1849. Modsat for 

landarbejderne var arbejdet på 

værket fast hele året for alle arbej-

dere. For de faste arbejdere var der 

boliger til rådighed. Og som en 

slags avancement var der friboli-

ger for fire arbejderfamilier. Der 

blev udleveret gratis arbejdstøj to 

gange årligt og ved juletid var der 

julegaver i form af flæskesteg eller 

klipfisk, æbler, rosiner, ris o.l. En-

delig var der fra 1896 betalt syge-

kasse. 

 Kilder beskriver, at der fra le-

delsen var en ægte interesse og 

omsorg for de ansatte. Deres an-

sættelse stoppede først ved syg-

dom eller alder. Ved nedlæggelsen 

i 1911 var 3 af de ansatte f.eks. 

over 65 år. I forbindelse med ned-

læggelsen sikrede ledelsen af vær-

ket, at de ansatte var sikret be-

skæftigelse et helt år frem, efter 

den officielle lukning. 

 Fra 1907, hvor værket, som 

allerede nævnt, præsterede sin hid-

til største produktion, begyndte det 

imidlertid at gå ned ad bakke. 

Tysk krudt blev en alvorlig kon-

kurrent, men den alvorligste ud-

fordring var nok, at nye former for 

sprængstoffer end sortkrudt efter-

hånden vandt frem, både til 

sprængninger og til jagtbrug. Det 

var bl.a. kendt, at Faxe Kalkbrud, 

der aftog halvdelen af værkets års-

produktion, overvejede at gå over 

til brug af andre sprængstoffer.  

 Men det, der måske fik 

”læsset til at vælte” var, at Arbejds

- og Fabrikstilsynet i 1907 for-

langte sikkerheden stærkt forbed-

ret. Ejeren, William Andersen & 

Co., havde derfor i 1910 brugt kr. 

30.000 på at forbedre sikkerheden. 

Samtidig havde man investeret i 2 

nye maskiner til påfyldning af 

jagtpatroner samt papirkarduser 

(til påfyldning af krudt, der solgtes 

til jægerne hos købmænd og cy-

kelhandlere).  

 Det endte med, at William An-

dersen & Co. gik konkurs og sta-

ten, der ejede Frederiksværk 

Krudtværk, overvejede i somme-

ren 1911 at videreføre produktio-

nen i Donse. Men da det vurdere-

des, at det ville kræve en investe-

ring på omkring kr. 300.000 til en 

række istandsættelser, opgav man 

planen. I stedet endte det med, at 

William Andersens & Co.´s kon-

kursbo fik udbetalt kr. 15.000 mod 
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at afstå fra retten til krudtfabrikati-

on på Donse i al fremtid.  

 En 200-årig industriel æra var 

slut. Men, hvad blev der mon af 

arbejderne og hvordan påvirkede 

lukningen det omgivende sam-

fund? Arbejderne havde jo fået et 

helt års opsigelse, så der var tid til 

at finde andet arbejde. Her er det 

vigtigt, at samtiden opfattede ar-

bejderne på krudtværket som sær-

ligt ansvarsbevidste og pligtopfyl-

dende. Ellers kunne man simpelt-

hen ikke arbejde på en så farlig ar-

bejdsplads, mente man. Derfor 

havde arbejderne allerede her et 

vigtigt aktiv, når de søgte andet ar-

bejde.  

 Så nogle flyttede til krudtvær-

ket i Frederiksværk, nogle til Hel-

lerup Glasværk, nogle til Usserød 

Militære Klædefabrik og andre til 

teglværkerne i Nivå.  En blev vej-

mand og slog sten for kommunen 

og en blev frugthandler. Og An-

dreas Bentsen, ham med den ene 

arm, han passede nu to tdr. land 

for sin søn, der atter blev tække-

mand.  Det havde han været han 

før han, ligesom både faderen og 

moderen, fik arbejde på krudtvær-

ket. 

 Hvad med håndværkerne og 

de handlende, mærkede de mon 

noget? De fleste af arbejderne blev 

sikkert boende i området. Det ville 

for en arbejder nok have været alt 

for bekosteligt alt flytte. Selv om 

man skulle gå endog mange kilo-

meter for at komme på arbejde, så 

gjorde man det dengang uden at 

kny. Det helt afgørende var nemlig 

først og fremmest, at man havde et 

arbejde og dermed en indtægt. Og 

da de åbenbart alle fortsat havde 

en indtægt, så har de erhvervsdri-

vende næppe mærket nogen for-

skel. Endelig skal vi huske, at det 

trods alt kun drejede sig om 24 

personer. Dengang havde Karlebo 

Sogn 2.500 indbyggere.  

Endnu omkring 1985 stod disse rester 

af krudtværket tilbage. 
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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, 

dvs. 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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