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  2020 ï hvilket ¬r! 
Den 12. marts lukkede Danmark ned, og det 

gjorde vi ogs¬ p¬ Fredensborg Museum i Av-

derßd. Her havde jeg om formiddagen haft en 

rundvisning indtil kl. 12, hvor jeg fik meddelel-

sen om lukningen. Jeg kunne sige til gÞster-

ne, at de desvÞrre var de sidste gÞster i den-

ne omgang, for nu lukkede museet helt.  

Samtidig meddelte kommunen, at alle for-

enings- og kulturhuse var lukkede indtil videre, herunder alts¬ ogs¬ Fre-

densborg Museum. Lige nu er museet lukket indtil den 12. maj. Da m¬ vi 

se, hvad der s¬ skal ske? 

P.g.a. regeringens forbud mod stßrre forsamlinger indtil udgangen af au-

gust har vi ligeledes m¬ttet aflyse foreningens program frem til 1. sep-

tember. Vi h¬ber s¬, at vi kan gennemfßre efter¬rsprogrammet. Der vil 

desuden, bl.a. afledt af for¬rets aflysninger, vÞre nogle Þndringer til 

programmet. S¬ snart vi ved noget sikkert herom, samt har vished for at 

kunne gennemfßre det, udsender vi et revideret program.  

Stßrsteparten af r¬dhusets personale er som bekendt sendt hjem for der 

at fortsÞtte arbejdet via en hjemme-PC. Eller de er behjÞlpelige udenfor 

r¬dhuset i andre kommunale funktioner. Dette gÞlder ogs¬ vores dygti-

ge trykker, Rasmus Blaase. Derfor m¬ vi i fßrste omgang nßjes med den 

digitale udgave af bladet. Papirudgaven fßlger s¬ senere, men hvorn¬r 

det kan ske, ved vi af gode grunde ikke. Men indtil da, s¬ glÞd jer til at 

lÞse de gode og interessante artikler i bladet. God lÞselyst! 

Trods verdens alvorlige tilstand h¬ber jeg, at vi alle m¬ komme godt 

igennem ¬ret 2020.   Jeg ßnsker jer hermed ï trods alt - et godt for¬r!  

               Med venlig lokalhistorisk hilsen 

          Niels Storgaard Simonsen 

                 Formand  
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 P¬ 1. sal p¬ Fredensborg mu-

seum i Avderßd, kan man se en 

film om en lokal landbrugfamili-

es dagligdag i Karlebo. Denne 

film er en dokumentarfilm, som 

Danmarks Radio producerede i 

anledning af FNs internationale 

kvinde¬r i 1975. Udsendelsen 

òFruen p¬ Avlsholmg¬rdò por-

trÞttere en landbokvinde, Ingrid 

Andersen, der boede p¬ Avls-

holmg¬rd, Avlholmg¬rdsvej 6, 

lidt nord for Karlebo landsby, 

sammen med sin mand Poul og 

deres fire bßrn ï blandt dem, for-

fatteren af denne artikel. 

 B¬de den gamle Karlebo 

kommune og den gamle Fredens-

borg-HumlebÞk kommune, har 

vÞret benyttet som lokalitet for 

mange Tv-film, -serier og bio-

graffilm. Bl.a. òmedvirkerò Kar-

lebo mßlle i hele fem biograffilm 

ï den fßrste i 1952 og den forelß-

big seneste i 2001. 

!Ŧ WŜƴǎ !ƴŘŜǊǎŜƴΣ  

ǎƻƳ ōƻŜŘŜ Ǉň έƭƻƪŀƭƛǘŜǘŜƴέ !ǾƭǎƘƻƭƳƎňǊŘ ƛ YŀǊƭŜōƻ ƛ ňǊŜƴŜ мфст-утΦ 

Karlebo Mßlle 2009       Fredensborg Arkiverne 

 !Ŧ ƻǇƘŀǾǎǊŜǘǎƭƛƎŜ ňǊǎŀƎŜǊ ƘŀǊ 
ŘŜǘ ƛƪƪŜ ǾŋǊŜǘ ƳǳƭƛƎǘΣ ŀǘ ōǊƛƴƎŜ 
ōƛƭƭŜŘŜǊ ŦǊŀ ŘŜ ƻƳǘŀƭǘŜ ŬƭƳΦ 

 L ǎǘŜŘŜǘ ƘŀǊ Ǿƛ ǳŘǾŀƭƎǘ Ŧƻǘƻǎ 
ŀŦ ƴƻƎƭŜ ŀŦ ǎǘŜŘŜǊƴŜΣ ƘǾƻǊ ǎŎŜƴŜǊ 
ƛ ŬƭƳŜƴŜ ŦƻǊŜƎňǊΦ 
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 I denne artikel gennemg¬r 

jeg de 30 Tv-film, -serier og bio-

graffilm som jeg selv er vidende 

om eksistensen af. 

 FÞlles for lokaliteterne 

(specielt bondeg¬rdene) er, at de i 

dag er nÞsten ukendelige fra, 

hvordan de s¬ ud i de gamle film. 

Det samme kan siges omkring 

landskabet, der mange steder er 

bevokset med trÞer og buske, s¬ 

det nÞsten ikke er til at genkende 

fra filmene. 

 Som kuriosum er nÞvnt film-

optagelser og filmrelateret ting, 

som ikke indg¬r i selve artiklen, 

men som er vÞrd at vide. En kro-

nologisk oversigt over de 31 Tv-

film, -serier og biograffilm, der 

er nÞvnt i denne artikel, kan ses 

til sidst i artikel. 

 Det skal nÞvnes, at jeg i min 

gennemgang har udeladt diverse 

lokalt fremstillet YouTube-

videoer og alle de royale Tv-

udsendelser, der har vÞret gen-

nem ¬rene fra Fredensborg. Dem 

vil jeg lade det vÞre op til andre 

eventuelt at skrive om, for d®t 

alene kan nok fylde en hel bog. 

 Og hvorfor er Fredensborg 

kommune s¬ brugt som lokalitet i 

s¬ mange film og Tv-serier? 

 Svaret blÞser i vinden, men 

skal nok ses i lyset af, at kommu-

nen ligger i smukke omgivelser 

òude p¬ landetò. Her kan filmfol-

kene let finde lokaliteter, hvor de 

kan filme i ro og mag uden for 

mange forstyrrelser. Og s¬ ligger 

Fredensborg kommune jo for-

holdsvis tÞt p¬ Kßbenhavn, og 

det er derfor ret let for produkti-

onsholdet at òflytte til Fredens-

borgò for en stund, mens der op-

tages. 

 

Omtale af scener i film, 

der er optaget i den gamle  

Karlebo kommune: 

 

 FßrnÞvnte Avlsholmg¬rd har, 

ud over dokumentarfilmen 

òFruen p¬ Avlsholmg¬rdò, vÞret 

benyttet som lokalitet i to bio-

graffilm. 

 Allerede i 1973 blev flere 

udendßrsscener i Morten Korch-

filmen òFÞtrene p¬ Torndalò op-

taget p¬ Avlsholmg¬rd, og i 2005 

blev der optaget indendßrsscener 

i dagligstuen p¬ Avlsholmg¬rd til 

filmen òOskar og Josefineò. 

 I filmen òFÞtrene p¬ Torn-

dalò er fßlgende scener optaget 

p¬ Avlsholmg¬rd: Scenen hvor 

brßdrene Mikkel (spillet af Ar-

thur Jensen) og Claus (Karl Steg-

ger) ankommer i deres tankvogn 
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til "Torndal", scenen med para-

sollen der falder sammen i haven, 

scenerne hvor fÞtter Frands 

(Axel Strßbye) arbejder p¬ sin 

ômaskemikaniskeô opfindelse, 

scenen hvor husbestyrerinden 

Signe (Lily Broberg) sprßjter 

vand p¬ de stakkels fÞtre, Karl 

Stegger og Arthur Jensen, og en-

delig er nogle af scenerne med 

hßstarbejdet optaget p¬ markerne 

omkring Avlsholmg¬rd. I en af 

hßstscenerne medvirker Ingrid og 

Poul Andersen og to af deres 

bßrn som statister, hvor de er til-

skuere til en hßstscene. 

 Endvidere medvirkede kßer 

tilhßrende g¬rdejer Tage Sßren-

sen, Bregneg¬rd, Kirkeltevej 158 

i Karlebo, og i samme film hak-

ker Arthur Jensen, Karl Stegger 

og Axel Strßbye roer p¬ en mark 

i Vejenbrßd, tilhßrende tidligere 

og nu afdßde borgmester i Karle-

bo kommune, Henry Hansen. 

 Under filmoptagelserne til 

òFÞtrene p¬ Torndalò, blev jeg 

gode venner med skuespiller Ar-

thur Jensen, som p¬ davÞrende 

tidspunkt hver uge kunne ses i Tv

-serien òHuset p¬ Christians-

havnò. Arthur Jensen ï eller som 

han hed i min verden òMeyerò - 

gav mig et billede med en per-

sonlig hilsen: 

 Til min lille ven Jens, fra 

tǊƛǾŀǜƻǘƻ ŀŦ {ǘǳŜƘǳǎŜǘ Ǉň !ǾƭǎƘƻƭƳƎňǊŘ ŦǊŀ мфрлŜǊƴŜΣ 

ǎňŘŀƴ ǎƻƳ ŘŜǘ ǎŜǊ ǳŘ ƛ ŬƭƳŜƴŜ έCǊǳŜƴ Ǉň !ǾƭǎƘƻƭƳƎňǊŘέ 

ƻƎ ƛ έCŋǘǊŜƴŜ Ǉň ¢ƻǊƴŘŀƭέ 
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Arthur Jensen (Meyer). 

 Et stort minde for en dreng p¬, 

dengang, 6 ¬r.  

 

 Filmen òTa' Pelle medò fra 

1952 er optaget i Karlebo landsby, 

i Hesselrßd og i Grßnholt. Flere af 

filmens scener foreg¬r p¬ Lerbak-

keg¬rd, Lerbakkevej 7 i Karlebo, 

hvor husmanden Lauritz Jßrgensen 

(Johannes Meyer) bor. Andre sce-

ner er optaget p¬ TeglbrÞnderg¬r-

den, Hesselrßdvej 19, hvor Lone 

Hertz spiller datteren, p¬ Andels-

mejeriet Toft i Hesselrßd, Fredens-

borg Kongevej 57 (det nuvÞrende 

Erik Sßrensen Vin A/S) og ved 

Grßnholt kirke, Grßnholtvej 29. 

Andelsmejeriet Toft er ogs¬ et me-

jeri i filmen, hvor Ib Schßnberg 

spiller sognefoged og mejeribesty-

rer. Ved generalforsamlingen i me-

jeriet ses flere af datidens lokale 

borgere fra b¬de gl. Karlebo og 

Fredensborg-HumlebÞk kommu-

ner. Man genkender Anders Ander-

sen, der boede p¬ Nellerupg¬rd i 

Sßholm  

 Karlebo kirke og Karlebo mßl-

le ses ogs¬ i filmen. Vingerne p¬ 

mßllen kßrer i ßvrigt rundt. 

 Under optagelserne til filmen 

òTa' Pelle medò fik produktions-

holdet p¬ A/S Palladium en s¬ god 

kontakt til nogle lokale borgere fra 

Karlebo, at disse borgere, ¬ret efter 

blev inviteret ind i filmselskabets 

studier for at medvirke som stati-

ster i en optagelse af en dansesce-

ne, der indgik i Palladiums nÞste 

filmproduktion òHejrenÞsò fra 

1953. Blandt de dansende lokale 

borgere genkendes Poul Andersen 

(ham fra òFruen p¬ Avlsholmg¬rdò 

og òFÞtrene p¬ Torndalò) og Ove 

Wallentin Jensen (boede dengang 

p¬ Gadelandsg¬rden, Egeholmvej 

15) og Julie Godtfredsen (boede 

dengang p¬ TeglbrÞnderg¬rden). 

Ingen af scenerne i òHejrenÞsò er 

dog optaget i Karlebo, men p¬ 

SydsjÞlland. 
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 Filmen òMig og min lillebror 

og Bßlleò fra 1969 er, for stßrste-

delens vedkommende optaget i 

Karlebo landsby. I filmen spiller 

Sßren Severinsen (Dirch Passer) 

og de to tidligere fodboldlands-

holdsspillere fra Dirchs 

òStjerneholdò Per Henriksen og 

Flemming Nielsen m.fl., fodbold 

p¬ det gamle, nu nedlagte Karle-

bo stadion p¬ Gunderßdvej i 

Gunderßd, mens Sßrens bror 

(Poul Reichhardt) er holdets trÞ-

ner. Flere lokale beboere i og om-

kring Karlebo landsby ses i fil-

men som tilskuere til fodbold-

kampen, der kommenteres af den 

berßmte sportskommentator Gun-

nar òNuò Hansen. P¬ Rßdeg¬rd, 

Kirkeltevej 154, hvor Dirch Pas-

ser sparker bold med hunden 

Bßlle, bor direktßr Bossholm 

(Preben Mahrt) og hans unge ko-

ne (Lotte Tarp). Kort efter mßdes 

postbuddet (Knud Hilding) og 

landbetjenten (Christian Arhoff) 

p¬ vejen, lige neden for Karlebo 

mßlle, Kirkeltevej 161C. Christi-

an Arhoff cykler ogs¬ rundt p¬ 

vejene ï Karlebo-vej, Kirkelte-

vej, Avlholmg¬rdsvej og p¬ Hes-

selrßdvej. Senere ses endnu en 

scene p¬ Rßdeg¬rd, der begynder 

med at nummerpladen bliver 

klippet af Bossholms bil. Bl.a. 

ses en enkelt indendßrsscene i 

husets entr® i samme scene. Kir-

kegÞngere ses i en scene komme 

Andelsmejeriet ôToftô i Hesselrßd. o. 1950. 
            Fredensborg Arkiverne 


