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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” 

Karlebo Lokalhistoriske Forening 
Fasanvænget 531, 

2980 Kokkedal 

Tlf.: 23 41 54 40 

niels.storgaard@email.dk 

http://www.lokalhistoriske-forening.dk


Foredrag 
 

Sted: Egedal Kirkes foredragssal, Egedalsvej 3, 2980 Kokkedal.  
Entré: 25,00, incl. kaffe. 
Foredragene er åbne for alle undtagen 31. marts, hvor der også afholdes gene-
ralforsamling.  
 

Torsdag 24. februar kl. 19.30-21.30 
 

Karlebo Kommunes nyere historie 

 Som en opfølgning på forhenværende økonomichef i Karlebo Kommune, 
Karsten Bernsteins foredrag den 25. november 2021, med titlen ”Min tid med 
Karlebo Kommune (1965-2002), vil historikeren, cand.mag. Niels Storgaard Si-
monsen, fortælle om Karlebo Kommunes nyere historie.  

 Vi skal følge udviklingen fra 1960-erne, hvor grunden blev lagt til Karlebo 
Kommunes enestående hurtige forvandling fra landbokommune til moderne 
forstadskommune. Indbyggertallet steg fra 4.500 i 1970 til mere end 19.000 
blot 10 år senere.  

 Foredraget vil omhandle den byplanmæssige, erhvervsmæssige, økonomi-
ske, politiske samt sociale udvikling i perioden. 

 

Torsdag 31. marts kl. 19.30-21.30 
 

En historisk vandring i vores kommune 
Kun for medlemmer p.g.a. generalforsamling samme aften 

 

 Lokalhistorikeren, cand.polit. Peter Aarby, har samlet oplysninger om en 
lang række historiske seværdigheder i form af tekst og billeder. Det gælder ikke 
mindst for Karlebo Sogns vedkommende, hvorfra de fleste historiske steder, der 
indgår i samlingen, stammer.  Peter Aarby bringer os ved hjælp af denne sam-
ling af billeder og historiske data igennem en del af vores sogns historie.  
Peter siger om sit foredrag:  
 ”Bevæger man sig rundt i vores kommune støder man ustandselig på lokali-
teter, bygninger, møller, veje, broer, kirker, kroer, gravpladser, havne, forsvars-
anlæg m.v. samt ikke mindst de gamle landsbyer, som fortæller om både egnens 
og Danmarks historie.”  



Torsdag den 28. april kl. 19.30-21.30 
 

Fredensborg Arkiverne - hvad kan de bruges til? 

 Arkivar, cand.mag. Marie Amstrup Møller, Fredensborg Arkiverne, fortæller 
om, hvad arkivernes mange og forskelligartede arkivalier kan bruges til, og om 
hvordan forskellige kilder bruges bedst muligt ud fra et kildekritisk synspunkt. 
Der er stort set ikke den detalje om lokalområdets 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. 

 

Torsdag den 29. september kl. 19.30-21.30 
  

Fredensborg Slotshave – historie og restaurering 

 Som et bidrag til Fredensborg Slots 300-års jubilæum i 2022, vil landskabs-
arkitekt, ph.d. Christine Waage Rasmussen, Styrelsen for Slotte og Kulturejen-
domme, fortælle om havens historie samt om det i 2014 afsluttede arbejde 
med at restaurere slotshaven. Et arbejde, som hun var den ansvarlige leder af. 
Christine er endvidere medforfatter til en bog om Fredensborg Slot og Slotsha-
ve, skrevet i samarbejde med kunsthistorikerne Bente Scavenius og Ulla Kjær. 

 

 



Torsdag 27. oktober kl. 19.30-21.30 
 

Udgravninger i Nordsjælland 

 Arkæolog og afdelingsleder for Arkæologisk Adeling på Museum Nordsjæl-
land, Esben Aarsleff fortæller:  

 ”I disse år oplever vi en stor anlægsaktivitet i Nordsjælland, og nye bolig- 
og industriområder skyder op overalt. Da de fleste udgravninger foretages for-
ud for anlægsarbejde, har arkæologerne haft travlt med at undersøge store om-
råder med masser af fund fra fortiden. Blandt de nyeste fund er en hel landsby 
med 10 gårde, som bliver anlagt i 6-700-årene e.Kr. og nedlagt i 1558. Men der 
er også foretaget omfattende udgravninger af ca. 10.000 år gamle bopladser 
fra maglemosekulturen med bevaret knoglemateriale.  

 Foredraget spænder vidt i tid og rum, og vi skal også se på de nyeste fund 
fra Fredensborg Kommune, hvor et større kabelarbejde forhåbentligt afdækker 
en masse spændende fund i foråret 2022.” 

Torsdag 24. november kl. 19.30-21.30 

Godsejer Johannes Hage -  
Danmarks sidste patriark 

 Historikeren, cand.mag. Niels Storgaard Simonsen, vil fortælle om godsejer Jo-

hannes Hage og hans omfattende virksomhed, både lokalt, nationalt og internatio-

nalt. Hans store betydning for den lokale historie - især for hele Nivå området - som 

ejer af teglværk og landbrug, bygger af plejehjem, skole, kirke, kunstmuseum, for-

samlingshus, hans godgørenhed og idealisme og meget mere  



 

Andre aktiviteter. 
 

Torsdag 31. marts kl. 19.30-21.30 
 

Generalforsamling med efterfølgende foredrag 

Se omtalen af foredraget ovenfor. 
 

Lørdag den 14. maj kl. 10.00 - ca. 13.00 
 

Historisk cykeltur langs Usserød Å 

 I samarbejde mellem den lokale afdeling af Dansk Cyklist Forbund og Kar-
lebo Lokalhistoriske Forening gennemføres den årlige historiske cykeltur.  

 Turen går langs Usserød Å fra Nordengen i Kokkedal via Usserød Mølle og 
Usserød Klædefabrik og slutter ved Egedal Byens Hus, Egedalsvej 2 i Kokkedal. 
Turen er på omkring 8 km. Historikeren, cand.mag. Niels Storgaard Simonsen, 



vil undervejs fortælle om Kokkedals nyere og ældre historie, samt om Usserød 
Mølles og Usserød Klædefabriks historie.  

 

Mødested: Ullerødvej ved Nordengen nr. 1, 2980 Kokkedal. Alle er velkomne og 
deltagelsen er gratis. 
                           .               

 

Søndag den 19. juni kl. 11.45 – ca. 18.00 
 

Bustur til frilandsmuseet Andelslandsbyen  

Nyvang 

 Et levendegjort museum fra perioden 1880-1950 fyldt med arbejdende 
mennesker, aktiviteter og udstillinger. I Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk 
kan man opleve livet og hverdagen i en lille andelslandsby. Der er brugsfor-
ening, andelsmejeri, kirke, landsbyskole, husmandssted, værksteder, butikker 
og meget mere. Rundvisning af omkring et par timers varighed. Deltagelsen er 
gratis og kun for medlemmer. 

 

Afgang fra Nivå Station kl. 11.45 og Kokkedal Station ca. kl. 12.00. Hjemkomst 
ca. 18,00. Tilmelding kan først ske fra onsdag den 8. juni. Nærmere herom vil 
tilgå. 



Torsdag den 25. august kl. 18.00-20.00 
 

Besøg på Håndværkermuseet i Hørsholm 

 Rundvisning på museet, der er indrettet i Hørsholm Mølles bygninger. Her 
har medlemmer fra Håndværkerforeningen de sidste 25 år indrettet et enestå-
ende kulturhistorisk museum, med en meget omfattende samling af genstande 
fra forskellige håndværk. Men der er også en samling af kirurgiske instrumenter 
fra det for længst nedlagte Usserød Sygehus, en genopstilling af interiøret fra 
det gamle Hørsholm Rådhus’ byrådssal. Samt en meget flot, stor og nøjagtig 
model af Hirschholm Slot.  

Adresse: Ved Møllen, 2970 Hørsholm. Alle er velkomne og deltagelsen er gratis.   

 

Mandag 5. september kl. 15.00-17.00 
 

Mindehøjtidelighed for vore faldne soldater fra 
Karlebo Sogn 

 I samarbejde med Karlebo Menighedsråd afholdes på Karlebo Kirkegård 
samt i kirken en mindehøjtidelighed for vore faldne soldater fra Karlebo Sogn.  
Mindehøjtideligheden afsluttes med et mindre traktement i Længen ved siden 
af kirken. Alle er velkomne. 
 

 

 



Torsdag den 15. september kl. 18.00-19.30 

 

                                           Byvandring i Karlebo Landsby 

 Historikeren, cand.mag. Niels Storgaard Simonsen, vil fortælle om nogle af 
de gamle bygningers historie i Karlebo Landsby. Fra Karlebo Skole med den år-
tusinde gamle langdysse, missionshuset Sela, telefoncentralerne og videre til 
Karlebo Kro (tidligere forsamlingshus), den gamle middelalderkirke og den gam-
le Karlebo Kro fra 1627, de to købmandsforretninger, de to andre små Karlebo 
skoler, smeden og hjulmageren samt meget andet. 

 

Mødested: Karlebo Skoles p-plads. Alle er velkomne og deltagelsen er gratis. 

Karlebo bygade o. 1900. 


