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       Generalforsamling 2020 
 

                  Bestyrelsens beretning for 2019 
 

 
Indledning 
Året 2020 har for Karlebo Lokalhistoriske Forening bestemt ikke været noget ønskeår. Men her deler 
vi naturligvis skæbne med resten af samfundet. Fra begyndelsen af marts måtte vi lukke Fredensborg 
Museum i 3 måneder indtil begyndelsen af juni. Og foreningens aktiviteter måtte vi suspendere indtil 1. 
september. Dette i håbet om, at til den tid gik det så nok fremad. Hvad det altså ikke gjorde.  
 
Men vi skal jo have generalforsamlingen afviklet inden årets udgang! Da vi i den grad befinder os i en 
force majeure-situation har vi besluttet, at generalforsamlingen afvikles, som det, vi kunne kalde for en 
”hjemme-generalforsamling”.  
 
Det er virkelig ærgerligt, for denne generalforsamling er nemlig historisk for foreningen. Vi skal vedtage 
nye vedtægter, gældende fra 1. januar 2021. Når disse vedtægter træder i kraft, har Karlebo 
Lokalhistoriske Forening - efter 44 år - ikke længere ansvaret for at drive Fredensborg Museum 
(tidligere Karlebo Museum). Og det kunne vel nok have affødt et par velmenende ”lokalhistoriske” taler 
samt en hyggelig snak blandt medlemmerne om de mange gode år. 
 
 

Æresmedlem 
Vi havde også håbet på at have kunnet hylde vores fantastiske ”hustømrer”, Knud Jørgensen, på 
generalforsamlingen ved at udnævne ham til æresmedlem. Han har de sidste mange år været os en 
enestående hjælp til at klare små og store håndværksmæssige opgaver på museet. Især har vi nydt, 
at han altid har udvist en utrolig beredvillighed til ufortøvet at træde til med sin hjælp, når denne 
behøvedes.  Og ikke mindst den store omhu, hvormed han altid udøver sit arbejde. Men vi har også 
nydt hans hyggelige selskab, hans gode humør, krydret med mange morsomme historier.  
 
Det betyder dog naturligvis ikke, at vi udsætter udnævnelsen af Knud til æresmedlem. Om kort tid vil 
formanden indfinde sig på Knud´s bopæl og her overrække ham et fint diplom, som bevis for hans nye 
værdighed. Naturligvis sammen med nogle gode flasker vin og blomster. – En kæmpestor tak til dig 
Knud! 
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Karlebo Lokalhistoriske Forening 

                                                          

               Bestyrelsesarbejdet 
Bestyrelsen har i 2019 afholdt 10 bestyrelsesmøder. Derudover har formanden udsendt nogle få 
orienteringer til bestyrelsen for at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne var velinformerede om de ting, 
der skete mellem møderne. Det er især på museumsområdet, dette var relevant. Idet foreningen jo 
også er en museumsforening, der havde den vigtige opgave at drive Fredensborg Museum, 
kommunens officielle kulturhistoriske museum.   
 

                                                  Foredrag 
Der har som sædvanlig været afholdt 6 foredrag i Egedal Kirkes foredragssal. Alle har været 
velbesøgte og hver gang med et deltagerantal på mellem 60 og 80. 
 

28. februar  
Museumsinspektør og historiker, Kristoffer Schmidt, Museum Nordsjælland, fortalte om, hvorfor 
Hørsholm gods blev krongods, og at Hirschholm Slot dermed overhovedet kunne bygges. 
 

28. marts 
Afholdt vi generalforsamling. Det sædvanlige efterfølgende foredrag holdtes af formanden, Niels 
Storgaard Simonsen, der fortalte om det gamle Niverøds historie.  
 

25. april  
        Afdelingsleder og arkæolog, Esben Aarsleff, Museum Nordsjælland, fortalte om en række 

forskelligartede fund. Fra de fineste guldsmykker til ødelagte blykugler, som er kommet op af jorden  
de seneste år. 
 

26. september  
Historikeren, cand.mag. Niels Storgaard Simonsen, fortalte, om Brønsholmsdals spændende og 
fantastisk brogede historie, der startede i 1799 og sluttede knap 200 år senere.  
 

31. oktober  
Historikeren Bjørn Westerbeek Dahl, Nivå, formand for Selskabet for Københavns Historie, fortalte 
om svenskernes besættelse af Danmark 1658-1660 samt hærgen i Nordøstsjælland og Enevældens 
indførelse i 1660. 
 

28. november 
Cand.polit. Peter Aarby fortalte om broerne gennem tiderne i vores kommune, med særlig vægt på 
broerne i det tidligere Karlebo Sogn. 
 

                                                             Andre aktiviteter 
9. maj  
Her gentog vi Peter Åarbys rundvisning 17. maj 2018 i beredskabsbunkeren i Kokkedal Industripark.  
 

23. maj 
Byvandring omkring Den Militære Klædefabrik i Usserød med historiker, cand.mag. Niels Storgaard 
Simonsen, som guide. Han fortalte om klædefabrikken, der blev grundlagt for mere end 200 år siden. 
 

 
16. juni  

I samarbejde med den lokale afdeling af Dansk Cyklist Forbund gennemførtes den årlige historiske 
cykeltur. Denne gang ”gennem landsbyens historie”. Turen udgik fra og sluttede på Fredensborg 
Museum i Avderød.  
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29. august  
       Historikeren Niels Storgaard Simonsen fortalte og viste rundt i Nivå Kirke samt på kirkegården. 

Kirken, der i 1910 fyldte 100 år, er et bygningsværk, der kun blev til noget, fordi ejeren af Nivaagaard, 
Johannes Hage, bidrog ganske betragteligt til kirkens byggeri. 

 
5. september Afholdt vi for femte gang en mindehøjtidelighed for vore faldne soldater fra Karlebo 
Sogn. Den smukke højtidelighed gennemførtes i et nært samarbejde med Karlebo Menighedsråd og 
sognepræst Kirsten Johansen.     
         

                       Udgivelser   

Foreningen har i 2019 haft to udgivelser. Den ene er Jørgen G. Berthelsens bog med titlen ”Fattigfolk 
i Nivaa – Husmænd, inderster og almisselemmer”. Den anden er Perter Aarbys bog om ”Møllernes 
historie i Fredensborg Kommune”. Begge bøger kan af foreningens medlemmer afhentes gratis i 
forbindelse med foredragene i foreningen eller på Fredensborg Museum i Avderød. 
 
 

      Medlemsbladet ”Rytterskolen” 
De sidste 12 år, har foreningen udgivet medlemsbladet ”Rytterskolen”. Redaktøren, Flemming 
Jappsen, har også i 2019 lavet et flot og informativt medlemsblad i samarbejde med Jens Erik 
Christiansen. 
 

                                            Hjemmesiderne 
Bjørn Sandberg har også i 2019 været webmaster på både museets og foreningens hjemmesider. 
Han har skabt nogle flotte hjemmesider, der er klare og overskuelige. Og med sin store erfaring og 
kunnen på området sørger han for, at siderne hele tiden er opdaterede. 
 
 

       Medlemstallet 
Medlemstallet ligger i øjeblikket på omkring 630. En svag tilbagegang p.g.a. dødsfald og fraflytninger. 
Men der kommer stadigvæk nye indmeldelser til, der så nogenlunde holder tallet stabilt. 
 

Fredensborg Museum 
 

                 De faste udstillinger 
 

Museet havde i 2019 6 faste udstillinger 
1. Landbohistorisk Udstilling på 1. sal 
2. Den historiske Skolestue, hvor vi også afvikler en del af skolebesøgene. 
3. Donse Krudtværk og Nivå Galejhavn,  

4. Kunstfliser fra Humlebæk og Nivå Flisefabrikker  
5. Udstillingerne i Vognporten og Museumshaven   
6. Fredensborg Slot og Slotshaves historie på Fredensborg Store Kro 

 

           Den årlige særudstilling og julemarkedet 

Temaet for særudstillingen var i 2019 ”Kvindeliv – fra ildsted til komfur”. En udstilling, der har betydet 
foreløbig besøgsrekord med over 1600 besøgende. På grund af succesen besluttedes det at forsætte 
udstillingen også i 2020. Ved Julemarkedet var der godt 300 besøgende. Altså knap 2000 besøgende 
i 2019.                 
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               Besøg og rundvisninger 
Derudover har vi i årets løb haft adskillige større og mindre grupper, der ønskede en rundvisning på 
museet, hvilket vi altid siger ja til. Også uden at forlange betaling, selv om rundvisningerne måske 
finder sted uden for den normale åbningstid, hvad de oftest gør af praktiske grunde, idet pladsen jo 
ikke er særlig stor på museet. 

                                                         Skoletjenesten 

De fleste børn, vi har haft på besøg, var fra Karlebo Udeskole. Denne omfatter ikke blot selve Karlebo 
Skole, men også Fredensborg Skole i selve Fredensborg. Der er tale om et fast aftalt samarbejde, 
som vi er meget glade for. Men der har også været skoleklasser fra Kokkedal Skole og fra Hørsholm 
Lilleskole. 

                                              Kustoderne 

Museet har i 2019 har haft åbent i 240 dage. Det har kun været muligt, takket være vore mange 
frivillige kustoder. Det er virkelig en overordentlig flot indsats, der her ydes, og som vi i bestyrelsen er 
utrolig glade for. Og også lidt stolte over. Alle kustoderne fortjener virkelig en kæmpestor tak herfor.  
 
 

                  Tak til vore frivillige hjælpere og samarbejdspartnere 

Det er overordentlig glædeligt, at såvel foreningen som museet generelt møder så stor en velvilje og 
opbakning. Det sker ikke blot blandt vore mange medlemmer, men også blandt mange andre 
historisk interesserede borgere. Og helt klart også fra politikernes side.  
 
Vi har ganske mange at sige tak til. Men det er altid risikabelt at begynde at takke bestemte personer, 
virksomheder eller institutioner, for så ender det næsten altid med, at der er nogen, der føler sig 
forbigåede.  
 
Så der skal her blot lyde en stor og en varm tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget, 
og fortsat bidrager til, at løfte foreningens og museets mange vigtige opgaver. 
 
12. oktober 2020 
 

På bestyrelsens vegne     
 
                                                        Niels Storgaard Simonsen  
 

          Formand 

 


