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Program 2020  

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

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

 

Torsdag 27. februar kl. 19.30-21.30 

Brønsholmdals historie  

Historikeren, cand.mag. Niels Storgaard Simonsen, Karlebo Lo-
kalhistoriske Forening, vil fortælle om Brønsholmdals spændende 
og fantastisk brogede historie, der startede i 1799 og sluttede 
knap 200 år senere.  

Det er historien om en klædefabrik, en kirke, en hørberednings-
anstalt, en stivelsesfabrik, et kolerasygehus, arbejder- og husvil-
deboliger, en fattig- og arbejdsanstalt, en børneskole, en sindssy-
ge- og idiotanstalt, et sygehjem, et alderdomshjem, et plejehjem, 
et rådhus - og endelig almene- og privatboliger samt et medbor-
gerhus. 

Brønsholmdal  1993. 

Da ’Den gule Bygning’ var rådhus  og ’Den røde Bygning’ plejehjem og -center. 

Foto: Stephen Catchpole.                                                FredensborgArkiverne 
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Torsdag 26. marts kl. 19.30-21.30.  

(Kun for medlemmer p.g.a. generalforsamling) 

Slægten Hage 

Bent Skov Larsen vil i dette foredrag fortælle om Hage-slægten, 
der stammede fra Holland. Slægten fik stor betydning i Det dan-
ske samfund. Flere af slægtens medlemmer sad i Rigsdagen, og 
ikke mindst Johannes Hage, Nivågård, kom til at betyde rigtig 
meget for den lokale udvikling. 

 

Torsdag 30. april kl. 19.30-21.30  

Min tid med Karlebo kommune (1965-2002) 

Forhenværende skattechef i Karlebo Kommune, Karsten Bern-
stein, vil fortælle om 37 år ved kommunens administration. Han 
startede som elev på kommunekontoret i Avderød, hvor der var 
12 ansatte, og gennemlevede her en helt fantastisk udvikling. En 
udvikling, der var skabt under lederskab af først 2 sognerådsfor-
mænd og senere 4 borgmestre. Han vil fortælle om dagligdagen 
på rådhuset, spændende episoder blandt fremtrædende ansatte 
og ikke mindst byrådets medlemmer. Og om, hvordan det var at 
være under administration af Indenrigsministeriet, om hvordan 
de ansatte fik ordre til at være dus. Forvent en hyggelig aften og 
få en bedre indsigt og større forståelse omkring en udvikling fra 
papir og blyant, via maskiner til det papirløse samfund. 

 

Torsdag den 28. maj kl. 19.30-21.30 

Fredensborg Arkiverne – hvad kan de bruges til?  

Arkivar Lise Schifter, Fredensborg Arkiverne, fortæller om, hvad 
arkivernes mange og forskelligartede arkivalier kan bruges til, og 
om hvordan forskellige kilder bruges bedst muligt ud fra et kilde-
kritisk synspunkt. Der er stort set ikke den detalje om lokalområ-
dets historie, der ikke kan findes på Fredensborg Arkiverne, som 
rummer både de 2 lokalhistoriske arkiver fra Karlebo Kommune 
og Fredensborg-Humlebæk Kommune. Samt den nuværende 
Fredensborg Kommunes arkiver. 
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Torsdag 29. oktober kl. 19.30-21.30 

Elgen ved Fredtoften og andre skrøner  
fra årets udgravninger i Nordsjælland 

Afdelingsleder i Arkæologisk afdeling på Museum Nordsjælland, Es-
ben Aarsleff, vil fortælle om de kommende udgravninger i 2020. Dis-
se vil byde på mange spændende udgravninger fordelt i Nordsjæl-
land. Omfattende byudvikling især omkring Hillerød betyder, at man-
ge nye fund vil komme for dagen. samt forhåbentlig yderligere dele 
af en elg, som fremkom ved Fredtoften, øst for Karlebo i 2019. 

Blandt fundene i 2019, som præsenteres i foredraget, er en ned-
brændt vandmølle fra middelalderen, Nordsjællands største jernal-
derboplads, en offermose fra jernalderen, fiskesystemer og boplad-
ser fra bondestenalderen,  

Jordarbejderne på Fredtoften i 2019 medførte, at drænrørene skulle 
fornyes, og i den ene drængrøft dukkede der rester af en tilskåret 
elg-tak op, sammen med lidt tilhugget flint. Flinten og takken hører til 
i tiden omkring 8.000 f.Kr. Fund af en elg-tak er bestemt ikke hver-
dagskost, og det bliver spændende at finde ud af, om der ligger flere 
fund på Fredtoften. 

 

Torsdag 26. november: Kl. 19.30-21.30  

Godsejer Johannes Hage. Danmarks sidste patriark 

 Historikeren, cand.mag. Niels Stor-
gaard Simonsen, fortæller om gods-
ejer Johannes Hage og hans omfat-
tende virksomhed, lokalt, nationalt 
og internationalt. Hans betydning for 
den lokale historie og de nulevende 
slægter er ganske væsentlig, især 
for hele Nivå området, både som 
teglværksejer, kirke- og skolebyg-
ger, plejehjemsejer, kunstsamler, 
hans godgørenhed og meget mere. 

 

 

Johannes Hage o. 1920. 

FredensborgArkiverne 
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Andre aktiviteter 
 

Torsdag 26. marts kl. 19.30-21.30 

Generalforsamling, med efterfølgende foredrag 

Se omtalen af foredraget ovenfor. 

 

Søndag 21. juni kl. 10.00-13.00 

Historisk cykeltur fra Nivå Camping  

til Fredensborg Museum 

I et samarbejde mellem den lokale afdeling af Dansk Cyklistforbund 
og Karlebo Lokalhistoriske Forening gennemføres den årlige histori-
ske cykeltur. Ruten går fra Nivå Camping gennem det smukt bevok-
sede søområde, der tidligere blev anvendt som lergrave af de om-
kringliggende teglværker. Forbi Nivå Teglværks Ringovn og Nivå-
gård. Derfra videre ad den nordlige sti langs Nive Å, forbi Nivå Kirke 
ad Møllevej til Vejenbrød for at slutte i Avderød på museet. Historike-
ren, cand.mag. Niels Storgaard Simonsen, vil være guide under tu-
ren og bl.a. fortælle om den engang så betydningsfulde teglværksin-
dustri i området. Og om godsejer Johannes Hages store betydning 
for hele Nivå området. 

Turen slutter på Fredensborg Museum, Avderødvej 19, 2980 Kokke-
dal, hvor deltagerne er velkomne til at indtage deres medbragte mad 
i den smukke museumshave. 

Mødested: Indkørslen til Nivå Camping, Sølyst Allé, 2990 Nivå.  
Deltagelsen er gratis og alle er velkomne. 

 

Torsdag 20. august kl. 19.00-21.00 

Rundvisning i Karlebo Kirke og på kirkegården 

Historikeren, cand.mag. Niels Storgaard Simonsen vil vise rundt og 
fortælle om kirkens 900 år lange og interessante historie, der afspej-
ler sig i kirkebygningen, dens inventar og udsmykning. Præstemor-
det i Karlebo i 1659 og de mange begravelser under kirkegulvet vil 
også være en del af fortællingen. Der sluttes af med en rundvisning 
på kirkegården, hvor han vil fortælle om nogle særlige grav- og min-
desten.  

Mødested: Ved kirken. Deltagelsen er gratis og alle er velkomne. 
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Lørdag 5. september kl. 15.00-17.00 

Mindehøjtidelighed for vore faldne soldater  

fra Karlebo Sogn 

I samarbejde med Karlebo Menighedsråd og Fredensborg Kommu-
ne afholdes på Karlebo Kirkegård samt i kirken en mindehøjtidelig-
hed for vore faldne soldater fra Karlebo Sogn. Mindehøjtideligheden 
afsluttes med et mindre traktement i ’Længen’ ved siden af kirken. 
Alle er velkomne. 

          

         Torsdag den 10. september kl. 19.00-21.00 

 Besøg og rundvisning på Karlebogård 

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.  

NB! Kun for medlemmer og tilmelding er nødvendig, da der kun 
er plads til max. 30 deltagere. Deltagelsen er gratis. 

Fra mindehøjtideligheden i 2018. 

Foto: Flemming Jappsen 
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Tilmelding kan ske til Bjørn Sandberg, men først fra mandag 
den 7. september kl. 12.00 på  tlf. 61 30 29 80 eller mail: 
bjoern.sandberg@gmail.com. 

  

Fredensborg Museum 

Søndag dag den 1. marts kl. 13.00 

Særudstillingen i to etager fra 2019, ”Kvindeliv – fra ildsted til 
komfur”, fortsætter. Samtidig åbner ligeledes en særudstilling med 
fotos af H.M. Dronningen i anledning af majestætens 80-års fød-
selsdag. Billederne er taget i perioden 1963-1973 af pressefotograf 
John Stæhr Andersen.  

 

Karlebogårds hovedbygning. 
FredensborgArkiverne 

mailto:bjoern.sandberg@post.tele.dk
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Besøg Fredensborg Museum  

Se den populære særudstilling ”Kvindeliv – fra ildsted til komfur” 

Se også museets fotoudstilling i anledning af  
H.M. Dronningens 80-årsdag 

Udstillingerne varer indtil 31. oktober og der er gratis adgang. 

Museet har åbent alle dage undtagen mandage kl. 13-16. 


