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Et skulderklap 
 

 I begyndelsen af oktober modtog vi et 

brev fra kulturudvalgsformand Ulla Hardy-

Hansen. Hun meddelte, at Kulturudvalget hav-

de besluttet at tildele foreningen årets kultur-

pris sammen med vores søsterforening i nord, 

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske 

Forening (FHLF). At prisen skulle deles med 

FHLF gjorde bestemt ingen skår i glæden. Vi 

har gennem mange år haft et glimrende samarbejde med dem, og vi 

ønsker dem et stort tillykke. 

 Men især ønsker vi foreningens medlemmer tillykke. Det er nemlig 

både foreningens nuværende og tidligere bestyrelser samt dets med-

lemmer, der har del i æren. For uden aktive bestyrelser samt medlemmer, 

der slutter op om arbejdet, er det hele jo ikke noget værd. Inde i bladet 

kan man bl.a. læse næstformand Anna-Sophie Dalgaards tale ved over-

rækkelsen på Karlebo Kro. 

 Udover den lokalhistoriske aktivitet i form af foredrag, byvandringer 

m.m. har vores forening som bekendt også opgaven at drive Fredensborg 

Lokalhistoriske Museum i Avderød. Her er vi godt tilfredse, nu hvor 

sæsonen er sluttet den 31. oktober. Årets særudstilling, ”Brandvæsenets 

historie i Fredensborg Kommune”. Havde et besøg, der var 15% større 

end i 2016. 

 Museet holder nu pause frem til den 3. marts. Og vi er i fuld gang 

med at planlægge næste års særudstilling, ”Landsbyens håndværkere”. 

Udstillingen bliver til i et nært samarbejde med Håndværkermuseet på 

Hørsholm Mølle. 

 Vi vil gerne sige tak til alle vore medlemmer for året der svandt og 

samtidig ønske en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende 

nytår! På gensyn i 2018. 

 

Med venlig lokalhistorisk hilsen 

Niels Storgaard Simonsen 

Formand 

Formanden har ordet 
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 Der var jo ingen vej udenom 

– og forleden gav Ingolf os nå-

destødet. Sommeren ER helt 

forbi, og bladene må slippe deres 

fodfæste for denne gang. Den 

lille klode, vi i alle henseender 

må klamrer os til, har allerede 

passeret dét punkt i Universet, 

hvor dag og nat var lige lange. 

Det skete denne gang 22/9 kl. 

22.02 – ”ordnung muss sein”. 

Efteråret ter sig og vinteren 

truer: 

 

” I mange grøfter vil vi sanke 

årets sidste små blomster. 

Af mange hegn vil vi hægte 

nye runde røde hyben.” 

 

” I vore lommer vil vi gemme 

alt, hvad vi flittigt fandt. 

Dine handsker skal længe dufte 

af denne travle dag.” 

 

 Frank Jæger selvfølgelig…. 

..   ”Rige Høst” 

 

 Vores kulturelle høst og 

høstgildet her i dag kan vi takke 

vores 2 prismodtagere for. Kar-

lebo Lokalhistoriske Forening og 

Fredensborg-Humlebæk Lokal-

historiske Forening har sået – og 

vi høster og fester sammen med 

dem – gemmer til vinteren og 

overlever. Livets evige cyklus. 

Ved overrækkelsen af kulturprisen for 2017 d. 7. no-

vember på Karlebo Kro motiverede kulturudvalgets 

formand, Ulla Hardy-Hansen tildelingen til de to lokal-

historiske foreninger i følgende tale: 

Kulturudvalgsformanden holder 

tale på Karlebo Kro 
Foto: Flemming Jappsen: 
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 Alting går stærkt nu om da-

ge – accelererende stærkt. Der er 

ikke plads til hvilende kurver i 

vækstdiagrammerne. Ingen hæn-

delser – store som små, fake som 

sande - undgår vores opmærk-

somhed. Vi involveres og ind-

drages på godt og ondt. Fornem-

mer nogen gange kviksand under 

vore fødder og angst for at blive 

opslugt. Det store truer med at 

tilintetgøre det små og nære i 

voldsomme favntag. 

 I to foreninger er denne for-

armelses modgift og med til at 

bringe lidt orden i kaos. Det er 

ikke en flugt, I tilbyder os, men 

en vej til erkendelse og afhæng-

ighed af vores historie. Genera-

tionerne står jo billedlig talt på 

ryggen af hinanden. Forfatteren 

Martin A. Hansen har et litterært 

billede af denne livline: Han 

forestiller sig hele landets 

befolkning – fra oldtid til nu – 

stående i én lang række side ved 

side. Den sidste i rækken…. 

altså en af os – ville ikke forstå 

et ord af,  hvad den første råbte 

til ham. Men hvis budskabet 

blev hvisket, ville intet være 

uforståeligt. I er med til at bryde 

koden og skabe den kontinuitet 

gennem jeres lokalhistoriske 

arbejde. 

 Den egentlige drivkraft bag 

al forskning er nysgerrighed. Og 

det er et velkendt fænomen, at 

erkendelsen af kontraster er af-

gørende for vores virkeligheds-

opfattelse – forskelle fanger vo-

res opmærksomhed og skærper 

sanserne. Senere indfinder 

nuancer og gråtoner sig – bil-

ledet forfines. Nutidens frådende 

informationskaos med dens pro-

vokerende omgang med sandhe-

den kan måske være med til at 

pirre nysgerrigheden efter den 

stille, æstetiske langsomme-

lighed – dén der giver os tid til at 

trække vejret. 

 Det er den proces I stille og 

stædigt udfører her i vores kom-

mune. Processen er af Sisyfos-

agtige dimensioner  –  hele tiden 

”om igen”. Historien bliver al-

drig skrevet én gang for altid  –  

heldigvis. Hver tid opdager nyt  

–  læser på en anden måde. For 

den er jo et spejl – vores historie 

–  og det er hele tiden et nyt 

ansigt, der spejler sig i fortidens 

vand. Men I kan være ganske 

rolige - kilderne ligger bare og 

venter på at blive trukket frem af 

jer, vendt og drejet. Måske de i 

de mørke timer på reolerne eller 

under jorden hvisker lidt 

sammen  - griner lidt af jer  - 

mumler: ” Kan I virkelig ikke se 

det? Løft mig dog! Måske har 
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 Da han ikke var helt tilfreds 

med markedets udbud af ansku-

elsestavler, tegnede han person-

ligt de udstillede tavler med 

fugle og fisk. At pengene var 

små fremgår af, at der ikke har 

været råd til at indkøbe store 

papirstykker, men at der i stedet 

er anvendt flere små stykker pa-

pir, der så efterfølgende er sat 

sammen. Tavlerne fremstår me-

get smukke og er selvfølgelig 

helt unikke som en modvægt til 

de massefremstillede anskuelses-

tavler. 

 For nylig har museet erhver-

vet ca. 200 digitaliserede ansku-

elsestavler, der vil kunne ses på 

den opsatte storskærm i skole-

stuen. Senere vil også museets 

egen samling indgå i denne data-

base. 

 

 Artiklen bygger på oplysnin-

ger hentet dels fra artiklen ”An-

skuelsestavler: Historisk, didak-

tisk og æstetisk” skrevet af Lars 

Qvortrup fra DPU, Aarhus Uni-

versitet og dels fra museets egne 

opsatte informationer. 

Den ene af  førstelærer Jakobsens  

hjemmelavede anskuelsestavler. 

Se endvidere bladets forside. 
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 Der er mange, der er utrygge 

ved at gå ind på en kirkegård om 

natten. Spørger man dem, hvad 

de er bange for, bliver de for det 

meste svar skyldig. Det er ikke 

de døde og heller ikke mulighe-

den for at møde et overnaturligt 

væsen, der skræmmer dem. Det 

er bare lidt uhyggeligt. 

 Anderledes før i tiden. Der 

gik man også nødigt ind på en 

kirkegård ved nattetide, men i 

modsætning til nu, kunne man 

sætte navn på det, man helst ikke 

ville møde eller se, nemlig en af 

de såkaldte kirkevarer. Ordets 

sidste del er beslægtet med ad-

vare, varsle.  

 Ifølge folke- eller overtroen 

optrådte kirkevarerne oftest i 

form af et dyr, sjældnere i men-

neskeskikkelse. De holdt til i kir-

ken eller på kirkegården. Når det 

gælder dyrene, siger folketroen 

videre, at de var blevet begravet 

levende i kirken eller på kirke-

gården, som et offer til ’de un-

derjordiske’, fordi disse søgte at 

forhindre bygningen af kirken. 

Ingen sagn om sådanne begra-

velser kan imidlertid dokumen-

teres, men de kan formentlig 

forbindes til en skik med, at der 

som et offer blev begravet et dyr 

levende, når en gård eller et hus 

skulle bygges. Det kunne være 

en hund, kat, høne, et lam, en 

hugorm, kalv eller sågar en hest. 

Det vides, at skikken blev 

anvendt nogle steder i landet 

langt op i 1800-årene.  

 De 3 mest kendte kirkevarer 

er helhesten, kirkelammet og 

gravsoen. Kendetegnende for 

disse er, at de varsler et snarligt 

dødsfald, enten iagttagerens 

egen, blandt hans/hendes nær-

meste omgangskreds eller i 

sognet. 

Af Jens Erik Christiansen 

Den trebenede helhest med 

gloende øjne. 
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 Der har sandsynligvis været 

knyttet sagn om kirkevarer til de 

fleste gamle kirker, men mange er 

gået i den store glemmebog. Fra 

vor egen gamle sognekirke kendes 

der således ingen sagn om 

kirkevarer i dyreskikkelse, men 

som tidligere nævnt kunne en 

kirkevare også have menneske-

skikkelse, og et sagn om en sådan 

er knyttet til Karlebo Kirke. Den 

blev kaldt kirkegrimen og er vel en 

slags fætter til nisserne, der holdt 

til på gårdene. Kirkegrimen var-

slede ikke død, men var snarere en 

opsynsmand. 

 En beskrivelse af kirkegrimen 

har vi i et brev, som urmager Carl 

Christian Frederik Johansen i 1919 

sendte til folkemindeforskeren 

Hans Ellekilde. Brevet findes i 

Dansk Folkemindesamlings arkiv.  

 C.C.F. Johansen var født i 

1848 i Karlebo. Han oplyser i bre-

vet, at faren var urmager, men iføl-

ge folketællingerne var han hus-

mand. Han har sikkert haft en bi-

indtægt ved at reparere ure; i hvert 

fald havde han tilsyn med tårnuret 

i Karlebo Kirke. 

 Brevet er gengivet med 

Johansens stavemåde; men for at 

lette læsningen er der dog sat 

enkelte tegn. Tre små tegninger, 

der var indføjet i teksten, er her 

forstørrede. 

Johansen skriver: 

 København den 20/10 1919 

 

 Jeg læser i Aftenposten af 

Dags Dato, at De gjerne vilde vide 

nogen Oplysning angaaende Sag-

net om Kirkegrimen, og Strand-

vaskere vil jeg saagerne, vis disse 

Oplysninger kan gavne Dem, være 

Dem til tjeneste 

 Jeg er nemlig født i Karlebo 

og Konfirmeret i Karlebo. Min 

Fader var Uhrmager og vi havde 

den bestilling at trække Taarnuhret 

op hver Dag, og det var min Be-

stilling fra det at jeg kunne krybe 

op i Taarnet, men den første Be-

tingelse var at jeg ikke maatte 

lukke en Dør op som førte ind over 

Kirkens Vælvinger, for derinde 

boede Kirkegrimen, og ham skulde 

man jo tage sig iagt for.  

Kirkeloftet, hvor kirkegrimen holdt til 

Foto:JEC. 
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 Han gjorde os ingenting, 

naar bare vi ikke gjorde noget vi 

ikke maatte, men Kirkegrimen 

straffede os haardt naar vi vove-

de at sætte en Blomst paa Stedet 

hvor en Strandvasker laa begra-

vet. Det var et Hjørne af Kirke-

gaarden som laa aldeles vildt 

hen at de blev begravede og der 

maatte ikke være noget minde at 

se om dem. Derfor blev der ikke 

lavet nogen forhøining paa Gra-

ven, men jevnet lige med jorden 

og ingen Blomst eller noget 

maatte sættes paa graven. Liget 

maatte ikke bringes til Kirke-

gaarden før efter Solen var 

gaaet ned, og saa maatte det 

ikke komme ind af Kirkeporten, 

men skulle løftes over Kirke-

muren, og Præsten maatte slet 

ikke komme tilstæde, ikke 

engang se paa det. Det havde 

tilfølge at han mistede sin Krave. 

 Alt dette skulde Kirkegrimen 

passe paa at der udførtes 

nøiagtig og det var han jo Mand 

for at kunne, og vis nogen vaa-

vede at trosse disse Bestemmel-

ser saa sendte Kirkegrimen Syg-

dom og Ulykker over dem, som 

trossede ham. 

 I Karlebo forrestilte vi os 

ham som en gammel Mand i 

Kulsvigerdragt, nemlig krum-

bøjet Ryg, Sko med store Spæn-

der, hvide Strømper, Knæbuxer 

med Spænder, Rød og Grøn-

ternet Vest og Trøie med store 

toppede Sølvknapper i begge 

Dele. Striberne var paalangs fra 

Hoved mod Knæet, længere 

naaede Buxerne nemlig ikke. 

Trøien sluttede med Flige bag til 

med Lommetasker med Slag med 

knapper paa hver, saaledes  

 Paa Hovedet bar han en rød 

ulden strukken Hue med en Dusk 

i Enden som hængte ned til høire 

Side. Huen ligned et langt 

Strømpeskaft, lukket spist, saa-

ledes  

 Hans Vaaben var en Møi-

hakke, saaledes  

 

 



16 

og selvfølgelig havde han 

langt hvidt Haar og Skæg, 

lang Næse, stor Mund, spis 

Hage. 

 Fordums dage blev 

Strandvaskere begravede i 

Skrænter som vente ud mod 

Øresundet og der blev slaaet 

Pæl ned paa Stedet som ingen 

turde røre for saa risikerede 

man at den Døde kom op, vis 

man trak Pælen op, men det 

troede ingen paa mere. 

 Vis disse Linier kunne 

være Dem til Gavn vilde det 

Glæde mig meget, og vis jeg 

kan være Dem yderligere til 

Tjeneste er min adresse  

Uhrmager C.C.F. Johansen 

Strandboulevarden No 160, Ø 

 

 Når man ikke tidligere be-

gravede ukendte druknede på 

kirkegården, hang det for-

mentlig sammen med to 

forhold: Den druknede hørte 

sikkert ikke til i sognet og 

derved menigheden, og havde 

derfor ingen ret til at blive 

begravet på kirkegården. 

Desuden kunne man jo ikke 

vide, om den druknede var 

'hedning', altså tilhørte en 

andens trosretning. En sådan 

kunne naturligvis ikke begra-

ves i kristen, indviet jord. 

 Sagnet om kirkegrimen i 

Karlebo Kirke er gengivet 

efter ”Danmarks Folkesagn, 

samlede af J.M. Thiele; Anden 

Deel. 1843.” 

 

 [Bem: Et strandvarsel er 

genfærdet af en druknet.] 

 

 I Niverød gik en Kone tid-

ligt om Morgenen, for at malke 

sine Køer. Da saae hun et Liig, 

som var opskyllet paa Sandet 

og bemærkede en stor 

Pengekat, som var bundet det 

om Livet. Saasom Ingen var 

der i Nærheden, fristedes hun 

til at tage Pengene, dem hun 

havde saa godt Behov, som 

nogensomhelst Anden. Og hun 

tog dem. 

 Men næste Nat kom 

Strandvarslet til Byen og gior-

de megen Larm udenfor hen-

des Vindue, sigende, at hun 

skulde komme ud og følge 

efter. Derved, meente hun, var 

nu intet Andet at giøre; hun 

sagde da sine Børn Farvel, gik 

ud og fulgte med Varslet. Da 

de vare komne udenfor Byen, 

sagde Varslet til hende: "Tag 

mig ved Benet, du! og før mig 

til Kirken!" Men den nærmeste 

Kirke, som var Karlebo, laae 

tre Fierdingmiil derfra. 
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 Alt som de omsider fik 

Kirken isyne, sagde Varslet 

atter: "Slip mig nu! og gaae 

ind i Huset ved Kirkeporten og 

bed Folkene, at de ville sidde 

oppe, indtil du kommer igien! 

Naar du saa har hiulpet mig 

over Kirkemuren, da løb, det 

bedste du kan, at ikke 

Kirkegrimmen skal annamme 

dig!" 

 Saaledes giorde hun; men 

neppe var Liget kommet over 

Kirkemuren, før Kirkegrimmen 

foer ud efter Konen og greb 

hende fast i Skiørtet. Dog, da 

dette var gammelt, gik det itu, 

og saaledes slap hun lykkeligt 

ind i Huset. 

 Efter den Dag gik det 

Konen vel, og hun levede siden 

fornøieligt med sine Børn af de 

mange Penge, hun havde 

fundet hos Strandvarslet. 

 

 Sagnet indgår som motiv i 

H.C. Andersens nok meget lidt 

kendte eventyr fra 1859: ’Anne 

Lisbeth’. 

 

 H.C. Andersen nævner 

også kirkegrimen i eventyret 

’Elverhøj’ (1845), hvor elver-

kongen skal holde stort gilde. 

Hans husholderske beder der-

for natravnen om at flyve rundt 

og invitere gæsterne. Da 

ravnen spørger om, hvem der 

skal med, nævner hun bl.a.: 

  Alle gamle Trolde af første 

Classe med Hale, Aamanden 

og Nisserne maa vi have, og 

saa tænker jeg at vi kunne ikke 

forbigaae Gravsoen, Helhesten 

og Kirkegrimen; de høre jo 

rigtignok med til Geistlig-

heden, som ikke ere af vore 

Folk, men det er nu deres 

Embede, de ere os nær i 

Familie og de gjøre stadigen 

Visiter.” 

Gravsoen 
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 Tårnuret i Karlebo Kirke, er 

fra 1775. Men oplysninger i Mo-

gens Wellendorfs arkiv (se for-

rige nummer af ’Rytterskolen’) 

viser imidlertid, at der i hvert 

fald har været et urværk før det 

nuværende. Det fremgår af Wel-

lendorfs afskrift af nogle regn-

skaber fra Hirschholm Amt.  

 Karlebo Kirke, der på dette 

tidspunkt var ejet af dronning 

Sophie Magdalene, gennemgik i 

årene 1741 – 43 en større istand-

sættelse, og der blev indhentet 

tilbud fra de forskellige hånd-

værkere. 

 Fra urmager Johan Hendrich 

Blecke i København kom der et 

overslag over ”… at i standsætte 

uhrværket saaledes, at det 

kuns eengang om Dagen skul-

le optræckes, som var u-liige 

bedre end tilforn, at det tvende 

gange dagligen er blevet 

optrocken, hvorved værket 

mueligt er blevet forrycket og 

har taget skade…” 

 Hans tilbud på denne del 

af arbejdet lød på 118 rdl., 

men af slutregningens stør-

relse kan man udlede, at uret 

stadig har skullet trækkes op 

to gange om dagen.  

 Ud over udskiftning af flere 

mekaniske dele blev uret for-

synet med to nye blylodder, der 

hver vejede 4 lispund, hvilket 

svarer til knap 32 kg. Hvad der 

tidligere har været anvendt som 

lodder, er ikke oplyst. 

 Det nuværende urværk fra 

1775 er fremstillet af urmager 

Paul Petersen, Hillerød. Det 

fremtrådte indtil for få år siden i 

helt samme form, som da det 

blev opstillet. Slidte dele er na-

turligvis i tidens løb blevet ud-

skiftet. I forhold til det tidligere 

urværk skulle det kun trækkes op 

en gang daglig, som det også 

fremgår af urmager Johansens 

brev om kirkegrimen. 

Af Jens Erik Christiansen 

Urværket eller i fagsproget: sejerværket i 

Karlebo Kirkes tårn. 
Foto: JEC 
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 Det, der i bogstaveligste for-

stand blev trukket op ved hjælp 

af et håndsving, var to marksten, 

der fungerede som lodder. Hvad 

der blev af blylodderne vides 

ikke. 

 Jernpendulet er usædvanlig 

langt, 3½ m, hvilket bevirker at 

det let påvirkes af varme og kul-

de. Om sommeren bliver pendu-

let lidt længere, og uret går lang-

sommere. Om vinteren er det så 

omvendt.  

 Transmissionen mellem ur-

værket og urskiven er original og 

betegnes som meget bevarings-

værdig.  

 Urskiven har en ’stiv viser’, 

hvilket vil sige, at der kun er 

monteret en timeviser. Byboere 

sagde tidligere lidt nedladende, 

at uret viste ’bondetid’.  

 Det hørte til graverens ar-

bejde at trække uret op, men da 

denne naturligvis også har krav 

på at holde weekend og ferie, 

måtte menighedsrådet finde en 

afløser. Det kneb det efterhånden 

med, med det resultatet, at der 

(desværre) for nogle år siden 

blev installeret automatisk op-

træk. Samtidig blev stenlodderne 

(igen: desværre) udskiftet med 

lodder af rustfrit stål. 

De to lodder af marksten. Bag loddet til 

højre anes pendulstangen (rød).  

Døren fører ud til kirkeloftet, og det var 

den Johansen ikke måtte åbne. 

Foto: JEC 

Tårnurets 200–års jubilæum er blevet 

markeret med en ny eller istandsat ur-

skive. 

Som det ses, blev fotoet taget cirka 10-15 

minutter over 2 

Foto: Flemming Jappsen 
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 En vinterdag i 1735 fødtes Hen-

rich Jensen i Vejenbrød, som søn af 

husmand Jens Andersen og hans kone 

Trine. Han var en efternøler, født 13 

år efter broderen Morten. Det må ha-

ve været et særligt hjem, for det lyk-

kedes begge brødre, at blive gård-

fæstere, hvad der ikke var almindeligt 

dengang for unge af husmandsklas-

sen. 

 Henrich blev konfirmeret i 1753, 

og efter nogle års forløb har han fun-

det sig en kæreste, Boild Christine 

Olsdatter, en datter af den ’omfaren-

de’ gårdmand Ole Michelsen. Hun 

var født i Karlebo i sommeren 1735. 

 

Første ægteskab. 

 De blev gift i 1759 lige efter 

Henrich fæstede gård nr. 3 i Nive, der 

lå på den store bakke, som i dag ses 

mellem Nivå Kirke og Nive Mølle. 

På den gård var Peder Ibsen død, og 

som der står i fæstebrevet: ”Men for 

indfæstning at svare er hand i hen-

seende til forbemeldte Restance, saa 

og Gaardens slette Tilstand paa 

bygningerne, befriet.” Her var altså 

noget at gå i gang med. 

 Henrich og Boild Christine fik to 

børn, Anne Cathrine i 1760 og Inger i 

1762, men en måned efter den sidste 

fødsel døde moderen. 

 Man kan fatte, at Henrich har 

slidt i det med gården, for ved skiftet 

efter konen i 1762 er gården rimeligt 

vurderet og i boet er der et overskud 

på 100 rdl. 
 

Andet ægteskab. 

 Man kunne ikke drive en gård og 

have to småbørn i huset uden en ko-

ne, så allerede 3 måneder efter begra-

velsen bliver han gift med en tjene-

stepige fra Niverød, Ellen Peders-

datter. Hun var født i 1742 i Auderød, 

datter af gårdmand Peder Mouritsen, 

gård nr. 6, og hans kone, Anne An-

dersdatter. 

 I dette ægteskab får de 5 børn. 

Den første datter, der efter skik var 

 

Henrich Jensen (1735—1776) 
Af Mogens Wellendorf 

Farvelagt udsnit af kort fra 1781 over 

Nive. Gård nr. 3 er formentlig den ved 

den røde pil 
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opkaldt efter den afdøde kone, Boild 

Christine, døde dog allerede 4 uger 

gammel; derpå fulgte Peder 1765, 

Karen 1767, Jens 1770 og Anne 

Margrethe 1773. 

 

Sindssygen. 

 Ret pludselig må Henrich været 

bleven sindssyg og i en sådan grad, 

at man ikke kunne have ham hjem-

me, da han var meget urolig og af-

sindig. Det blev derfor nødvendigt at 

anbringe ham på en anstalt, og amt-

mand H. v. Levetzow tilskriver der-

for direktionen for de almindelige 

plejeanstalter herom i sept. 1773. 

 Den ulykkelige kone skrev så 

30/6 1774 til kongen, om hun, så 

længe hendes afsindige mand er i 

dårekisten, hvor hun må betale for 

hans daglige underhold, til gengæld 

må fritages for skatter og afgifter. 

Det kgl. Rentekammer svarer, at det 

kan hun ikke, men anmoder amt-

manden om, at hun kan få hjælp af 

herredets fattigkasse. 1775 får amt-

manden brev fra Rentekammeret om, 

at man ikke har noget imod, at 

hustruen sælger gården, som der i 

Henrichs tid er udstedt arvefæste-

skøde på, for derved at kunne betale 

skatter og afgifter, og når det er sket, 

vil staten helt sørge for mandens for-

plejning. 

 15/8 1775 indgår Ellen så en 

kontrakt med Jens Pedersen fra Kar-

lebo om, at han skal overtage gården. 

Begivenhederne må have taget hårdt 

på Ellen Pedersdatter, for i november 

samme år dør hun 33 år gammel. 

Skifte. 

 Ved skiftet efter hende kan man 

se, at gården er forsømt, idet værdien 

er faldet til en fjerdedel, og der kun 

bliver 30 rdl. til de umyndige børn, 

som varetages af værgen Friderich 

Christensen, mølleren i Nive. 

 

Død. 

 Henrichs lidelser afsluttes i 

1776, hvor han ifølge Sct. Hans Hos-

pitals begravelsesprotokol dør 41 år 

gammel. Den 22/1. 13/3 får amt-

manden besked fra myndighederne 

om, at regningen for begravelsen, 3 

rdl og 55 skil. kan lægges ud af 

amtskassen, men senere vil blive 

betalt af Rentekammeret. 

 De efterladte børn kom senere 

alle ud at tjene her i sognet, men det 

er ikke til at se, hvem de blev opdra-

get hos indtil konfirmationen. To af 

døtrene blev gift i sognet, og fra 

lægdsrullen ved vi, at sønnen Jens 

var ved rytteriet, men pådrog sig en 

benskade. 

Bakken hvor Nive lå. I baggrunden Nive 

Mølle. 
Foto: JEC 
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Fotos: Flemming Jappsen 
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 Fredensborg Arkiverne har oprettet en side på Facebook. Målet er, at 

mange flere skal få glæde af de mange gode historier og fotos, der ligger 

på arkivet. 

 Vil du følge med? Så smut ind og følg Fredensborg Arkiverne på 

Facebook. www.facebook.com/FredensborgArkiverne - og den må selv-

følgelig meget gerne deles til højre og venstre. 

 Det har været en periode med mange valg. På FredensborgArkiverne 

har vi valgt at komme på 

Facebook 

Arkivernes første opslag 

på Facebook viser et valg i 

Fredensborg-Humlebæk 

Kommune o. 1970 - 1989. 

 

 

Foto: Lokalavisen 
ARKIV.DK 
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