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2020 – hvilket år!
Den 12. marts lukkede Danmark ned, og det
gjorde vi også på Fredensborg Museum i Avderød. Her havde jeg om formiddagen haft en
rundvisning indtil kl. 12, hvor jeg fik meddelelsen om lukningen. Jeg kunne sige til gæsterne, at de desværre var de sidste gæster i denne omgang, for nu lukkede museet helt.
Samtidig meddelte kommunen, at alle forenings- og kulturhuse var lukkede indtil videre, herunder altså også Fredensborg Museum. Lige nu er museet lukket indtil den 12. maj. Da må vi
se, hvad der så skal ske?

P.g.a. regeringens forbud mod større forsamlinger indtil udgangen af august har vi ligeledes måttet aflyse foreningens program frem til 1. september. Vi håber så, at vi kan gennemføre efterårsprogrammet. Der vil
desuden, bl.a. afledt af forårets aflysninger, være nogle ændringer til
programmet. Så snart vi ved noget sikkert herom, samt har vished for at
kunne gennemføre det, udsender vi et revideret program.
Størsteparten af rådhusets personale er som bekendt sendt hjem for der
at fortsætte arbejdet via en hjemme-PC. Eller de er behjælpelige udenfor
rådhuset i andre kommunale funktioner. Dette gælder også vores dygtige trykker, Rasmus Blaase. Derfor må vi i første omgang nøjes med den
digitale udgave af bladet. Papirudgaven følger så senere, men hvornår
det kan ske, ved vi af gode grunde ikke. Men indtil da, så glæd jer til at
læse de gode og interessante artikler i bladet. God læselyst !
Trods verdens alvorlige tilstand håber jeg, at vi alle må komme godt
igennem året 2020. Jeg ønsker jer hermed – trods alt - et godt forår!
Med venlig lokalhistorisk hilsen
Niels Storgaard Simonsen
Formand
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Af Jens Andersen,
som boede på ”lokaliteten” Avlsholmgård i Karlebo i årene 1967-87.
På 1. sal på Fredensborg museum i Avderød, kan man se en
film om en lokal landbrugfamilies dagligdag i Karlebo. Denne
film er en dokumentarfilm, som
Danmarks Radio producerede i
anledning af FNs internationale
kvindeår i 1975. Udsendelsen
”Fruen på Avlsholmgård” portrættere en landbokvinde, Ingrid
Andersen, der boede på Avlsholmgård, Avlholmgårdsvej 6,
lidt nord for Karlebo landsby,
sammen med sin mand Poul og
deres fire børn – blandt dem, forfatteren af denne artikel.

Både den gamle Karlebo
kommune og den gamle Fredensborg-Humlebæk kommune, har
været benyttet som lokalitet for
mange Tv-film, -serier og biograffilm. Bl.a. ”medvirker” Karlebo mølle i hele fem biograffilm
– den første i 1952 og den foreløAf ophavsretslige årsager har
det ikke været muligt, at bringe
billeder fra de omtalte film.
I stedet har vi udvalgt fotos
af nogle af stederne, hvor scener
i filmene foregår.

Karlebo Mølle 2009
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Fredensborg Arkiverne

big seneste i 2001.
I denne artikel gennemgår
jeg de 30 Tv-film, -serier og biograffilm som jeg selv er vidende
om eksistensen af.
Fælles
for
lokaliteterne
(specielt bondegårdene) er, at de i
dag er næsten ukendelige fra,
hvordan de så ud i de gamle film.
Det samme kan siges omkring
landskabet, der mange steder er
bevokset med træer og buske, så
det næsten ikke er til at genkende
fra filmene.
Som kuriosum er nævnt filmoptagelser og filmrelateret ting,
som ikke indgår i selve artiklen,
men som er værd at vide. En kronologisk oversigt over de 31 Tvfilm, -serier og biograffilm, der
er nævnt i denne artikel, kan ses
til sidst i artikel.
Det skal nævnes, at jeg i min
gennemgang har udeladt diverse
lokalt
fremstillet
YouTubevideoer og alle de royale Tvudsendelser, der har været gennem årene fra Fredensborg. Dem
vil jeg lade det være op til andre
eventuelt at skrive om, for dét
alene kan nok fylde en hel bog.
Og hvorfor er Fredensborg
kommune så brugt som lokalitet i
så mange film og Tv-serier?
Svaret blæser i vinden, men

skal nok ses i lyset af, at kommunen ligger i smukke omgivelser
”ude på landet”. Her kan filmfolkene let finde lokaliteter, hvor de
kan filme i ro og mag uden for
mange forstyrrelser. Og så ligger
Fredensborg kommune jo forholdsvis tæt på København, og
det er derfor ret let for produktionsholdet at ”flytte til Fredensborg” for en stund, mens der optages.

Omtale af scener i film,
der er optaget i den gamle
Karlebo kommune:
Førnævnte Avlsholmgård har,
ud
over
dokumentarfilmen
”Fruen på Avlsholmgård”, været
benyttet som lokalitet i to biograffilm.
Allerede i 1973 blev flere
udendørsscener i Morten Korchfilmen ”Fætrene på Torndal” optaget på Avlsholmgård, og i 2005
blev der optaget indendørsscener
i dagligstuen på Avlsholmgård til
filmen ”Oskar og Josefine”.
I filmen ”Fætrene på Torndal” er følgende scener optaget
på Avlsholmgård: Scenen hvor
brødrene Mikkel (spillet af Arthur Jensen) og Claus (Karl Steg-
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ger) ankommer i deres tankvogn
til "Torndal", scenen med parasollen der falder sammen i haven,
scenerne hvor fætter Frands
(Axel Strøbye) arbejder på sin
’maskemikaniske’
opfindelse,
scenen hvor husbestyrerinden
Signe (Lily Broberg) sprøjter
vand på de stakkels fætre, Karl
Stegger og Arthur Jensen, og endelig er nogle af scenerne med
høstarbejdet optaget på markerne
omkring Avlsholmgård. I en af
høstscenerne medvirker Ingrid og
Poul Andersen og to af deres
børn som statister, hvor de er tilskuere til en høstscene.
Endvidere medvirkede køer

tilhørende gårdejer Tage Sørensen, Bregnegård, Kirkeltevej 158
i Karlebo, og i samme film hakker Arthur Jensen, Karl Stegger
og Axel Strøbye roer på en mark
i Vejenbrød, tilhørende tidligere
og nu afdøde borgmester i Karlebo kommune, Henry Hansen.
Under filmoptagelserne til
”Fætrene på Torndal”, blev jeg
gode venner med skuespiller Arthur Jensen, som på daværende
tidspunkt hver uge kunne ses i Tv
-serien ”Huset på Christianshavn”. Arthur Jensen – eller som
han hed i min verden ”Meyer” gav mig et billede med en personlig hilsen:

Privatfoto af Stuehuset på Avlsholmgård fra 1950erne,
sådan som det ser ud i filmene ”Fruen på Avlsholmgård”
og i ”Fætrene på Torndal”
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Til min lille ven Jens, fra Arthur Jensen (Meyer).

Erik Sørensen Vin A/S) og ved
Grønholt kirke, Grønholtvej 29.
Andelsmejeriet Toft er også et mejeri i filmen, hvor Ib Schønberg
spiller sognefoged og mejeribestyrer. Ved generalforsamlingen i mejeriet ses flere af datidens lokale
borgere fra både gl. Karlebo og
Fredensborg-Humlebæk kommuner. Man genkender Anders Andersen, der boede på Nellerupgård i
Søholm
Karlebo kirke og Karlebo mølle ses også i filmen. Vingerne på
møllen kører i øvrigt rundt.
Under optagelserne til filmen
”Ta' Pelle med” fik produktionsholdet på A/S Palladium en så god
kontakt til nogle lokale borgere fra
Karlebo, at disse borgere, året efter
blev inviteret ind i filmselskabets
studier for at medvirke som statister i en optagelse af en dansescene, der indgik i Palladiums næste
filmproduktion ”Hejrenæs” fra
1953. Blandt de dansende lokale
borgere genkendes Poul Andersen
(ham fra ”Fruen på Avlsholmgård”
og ”Fætrene på Torndal”) og Ove
Wallentin Jensen (boede dengang
på Gadelandsgården, Egeholmvej
15) og Julie Godtfredsen (boede
dengang på Teglbrændergården).
Ingen af scenerne i ”Hejrenæs” er
dog optaget i Karlebo, men på
Sydsjælland.

Et stort minde for en dreng på,
dengang, 6 år.

Filmen ”Ta' Pelle med” fra
1952 er optaget i Karlebo landsby,
i Hesselrød og i Grønholt. Flere af
filmens scener foregår på Lerbakkegård, Lerbakkevej 7 i Karlebo,
hvor husmanden Lauritz Jørgensen
(Johannes Meyer) bor. Andre scener er optaget på Teglbrændergården, Hesselrødvej 19, hvor Lone
Hertz spiller datteren, på Andelsmejeriet Toft i Hesselrød, Fredensborg Kongevej 57 (det nuværende
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Andelsmejeriet ’Toft’ i Hesselrød. o. 1950.
Fredensborg Arkiverne

Filmen ”Mig og min lillebror
og Bølle” fra 1969 er, for størstedelens vedkommende optaget i
Karlebo landsby. I filmen spiller
Søren Severinsen (Dirch Passer)
og de to tidligere fodboldlandsholdsspillere
fra
Dirchs
”Stjernehold” Per Henriksen og
Flemming Nielsen m.fl., fodbold
på det gamle, nu nedlagte Karlebo stadion på Gunderødvej i
Gunderød, mens Sørens bror
(Poul Reichhardt) er holdets træner. Flere lokale beboere i og omkring Karlebo landsby ses i filmen som tilskuere til fodboldkampen, der kommenteres af den
berømte sportskommentator Gunnar ”Nu” Hansen. På Rødegård,

Kirkeltevej 154, hvor Dirch Passer sparker bold med hunden
Bølle, bor direktør Bossholm
(Preben Mahrt) og hans unge kone (Lotte Tarp). Kort efter mødes
postbuddet (Knud Hilding) og
landbetjenten (Christian Arhoff)
på vejen, lige neden for Karlebo
mølle, Kirkeltevej 161C. Christian Arhoff cykler også rundt på
vejene – Karlebo-vej, Kirkeltevej, Avlholmgårdsvej og på Hesselrødvej. Senere ses endnu en
scene på Rødegård, der begynder
med at nummerpladen bliver
klippet af Bossholms bil. Bl.a.
ses en enkelt indendørsscene i
husets entré i samme scene. Kirkegængere ses i en scene komme
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ud af Karlebo kirke og til sidst i
filmen kommer Jens og Lone Olsen (Jesper Langberg og Lotte
Horne) ud af kirken efter en barnedåb. Præsten (Helge KjærulffSchmidt) bor i den gamle købmandsbutik lige over for kirken
på Karlebovej 18. Et par politibiler spærre vejen midt i Karlebo
landsby ved krydset KarlebovejAvderødvej. Karlebo Kro, Karlebovej 10 ses også i et par af scenerne i filmen. Der er bl.a indendørsoptagelser på kroen, hvor de
lokale hjemmeværnsfolk har

kommandocentral.
I filmen ”Nitten røde roser”
fra 1974, indgår der scener der er
optaget i Donse og på Humlebæk
havn. På Donse Avlsgård, Donsevej 16, bor Otto Lintz (Mogens
Brix-Pedersen) og hans kone
(Birgit Sadolin). Donse Avlsgård
hedder i filmen Højgård. Janus
Bech (Bendt Rothe) går tur på
Humlebæk havn med sit barnebarn i filmen.
I Olsen-bandenfilmen ”Olsen
banden ser rødt” fra 1976 ridder
lokale medlemmer af Copenha-

Det nu nedrevne gamle, skæve bondehus på Karlebovej 27 i Karlebo landsby.
Fredensborg Arkiverne
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gen Drag Hunting (CDH) hubertusjagt på møllebakken ved Karlebo mølle, samt på markerne
mellem ejendommen Hegnshøj,
Avlholmgårdsvej 10, nord for
Karlebo landsby og skoven Grønholt hegn.
Karlebo mølle ses også i filmen ”Lille Virgil og Orla frøsnapper” fra 1980. I en scene mod
slutningen af filmen hvor Cirkus
Benito kommer til byen og rejser
cirkusteltet lige neden for møllebakken.
I Tv-serien ”Vores år” i fire
afsnit fra 1980 er enkelte scener i
afsnit 1 og 4 optaget ved et nu
nedrevet gammelt skævt bondehus på Karlebo-vej 27 i Karlebo
landsby, hvor Wilhelmine og
Thorvald Humble (spillet af Bodil Lindorff og Preben Lerdoff
Rye) bor. Der er i dag opført et
nyt hus på grunden.
I filmen ”Tre Engle og Fem
Løver” fra 1982, er strandscenerne og sejlturen ud for stranden
med bl.a. onkel Georg (Otto
Brandenburg) og tante Gyda
(Elin Reimer) optaget på den
gamle Nivå strand. Iskageboden,
der ses på stranden, var snedkereret af den lokale tømrer fra Nivå,
Geert J. Norsk Nielsen.
I filmen ”Ballerup Boule-

vard” fra 1986 med Stine Bierlich i hovedrollen, er der scener i
filmen, som er optaget på Niverødgårdsskolen, Mariehøj i Nivå.
Lokale skolebørn fra skolen medvirker også som statister i filmen.
Sømosegaard, Gunderødvej
43 i Gunderød, blev brugt som
lokalitet i filmen ”Send mere
slik” fra 2001. Søstrene Angelica
(Ninna Assentoft Rasmussen) og
Lone (Marie Katrine Rasch) er på
bondegårdsferie hos Hortensia
(Bodil Udsen) og Rasmus (den
svenske skuespiller Per Oscarsson). Hortensia og Rasmus bor på
Sømosegaard i filmen. Filmen
starter med et view ud over søen
bag gården. To gange i filmen
kan man se Karlebo mølle i baggrunden i scener i filmen. Flere
af vejene i Gunderød genkendes
også.
Filmen ”Rembrandt” fra
2003 er inspireret af og baseret
på virkelige begivenheder med
røveriet af Rembrandts maleri,
»Portræt af en 39-årig kvinde fra
1632« fra kunstmuseet Nivaagaard Malerisamling, Gammel
Strandvej 2, i Nivå i 1999. I filmen, hvor museet er omdøbt til at
hedde Virumgårds Malerisamling, genkendes P-pladsen foran
museet.
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Karlebo Kirke

Foto: Flemming Jappsen. 2020.

I Tv-serien ”Ørnen” (afsnit
12, 13 og 14 fra 2005) er nogle af
scenerne optaget på og i Karlebo
præstegård, Hesselrødvej 2 i Karlebo. Karlebo kirke og kirkegården ses også i nogle af scenerne.
I afsnit 16 af serien ses en scene,
hvor en bus, med en bombe om
bord, stoppes på Strandvejen i
Nivå.
Teglbrændergården på Hesselrødvej ses også i Tv-serien
”Anna Pihl” 2006-08, hvor Anna
Pihls far Henning Pihl (Kurt
Ravn) bor på gården.
Nivå kirke har ”medvirket” i
en enkelt udenlandsk Tv-serie –
nemlig den engelsk Tv-serie,

Barnaby (originaltitel: Midsomer
Murders) – The Killings of Copenhagen (afsnit 100 fra 2013).
Kriminalkommissær Barnaby får
i afsnittet hjælp af to danske kriminalbetjente, spillet af, Ann Eleonora Jørgensen og Birgitte Hjort
Sørensen. Nicolaj Kopernikus og
Marie Askehave medvirker også i
afsnittet. Nivå har i afsnittet fået
navneforandring til Clausted,
men det er Nivå kirke, man ser.
I Bille Augusts film ”Lykke
Per” fra 2018, efter Henrik Pontoppidans roman, ses bl.a. scener
hvor skuespillerne Esben Smed,
Rasmus Bjerg og Tommy Kenter
spadsere hen ad stranden i Nivå.
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Omtale af scener i film, der er
optaget i den gamle Fredensborg-Humlebæk kommune:

I 1955 lavede Danmarks Radio
en børnefilm ”Møllen og Kornet”
optaget i og ved Højsager mølle.
Ideen med filmen var at vise børn,
hvad en vindmølle bruges til og lidt
om høst og korn. Der er en del lokale borgere med i filmen, og for at
se det færdige resultat i 1955 tog de
medvirkende på Asminderød Kro,
der var det eneste sted, hvor der
fandtes et fjernsynsapparat.
Grønholt kirke, Grønholtvej
29, er blevet benyttet som lokalitet
i to biograffilm: ”Ta’ Pelle med” fra
1952 - som er omtalt tidligere i afsnittet om film, der er optaget i den
gamle Karlebo kommune, og

Filmen ”Rekrut 67 Petersen”
fra 1952 med bl.a. Lily Broberg på
rollelisten, indeholder scener der er
optaget på Krogerup Højskole,
Krogerupvej 13 i Humlebæk. Rekrut 67 (Lilly Broberg) og rekrut 68
(Ove Sprogøe) ankommer til Krogerup Højskole på motorcykel.
Højsager mølle ses også i to korte
klip, hvor bl.a. Lilly Broberg et øjeblik senere igen ankommer til højskolen på motorcykel i flugt fra en
militær natøvelse.

Grønholt Kirke.
Foto: Flemming Jappsen. 2020.
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På vej til Højsager Mølle. 1943.
Foto: Ole Kielberg. Fredensborg Arkiverne.

”Piger i trøjen” fra 1975
Lige overfor kirken ligger den
gamle købmandsbutik, Grønholtvej
50, som ses i sidstnævnte film. I
slutscenen i samme film marcherer
et kompagni soldater
igennem
Grønholt by ad Grønholtvej.
Højsager mølle, Højsagervej 8
i Fredensborg er - udover i før omtalte ”Rekrut 67 Petersen” - desuden blevet brugt som lokalitet i tre
spillefilm:
I ”Den gamle mølle paa Mols”
fra 1953 er den én af to møller, der
ses i filmen. Den anden mølle i fil-

men er Vistoft mølle på Mols.
I ”Det støver stadig” fra 1962
holdes embedsmand Tim Feddersen
(Karl Stegger) fanget i møllen under en hjemmeværnsøvelse. Og i
”Frøken Nitouche” fra 1963, hvor
Hr. Celestin (Dirch Passer) køre på
væltepeter på Højsagervej. Man ser
Højsager mølle i baggrunden over
hans højre skulder. Stedet er i dag

bevokset med træer og buske og
kan næsten ikke genkendes fra
filmen.
Fredensborg Station, Stationsvej 2, blev benyttet i filmen
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”Don Olsen kommer til byen” fra
1964, hvor manufakturhandler og
byrådspolitiker Albert Thorsen
(Dirch Passer) mod slutningen af
filmen ankommer med toget til
stationen, forklædt som kvinde.

filmen, da Kjeld Nørgaard på sulky køre ud til travbanen bag ved
Tulstruplund. Denne film var en
genindspilning af filmen med
samme titel fra 1950.
Slutscenerne i børnefilmen
”Flyvende farmor” fra 2001 er
optaget på Grønholt flyveplads,
hvor farfar Åge (Dario Campeotto) lander med et fly. På flyvepladsen tager han bl.a. farmor
(Jytte Abildstrøm) med i flyveren.
Kort efter at flyet er lettet falder
Åge i søvn ved roret og farmor
må lande flyet igen.

Gården Tulstruplund, Kongevejen 64 i Fredensborg, ses i Morten Korch-filmen ”De røde heste”
fra 1968. Tulstruplund hedder i
filmen Enekær og danner rammen
om et hestestutteri med travheste.
I flere scener ses stuehuset og alleen fra kongevejen der går op til
gården. Lille Ebbekøbgaard, Kongevejen 68, ses også i en scene i

Tulstruplund.1946.
Foto: Sylvest Jensen. Fredensborg Arkiverne.
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I
Tv-serien
”Rejseholdet” (afsnit 23 fra 2001) er der
optaget scener i Fredensborg by –
bl.a. åbningsscenen ved Hotel
Store Kro, hvortil Bertel Kjeldsen (Henning Mouritzen) ankommer og indskriver sig under falsk
navn, sammen med sin kone
(Bende Harris), som han få øjeblikke senere slår ihjel på hotelværelset. Senere i samme afsnit
ses det gamle vandtårn i Fredensborg by og Sletten Havn i Humlebæk. I afsnit 26 fra 2002, er der
scener der er optaget på Danstruplund, Danstrupvej 27 i Danstrup, hvor Finn (Allan Olsen) går
gennem haven op til stuehuset,
hvor han slår en kvinde ihjel i en
sauna. Senere ses La Cour (Lars
Brygmann) og Fischer (Mads
Mikkelsen) gå samme vej ind i
huset.
Julefilmen ”Familien Jul” fra
2014 - der blev lavet med støtte
fra Fredensborg kommune (1 mil.
kr.) - er optaget rundt omkring i
Fredensborg by og i Humlebæk.
Startscenen i ”Familien Jul” er
optaget i Jernbanegade hvor den
knap så juleglade skolelærer Niels Jul (Paw Henriksen) køber et
juletræ i regnvejr. Vi er senere
hjemme hos familien Jul i deres
hus i Slotsvænget 2 i Fredens-

borg. Filmselskabet var så heldig,
at kunne leje boligen i en periode, hvor der var ejerskifte, så de
havde frie hænder og god plads
til crew og kulisser. Senere spiser
sønnen Hugo (Pelle Falk Krusbæk) og nissen Pixy (Herman
Haugen Knop) burger på Center
Grillen i Humlebæk Center. Børnene går i skole på Humlebæk
skole, Gl. Strandvej 132. I en
scene ses mor Agnete (Marie
Askehave), der er politibetjent,
køre forbi Fredensborg Station og
senere sender Hugo Pixi afsted
med bussen samme sted. Børnene
ses cykle rundt på villavejene og
mod slutningen af filmen cykler
de ved Fredensborg Slot.
Fortsættelsen af ovennævnte
film - ”Familien Jul - i nissernes
land” fra 2016 har også et par optagelser, der er filmet i Fredensborg. Fredensborg kommune
ydede dog ikke støtte til denne
film. Familien Jul bor stadig i deres hus i Slotsvænget 2 i Fredensborg og Niels Jul er stadig lærer
på Humlebæk skole i filmen.
I Børnefilmen ”Gooseboy”
fra 2019 er der også et par scener
der er optaget på Grønholt flyveplads, hvor drengen Viggo
”Gooseboy” (Thomas Refslund
Ravn) stjæler et fly.
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Som kuriosum kan det nævnes:

tegnefilmene om Cirkeline, boede
på Hesselrødvej 18, i et hus hvor
der stod USA UD AF VIETNAM
på muren - Vietnamhuset kaldte
man det i daglig tale.

At, der i starten af 1960erne vistes en lokal film på skolerne, som
var optaget hos Paula og Hjalmar
Pedersen, Damsholtevej 12 i Gunderød, hvor han bl.a. målte længden
på en ko.
At, børne-tv-serien på DR
“Kikkassen” en gang i starten af
1980erne besøgte det tidligere børnehjem Varna, Stationsvej 14 i Fredensborg. Der er flere scener fra
Fredensborg by i udsendelsen.
At, teaterforeningen Madam
Mangor i 2012 opførte teaterstykket ”Folmer går til Filmen” på Asminderød kro i Fredensborg. Et teaterstykke der kombinerede optræden på scenen med filmoptagelser.
På et filmlærred begynder en film
der skulle forestille at foregå i
1920erne. Kort efter brænder filmen sammen. Forskellige mennesker begynder herefter at gå ind og
ud ad filmen, gennem små sprækker i filmlærred. En af scenerne i
”bagfilmen” – en biljagt med en
gammel Ford T fra 1923 - er optaget på Vejenbrødvej.
At skuespillerinden Bodil Ipsen (f.1889-d.1964) ligger begravet
på Grønholt kirkegård.
At, Hanne Hastrup, som tegnede den populære alf Cirkeline med
den røde, prikkede kjole, og at hendes daværende mand, Jannik Hastrup, som filmede og producerede

Cirkeline som dukke.
Foto: Flemming Jappsen

At Danstruplund, Danstrupvej
27 i Danstrup, som jeg har nævnt
under Fredensborg-Humlebæk, faktisk ligger lige uden for kommunegrænsen, men postadressen er 3480
Fredensborg.
En anden lokalitet, der ligger
lige uden for kommunegrænsen er
værkstedet i filmen ”Baronessen fra
benzintanken” fra 1960, med Ghita
Nørby, Dirch Passer og Ove Sprogøe på rollelisten. Værkstedet ligger
i Tikøb lige nord for kommunegrænsen.
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Kronologisk oversigt over 31 dokumentarfilm, Tv-serier eller biograffilm der helt eller delvis er
optaget i Fredensborg kommune
og som er omtalt i denne artikel:

Rembrandt (2003)*
Oskar og Josefine (2005)*
Ørnen (2005)*
Anna Pihl (2006-08)*
Barnaby – The killings of Copenhagen (2013)*
Familien Jul (2014)
Familien Jul - i nissernes land
(2016)
Lykke Per (2018)*
Gooseboy (2019)

* Film med scener der er optaget i
gamle Karlebo kommune

Ta' Pelle med (1952)*
Rekrut 67 Petersen (1952)
Hejrenæs (1953) - Ingen af scenerne i Hejrenæs er optaget i Karlebo,
men nogle Karlebo-borgere medvirker i filmen.
Den gamle mølle paa Mols (1953)
Møllen og Kornet (1955)
Det støver stadig (1962)
Frøken Nitouche (1963)
Don Olsen kommer til byen (1964)
De røde heste (1968)
Mig og min lillebror og Bølle
(1969)*
Fætrene på Torndal (1973)*
Nitten røde roser fra (1974)*
Fruen på Avlsholmgård (1975)*
Piger i trøjen (1975)
Olsenbanden ser rødt (1976)*
Lille Virgil og Orla frøsnapper
(1980)*
Vores år (1980)*
Tre engle og Fem løver (1982)*
Ballerup Boulevard (1986)*
Send mere slik (2001)*
Flyvende farmor (2001)
Rejseholdet (2002)

Sidder du inde med viden om
andre filmoptagelser i Fredensborg
kommune, som ikke er nævnt i
denne artikel, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte mig
på:
jensea1967@gmail.com.
Så kan der måske blive plads til en
opdateret gennemgang på et senere
tidspunkt.
Kilder: En stor tak for hjælpen til
alle de lokale borgere, der har bidraget med oplysninger om lokationer og detaljer om filmene.
Internetsiderne
”danskefilm.dk”, ”dr.dk/bonanza”, Blockbuster og YouTube (klip fra filmene) har også været til stor hjælp i
forbindelse med artiklen.
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Nedenstående artikel er skrevet af et af vore medlemmer, Richard Bunck, der i 1973 flyttede til Karlebo Kommune sammen med
sin hustru Britt. Hans dansksindede far blev i 1940 tvunget til at gøre
tjeneste i den tyske hær. Men i 1947 flyttede familien fra Flensborg til
Danmark.
Det er nu 100 år siden Sønderjyllands genforening med Danmark
fandt sted. Og det er 75 år siden 2. verdenskrig sluttede. Det er på
denne baggrund, Richard Bunck her giver os en interessant og stærk
personlig beretning om det at være født og opvokset i en tosproget
familie i grænselandet.

Af Richard Bunck
Dette indlæg er skrevet i anledning af, at det i år er 100 år siden, at
Folkeafstemningen i Nord- og Sydslesvig, om tilhørsforholdet til Danmark eller Tyskland, fandt sted.
I de tidlige forårsmåneder i året
1973 købte min kone Britt og jeg
Baunegård i Hesselrød på Fredensborg Kongevej 49.
Vi skulle overtage gården 1.
maj, men umiddelbart før indflytningsdagen blev jeg syg og indlagt
på Usserød Sygehus. Der lå jeg så en
månedstid, alt imens Britt egenhændigt flyttede det meste af det, vi havde fra vor gamle bolig til gården.
Men hør, kort efter at vi købte
gården, sagde jeg til Britt: ”Nu skal
vi have bier”. Som lille feriedreng
havde jeg lovet mig selv, at når jeg
blev voksen, så ville jeg have bier. I

ved, sådanne rigtige bier, der samler
honning. Derfor tilmeldte jeg mig
straks efter, at beslutningen om købet af Baunegården var taget, til et
bikursus, hvor begyndere som jeg
kunne lære om, hvordan man passer
bier, så man kan få den eftertragtede
honning. Bikurset blev afholdt i maj
måned, men jeg lå jo på hospitalet.
Der var kun en ting at gøre – jeg
sendte Britt på bikursus.
Kort tid efter, at jeg var udskrevet fra hospitalet, købte jeg to gamle
bihuse fyldt med bier og fik dem
transporteret til Baunegård. Britt og
jeg havde herefter bier de næste 20
år.
Mine danske ferieforældre.
Men hvordan fik jeg den ide, at
jeg skulle have bier? Jo, historien er
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Baunegård i Hesselrød.
Foto: Flemming Jappsen. 2020.

den, at jeg er født i Flensborg i 1940
af dansksindede forældre. Under
krigen blev der hver sommer sendt
børn af dansksindede forældre i
Sydslesvig på ferieophold i Danmark. Jeg kom til en gårdmandsfamilie i Kalvslund ved Ribe. Knud
og hans kone havde i forvejen selv
fem børn, og to af dem, en dreng og
en pige på tre og fem år, var på min
alder. Her var jeg feriedreng i fire
somre – lige indtil min familie i
1947 flyttede til Danmark.
Knud og hans kone havde naturligvis både køer, heste, svin og
høns, som det jo hørte sig til på en
rigtig gård. Men Knud havde også
to bistader stående ved augustæbletræet i deres store have. Bierne tiltrak mig - og især på de dage, hvor
Knud iførte sig sit bitøj med hat og
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net og røgtede bierne. I passende afstand fulgte jeg enhver af Knuds
gøremål med bierne. Det fascinerede mig i høj grad, og det var der, jeg
lovede mig selv, at når jeg blev voksen, så ville jeg også have bier.
Min familie.
Min far og hans familie, som
alle kom fra og boede i Flensborg,
var meget dansksindede og havde
antagelig været det i mange generationer. Alle i den gren af familien
kunne tale dansk, om end de lige så
ofte talte tysk, når de var sammen.
Min mor kom fra en tysk familie i
det sydlige Sydslesvig og lærte først
dansk lidt efter lidt, og først rigtigt
efter at vi var flyttet til Danmark.
Vi var fire søskende. Jeg havde
to ældre søstre og en lillesøster. Mi-

ne to ældre søstre gik i dansk skole,
og jeg gik i den danske børnehave.
Den børnehave, som i øvrigt blev
bombet af amerikanske bombeflyvere i 1943, og hvor alle 15 børn og 2
børnehavelærerinder døde. Jeg var så
heldig, at min mor havde taget mig
ud af børnehaven en måned før den
blev udslettet. Hun havde taget mig
ud, fordi hun med sine fire børn flyttede til en lille landsby uden for
Flensborg.
Som den naturligste ting af verden var vi børn tosprogede. Med vor
mor talte vi tysk, ligeså med vore naboer. Indbyrdes talte vi søskende
dansk. Dansk talte jeg også med mine kammerater. Når man er i den alder, tænker man ikke over, om det er

det ene eller andet sprog, man bruger. Jeg kan huske, at jeg engang gik
på gaden i Flensborg og sludrede
sammen med en kammerat. Da vi
passerede en voksen mand, vrissede
han til os: ”Sprecht Deutsch! (tal
tysk!)”
Min dansksindede far!
Min far så jeg kun nogle få gange under krigen. Han var blevet indkaldt som soldat – tysk soldat forstås.
Men som dansksindet meget mod sin
vilje, naturligvis. Min far var tysk
soldat fra begyndelsen af 1940 til
sidst på året 1943. I det år lå han med
sin deling i Belgien eller det nordlige
Frankrig. Her var han så heldig, at
han lå sammen med et par andre sol-

Richard Buncks far, sammen med sin familie i 1940, iført den tyske
værnemagts uniform.
Foto: Privateje.
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dater, som ligeledes var fra Flensborg og ligeledes var dansksindede.
Disse dansksindede flensborgere
fandt nu sammen, og hvordan det
end har kunnet lade sig gøre - det har
jeg aldrig fået rede på – så lykkedes
det denne lille gruppe at flygte over
til de engelske tropper. Og efter at
englænderne havde foretaget grundige undersøgelser af flygtningenes
baggrund og danske sindelag, blev
de accepteret og fik en tilknytning til
den engelske hær. Umiddelbart efter
tyskernes kapitulation kom han iført
engelsk uniform til Flensborg sammen de engelske tropper.

Allerede i 1934, som 22-årig,
meldte min far sig ind i ”Det danske
mindretal” i Sydslesvig (SSV). Her
havde man et rigt foreningsliv med
mange aktiviteter og med mange
bånd til Danmark. Disse bånd til
Danmark viste sig at være til megen
gavn og glæde for det danske mindretal, især under krigen. Mange
danskere nord for grænsen hjalp de
dansksindede syd for grænsen under
krigen med forsyninger af madvarer
og andre fornødenheder, der især syd
for grænsen var mangelvarer. Vi
kunne fryse om vinteren, men i min
familie gik vi, takket være danskerne
nord for grænsen, aldrig sultne i
seng. Det var som et led i dette arbejde fra dansk side, at jeg blev feriedreng hos gårdmandsfamilien ved
Ribe.
Min meget dansksindede far!
Min familie flyttede til Danmark
i 1947. Først til Fyn, tæt på en familie, hvor min ældste søster havde været feriebarn. Derefter til Silkeborg,
for kort efter at flytte tilbage til
grænselandet – til Møgeltønder i
1949. Her boede jeg og gik i skole til
jeg blev 18 år og flyttede til en elevplads hos ØK i København. Mine
forældre forblev i Møgeltønder resten af deres dage.
Min far var stærkt optaget af og
tilhænger af den danske politiker
Christmas Møllers tanker om bl.a., at
Flensborg skulle tilhøre Danmark –
uanset folkeafstemningens resultat i

Faderen iført engelsk uniform i
1946, men med danske kendetegn
på venstre skulder. Skønt indrulleret i den engelsk hær havde han til
opgave at køre fødevareforsyninger
til de dansksindede i Sydslesvig,
som led i den såkaldte ”Sydslesvig
Hjælpen”.
Foto: Privateje
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1920. Tanken om, at Danmarks
grænse til Tyskland burde gå ved Eideren, var ham heller ikke imod, om
end dette spørgsmål ikke vægtede så
meget, som Flensborgs indlemmelse
i det danske rige gjorde. Jeg husker,
at der blandt de dansksindede var en
udbredt opfattelse af, at afstemningsresultatet i 1920 ikke havde været
helt retfærdigt, især hvad afstemningen i Flensborg angik. De tysksindede i Flensborg havde vundet afstemningen med en meget snæver margin,
og det hed sig, blandt de dansksindede, at dette resultat alene skyldtes en
stor tilflytning af tysksindede sydfra
umiddelbart før afstemningen.
I mange år efter at familien var
flyttet til Danmark og Møgeltønder,
vedblev min familie at have kontakt
med Sydslesvig. Dels var mange i familien bosiddende i Sydslesvig, men
vi deltog også i forskellige danske
arrangementer i Flensborg – Årsmødet - ikke mindst. Dette arrangement
samlede hvert år i juni måned tusindvis af dansksindede til fest og oplevelser i det grønne. Og naturligvis
abonnerede vi på ”Flensborg Avis”,
som var vor daglige avis i Møgeltønder. Jo, hjemstavnsfølelsen for det
danske Sydslesvig var stor i min familie.

Når jeg i dag rejser i grænselandet, så synes jeg, at jeg overalt fortsat ser forskellene mellem de dansksindede og de tysksindede. Se blot på
forskellene i husenes byggestil og
materialevalg. De nybyggede huse,
ejet af tyskere, er meget tyske at se
på. Ofte er sort den fremherskende
farve. De danske huse er holdt mere
over i de røde farver – og synes jeg –
mere venlige at se på.
Det er mit indtryk, at de tysksindede og de dansksindede generelt
kommer godt ud af det med hinanden
– på begge sider af grænsen. Det er
også mit indtryk, at befolkningen
fortsat er meget bevidste, om hvem,
der har det danske sindelag og hvem,
der har det tyske sindelag. Jeg tror, at
disse sindelag er ret konstante og har
været det fra afstemningstiden for
100 år siden. Det er mit indtryk, at
gamle tyske højborge i Sønderjylland
som Højer, Tønder, Tinglev og
Åbenrå uændret er tyske højborge.
Ligesom, at Flensborg, Sønderborg
og Møgeltønder fortsat forekommer
mig at være meget danske. Det er
slet ikke usædvanligt på gaden i Tønder at høre en samtale på tysk mellem to lokale. Ligeså med samtaler
på dansk mellem to lokale i Flensborg.
De gamle skel mellem dansk og
tysk findes således fortsat i grænselandet.
Bemærk i øvrigt, at jeg skriver
Flensborg - det er nok kun Danmarks
Radio, københavnere, og tysksindede, der kan finde på at kalde Flensborg for Flensburg.

100 år efter genforeningen og den
nye grænsedragning
Min opvækst har naturligvis
præget mine synspunkter. Det med at
hylde ”Gud, Konge og Fædreland” er
i ret stor udstrækning gået i arv fra
min far til mig.
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Kongelige billeder 1963 til 1973.
Særudstillingen på Fredensborg Museum
Af pressefotograf John Stæhr.
I danmarkshistorien refereres
ofte til én bestemt regent – konge
eller dronning - når man skal definere tiden, hvor de historiske øjeblikke foregik. Kongehuset er det
uforanderlige i danmarkshistorien.
Og intet tyder på, at det vil ændre
sig i de kommende generationer. Vi
har mange billeder, malerier, stik
mv. fra vores lands historie. I nyere
tid er det Tv-fotograferne og pressefotograferne der sikrer at begivenhederne kan illustreres i fremtiden.
I anledning H. M. Dronningens
80-års fødselsdag den 16. april viser Fredensborg Museum i Avderød
en udstilling med 25 historiske
pressefotos fra tiden hvor Dronningen forvandlede sig fra tronfølger
til dronning. Flere af billederne viser centrale begivenheder i dronningens liv. Et enkel fra Kronprins
Frederiks dåb i Holmens Kirke, er
endda udkommet på frimærke i anledning af 80-årsdagen. På udstillingen kan man se det originale billede, som byder på en lille overraskelse i forhold til selve frimærket,
som også kan ses på udstillingen.

Der er markante billeder, der
f.eks. afslører den daværende tronfølgers store kærlighed til sin far,
Kong Frederik IX. Og hendes store
sorg ved sin fars bisættelse i Roskilde Domkirke i 1972.
Under forberedelsen til udstillingen dukkede der et for længst
glemt portræt op af tronfølgeren,
Prinsesse Margrethe, taget umiddelbart før hendes 25-års fødselsdag i 1965. Et forunderligt billede.
Se, om du også kan se det særlige
ved netop dette portræt af Dronningen. Et tip: Gå lidt frem og tilbage,
når du studerer fotografiet.
Har du nogen sinde set Hendes
Majestæt køre med trillebør. Endda,
som om hun aldrig havde lavet andet. Der vises også et sjældent billede af dronningen, der ”venter
sig”, det er kronprins Frederik, der
er i vente.
Et billede, der helt sikkert vil
blive vist igen og igen – om 200 år
… om 300 år osv., er billedet fra
Prinsesse Margrethe og Prins Henriks bryllup i Holmens Kirke i
1967. Her har jeg som fotograf arbejdet med sceneriet – i stil med de
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gamle stik fra danmarkshistorien.
Billedet er nøje planlagt – og der er
brugt et par uger på det. Det er taget med – på dette tidspunkt – ny
teknologi – fjernstyring af kameraer, som blev udviklet sammen med
en kreativ el-ingeniør i Det Berlingske Hus. Berlingske var dengang så velpolstret, at man kunne
bruge store ressourcer på at gennemføre en enkelt foto-idé, som
dette bryllupsbillede. Det betød
selvfølgelig rigtig meget, at det var
kongehuset. Berlingske Tidende har
historisk haft tætte bånd til kongehuset. For mig var det den største
begivenhed i min tid som dagblads-

pressefotograf. Dér mærkede jeg
virkelig det historiske vingesus.
Kontinuiteten i kongehuset kunne
fortsætte. Det kan vi også se i dag,
hvor en meget populær Kronprins
Frederik står klar til at føre os videre.
Et andet vigtigt billede viser
dronningen ved Danmarks Riges
Grundlov i vandrehallen i Folketinget. Det var grundloven af 1953 der
fastsatte kvindelig arvefølge i Danmark. Og det var tanken om, at
Prinsesse Margrethe en dag skulle
blive regent, der fik danskerne til, i
stort tal, at stemme grundlovsændringen igennem.

Prins Henrik, Folketingets formand, Karl Skytte og dronningen
studerer Grundloven på Christiansborg.
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Karlebo Sogn i Trap Danmark 1858.
Af Jens Erik Christiansen.
For ca. 2 år siden udkom Trap Danmarks bind 26, der bl.a. omhandler Fredensborg Kommune. Det er 6. udgave af værket.
Den første udgave udkom i årene 1856-60 under titlen ”StatistiskTopografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark.” Bag udgivelsen stod
kabinetssekretær Jens Peter Trap (1810—1885).
Nedenfor ses et uddrag af beskrivelsen af Karlebo Sogn i 1858.

”Arealet 7019 Tdr. Land,
hvoraf 343 Tdr. Land Skov, for
største Delen meget gode muldlerede og muldsandede Jorder, i
Niverød endog meget stærkt lerede, paa Karlebo Overdrev temmelig lette, mod Vest bakket,
mod Øst mere fladt med talrige
Moser. Niv-Aa danner paa en
Strækning Nordgrændsen, løber
derpaa gjennem Sognets nordlige Deel og falder, efter at have
modtaget et temmelig betydeligt
Aaløb, der kommer fra Sjæl-Sø,
mod Vest i Sundet.
Indvaanernes Antal 2543.
Agerbruget er Hovederhvervet.
Vigtig er dog ogsaa Tørveproduktionen og Teglbrænderidriften. Sognet har 6 Teglbrænderier, ved Karlebo og Nivaa, der
beskæftige c. 100 Arbeidere og
producere c. 3½ Mill. Steen aar-

lig. Donse Krudtværk leverer
aarlig 300 Centner [svarer til ca.
15 tons. jec] Krudt. Brønsholmsdals Fabrikker til Forædling af Landmandens Producter
ere for Tiden ude af Drift. Ved
Brønsholmsdal er for Tiden en
Riismølle. Arbeide i Statsskovene og Kulbrænding, der dog nu
er i aftagende, giver Erhverv,
især for Beboerne af Karlebo
Overdrev.
Ved Nivaa var fra 1752 til
1790 en Galejhavn, af hvilken
der nu ikke mere er Spor. Donse
Krudtværk er anlagt 1701 af
Dronning Louise, men blev
1765 bortsolgt til PrivatEjendom. Brønsholmsdals Fabrikker dreves tidligere for kongelig Regning i Forening med
Usserød, men solgtes senere til
en Privatmand.”
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Nedenstående artikel blev bragt i tidsskriftet ”VORE BØRN” i 1930. Forfatteren er førstelærer ved Avderød Skole, Kristian Jakobsen. Han var en foregangsmand på flere områder og en ildsjæl, bl.a. var det ham, der i 1946 fik
forhindret at Karlebo Mølle blev revet ned, - men det er en anden historie.
JEC

Efter Opfordring af Hr. Konsulent Lindholm skal jeg hermed oplyse lidt om, hvordan vi her i Avderød har grebet Skolehavespørgsmaalet an.
Jeg henvendte mig i Foraaret
til Skolens Nabo, om han vilde være villig til at sælge eller udleje et
Stykke Jord, beliggende ind mod
Skolens Legeplads. Da han stillede
sig meget velvilligt, ansøgte jeg
Sogneraadet om at købe Jorden eller leje den for et Tidsrum af 10
Aar. Det sidste vedtoges. Jordstykkets Størrelse opmaaltes til 1 Skp.
Land, Lejesummen fastsattes til 20
Kroner aarlig, og for Kommunens
Regning købte jeg Egestolper og
Staaltraad til Indhegningen.
Paa Havens Vestside var et aarhundredgammelt Hegn af stammede Tjørn. Ved Hjælp af flinke Naboer, Aerolit og Hestekraft blev det
ryddet og Rødderne opgravet. De
store Skolebørn gik i Lag med at
opsætte Hegnet og planere Haven,
ligesom de ogsaa plantede Bøge-

hæk omkring Jordstykket. Under
Jordens Gravning og Rensning,
som ogsaa besørgedes af Børnene
selv, bortkørtes over 30 Børfulde
Sten og Rødder.
Det vil forstaas, at det ikke var
noget ringe Arbejde, Børnene udførte, inden Jordstykket blev til en
Skolehave. Dette Arbejde er væsentlig udført i Skoletiden. Jeg tør
rolig paastaa, at det pædagogiske
Udbytte af disse Timer ikke er blevet mindre, end hvis vi havde anvendt dem efter Undervisningsplanen. Det kan vist ikke vurderes for
højt, dette at Børnene selv har gjort
hele Arbejdet fra Begyndelsen af,
selv har skabt Haven. Det gør, at de
føler den som deres, er stolte over
den og interesserede i dens Drift.
Foruden 100 Kr. fra ”Skolehaven” har vi efter Ansøgning fra
”Østifternes Haveselskab” modtaget 7 Frugttræer (Dværg Æble og
Pære) samt Løfte om et aarligt Tilskud paa 10 Kr. Mellem Frugttræerne har vi i Aar dyrket Ærter,
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hvoraf vi har solgt for ca. 20 Kr.,
som selvfølgelig gaar i Havens
Kasse. Selve Jordstykket, samt Frø,
Planter og Gødning har Børnene
faaet uden noget Vederlag.
Af Redskaber har vi foreløbig
anskaffet 6 Spader, 6 River og 6
Skuffejern. Det er lovlig lidt, men
ved velvillige Naboers Hjælp har
det gået helt godt endda.
Skolen har 70 Elever; af dem
har Børnene i de to ældste Klasser
Adgang til at faa Haver. 45 har benyttet sig af Lejligheden. Hvert
Barn har i sin Have de Afgrøder, de
selv har ønsket. Dette har ikke afstedkommet nogen Vanskelighed.
Børnenes Interesse for Skolehaven var fra Begyndelsen stor, og

det er ikke dalet (til Trods for, at vi
har haft den Skuffelse, at Hovedparten af vor Kaal er ødelagt af
Kaalbrok). Også Hjemmene har vist
stor Interesse. Blandt Skolehavens
mange Fordele er det Baand, den
knytter mellem Skole og Hjem ikke
det ringeste.
Det er et betydeligt Ekstraarbejde, en Lærer paatager sig ved
Anlæg og Drift af en Skolehave.
Jeg vilde dog nødig igen give Afkald paa det - og hvad der er Skolehavens bedste Anbefaling: Børnene vilde det endnu nødigere.
Avderød Skole pr. Kokkedal,
15. Juli 1930
Kr. Jakobsen
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