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”Rytterskolen” – i dag Fredensborg Lokalhistoriske Museum 
                                                               Foto: Torben Michaels  

 

Lokalhistorie – din historie 
 

Bliv medlem! 
Årligt kontingent: kr. 110,00 for enlige, kr. 160,00 for par 

 
Foreningens hjemmeside: www.lokalhistoriske-forening.dk  

– klik på ”Meld dig ind” 

Karlebo Lokalhistoriske Forening 
Avderødvej 19, Avderød, 
2980 Kokkedal 
Tlf. 23 41 54 40 
info@lokalhistoriske-forening.dk 
www.lokalhistoriske-forening.dk 

http://www.lokalhistoriske-forening.dk


Foredrag  
 

Sted: Egedal Kirkes foredragssal, Egedalsvej 3, 2980 Kokkedal.  
Entré: 25,00, incl. kaffe. Alle er velkomne. 
 

Torsdag 22. februar kl. 19.30-21.30 
Udgravninger i Asminderød - sjældne jernalderfund i mosen 
Arkæolog, mag.art. Louise Lund Johansen, Museum Nordsjælland, 
vil fortælle om en unik samling af usædvanligt velbevarede træ-
genstande, som er blevet udgravet i en mose i Asminderød.  
I mosen havde man gravet efter tørv i jernalderen. Efter opgrav-
ningen var tørvegraven blevet brugt til ofringer af trægenstande og 
lerkar. Fundene giver et spændende indblik i den meget forskel-
ligartede anvendelse af moserne, og den betydning de har haft for 
jernalderens mennesker. 
 

Torsdag 22. marts kl. 19.30-21.30 
Den kolde krig i Kokkedal Industripark  
(kun for medlemmer p.g.a. generalforsamling)  
 

Cand.polit. Peter Aarby 
vil fortælle om bered-
skabsbunkeren i Kok-
kedal Industripark.  
Bunkeren skulle under 
den kolde krig i givet 
fald være hovedkvarter 
for det civile beredskab 
(politi, civilforsvar, kom-
mune) i Karlebo Kom-
mune. Forventningen 
var, at en krig mellem 
Warszawa-pagten og 
NATO ville ske med an-
vendelsen af såkaldte 
ABC-våben (Atom; Bio-
logisk; Kemisk) og bunkeren var indrettet herpå. Peter Aarby vil 
gennemgå baggrunden for etableringen af de kommunale bunkers 
i Danmark og med særlig vægt på vores egen bunker, der fortsat 
eksisterer stort set, som den gjorde under den kolde krig. 
 
 

 

Interiør fra bunkeren i dag. 
Foto: Peter Aarby 



Torsdag 26. april kl. 19.30-21.30  
Rytterskolerne i Danmark – hvorfor blev de bygget? 
Historiker, cand.mag. Niels Storgaard Simonsen, vil fortælle om 
baggrunden for dette enestående og kostbare byggeri af 241 så-
kaldte kongelige skoler, kaldet rytterskoler. Det skete i Danmarks 
tolv rytterdistrikter på blot fem år fra 1722 til 1727. I Karlebo Sogn 
byggedes i 1723 en rytterskole i Avderød i 1723. Den var skole i 
200 år, og var de første 90 år sognets eneste skole. I dag rummer 
bygningen Fredensborg Lokalhistoriske Museum. Rytterskolerne 
kan betragtes som forløberne for den danske folkeskole, der ved 
en kongelig forordning etableredes i 1814. 
 

Torsdag 27. september kl. 19.30-21.30 
”Den tapre landsol-
dat” - lokale skæb-
ner under krigen i 
1864 
Krigen i 1864 blev 
skelsættende for 
Danmark som na-
tion. Men også lo-
kalt fik krigen store 
konsekvenser.  
Arkivleder, histori-
ker, cand.mag. Lise 
Schifter fortæller, 
med udgangspunkt 
i lokale kilder, om 
de, der døde i kam-
pen for deres land, 
de der kæmpede 
og vendte hjem og 
de, der blev hjem-
me. 

 

Mindestenen på kirke-
gården i Karlebo over 
de faldne i krigen 1864 
 

Foto: Jens Erik  
Christiansen 



Torsdag 25. oktober kl. 19.30-21.30 
Bondens frigørelse i sidste halvdel af 1700-tallet  
Historiker, cand.mag. Niels Storgaard Simonsen, vil fortælle om 
baggrunden for det, der ofte bliver betegnet som bondens frigørel-
se. Der tænkes især på stavnsbåndets ophævelse. Men der er an-
dre ligeså vigtige elementer i den proces, der førte frem til en øko-
nomisk bedre stillet bondestand. I Karlebo begyndte det i 1761, da 
dronning Sophie Amalie på Hirschholm Gods udstedte de såkaldte 
”Arvefæste-Skøder” til bønderne, hvilket gjorde dem til selvejere. 
Andre vigtige elementer var udskiftningen og hoveriets afskaffelse. 
 

Torsdag 22. november kl. 19.30-21.30 
Møllernes historie i Fredens-
borg Kommune. 
For mindre end hundrede år 
siden var det danske landskab 
præget af både vand- og vind-
møller. Ifølge sagens natur var 
det især vindmøllerne, som 
man umiddelbart fik øje på, 
næsten i enhver retning, så 
langt øjet rakte. Det gjaldt og-
så for den nuværende Fre-
densborg Kommune. Tilbage 
er kun Karlebo Mølle i syd og 
Højsager Mølle i nord. Men i 
møllernes velmagtsdage fand-
tes der langt flere. Vi har kend-
skab til idet mindste 20 tidlige-
re og nuværende møller, som 
foredragsholderen, cand.polit. 
Peter Aarby, vil fortælle om. 
Og herunder udpege de 
(næsten) nøjagtige steder, 
hvor møllerne har stået.  
 
 
 
 
 
 

 

En af de forlængst forsvundne vejrmøl-
ler, Dageløkke eller Daugløkke  Mølle, 
der stod, hvor Coloplast nu har parke-

ringsplads. 
Foto: FredensborgArkiverne.. 



Andre aktiviteter 
Torsdag 22. marts kl. 19.30-21.30 
Generalforsamling med efterfølgende foredrag (”Den kolde krig 
i Kokkedal Industripark”- se ovenfor). 
Generalforsamlingen og foredraget er kun for medlemmer. Dagsor-
den udsendes forinden i henhold til vedtægterne. 
 

Torsdag 17. maj kl. 19.00-21.00 
Rundvisning i beredskabsbunkeren i Kokkedal Industripark  
Rundvisningen er en opfølgning på Peter Aarbys foredrag om bun-
keren efter generalforsamlingen. (Se omtalen af foredraget oven-
for). Rundvisningen er kun for medlemmer!  
Da der er begrænset plads i bunkeren, skal der ske tilmelding. 
Tilmelding kan ske til Bjørn Sandberg, men først fra mandag 
den 14. maj kl. 12.00, på tlf. 61 30 29 80 eller mail: 
bjoern.sandberg@gmail.com. 
Mødested: Mølledammens P-plads i Kokkedal. Rundvisningen er 
gratis. 
 

Torsdag 31. maj kl. 19.00-21.00 
Byvandring i det gamle og det nye Nivå 
Historiker, cand.mag. Niels Storgaard Simonsen, vil fortælle om de 
mange interessante gamle bygninger i Nivå Landsby samt byens 
udvikling i nyere tid. Turen går fra Nivaagaards Malerisamling via 
Nivaagaard til Kalvehaven med det centrale Nivås bygninger, over 
Smedebakken til Nivå Centralskole, Byparken, Nivå Center, Nivå-
vej og slutter ved Nivå Station. 
Mødested: P-pladsen ved Nivaagaards Malerisamling. Deltagel-
sen er gratis og alle er velkomne. 
 

Søndag 17. juni kl. 10.00-13.00 
Historisk cykeltur ad Langstrupstien 
I samarbejde med den lokale afdeling af Dansk Cyklistforbund og 
Karlebo Lokalhistoriske Forening gennemføres den årlige histori-
ske cykeltur. Cand.polit. Peter Aarby og historiker, cand.mag. Niels 
Storgaard Simonsen, vil være guider under turen.  
Rute: Turen starter ved Nivå Kirke og bringer os via Langstrupstien 
frem til Knurrenborg Vang. Herfra kører vi til Søholm og tilbage til 
Langstrup. Turen går herefter mod Dageløkke. Fra Dageløkke kø-
res syd på til Niverød, og turen slutter ved den gamle Nive Mølle. I 
alt ca. 21 km. Undervejs passeres en lang række historiske sevær-
digheder, som guiderne vil fortælle om undervejs.  

mailto:bjoern.sandberg@gmail.com


Mødested: P-pladsen ved Nivå Kirke. Deltagelsen er gratis og alle 
er velkomne. 

 
 

Torsdag 23. august kl. 19.00-21.00 
Byvandring - fortid og nutid i Kokkedal 
Cand.polit. Peter Aarby vil fortælle om det omfattende klimatilpas-
ningsanlæg ved Holmegårdscentret og Kokkedal Skole, herunder 
om dets baggrund, tilblivelse og resultat.  Vi spadserer ad stierne i 
Kokkedal, som ligger centralt i projektet. Og der stoppes op ved de 
forskellige elementer i projektet, som Peter Aarby vil fortælle nær-
mere om.  
Historiker, cand.mag. Niels Storgaard Simonsen vil indledningsvis 
give et kort historisk rids af den historiske udvikling i Kokkedal-
området.  
Mødested: Medborgerhuset Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal. Del-
tagelsen er gratis og alle er velkomne 
 
 
 

Tæt ved Knurrenborg Vang går ruten forbi den fredede  
Skæremølle Bro 

Foto: Jens Erik Christiansen 



Onsdag 5. september kl. 15.00-17.00 
Mindehøjtidelighed for vore faldne soldater fra Karlebo Sogn 
I samarbejde med Karlebo Menighedsråd og Fredensborg Kommune 
afholdes på Karlebo Kirkegård samt i kirken en mindehøjtidelighed for 
vore faldne soldater fra Karlebo Sogn. Mindehøjtideligheden afsluttes 
med et mindre traktement i Længen ved siden af kirken. Alle er vel-
komne. 
 

Torsdag den 13. september kl. 19.00-21.00 
Besøg og rundvisning på Karlebogaard 
Direktør Brian Eberhardt, har atter engang inviteret os til at besøge 
Karlebogaard. Her vil direktøren vise os rundt i den smukke park og 
det smukke palæ, der i dag rummer fa. Super-Users A/S. Kun for 
medlemmer og tilmelding er nødvendig, da der kun er plads til 
max. 30 deltagere.  
Tilmelding kan ske til Bjørn Sandberg, men først fra mandag den 
10. september kl. 12.00 på tlf. 61 30 29 80 eller mail: 
bjoern.sandberg@gmail.com. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fredensborg Lokalhistoriske Museum 
Lørdag den 3. marts kl. 14-16 
Museet åbner for sæsonen samtidig med åbningen af Særudstil-
ling 2018: ”Landsbyens Håndværkere”. 
 

Lørdag og søndag 1. og 2. december kl. 11.00-16.00 
Det årlige julemarked. Det traditionsrige og populære julemarked af-
vikles også i 2018. 

Karlebogaards hovedbygning 
FredensborgArkiverne 

mailto:bjoern.sandberg@post.tele.dk


Karlebo Lokalhistoriske Forening  
blev stiftet i 1976 og har i dag over 650 medlemmer. 

 
”Foreningens formål er:  
 1. At udbrede kendskab til og vække interesse for 
den tidligere Karlebo Kommunes historie. Det sker ved 
afholdelse af foredrag, by- og egnsvandringer, udflugter 
o.l. samt ved udgivelse af bøger og hæfter med emner, 
der har relation til den tidligere Karlebo Kommunes hi-
storie. I forbindelse hermed foretager foreningen ind-
samling og registrering af materiale og data, der kan be-
lyse egnens historie. Indsamlede genstande indgår i den 
samling, der er oprettet i Fredensborg Lokalhistoriske 
Museum i Avderød, mens bøger, protokoller, dokumen-
ter, billeder, film og lignende afleveres til Fredensborg 
Arkiverne.  
 2. At varetage driften af Fredensborg Lokalhistori-
ske Museum i Avderød. Museet har hjemsted i Fredens-
borg Kommune, og er fælles kulturhistorisk museum for 
hele kommunen.”  
 
 Foreningen udgiver medlemsbladet ”Rytterskolen”, 
der udkommer 4 gange om året og indeholder artikler 
om lokalhistoriske emner.  

Meld dig ind 
via 

www.lokalhistoriske-forening.dk  
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