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Formanden har ordet
Flagdagen den 5. september
I mange år afholdt man Valdemarsdag
den 15. juni i Karlebo Kirke og i Længen.
Det var dengang, da konerne hele vinteren
sad og syede og strikkede i præstegården hos
præstefruen. Håndarbejdet blev solgt i tombolaboder ude i præstegårdshaven på Valdemarsdag.
Folk kom på dagen kørende i hestevogne. Kommandanten fra Kronborg havde
ansvaret for kransenedlæggelsen under ceremonien ved mindestenen for
de faldne soldater. Stenen har stået forskellige steder på kirkegården, i
begyndelsen tæt på indgangsdøren.
Man startede med frokost i præstegården med det tjenstgørende
personel og fruer, præster i sognet, kordegn og andre. Og der blev solgt
Danmarksmærker. Derpå var der gudstjeneste med procession og
nedlæggelse af kransen. Alle, også kommandanten, var i stiveste puds.
Herefter var der kaffebord, danske sange og fest i haven med Karlebo
Folkedanserne. Men i gamle dage var der, efter hvad der fortælles, boder
over alt. Da var det en meget stor fest.
I begyndelsen af 00´erne besluttede vi at nedlægge dagen i dens
hidtidige form, fordi tilslutningen var dalende og folkedanserne meldte
afbud. Vi holdt i begyndelsen en frokost med regimentschefen fra
Sjælsmark, som havde overtaget forpligtelsen. Og herefter kransenedlæggelse. For nogle år siden meddelte han, at de ikke længere kunne
opretholde traditionen, da der var kommet en del nye mindesmærker. Der
ville bare blive lagt en krans, i al stilfærdighed.
Vi har så genoptaget traditionen fra 2014, med pænt fremmøde.
Sådan lyder sognepræst Kirsten Johansens beretning om flagdagens
historie. – Den er nu flyttet til 5. september, og i år var vi omkring 100
deltagere.
Med venlig og lokalhistoriske hilsen
Niels Storgaard Simonsen
Formand
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ved højtideligheden den 5. september 2017 ved
Karlebo Kirke for sognets faldne.
Af Henrik Teileskov
På denne septemberdag
tænker vi på Danmarks aktuelle
udsendte soldater til et af verdens
mange brændpunkter, vi ærer
Danmarks veteraner, der mange
steder i verden gennem mange år
har gjort en stor indsats i
konflikter og krige, og vi mindes
de faldne – i vores lokale sammenhæng – fra Den 2. Slesvigske
Krig i 1864 og fra den nutidige
krig i Afghanistan.

sted. I vores globaliserede verden
er selv fjerne krige kommet tæt
på os her i Danmark, og vi skal
med fuld respekt ære og mindes
de af vore landsmænd, der med
store omkostninger – nogle gange
den ultimative omkostning til
følge - er draget ud for at være
med til at sikre freden.
De store begivenheder ude i
verden griber således på en ofte
voldsom måde ind i den lokale
historie og bliver en del af vores
erindring.

Krigen for 150 år siden
foregik jo i nærområdet, og dens
resultat fik mange konsekvenser
for Danmark. En af disse kan
man forvisse sig om ved at
besøge en hvilken som helst
landsby både nord og syd for
grænsen og der se mindestenene
med navnene på de mange
danske, der mistede livet i 1.
Verdenskrig – den krig, der skulle
ende alle krige! Mange missioner
for at bevare freden også med
dansk indsats er siden foregået
rundt om på kloden. Verden er jo
som vi alle ved ikke et fredeligt

I en idealverden kunne man
sige, som der lettere omskrevet
står i et vers fra Højskolesangbogen:
Danmark, i dag
brydes grænser ned
mod en Verden i fred
Grænser du ikke kan standse ved
Hele din jord er med,
Denne levende jord
hvor syd, vest, øst og nord
er tæt på hinanden.
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Dette med fred overalt i
verden er jo nok en utopi –
menneskene har til alle tider
været i konflikt med hinanden.
Men for dog blot at nå et stykke
på vejen til denne utopi har jeres
indsats haft betydning. En
indsats I veteraner kan være
stolte af og vi andre taknemlige
f o r. I h a r m e d j e r e s
tilstedeværelse rundt om i
verdens brændpunkter medvirket
til, at denne ideale verden er
rykket lidt nærmere.

for de oplevelser, I som udsendte
har været udsat for.
At det ikke har været uden
risiko at drage ud til disse
brændpunkter, er vi alle helt
klare over. De voldsomme
oplevelser sætter selvfølgelig sit
stærke præg på tiden efter, men
at udsendelse også kan medføre
det ultimative offer, viser
gravstenen her til venstre og
mindestenen bag mig. For alle
gælder det, at de gjorde en stor
indsats og ydede deres bidrag til,
at verden trods alt blev et lidt
sikrere sted at opholde sig for os
alle.

Når man rejser i f.eks. det
tidligere Jugoslavien og med
egne øjne oplever de voldsomme
ødelæggelser, der endnu præger
landene, giver det én en
forståelse – omend på afstand –

Æret være de faldnes minde.

Fra mindehøjtideligheden den 5. september 2017.
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Af Jørgen G Berthelsen
Nivaagaard Teglværks Ringovn

Torben Frederiksen fra Gl.
Strandvej i Nivå har sendt bladet
et par billeder af en bygning
under renovering på Teglværks-

vej i Nivå. Det giver ”Rytterskolen” anledning til at stille
skarpt på denne bygning.

Fig. 1:Vognporten i november 2007

Fig. 2:Vognporten næsten færdigrenoveret maj 2017.
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I 1859 købte Alfred Hage
Nivaagaard og blev derved også
teglværksejer. Alfred Hage havde ingen erfaring med teglværksdrift, men havde evne til at
skaffe gode folk og havde penge
til en modernisering af teglværket. Det mest synlige resultat
var selve ringovnsbygningen fra
1870. Men også mange andre
bygninger blev der behov for.
I efteråret 1880 blev en
hestestald taget i brug til teglværkets arbejdsheste. Stalden
blev lagt til højre for vejen ned
mod teglværket. De hvidkalkede
vægge var bygget af gule mursten med støbejerns staldvinduer.
Murstenene var givetvis fra eget
teglværk. Taget havde røde fals-

tagsten med ”Ruder Es”. (Se fig
4) Disse tagsten hører til de tidlige maskinpressede tagsten, der
kom frem i 1870-erne. De var
næppe fremstillet på Nivaagaards Teglværk. Men kvaliteten
var god, for de har kunnet genbruges ved den nuværende renovering. Rygningsstenene var
forsynet med opstående teglornamenter. Disse ornamenter
har gennem tiden været en
uimodståelig udfordring for stenkastende unge, så kun et fåtal af
ornamenterne er stadig bevaret.
(Se fig. 5)
I 1920´erne overtog lastbiler
og anden mekanik hestenes arbejde og hestestalden blev indrettet til garage for vogne og

Fig. 3: Postkort fra ca. 1915. Den hvide bygning til højre for hestevognen
er hestestalden, der senere blev til Vognporten
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røde gavltrekant forsynet
med NIVAAGAARD
TEGLVÆRK i hvide
bogstaver designet af
værkets driftsleder Jørgen Krüger. Efter teglværkets nedlæggelse i
1980 udlejede Den
Hageske Stiftelse Vognporten til en lokal murermester.
I 1985 overdrog den
Fig: 4: Underside og overside af ”Ruder Hageske Stiftelse RingEs” falstagsten. Falsene i undersiden af en ovnen og flere andre
sten passer ned i falsene i oversiden på bygninger med et pasnaboen, så der opnås en god tætning uden sende grundstykke omunderstrygning:
kring bygningen til den
Selvejende Institution
Nivaagaard Teglværks
Ringovn – i daglig tale
”Ringovnen”. I 2010
overdrog den Hageske
Stiftelse så også Vognporten med et grundstykke omkring bygningen til Teglværksmuseet.
Vognportsbygningen
var nu ganske medtaget
Fig 5: Rygningssten med bevarede
af de 130 års brug uden
ornamenter.
vedligeholdelse i mange
år. Men ”Ringovnen”
biler. I den forbindelse blev ønskede at indrette bygningen til
gavlen mod vest åbnet og for- velkomstcenter for museet,
synet med 3 store røde porte.
mødelokale og faciliteter for
I 1960´erne blev den skoleklasser. Dette krævede en
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radikal renovering på grund af
bygningens alder og de nye
funktioner. Men også krav i det
nugældende bygningsregulativ
greb kraftigt ind i planerne.
Arkitekt Henrik Jespersen og
ingeniør Ole Ingvor Olsen stod
for planlægning og tegning af
renoveringen og i den sidste
ende for styring af byggeprojektet. Tømrerfirma Kurt Israel
Andersen fra Hillerød var
hovedentreprenør på byggeriet.
”Ringovnen” havde igennem
år lagt penge til side til projektet,
men udgifterne oversteg langt,
hvad vi selv kunne klare. Her
trådte Aage og Johanne Louis-

Hansens Fond og Ellehammerfonden til med generøse
støtter. I 2015 gik projektet i
gang med understøbning af
mure, udgravning og nystøbning
af gulv i hele bygningen. I
August 2016 gik ombygningen
over jorden i gang med nedtagning af tagsten og fjernelse af
alt træværk i huset. Ydermurene
blev stående, men blev betydeligt fortykkede på grund af
den nødvendige indvendige
isolering. Den nye tagkonstruktion blev dækket med de
gamle falstagsten. Defekte tagsten blev erstattet med tilsvarende falstagsten som gave fra

Fig. 6 og 7: Borgmester Thomas Lykke Pedersen og
kulturudvalgsformand Ulla Hardy-Hansen åbner Vognporten.
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Den Hageske Stiftelse. Det var
ikke muligt - og nok heller ikke
fornuftigt - at skaffe de specielle
rygningssten med opstående ornamenter, så en almindelig type
blev lagt på.
Indvendig er huset nu opdelt
i entré, køkken, handikaptoilet
og et større mødelokale. Huset er
gasopvarmet. Et avanceret klimaanlæg er styret af udendørs og

indendørs temperatur foruden af
luftfugtighed og CO2 koncentration i mødelokalet.
Den 23. maj, kunne vi så invitere Fonde, håndværksmestre
og gode venner af ”Ringovnen”
til åbning af den færdigrenoverede Vognport.
***
Fig. 8:
Økon o mian sv arlig
for ’Ringovnen’, Erik
Huber-Olsen, afslører
donortavlen, mens artiklens forfatter ser
til, og John Macho
sædvanen tro registrerer, hvad der sker,
så kommunens svagtseende og andre også
kan være med
Fig. 9:
Mødelokalet med fint
lysindfald gennem de
store vinduer i portåbningerne.

Fotos:
Fig. 1 og 2: Torben Frederiksen
Fig. 3: Postkort, FredensborgArkiverne
Fig. 4 og 5: Jørgen G. Berthelsen
Fig. 6, 7, 8 og 9: Tammy Bøgestrand.
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Om skudsmålsbøger
Tekst og foto: Henrik Teileskov
På museet opbevarer vi en
ydmyg, lille bog – en såkaldt
skudsmålsbog. Alle, der fra
første del af 1800-tallet til ind i
1900-tallet ønskede at arbejde
som tjenestefolk i hjemsognet
eller i et andet sogn, skulle være
i besiddelse af en skudsmålsbog.

Fig.. 1: Forsiden af museets skudsmålsbog
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At myndighederne ønskede
at få styr på den store skare af
tjenestefolk, løsgængere og
ubemidlede går faktisk tilbage til
Christian den Femtes ”Danske
Lov” fra 1683, der afløste de
gamle ”Landskabslove”. ”Danske Lov” indeholder en bestemmelse med følgende ordlyd:
”Naar nogen fremmet til Sognene ankommer, skal Bønderne
Strax give Præsten det tilkiende,
som deri Pas og Bevis de medbringe skal læse og dem overhøre, og dersom nogen Mistanke
kunde være, da Præsten det for
Herskabet, eller hans Fuldmægtig angive”.
Fra 1733 – 88 kender vi
Stavnsbåndsforordningen, der
begrænsede især bondesønnernes bevægelsesfrihed. Hvis
den mandlige del af befolkningen ønskede at forlade hjemsognet, skulle der erhverves et
fripas.
Efter år 1800 ønskede statsmagten yderligere at kunne
kontrollere bevægelserne i samfundet, hvorfor der i 1812 blev

givet ordre til alle biskopperne
om at sørge for, at nye
autoriserede kirkebøger med tilog afgangslister blev ført. Disse
lister blev dog ført temmelig
lemfældigt, så allerede i 1822
blev det ved en ny forordning
bestemt, at der var meldepligt,
hvis man flyttede til et andet
sogn. Der var i forordningen
indføjet specifikke bestemmelser
for tjenestefolkenes meldepligt,
og der var bødestraf, hvis
tyendet ikke inden 4 dage informerede præsten om flytningen.
Når tjenestefolk forlod tjenesten
skulle husbonden skriftlig angive
om opførsel og indsats, ligesom
også præsten skulle angive
skudsmål.
For yderligere at systematisere dette kontrolsystem
blev det med ”Forordning om
Skudsmaalbøgers Indførelse for
Tjenestetyender” af 5. september
1832 bestemt, at alle tjenestefolk
skulle være i besiddelse af en
skudsmålsbog. Det var en fortrykt bog, hvor den lokale sognepræst ofte allerede ved konfirmationen indførte navn, sogn,
forældre, fødselsdag, konfirmationskarakterer og eventuelt også
vaccinationer. For at gøre den
gyldig var skudsmålsbogen forsynet med et øvrighedssegl, der

gennem samtlige sider var var

Fig. 2 :Seglet der viser, at
skudsmålsbogen er gyldig

var fæstnet til bogen.
Det var husbonden, der indførte oplysninger om løn,
ansættelsestid og -sted samt
tyendets indsats og opførsel.
Bogen blev opbevaret af husbonden. Det var derfor umuligt
for den ansatte at forlade pladsen
uden for de lovmæssige skiftedage 1. maj og 1. november, da
den skulle bruges ved alle
flytninger mellem tjenesterne.
Ved flytning fra et sogn til et
andet blev skudsmålsbøgerne
forelagt sognepræsten i begge
sogne, der indførte oplysningerne i kirkebøgernes til- og
afgangslister, ligesom de også
ofte angav skudsmål. Fra 1873
overtog sognefogeden på landet
og byfogeden i byerne denne opgave.
Allerede i 1867 var det ble12

vet forbudt at skrive om tyendets
opførsel, indsats og evner. Der
måtte kun anføres tjenestetid og
-sted. Det var dog et forbud, der
ikke blev respekteret af alle.
Men langsomt blev skudsmålene
afløst af skrevne anbefalinger,
som jo stadig den dag i dag
anvendes i arbejdslivet.
Skudsmålsbøgerne var efterhånden blevet meget forhadte.
Så fra 1921 blev de helt afskaffet. Tjenestefolks forhold
blev således forbedret i 1900-

tallets begyndelse. Allerede i
1915 havde denne samfundsgruppe ved ændringen af
Grundloven, i øvrigt sammen
med kvinderne, opnået stemmeret.
Vores skudsmålsbog er
dateret oktober 1889 og
indeholder blot oplysninger om
navn på bogens ejermand,
forældre, fødsels- og dåbsdag,
konfirmationsdag samt informationer om skolegang.

Bestemmelserne i en skudsmålsbog
På de første sider i skudsmålsbøgene er der trykt: ”Uddrag af Lovbestemmelser om Skudsmaalsbøger”. Lad os kaste et nærmere blik på
disse bestemmelser.
§1. Ethvert Tyende bør være forsynet med en Skudsmaalsbog. Forinden
en saadan Bog maa bruges, forsynes den i Kjøbenhavn og de øvrige
Kjøbstæder med Politiøvrighedens, men paa Landet med Sognepræstens
Segl, der fæstes paa den Lidse, der er dragen gjennem Bogen. Den, der
ikke allerede ved Udgangen af Skolen er forsynet med Skudsmålsbog,
men ellers skal anskaffe en saadan, bør, forinden Bogen forsynes med
Segl og Titel, forevise de fornævnte Embedsmænd Døbeattest og andre
Beviser, hvorefter det Fornødne indføres i Bogen.
§2. Naar en Skudsmålsbog er fuldskreven, og en ny derefter anskaffes,
bør den ældre fremdeles tilligemed den nye bevares af Tyendet.
§3. Forkommer en Skudsmålsbog, skal Tyendet under Bøder af indtil 5
Rdl. ufortøvet anmelde det for Politiet, som derpaa har at undersøge,
hvorledes Bogen er forkommen. Er dette skeet forsætligen af Tyendet, bør
det bøde fra 5 til 20 Rdl. Derhos bør Tyendet anskaffe sig en ny Skudsmaalsbog, hvilken i dette Tilfælde saavel paa Landet som i Kjøbstæderne
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udleveres af Politiøvrigheden. Denne Skudsmaalsbog bør paa Landet
inden 4 Dage forevises Sognepræsten under Bøder af indtil 10 Rdl.
§4. Enhver Huusbond, som fæster et Tyende, er berettiget til at anføre i
dets Skudsmaalsbog, fra og til hvilken Tid der er antaget i Tjeneste og for
hvilken Løn.
§5. Enhver Huusbond skal, forinden et Tyende forlader hans Tjeneste,
indføre i dets Skudsmaalsbog, fra og til hvilken Tid Tyendet har tjent
ham, samt i hvilken Egenskab. Det beroer paa Huusbonden, om han vil
tilføie noget Vidnesbyrd om Tyendets Forhold i Tjenestetiden. Den
Huusbond, som mod bedre Vidende giver Tyendet et fordelagtigt
Skudsmaal, hvorved tredje Mand kan skuffes, skal ifølge Lovgivningens
almindelige Grundsætninger staae den Skadelidende til Ansvar, og kan
efter Omstændighederne dømmes i Bøder indtil 20 Rdl. Giver
Huusbonden i Skudsmaalsbogen Tyender et ufordelagtigt Vidnesbyrd,
som kan være det hinderligt i at faae nye Tjenester, og han ikke kan
tilveiebringe saadanne Oplysninger, som give antagelig Formodning for,
at han har havt til strækkelig Grund hertil, skal han erstatte Tyendet den
foraarsagede Skade og ansees med Straf, der bestemmes, hvis
fornærmelige Beskyldninger ere fremførte, efter Lovene om
Fornærmelder i Ord, og ellers til Bøder af Beløb indtil 20 Rdl.
§6. Enhver, der ankommer til Kjøbenhavn eller en anden Kjøbstad, for
sammesteds at tage Tjeneste som Tyende, eller paa Landet tager saadan
Tjeneste i et Pastorat, hvori han eller hun ikke hidtil har opholdt sig, skal
anmelde det i Kjøbstaden for Politiøvrigheden og paa Landet for
Sognepræsten, og af samme lade sin Skudsmaalsbog paategne. I disse
Tilfælde bør saadan Anmeldelse ogsaa skee af den Huusbond, der tager
Tyendet i Tjeneste. Anmeldelserne bør skee i Kjøbstæderne inden 24
Timer, og paa Landet inden 4 Dage efter Ankomsten. Ligeledes skal
Enhver, der forlader den Kjøbstad eller det Pastorat paa Landet, hvor
han eller hun hidtil har tjent som Tyende, forinden Afrejsen anmelde dette
for fornævnte Embedsmand, der da har at indtegne i Skudsmaalsbogen,
at Anmeldelse er skeet, men i øvrigt intet om Tyendets Forhold. Endelig
bør i Kjøbenhavn Anmeldelse til Politiet saavel af Huusbond som af
Tyendet og Anmærkning om Anmeldelsen i Skudsmaalsbogen ogsaa ellers
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skee, hver Gang et Tyende forlader eller tiltræder en Tjeneste, hvilken
Anmeldelse bør foregaae inden 24 Timer derefter.
§7. Det Tyende, som ikke er forsynet med Skudsmaalsbog, eller
forsømmer i rette Tid, at gøre nogen af de i §6 befalede anmeldelser og
derom at erholde Paategning i Skudsmaalsbogen, eller ikke lader denne,
overeensstemmende med §5, paategne af den Huusbond, hvis Tjeneste det
forlader, bør han bøde fra 1 til 10 Rdl.
§8. Forsømmer Huusbonden at give den i §5 befalede Paategning i
Tyendes Skudsmaalsbog, der forlader hans Tjeneste, eller at gøre den
ham efter §6 paaliggende Anmeldelse, bør han bøde fra 1 til 10 Rdl.
§9. Den, som udriver Blade af sin Skudsmaalsbog eller forsætligen gør
Noget i samme ulæseligt, bør bøde fra 5 til 10 Rdl. eller straffes med
simpelt Fængsel i indtil 8 Dage eller Fængsel paa Vand og Brød i indtil 3
Dage. Hvo som forfalsker en Skudsmaalsbog, straffes efter de derom
gældende Lovbestemmelser.

Endnu en skudsmålsbog.
På Fredensborg Arkiverne
opbevares flere skudsmålsbøger
dækkende flere årtier i 1800tallet. Tjenestepigen Karen
Larsen fra Kirkelte i Karlebo
Sogn blev født i 1823 og tjente
flere steder i forskellige sogne.
I skudsmålsbogen oplyses
om de forskellige tjenestesteder
og om varigheden af ansættelserne. Endvidere er der flere
steder en bedømmelse af hendes
opførsel, der synes at have været
god og skikkelig.
Bogen indeholder også

Fig. 3 : Forsiden af Karen
Larsens skudsmålsbog
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påtegninger om flytninger
mellem sogne. På bogens sidst
skrevne side fortælles at Karen
Larsen i 1849, efter at have
indgået ægteskab med Peder
Jensen, fraflyttede Hirschholm
Pastorat for at flytte til Karlebo
Sogn.

Efter giftermålet slog familien sig ned på Karlebo Overdrev, hvor husstanden ifølge
folketællingen fra 1860 bestod af
Peder Jensen (kostebinder),
Karen Jensen (husmor) og tre
børn, Johanne, Jens og Johannes
på henholdsvis 9, 7 og 4 år.

Fig. 4 : Faktuelle oplysninger om bogens ejer
Nederst er anført hendes standpunkter fra skolen
Religionskundskab: antagelig
Skrivning og regning: taalelig
Opførsel: god
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Fig. 5 : De sidste sider i skudsmålsbogen med diverse påtegninger om
tjenestesteder og flytninger
Hun får følgende skudsmål af sine arbejdsgivere:
Karen Larsen har tjent mig fra 1. Mai 1846 til 1. Novbr. 1846 og i den Tid
opført sig troe og skikkelig.
M. Seierøe
Bloustrød den 26. Novbr. 1846
Karen Larsen har tjent mig fra første November 1846 og til første
November 1847 og i den Tid opført sig flittig og troe.
Bloustrød d. 21. Novbr. 1847
Ole Nielsen
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Træk af Fredensborg Slots og Slotshaves historie
Af Ulla Hardy-Hansen
kulturudvalgsformand

Da de højere magter i tidernes
morgen dryssede perler ud over
landet, blev vores lille plet Nordsjælland - her mellem Grib skov
og Sundet rundhåndet tilgodeset
med naturens herligheder. Isen
sørgede for den plastiske udformning. Efterlod efter sin huseren
frem og tilbage et landskab, der
hurtigt fristede stenalderens jægere
med sine dybe fjorde, søer og tæt
urskov. Langt senere dukkede enevældens konger op. De fandt her
tumleplads til deres jagter - både
efter vildt og pragt, der nu engang
hørte enevælden til. Fysisk manifesteret i bygningsværker og haveanlæg.
Et sted - dybt i skovene ved
Esrum sø - lå engang en forholdsvis lille gård, Østrup, som Christian
d. 5. i 1678 erhvervede som udgangspunkt for sine talrige jagter i
området. Dér blev spiren lagt til
det Fredensborg slot, vi kender i
dag. Frederik den 4. står som slottets skaber og dets fødsel til 1720.
Navngivet efter freden samme år
ved afslutningen af Den store
Nordiske Krig - i øvrigt indgået på

det nærliggende Frederiksborg
Slot. Ja, der blev dyrket storpolitik
i omegnen dengang!
Det slot, vi ser nu, er resultatet
af en lang proces, der i høj grad
afspejler landets historie og den
enkelte regents personlige interesser. I perioder var aktiviteterne
hektiske - bygninger og haveanlæg
blomstrede og tidens berømte
arkitekter fik lejlighed til at sætte
deres præg på anlægget. Til andre
tider faldt slottet hen i en slags
tornerosesøvn - parkens åbne
områder blev dyrket med korn og
brugt til afgræsning. Mange af
slottets bygninger blev i en periode
anvendt som fattigboliger! - i sandhed en kontrast til tiden, hvor
stedet var samlingssted for Europas
kronede hoveder og Ruslands
mægtige zarer. Fredensborg Slot
emmer af historie - ikke kun politisk, men også arkitektonisk - ikke
kun danmarkshistorie, men med
grene ud i den store Verden.
På det lokale plan gav slottet
og dets omgivelser rum til tidens
skønånder - malere digtere, skuespillere og videnskabsmænd, der
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sværmede om hof og natur. Så det
er historie på mange planer, der
gemmer sig bag slottets hvide
mure og parkens grønne løv.
Fredensborg bys hele eksistens
kan i realiteten tilskrives slottet
med dets behov for håndværkere
og tjenesteydelser – og et gæstgiveri, som udstillingen her har
fået rum i. Det allermest fascinerende er, at slot, park og by
stadig er virkelighed og stadig
residens … i sandhed et besøg
værd. Velkomsten kunne passende
være lyrisk udtrykt af H.K.H prins
Henrik:
“Nec pluribus Impar” - aldrig
overgået Solkongen satte i Versailles:

Lad Louis den franske kun prale
af sit værk,
Her bygger Fjerde Frederik sit
Fredensborg.
Derfor er det i sandhed en
meget meget spændende historie,
som Lokalhistorisk Museum med
Niels Storgaard i spidsen har sat
sig for at give os indblik i. Det er
dejligt, at se museet i en udfarende
udgave– tæt på kilden, der stadig
flyder…. og specielt, at det sker
på Store Kro, For hvad er den
enkelte, smukke perle værd, hvis
den ikke samles til en perlekæde
…. og det formår museets lille
anneks udstilling
. Den er virkelig et besøg værd.

Ballonpladsen i slotshaven. Her blev der spillet bold (ballon) med en oppustet svine– eller fåreblære.
Foto: Flemming Jappsen
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En samling af lokalhistorisk materiale
skabt af Mogens Wellendorf
Af Erik Andersen og Lise Schifter,
Fredensborg Arkiverne
Bag mange lokalhistoriske
udgivelser om Karlebo-områdets
historie ligger en stor viden, der
er indsamlet af lokalhistorikeren
Mogens Wellendorf.
Hans arkiv er offentligt tilgængeligt på Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og ved Ringovnen. På Fredensborg Arkiverne findes en registrant, der

detaljeret beskriver, hvad, der er
at finde i Wellendorfs arkiv.
Alligevel er arkivet sygnet
hen i glemslens tåger. Og det er
synd.
Med denne artikel om
Mogens Wellendorfs store
arbejde, håber vi at kunne vække
interessen for hans arkiv igen.

Mogens Wellendorf studerer arkivalier i lokalhistorisk
arkiv, da det havde til huse i Rytterskolen i Avderød.
Avisfoto. FredensborgArkiverne.
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øvrigheden, foregik det på den
måde i 1980’erne, at han afskrev
indholdet i hånden. Hjemme
blev materialet derefter maskinskrevet og opstillet i hans arkiv.
Dette var ordnet i topografiskeog personale afsnit.
Mogens meget aktive arbejdsår med indsamling af
lokalhistorisk materiale strakte
sig over ca. 15 år med start i
1970’erne og sluttede i 1993, da
han døde i en alder af 71 år.
Det er snart 25 år siden
Mogens døde, og indsamlingen
af materiale derfor stoppede. En
skønsmæssig vurdering af materialets omfang er, at der findes
omkring 15.000 sider, tæt
beskrevet med hans mekaniske
skrivemaskine og ordnet i
nummererede mapper.

Mogens Wellendorf
Mogens Wellendorf boede i
Kokkedal på Bakkedal 4. Han
var professor ved Farmaceutisk
Højskole med speciale i planteanatomi.
Han blev interesseret i lokalhistorie gennem et arbejde med
at opstille en stamtavle for et
familiemedlem.
Ved en tidlig pensionering
fik han tid til at dyrke sin hobby:
indsamling af lokalhistorisk
materiale, hjælpe andre med
slægtsforskning og være behjælpelig ved udgivelse af hæfter og
bøger for foreninger og institutioner.
I 1980’erne deltog han aktivt
i Karlebo Lokalhistoriske Forening med bestyrelsesarbejde,
foredrag og lokalhistoriske
artikler om aktuelle emner.

Arkivets opbygning
Der er let adgang til de
ønskede oplysninger i Wellendorf-arkivet. Det er ordnet efter
landsbyer, kirker, møller, institutioner og diverse personer.
Arkivets omfang er mere
end 80 ringbind i A4-format.
Indholdet i de ca. 80 mapper
vedrører med ca. 80 % Karlebo
Sogn og resten andre emner, hovedsageligt Hørsholm-området.
Det er da en erkendelse at

Opbygning af arkivet
På hjemmeadressen påbegyndte han opbygningen af et
arkiv med indsamlet materiale
fra specifikt Karlebo Sogns fortid. Dette materiale blev
selvfølgelig benyttet ved diverse
udgivelser.
Når Mogens indsamlede sit
materiale fra Rigsarkivet, Landsarkivet, kirkebøger, folketællinger og andre protokoller fra
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oplysningerne i materiale, langt
hen ad vejen i dag kan findes ved
opslag på nettet, men det må nok
også gøres klart at noget af det
afskrevne kildemateriale aldrig vil
være så eftertragtet, at det kommer
ud på nettet.
Ved at arbejde med et lokalhistorisk emne gennem Wellendorfs arkiv, er det svært læselige
kildemateriale tilgængeligt i
maskinafskrift, ligesom det er
opstillet kronologisk.
Med vores kendskab til
Mogens arbejdsmetoder, må vi
sige, at troværdigheden til stoffet
er høj og giver en let adgang til
indholdet.

danne sig et overblik over det
omfang, man kan blive hjulpet.
Registranten findes på Fredensborg Arkiverne.
Afslutningsvis vil vi fra Fredensborg Arkiverne opfordre til, at
Mogens Wellendorfs omfattende
arkiv ikke forbliver glemt, men at
disse muligheder, for at gå langt
tilbage i områdets historie, på en
let tilgængelig måde bliver
benyttet. Vi står derfor til rådighed
med yderligere information og
vejledning.

Adgang til arkivet i dag
I begyndelsen af 1990’erne
havde Mogens Wellendorf og Palle
Sørensen i Vejenbrød, dannet et
”Regionalhistorisk Selskab”.
Derfor var det Palle Sørensen, der
påtog sig opgaven med at samle
Mogens arkivmateriale og ordne
dette så andre kunne benytte det.
Hovedparten af materialet (ca. 60
mapper) er placeret i Birkerød
Lokalhistoriske Arkiv og resten
(ca. 20 mapper) er nu samlet i
Lokalarkivet ved Nivaagaard Teglværks Ringovn.
Hvis man vil gøre brug af
Mogens arkivmateriale, er det
muligt ved opslag i en registrant at

: Mange af de lokalhistoriske
udgivelser i form af hæfter, bøger og
avisartikler vi støder på i arkivet, har
Mogens Wellendorf som forfatter.
Han har ofte suppleret sin tekst med
en pennetegning af det omtalte emne.
Her er det Karlebo Mølle 1988.
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Foredrag:
Sted: Egedal Kirkes foredragssal, Egedalsvej 3, 2980 Kokkedal.
Entré: 25,00, incl. kaffe. Alle er velkomne.
Torsdag 28. september kl. 19.30-21.30
Karlebo Kommunes nyere historie
Historikeren, cand.mag. Niels Storgaard Simonsen vil fortælle om
Karlebo Kommunes nyere historie. Vi skal følge udviklingen fra 1960erne, hvor grunden blev lagt til Karlebo Kommunes enestående hurtige
forvandling fra landbokommune til moderne forstadskommune i 1990erne. Indbyggertallet steg fra omkr. 4.500 til mere end 19.000, altså en
stigning på mere end 400%. Foredraget vil omhandle den byplanmæssige,
erhvervsmæssige, økonomiske, politiske samt sociale udvikling.
Torsdag 26. oktober kl. 19.30-21.30
Fra Helsingør til Mikkelborg
Gennem ord og billeder tager Bent Skov Larsen os med på en tur fra
Helsingør til Mikkelborg ad Strandvejen. Han fortæller om vejen,
milepæle, stadesten, havnene, teglværkerne og enkelte af husene og deres
beboere. Bent Skov Larsen er formand for Fredensborg-Humlebæk
Lokalhistoriske Forening
Torsdag 30. november kl. 19.30-21.30
Brandvæsenets historie i Fredensborg Kommune
Cand.polit. Peter Aarby, vil holde sit foredrag med baggrund i den netop
afsluttede årlige særudstilling på Fredensborg Lokalhistoriske Museum
om brandvæsenets historie i Fredensborg Kommune. Hvilket vil sige
organiseringen af brandbekæmpelsen i de to tidligere kommuner,
Asminderød-Grønholt/Fredensborg-Humlebæk og Karlebo. Peter Aarby
er medlem af foreningens og museets bestyrelse.

Fredensborg Lokalhistoriske Museum
Lørdag og søndag 2. og 3. december kl. 11.00-16.00
Det årlige julemarked
Det traditionsrige og populære julemarked afvikles også i 2017, denne
gang med endnu flere boder.
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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.

Bestyrelsen
Formand:
Niels Storgaard Simonsen
Næstformand:
Anna-Sophie Simony Dalgaard
Kasserer:
Brita Gersner
Sekretær:
Jens Andersen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Merete Gøtzche
Birgitte Larsen
(udpeget af Fredensb. Kom.)
Peter Aarby
Suppleant 1
Flemming Jappsen
Suppleant 2
Henrik Teileskov

tlf: 2341 5440 niels.storgaard@email.dk
tlf: 9884 2084 asdalgaard@mail.tele.dk
tlf: 4914 4289 b.gersner@gmail.com
tlf: 2478 1463 jens.e@andersen.mail.dk
tlf: 4828 0555 m.go@mail.dk
tlf: 2331 5396 birgitte2990@gmail.com
tlf: 4914 5281 paarby@post.tdcadsl.dk
tlf: 5124 5338 fl.jappsen@gmail.com
tlf: 4914 3752 teileskov@post.tele.dk
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