Generalforsamling 2021
Bestyrelsens beretning for 2020
Indledning
Året 2020 var for Karlebo Lokalhistoriske Forening - på grund af Corona pandemien - et
vanskeligt år, som det jo var for os alle. Fredensborg Museum måtte vi lukke en periode.
Og foreningens aktiviteter måtte vi suspendere indtil 1. september. Dette i håb om, at til
den tid gik det så nok fremad. Hvad det altså bestemt ikke gjorde. Hvilket vil fremgå af
beretningen her.

Karlebo Lokalhistoriske Forening
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen skulle have været afholdt senest med udgangen af marts måned
2020, hvilket p.g.a. forsamlingsrestriktionerne ikke var muligt. Vi havde så håbet på en
lempelse i restriktionerne, så den kunne afholdes i slutningen af september. Men dette
skete som bekendt heller ikke. Derfor besluttede bestyrelsen at afholde, hvad vi
benævnte en ”hjemme-generalforsamling”.
Dette betød, at samtlige medlemmer af foreningen fik tilsendt en indkaldelse, sammen
med regnskabet for 2019, budgettet for 2020, bestyrelsens beretning for 2019 samt
forslag til vedtægtsændringer. Sidstnævnte var nødvendiggjort af, at Fredensborg
Kommune skulle overtage driften af Fredensborg Museum fra og med den 1. januar
2021.
Bestyrelsen forslog bl.a. også, at kontingentet for året 2021 skulle nedsættes til det
halve. Dels fordi foreningen, p.g.a. Corona-pandemien, ikke havde kunnet tilbyde
medlemmerne ret meget i 2020. Og i 2021 så det heller ikke ud til, at vi ville kunne tilbyde
et normalt årsprogram.
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Bestyrelsesarbejdet
P.g.a. den stærkt nedsatte aktivitet i både foreningen og på museet, forårsaget af
forsamlingsrestriktionerne, var der ikke behov for at afholde mere end fem
bestyrelsesmøder i løbet af 2020. Men jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige jer
i bestyrelsen en stor tak for et virkeligt godt og konstruktivt samarbejde.

Foredrag
27. februar

Af samme årsag lykkedes det kun at gennemføre et enkelt foredrag, nemlig foredraget
om Brønsholmdals historie. Mens alle de andre planlagte foredrag måtte aflyses.
Andre aktiviteter
5. september
For sjette gang kunne vi - trods restriktionerne - afholde en mindehøjtidelighed for vore
faldne soldater fra Karlebo Sogn. Den smukke højtidelighed gennemførtes atter i et
nært samarbejde med Fredensborg Kommune, Karlebo Menighedsråd og sognepræst
Kirsten Johansen.

Medlemsbladet ”Rytterskolen”
Til gengæld er vi så - midt i al det triste - stolte over, at vores dygtige redaktør
Flemming Jappsen og ligeledes meget dygtige grafiker, Jens Erik Christiansen,
præsterede at lave tre flotte udgaver af medlemsbladet ”Rytterskolen” i 2020. Nemlig
sommer, efterår og vinterudgaverne. Dermed var disse blade så at sige et tiltrængt
plaster på ”Corona-såret”. Og vi gav vel derved også medlemmerne en følelse af, at
der stadigvæk var liv i deres gamle forening.

Hjemmesiderne
Bjørn Sandberg har også i 2020 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 sørgede han for, at siderne hele tiden var
opdaterede.

Medlemstallet
Medlemstallet ligger i øjeblikket på omkring 630. Vi har ikke haft udmeldelser p.g.a.
Corona-pandemien, men derimod har vi haft ikke mindre en 10 dødsfald. Der er samtidig
kommet en del nye indmeldelser, således at vi så nogenlunde holder skansen, hvad
angår medlemstallet.

Æresmedlem
Vi kunne også i 2020 udnævne vores fantastiske ”hustømrer”, Knud Jørgensen, til
æresmedlem. Han har de sidste mange år været os en enestående hjælp til at klare
både små og store håndværksmæssige opgaver på museet. Især har vi nydt, at han altid
udviste en utrolig beredvillighed til ufortøvet at træde til med sin hjælp, når denne
behøvedes. Og ikke mindst den store omhu, hvormed han altid udøvede sit arbejde.
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Men vi har også nydt hans hyggelige selskab, hans gode humør, krydret med mange
morsomme historier.
Da vi jo ikke kunne hylde Knud på en generalforsamling, kørte jeg i stedet for op til Knud
i Nivå og overrakte 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!

Fredensborg Museum
Lukning p.g.a. Corona pandemien
Jeg nævnte indledningsvis, at vi måtte lukke museet en periode. Det skete fra den 12.
marts og indtil den 2. juni. Hvor vi så kunne åbne mod, at der blev overholdt en række
restriktioner. Lukketiden fra marts til juni var imidlertid desværre netop den periode, hvor
vi normalt har flest gæster. Og der er nok ingen tvivl om, at da vi så åbnede igen, var
der mange, der holdt sig tilbage med at aflægge besøg, fordi de var bange for at blive
smittede.

Særudstillingen
Alligevel kan vi se tilbage på et ganske pænt besøg i 2020, nemlig med knap 800 gæster.
Det var særudstillingen, ”Kvindeliv – fra ildsted til komfur”, der tiltrak de besøgende. Den
kørte første gang i 2019, men vi valgte at lade den fortsætte også i 2020. Det betød, at
særudstillingen dermed blev den hidtil mest sete af vore 10 særudstillinger gennem
årene, nemlig med godt 2.300 gæster.
Men parallelt med denne særudstilling har vi også haft en lille særudstilling med fotos af
pressefotograf John Stæhr, Kokkedal. Han var i mange år ansat ved Berlingske Tidende
og man kan på museet se en række af hans gode, og også ikoniske, billeder fra
kongehusets liv. Optagelserne strækker sig fra 1962 til 1972, hvor dronningen er i
centrum, først som kronprinsesse og indtil hun ved faderen, kong Frederik 9.’s død, blev
landets nye statsoverhoved.
Gennem de sidste 13 år har vi lavet 10 forskellige særudstillinger, der alle har vist en
vinkel af Fredensborg Kommunes spændende og rige historie. Og her har vi lagt vægt
på, at dækkede historien i både den nordlige og den sydlige del af kommunen.

De 6 faste udstillinger
Også i 2020 havde vi seks faste udstillinger, de fem på museet i Avderød, mens en
udstilling var - og stadigvæk er - på Store Kro i Fredensborg.
1. Landbohistorisk Udstilling på 1. sal
2. Den historiske Skolestue, hvor vi også har afviklet en del af vore mange
skolebesøg.
3. Donse Krudtværk og Nivå Galejhavn
4. Kunstfliser fra Humlebæk og Nivå Flisefabrikker
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5. Udstillingerne i Vognporten og i museumshaven
6. Fredensborg Slot og Slotshaves historie på Fredensborg Store Kro
Nogen kalder museet museet ”det lille” museum i Avderød. Men jeg synes nu man i
stedet for bør kalde museet for ”det lille store museum” i Avderød. Det er rigtigt, at
arealmæssigt kan det umiddelbart se ud som lille, men intet andet museum har - i
bogstaveligste forstand - udnyttet hver eneste kvadratcentimeter på vægge og gulve til
udstillinger, som vi har gjort det på Fredensborg Museum. Desuden har vi jo også
udstillinger i både vognporten og i museumshaven. Alt i alt er der udstillet mere end ét
tusinde forskellige genstande, opdelt i fem forskellige udstillinger, med hver sit tema.
Dertil kommer så også de ti skiftende særudstillinger.
Sammenligner vi derfor med andre museer i f.eks. Nordsjælland, kan vi sagtens måle
os med dem, hvad angår udstillingernes omfang. Men særligt vigtigt for os har det været,
at professionelle fagfæller desuden har vurderet udstillingernes kvalitet som liggende på
et højt museumsfagligt niveau. Gennem de sidste 10 år har vi på museet haft mere end
12.000 gæster. Og også fra dem har vore kustoder modtaget mange positive
kommentarer til udstillingerne.

Rundvisninger
Vi nåede i 2020, den 12. marts, kun at afholde en enkelt rundvisning. Derudover måtte
vi så - p.g.a. Corona pandemien – aflyse tre yderligere planlagte rundvisninger.

Skoletjenesten
Skoletjenesten har gennem årene været en stor succes og man kunne næsten kalde
den museets ”kronjuvel”. De sidste 10 år har mere end 1.500 skolebørn besøgt museet.
I 2014, hvor man fejrede 200-året for den danske folkeskoles fødsel, havde vi besøg af
næsten 500 skolebørn! Men i 2020 måtte vi desværre aflyse besøg af fem skoleklasser.
Og vi nåede - p.g.a restriktionerne - derfor slet ikke at få gennemført nogle skolebesøg i
2020 overhovedet.
Det har vist sig, at den bedste form for historieundervisning af børn er at lade dem prøve
virkeligheden, som den var engang. At lade dem komme ud på museet, lade dem sidde
ved den slags skoleborde, deres bedste- eller oldeforældre sad ved. Lade dem prøve
skrive med pen og blæk, prøve skrive med griffel på en skifertavle, prøve bruge en
kugleramme og meget andet.
Og i ”frikvarteret” i museumshaven lade børnene lege med historisk legetøj. Lade dem
gå på stylter, kaste med hestesko o.s.v. eller måske prøve at blive ”pint” på træhesten,
som bonden blev det engang, når ridefogeden ikke syntes, at han passede sit arbejde
ordentligt.
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Vi har gennem årene haft besøg af skoler fra store dele af Nordsjælland og endog
København, altså ikke blot fra Fredensborg Kommune. Ja, selv DR og TV2 har et par
gange kunnet bruge den meget autentiske skolestue til nogle optagelser.

Kustoderne
De sidste 10 år har museet haft åbent i omkring 240 dage årligt, og med seks
åbningsdage om ugen. Dette har kun været muligt, takket være vore mange frivillige
kustoder. Det er virkelig en overordentlig flot indsats, disse har ydet, og som vi i
bestyrelsen har været utroligt glade for. Og også lidt stolte over. Alle kustoderne fortjener
virkelig en kæmpestor tak herfor.

Museets indretning
I 2011 skete der en tredobling af udstillingsarealet med indretningen af 1. sal til
udstillingsområde samt bygningen af vognporten i haven. På det digitale område blev
der hver åbningsdag tændt for ikke mindre end 7 videoskærme, der alle supplerede
udstillingerne.
Vi har også haft den gode oplevelse, at HM Dronningen og HKH Prins Joachim har
besøgt udstillingen om Fredensborg slot og Slotshaves historie på Store Kro i
Fredensborg. Endelig bør det nævnes, at vi, i rummet med særudstillingerne, kunne
slutte vort arbejde på Fredensborg Museum med installeringen af 8 smukke
udstillingsmontrer med tilhørende borde og belysning. Vi modtog denne flotte gave fra
HM Dronningen i slutningen af 2020. Montrerne havde på Fredensborg Slot tidligere
rummet HKH Prins Henriks store samling af jadefigurer.

Afslutning
Historien foreningen
Karlebo Lokalhistoriske Forening blev stiftet i 1976 af nogle ildsjæle, med henblik på at
skabe et lokalhistorisk museum. Samtidig fik de stillet den såkaldte rytterskole i Avderød
til rådighed. Det skulle imidlertid vise sig, at kommunen dermed lagde grunden til, hvad
man kunne kalde en ”tre-i-én-er”. For disse ildsjæles store flid og energi førte i første
omgang til skabelsen af et lokalhistorisk arkiv, der ”fløj af reden” allerede 8 år senere i
1984. Her blev arkivet en afdeling under Karlebo Bibliotekerne, og med Merete Carstens
som arkivleder.
Mens ”arkivbarnet” som sagt ret hurtigt fløj af reden, så var ”museumsbarnet” noget
længere om at flyve af reden. Det trivedes godt sammen med ”moderen”, altså selve
foreningen. I år 2000 blev Rytterskolen, efter en grundig renovering, officielt erklæret for
museum med skilte og det hele. Men så nu - den 1. januar 2021 - fløj endelig det sidste
”velskabte barn”, Fredensborg Museum, af reden.
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Tilbage er så ”moderen”, Karlebo Lokalhistoriske Forening. Med foredrag, byvandringer,
udgivelse af publikationer og meget mere. Og den vil snart, kan jeg love jer, atter være
”oppe i omdrejninger”, efter ufrivilligt at have været tvunget ud i den dybe ”Corona-dvale”.
Men alt i alt, så synes vi i bestyrelsen, at vi slutter den mere end 44 år lange æra med
manér. En 44 år lang æra, hvor vores forening har skabt både et lokalhistorisk arkiv og
et lokalhistorisk museum. Skal vi ikke give en hånd til de mange ildsjæle, der gennem
alle årene har bidraget til dette flotte resultat?

Tak til vore frivillige hjælpere og samarbejdspartnere
Det er overordentlig glædeligt, at såvel foreningen som museet generelt har mødt en
stor velvilje og opbakning. Det er ikke blot sket 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 forbigået.
Så, der skal her blot lyde en stor og en varm tak til alle, der på den ene eller anden
måde har bidraget til at løfte foreningens og museets mange vigtige opgaver.
Tak for ordet!
På bestyrelsens vegne
Niels Storgaard Simonsen
Formand
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