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Program 2019 

 

Rytterskolen” – i dag Fredensborg 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” 

http://www.lokalhistoriske-forening.dk


Foredrag  
 

Sted: Egedal Kirkes foredragssal, Egedalsvej 3, 2980 Kokkedal.  

Entré: 25,00, incl. kaffe eller the. Alle er velkomne. 
 

Torsdag 28. februar kl. 19.30-21.30 

Kampen om Godset 

 Museumsinspektør og historiker, Kristoffer Schmidt, Museum 
Nordsjælland, vil fortælle om, hvorfor Hørsholm gods blev kron-
gods, og at Hirschholm Slot dermed overhovedet kunne bygges. 
De fleste kender historien om dronning Caroline Mathilde og Jo-
hann Friedrich Struensees ophold på Hirschholm Slot.  

 Men de færreste kender de dramatiske begivenheder, der gik 
forud under Karl Gustav-krigene, og bl.a. rivaliseringen mellem 
landets to mest magtfulde kvinder i 1650-erne. Vi skal høre om, 
hvordan et fredstaffel for den svenske kong Karl 10. Gustav på 
Frederiksborg Slot sikrede, at Hørsholm Gods blev krongods og 
såkaldt ”livgeding” for flere af enevældens dronninger. Det er en 
historie, der også har interesse for os, der har boet i den gamle 
Karlebo Kommune, for hele Karlebo Sogn hørte - sammen med 
Birkerød og Bloustrød Sogne - under Hørsholm Gods. 

Slottet i Hørs-

holm 1679. 

(Tegning i Det-

kongelige Biblio-

tek) 



Torsdag 28. marts kl. 19.30-21.30. (Kun for medlemmer 
p.g.a. generalforsamling) 

Niverøds historie 

 Historikeren, cand.mag. Niels Storgaard Simonsen, Karlebo 
Lokalhistoriske Forening, vil fortælle om det gamle Niverøds hi-
storie, indtil udviklingen med den nye bebyggelse på begge sider 
af Nivåvej. 

 Trådene vil bl.a. blive trukket næsten 1000 år tilbage og frem 
til bygningen af kongevejen i 1790-erne. Afholdelsen af den før-
ste demokratiske folkeafstemning i 1841 på Niverød Kro, bygnin-
gen af Danmarks første plejehjem i 1891. Samt endelig tiden fra 
1960-erne og frem, hvor han vil fortælle om den hurtige udbyg-
ning fra landsby til en del af den moderne forstadsbebyggelse 
Niverød-Nivå.  

 

Torsdag 25. april kl. 19.30-21.30  

Guldfeberen raser 

 Man kan næsten daglig i medierne høre 
historier om spændende skattefund fra oldti-
den og middelalderen over hele Danmark. 
Guldfeberen har ramt Danmark. En masse iv-
rige mennesker vandrer rundt med metalde-
tektorer i håb om at finde danefæ. 

 Afdelingsleder og arkæolog, Esben 
Aarsleff, Museum Nordsjælland, vil fortælle 
om en række forskelligartede fund. Fra de fi-
neste guldsmykker til ødelagte blykugler, som 
er kommet op af jorden de seneste år. Han vil 
komme ind på baggrunden for fundene. Var 
de uheldige tab, gemte skatte eller blot tegn 
på aktiviteter i fortiden? 

 

Metaldetektor. 



Torsdag 26. september kl. 19.30-21.30                                                                          

Brønsholmdals historie  

 Historikeren, cand.mag. Niels Storgaard Simonsen, Karlebo 
Lokalhistoriske Forening, vil fortælle om Brønsholmdals spæn-
dende og fantastisk brogede historie, der startede i 1799 og slut-
tede knap 200 år senere.  

 Det er historien om en klædefabrik, en kirke, en hørbered-
ningsanstalt, en stivelsesfabrik, et kolerasygehus, arbejder- og 
husvilde-boliger, en fattig- og arbejdsanstalt, en børneskole, en 
sindssyge- og idiotanstalt, et sygehjem, et alderdomshjem, et 
plejehjem, et rådhus - og endelig almene- og privatboliger samt 
et medborgerhus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag 31. oktober kl. 19.30-21.30 

Krig og besættelse i Nordøstsjælland 

 Historiker Bjørn Westerbeek Dahl, Nivå. Formand for Selska-
bet for Københavns Historie, vil fortælle om svenskernes besæt-
telse af Danmark 1658-1660 samt hærgen i Nordøstsjælland og 
Enevældens indførelse i 1660. 

Brønsholmdal, Den røde Bygning 



Torsdag 28. november kl. 19.30-21.30 

Broerne gennem tiderne 

 Cand.polit. Peter Aarby fortæller om broerne gennem tiderne 
i vores kommune, med særlig vægt på broerne i det tidligere 
Karlebo Sogn og Kommune. 

 

 

Andre aktiviteter 
 

Torsdag 28. marts kl. 19.30-21.30 

Generalforsamling med efterfølgende foredrag 

Se omtalen af foredraget ovenfor. 

 

 

Konstruktionstegning af Jellebro,  

der fører Kongevejen til Helsingør over Nive Å. 



Torsdag 9. maj kl. 19.00-21.00 

Rundvisning i beredskabsbunkeren  
i Kokkedal Industripark  

 Rundvisningen ved Peter Aarby. Der er tale om en gentagel-
se af rundvisningen i 2018.  

Rundvisningen er kun for medlemmer! - Da der er begrænset 
plads i bunkeren, skal der ske tilmelding. Deltagelsen er gratis. 

Tilmelding kan ske til sekretæren, Bjørn Sandberg, men 
først fra mandag den 6. maj kl. 12.00,   

tlf. 61 30 29 80 eller mail: bjoern.sandberg@gmail.com. 

Mødested: Mølledammens P-plads i Kokkedal. Rundvisningen 
er gratis.  

 

Torsdag. 23. maj kl. 19.00-21.00 

Byvandring omkring  
Den Militære Klædefabrik i Usserød 

 Historiker, cand.mag. Niels Storgaard Simonsen, Karlebo Lo-
kalhistoriske Forening, vil være guide og fortælle om klædefa-
brikken, der blev grundlagt for mere end 200 år siden. Den var 
en vigtig arbejdsplads for mange indbyggere både i Hørsholm og 
Karlebo. Fabrikken blev en overgang drevet sammen med 
Brønsholmdals Klædefabrik i Kokkedal.  

Mødested: P-pladsen ved klædefabrikken. Deltagelsen er gratis. 
Alle er velkomne. 

 

Søndag 16. juni kl. 10.00-13.00 

Historisk cykeltur gennem landsbyens historie 

 I samarbejde mellem den lokale afdeling af Dansk Cyklist 
Forbund og Karlebo Lokalhistoriske Forening gennemføres den 
årlige historiske cykeltur. Turen udgår fra og slutter på Fredens-
borg Museum i Avderød. Ruten går fra Avderød til Karlebo, der-
fra videre over Gunderød og tilbage til Avderød. Turens længde 
er på 7-8 km.  

mailto:bjoern.sandberg@gmail.com


 Historiker, cand.mag. Niels Storgaard Simonsen, Karlebo Lo-
kalhistoriske Forening, vil undervejs fortælle om landsbyerne og 
deres historie helt tilbage fra 1761. Det år, hvor dronningen på 
Hirschholm Slot gav bønderne i Birkerød, Bloustrød og Karlebo 
Sogne skøder på deres fæstegårde, så de dermed blev selveje-
re.  

 Han vil bl.a. fortælle om, hvilken betydning dette, sammen 
med de øvrige landbrugsreformer, fik for den enkelte bonde og 
for samfundet. - Vi slutter cykelturen på Fredensborg Museum, 
hvor den medbragte mad kan indtages i den dejlige museums-
have. Alle er velkomne og deltagelsen er gratis. 

Mødested: Fredensborg Museum, Avderødvej 19, Avderød. Del-
tagelsen er gratis. Alle er velkomne. 

Karlebo bygade, ca. 1900 

Fotoet er formentlig taget,  

hvor Bassebækken løber under vejen. 



Torsdag 29. august kl. 19.00-21.00 

Rundvisning på /i Nivå Kirke og Kirkegård 

 Historiker Niels Storgaard Simonsen vil fortælle og vise rundt 
i kirken samt på kirkegården. Kirken, der i 1910 fyldte 100 år, er 
et bygningsværk, der kun blev til noget, fordi ejeren af Nivaa-
gaard, Johannes Hage, bidrog ganske betragteligt til kirkens 
byggeri. Nivå Kirke er desuden tilsyneladende bygget som en al-
mindelig landsbykirke, men er alligevel på flere måder overra-
skende anderledes.  

Alle er velkomne og deltagelsen er gratis. 

Mødested: P-pladsen ved Nivå Kirke 

 

Torsdag 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 min-
dehøjtidelighed for vore faldne soldater fra Karlebo Sogn. Minde-
højtideligheden afsluttes med et mindre traktement i Længen 
ved siden af kirken. Alle er velkomne. 

 

Fredensborg Museum 
 

Lørdag den 2. marts kl. 14-16 

Museet åbner for sæsonen 2019 samtidig med åbningen af mu-
seets store særudstilling i to etager med temaet:  

Kvindearbejde i gamle dage. 

 

Lørdag 30. november og søndag 1. december, kl. 11.00-16.00 

Museets årlige julemarked.  

Det traditionsrige og populære julemarked afvikles også i 2019. 
Gratis adgang. 


