Lokalhistorie
midt i
Nordsjælland

En alternativ mulighed for at søge slægtsoplysninger i Nordsjælland
Benyt arkivalierne fra
”Forsikringen for Rørlig Eiendom for den mindre Landbostand i
Frederiksborg Amt” - kaldet ”Søborgkassen”.
Kom til lokalarkivet i Alsønderup og kig i de 19 arkivkasser m ed forsikringsprotokoller.
Forsikringen virkede i 107 år fra 1868 til 1975 i sognene fra Helsingør til Hundested, og fra
Nordkyst til Nr. Herlev, Harløse, Meløse, St. Lyngby, Ølsted, Kregm e.
Havde du slægt i disse dele af Nordsjælland, så kom og se, om de havde forsikret der.
Hvis ja, så fortæller protokollerne dig alt, hvad de ejede. Vi hjælper dig m ed at søge
Se på næste side, hvordan du finder til lokalarkivet i Alsønderup, og om åbningstider.
Læs om det spændende forsikringsarkiv inde i bladet.

Dette er Lokalhistorisk Nyt nr. 2, maj 2007, 4. årgang, fra

Lokalhistorisk Arkiv & Forening
for Alsønderup & Tjæreby Sogne
- et arkiv for almindelige menneskers historie 1

LOKALHISTORISK ARKIV & FORENING FOR ALSØNDERUP &
TJÆREBY SOGNE
Arkivet er åbent alle m andage 18,30-22.00 Anden tid kan aftales med arkivleder Lissi Carlsen.
Arkivets beliggenhed: Kør til Alsønderup og ad Baunevej ( vejen til Bendstrup) forbi skolen. Drej
lige herefter ind ved skiltet til institutionen ”Rønnehuset”, Baunevej 12. Gå til skolebygningen til
højre og ned ad kældertrappen og ind til lokale 014.
Arkivets post-, telefon- og e-mail-adresse : Arkivleder og kasserer Lissi Carlsen, Damvej 12,
V. Strødam, 3400 Hillerød. Tlf. 48 28 64 49. E-mail: lissi@carlsen.mail.dk
Årskontingent i 2007: Personlige medlemmer: 80 kr. Samboende par i alt 125 kr. :
Sponsorkontingent for virksomheder, institutioner, foreninger: mindst 500 kr., gerne meget gerne
313 personlige m edlemmer betalte kontingent i 2006.
Regnskab i 2006 Indtægter: 53.154 kr. Udgifter: 50.701 kr. Beholdning 31.12.2006: kr. 3.060.
Bankkonti. BG-Bank kt. nr. 109 – 7938. Nordea Bank kt. nr 8968504194 CVR-nr. 30320573
Dette m agasin Oplag 500 stk. 4 gange årligt. Redaktør: Ole Blåkilde. ISSN nr: 1603-7561.
Modtagere: Medlemmerne, presse og medier, medlemmer af Hillerød Byråd, andre arkiver o.l.
Eftertryk tilladt med arkivets og bladets navn som kildeangivelse.
Arkivet og foreningen drives af frivillige Ingen modtager løn eller andre ydelser herfor.

Med stor tak har arkivet i 2007 modtaget økonomisk støtte fra:
Hillerød Byråds Fritids- og Kulturudvalg, 3400 Hillerød.
Nordea Fonden, Nordea Bank, Slotsgade 44, 3400 Hillerød. Tlf. 48 20 11 11.
Dines Jørgensen & Co. A/S. Rådgivende Ingeniører F.R.I., Kirsebærallé 9-11, Ullerød,
3400 Hillerød. Tlf. 48260666. E-mail: dj@dj-co.dk www.dj-co.dk
Nordtag A/S v/ direktør Jørgen Simonsen, Mestervangen 7, 3220 Græsted,
Tlf. 48 36 36 36, fax. 48 36 36 30, www.nordtag.dk
DanBolig, Søderberg/Nielsen Aps, Frederiksværksgade 7, 3400 Hillerød.
Tlf. 48 24 21 11. Fax. 48 24 21 69. Hilleroed@danbolig.dk
Ti-kanten Farvehandel, Københavnsvej 2-4, 3400 Hillerød, tlf. 48 28 50 49 &
malermester Niels Ole Jensen, Hillerødvej 6, Alsønderup, 3400 Hillerød, tlf. 48 28 50 49.
VVS Allan Kristiansen & Sønner, Aps., Aut. gas-, vand- & fjernvarmemestre,
Sydskrænten 8,Tulstrup,3400 Hillerød. Tlf.48286240. E-mail:info@ak-s.dk Fax.48285247.
Tømrer Lodberg, Aps., Syrenvej 1, Tulstrup, 3400 Hillerød, Tlf. 48 28 65 34.
Bil 21 28 68 29. Fax 48 28 65 36.
HHM Ejendomme A/S. Ejendomsudvikling og –rådgivning.
Bragesvej 4, 3400 Hillerød. Tlf. 48 26 37 37. www.hhmejendomme.dk
Harløse VVS, Aut. Gas-, vand- og sanitetsmester, Harløsevej 172, 3400 Hillerød.
Tlf. 28 25 04 49
www.harloesevvs.dk - vvs@harloesevvs.dk
Hallum Elektric, Aut. El-installatør, Tulstrup Have 9, Tulstrup, 3400 Hillerød.
Tlf. 48 28 78 13 .Mobil 22 90 78 13. www.hallumelektric.dk - fh@hallumelektric.dk
Grundejerforeningen ”Lyngbakken”, Alsønderup, 3400 Hillerød.
Danske Bank, Hillerød Afd., Slotsgade 44, 3400 Hillerød, tlf.
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e-mail:

Hvordan havnede arkivalierne fra et helt forsikringsselskab i lokalarkivet i Alsønderup ?
Da gårdejer Lars Henning Sørensen, Alsønderup, i 1990 solgte sin gård på Pibe Møllevej i
Alsønderup, skænkede han Lolkalarkivet for Alsønderup & Tjæreby Sogne to vægtige
samlinger af arkivalier.
Den ene var fra hans fars og hans egen bestyrelsestid i Alsønderup Skytte-, Gymnastikog Idrætsforening, 37. Kreds. Det fortæller vi måske om en anden gang.
Den anden samling var arkivalierne i tykke, store protokoller fra

” Forsikringsforeningen for Rørlig Eiendom for den mindre
Landbostand i Frederiksborg Amt” – kaldet ”Søborgkassen.”

Foto: Gårdejer Lars Henning Sørensen, Alsønderup (1914-2006),formand for 37. kreds,
Alsønderup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening 1945-50 og 1956-58. Formand for
forsikringsselskab et ”Søb orgkassen” 1968–1975. Indvalgt i Alsønderup Sogneråd og
sognerådskasserer 1966--1970. Indvalgt i Hillerød Byråd 1970 til 1974. Bestyrelsesmedlem i mange år i ”Kulsviergården”, forsamlingsbygningen og idrætshallen i Alsønderup. Lars Sørensen var b estyrelsesformand i forsikringsselskab et ”Søb orgkassen”, til
denne i 1975 fusionerede med et tilsvarende selskab ”Holb ækkassen”. To af ”Søb org3

kassens” b estyrelsesmedlemmer indtrådte så i ”Holb ækkassens” b estyrelse, det var Lars
Sørensen og Oscar Jensen, Huseb y, gennem mange år også formand for Helsinge Brugsforening.

Dette blads opdeling:
Først fortæller vi om Søborg-kassens opbygning, funktion og spændende historie.
Så følger en beskrivelse af
de protokoller, som vi har over Søborgkassens
forsikringstagere, hvor man ned til de mindste detaljer kan læse, hvad de ejede og havde
forsikret.
Så følger en oversigt over forsikringsprotokollerne efter forsikringens kredse i sognene
eller landkommunerne, hvor der er angivet navne på de lokaliteter, hvor der boede
forsikringstagere, samt med oplysning om de yderår, som protokollerne omfatter, og hvor
mange i det sogn eller den landsby, som i protokollens periode havde tegnet forsikring i
selskabet. Forsikringens opbygning er sogne eller byer, og hver sogneprotokol begynder
med nummererede personnavne i den rækkefølge, hvori de har indmeldt sig i
forsikringen. Der henvises til den side i samme protokol hvor den forsikrede er anført –
med dato for sin indmeldelse – og så en fortegnelse over alt løsøre med prisansættelse for
hver enkelt genstand, som er omfattet af forsikringen.
Enhver kan derfor med lidt bistand fra arkivmedarbejderne søge i forsikringens protokoller.

Forsikringens stiftelse og periode.
Der blev anvendt samme bestyrelsesprotokol gennem 107 år fra forsikringens stiftelse den 16.
juli 1868, til den fusionerede med ”Holbækkassen” og ophørte den 11. september 1975.
Forsikringen var i alle disse år ledet af en valgt bestyrelse med en arbejdende formand.

Den nu 139 år gamle bestyrelsesprotokol er påbegyndt i den tid, hvor man endnu anvendte gotisk håndskrift – ”dansk skrift” kaldtes det dengang – kun person- og stednavne
skrev man med, hvad man dengang kaldte ”latinske” bogstaver, hvilket er de håndskriftsbogstaver, som vi bruger i nutiden.
Ved forsikringens stiftelse i 1868 havde pengene også, så langt tilbage som man kunne
huske, heddet daler, mark og skilling. Den 6.okt. 1868 indsatte forsikringen således 750
rigsdalere i Den Sjællandske Bondestands Sparekasse ved direktør C. Alberti, senior, og
den 7. sept. 1869 igen 550 rigsdalere.( Det var den Alb ertis søn, som b lev justitsminister i
1901 og i 1908 efter sin afgang fængslet for storb edrageri gennem mange år) Protokollen
indeholder også en afskrift af et brev fra 1868 fra gamle direktør Alberti, hvori han garanterer forsikringen lånemuligheder ”imod b ehørig Sikkerhed”, hvis det skulle blive nødvendigt.
Det var først godt seks år efter forsikringens oprettelse, den 1. januar 1875, at regeringen
indførte det her nymodens pengesystem med kroner og øre. Systemet var hidtil 1 rigsdaler = 6 mark = 96 skilling og 1 mark altså = 16 skilling, meget enkelt at regne med, mente
folk dengang. Men danskerne blev nu i 1875 tvunget til at veksle deres penge til det ny
system, således: 1 daler = 2 kroner, ½ rigsdaler = 1 krone, 1 mark = 33 øre, 1 skilling =
2 øre. Heldigvis svarede 2-kronen i størrelse og vægt helt til dalermønten, så i omgangssprog hed to-kronen en daler i over 100 år , til den blev gjort så lille som en 25øre.
.
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Det var vist også i 1875, at regeringen bestemte, at der i hele den offentlige sektor og
undervisningen fremover skulle anvendes latinsk håndskrift – og ikke gotisk, som man
hidtil havde brugt. Og der var mange offentlige, håndskrevne skrivelser, for det var før
skrivemaskinens opfindelse. Der blev skrevet i hånd med fjerpennens afløser, et penneskaft med påsat stålpen, som man jævnligt dyppede i et blækhus. Fyldepennen kom
først i brug ind i 1900årene, og kuglepennen dukkede først op i 1946.
Selv om Søborgkassen var et rent privat selskab bestående af landboere, så ser det ud
til, at man her fulgte skrivereformen i 1875. Referatet i protokollen fra generalforsamlingen
i 1874 er skrevet med gotisk håndskrift, men referatet fra generalforsamlingen i 1875 er
skrevet med latinsk – altså nutidig - håndskrift. Heldigvis for nutidens læsere er der ikke
brugt gotisk håndskrift i protokollerne over forsikringstagernes ejendele..
Udsnit af første side i forhandlingsprotokollen, skrevet i delvis gotisk håndskrift..

Der står:
Forhandlingsprotokol
for
Rørlig Eiendom for den mindre Landbostand
i
Frederiksborg Amt
som begyndte sin Virksomhed fra 1ste August
1868.
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Hvad var ”Rørlig Eiendom” ?
Modsætningen til ”fast ejendom” - altså til bygninger og jord - er ”rørlig ejendom”, altså
det, som kan flyttes, også kaldet ”løsøre”. I nutiden taler vi om ” indbo” , men som vi skal
høre senere, var rørlig ejendom ude på landet ikke kun indbo.
Fra dengang fra omkring 1800årenes begyndelse, hvor landboerne fik selveje på deres
ejendomme, blev det obligatorisk at holde bygningerne brandforsikrede i godkendte
selskaber for bygningsbrand. Ved selveje kunne man nemlig belåne ejendommene, og så
skulle der være sikkerhed for udlånernes penge. Brandforsikringspligten gælder faktisk
den dag i dag for al fast ejendom, som er belånt.
Men bygningsbrandforsikringen omfattede kun de ”nøgne” bygninger”, ikke det, der var i
dem, ”løsøret”. Der var dengang som nu ingen krav fra det offentlige om, at man skulle
have brandforsikret sit løsøre – sit indbo og sine redskaber..
Løsøre-forsikringsselskaber opstod derfor på grund af ejernes egen interesse i at dække
hinanden ind i fællesskab, så man var økonomisk nogenlunde sikret mod de tab, som
brand kunne forårsage på løsøret - så en brand ikke skulle kunne ruinere en. Næsten alle
bygninger havde jo dengang stråtag. Det medførte altid en risiko for brand, som også
ville ødelægge løsøret.

Forsikringens organisatoriske opbygning
I 1868 var man i en tid, hvor transportmidlerne her på egnen var ens egne ben eller
hestekøretøjer. Vi er forud for både cyklers og bilers tid. Meddelelser kunne man
overbringe via en person eller et brev, som kunne sendes med postvæsenet. Telefonen
var ikke opfundet, og det var brevkortet heller ikke.
Landets inddeling i kirkesogne og senere fra 1846 i sognekommuner byggede på, at der
ikke var større afstande inden for dem, end man kunne gå eller køre med hestekøretøj.
Disse afstande bestemte også strukturen i de erhvervsøkonomiske, kulturelle og politiske
foreningsdannelser, som opstod i anden halvdel af 1800-årene. Det var efter grundloven
og indførelsen af det, man kalder folkestyret med foreningsfrihed, og så
næringsfrihedsloven, som fratog købstæderne deres eneret til handel, håndværk og
industri.
Typisk herfor blev andelsmejerierne fra 1880-90erne, som skulle ligge i
hestevognsrækkevidde fra mælkeproducenterne..
Hvis man havde foreninger på lands- ellers amtsplan, så måtte de have en
afdelingsopdeling, svarende til sogne, sognekommuner eller landsbyer. Sådan var
Søborgforsikringen også struktureret. Der var en foreningsbestyrelse i toppen, og så var
der en kredsinddeling, som havde sogne eller landsbyer som centrum, men godt kunne gå
lidt ud over.
De danske Skytteforeninger, som også var begyndt i 1860-erne, var organiseret med en
overbestyrelse i hovedstaden, men så videre med amtsforeninger, hver med et antal
”kredse”, som hver omfattede et sogn eller en landsby. Den dag i dag bærer Alsønderup
Skytte- Gymnastik og Idrætsforening endnu sit oprindelige nummer fra sin stiftelse i 1885
som 37. kreds i Frederiksborg Amts Skytteforening..
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” Søborgkassen” byggede på en tilsvarende model i mindre skala.: En ”over”bestyrelse for
amtets område og ellers opdelt i sognekredse. Hvis ”kassen” havde 10 forsikringstagere i
et sogn, skulle de vælge en leder – kaldt kredsformand - for deres sogn og to
taksationsmænd. Disse udgjorde en slags sognebestyrelse og varetog samtlige selskabets
opgaver i ”deres” sogn. Her kunne man klare kontingentopkrævningen ved at den lokale
bestyrelse kunne gå fra hus til hus. Vi skal meget tæt på nutiden, før det blev sådan, at
folk kunne sende penge via bank og post. Pengeopkrævning foregik meget længe ved at
opkræverne gik fra hus til hus. Et sogn eller en sognekommuner passede meget godt til
en bestyrelses opkrævningsdistrikt til fods.

Niels Peter Christensen, Alsønderup, Søb orgkassens kredsformand i Alsønderup-Kreds i
knap 32 år fra 1.januar.1933 til han frasagde sig hvervet på grund af alder fra 1.
august.1964. Han havde guldb ryllup lige før fratrædelsen, og Søb orgkassens b estyrelse
” enedes om at paatænke dette med en Opmærksomhed ”:.

Hvordan forsikrede man sig ?
Selskabet kaldet ”Søborgkasen” blev stiftet i en tid uden inflation. Man fik med den
dansk-norsk-svenske møntunion fra 1875 guldmøntfod, så man i Nationalbanken kunne få
ombyttet sine pengesedler med guldmønter eller, hvis man havde sedler nok, med
guldbarrer. Under den første verdenskrig blev denne ombytningsret afskaffet, og den er
aldrig siden genindført.
Man levede i en tid med ret faste priser fra 1868 og indtil den første verdenskrig 19141918, som bragte uorden i så meget. Men indtil da kunne man altså forsikre sit løsøre i
faste priser, og det gjorde man i denne forsikring. En erstatning ved en brand udløste
altså ikke en erstatning efter de forsikrede genstandes nyværdi eller en nedskrevet
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markedsværdi, fordi de var brugt, men med det beløb, der var anført ud for dem i
forsikringsprotokollen, fastsat af forsikringens taksatorer.
Ved forsikringens tegning blev samtlige de forsikrede genstande noteret i forsikringsprotokollen med en pris for hver enkelt. Det var summen af disse priser, som man betalte
præmie efter. Og det var det noterede beløb for den enkelte genstand, som man fik i
erstatning, hvis genstanden brændte. Brændte der genstande, som ikke var udtrykkeligt
noteret i forsikringsprotokollen, så fik man ingen erstatning for dem.
Fra tiden efter 1. verdenskrig og fremover var der en mere ustabil prisudvikling, både ned
og op, men mest op. Selskabet holdt imidlertid fast i en sammenkædning mellem de
noterede genstande og deres noterede pris. Det medførte selvfølgelig, at forsikringstagerne af og til burde have selskabets stedlige taksationsmænd til at regulere de
beløb, som de enkelte genstande var forsikret for, og ikke mindst at få alle nyanskaffelser
skrevet ind med en pris, hvis der altså skulle være forsikringsdækning for dem. Derfor kan
vi læse, hvornår de anskaffede nye ting, f. eks. børnesenge – og altså hvornår de fik børn.

Der er enestående historiske kilder i forsikringens udtømmende optegnelser af samtlige ejendele hos de forsikrede.
Hvis dine slægtninge havde forsikret her inden for perioden
1868 til 1947/48, kan du i forsikringsprotokollerne læse
optegnelserne over samtlige deres ejendele.
Søborgkassen eksisterede i konkurrence med andre selskaber, men havde alligevel et
overraskende stort antal forsikringstagere her i sit område i en linje øst-vest fra Helsingør
til Frederiksværk/Hundested og rækkende ind i sognene syd for Arresø og Hillerød.
Sidst i dette blad giver vi en udførlig vejledning at bruge forsikringens protokoller, om
deres geografiske dækning og de tidsintervaller, de enkelte protokoller omfatter.

Hvordan fastsattes præmierne
Man havde et ret enkelt system. Den enkeltes forsikringssum rundedes op til hele 100 kr.
Hver 100 kr. kaldtes en forsikringsportion. For hver portion – altså for hver 100 kr., men
havde forsikret for – betaltes årligt et ørebeløb.
Det blev fastsat på hver
generalforsamling, og det var bestyrelsen, som indstillede beløbet på grundlag af årets
regnskab. De meget varierede skadesudbetalinger medførte store udsving. I starten
betalte man 6 til 10 øre pr. forsikringsportion, og f. eks i 1948 var man nået op på 20 øre.
svarende til 2 pro mille.
I enkelte år med ekstraordinært mange erstatninger kunne der opkræves ekstrapræmie,
og i andre af den slags år måtte forsikringen låne penge for at kunne klare udbetalingerne.
Men da de forsikrede alle hæftede solidarisk, var der jo altid sikkerhed for at få pengene
hjem, så forsikringen kunne opfylde sine forpligtelser.

Hvem var ”den mindre Landbostand i Frederiksborg
Amt ?”
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Af navnet kunne man tro, at det var ejere af mindre landbrugsejendomme – husmænd og
parcellister, som det nærmest myldrede med dengang, da amtet næsten udelukkende var
landbrugsland, og andre erhverv især levede af at forsyne landbruget og aftage og
forarbejde dets produkter.
Forsikringsprotokollerne viser imidlertid noget andet. Mange blandt initiativtagerne til
forsikringen og senere blandt dens bestyrelse, kredsformænd og taksationsmænd er ikke,
hvad man opfattede som af ”den mindre landbostand”, men gårdejere. Det er mange af
forsikringstagerne også, men da de mindre landejendomme var de fleste i området, ser
det dog også ud til, at disses ejere er flest blandt forsikringstagerne.. Ugifte landbrugsmedhjælpere – hver betegnet ”ungkarl” ” - og tjenestepiger forsikrer også i stort antal
deres få ejendele. Måske fortsatte de senere som gifte med et større indbo.
Ordet ”landbostand” dækker imidlertid heller ikke, at man nødvendigvis skal være
landmand, men blot at landboere er dem, der bor uden for købstæderne. Selvstændige
håndværkere, håndværkssvende og arbejdsmænd er der rigtig mange af, og i Tisvildeleje
og Rågeleje har f. eks den tids mange fiskere forsikret.
Men også andelsselskaber, foreninger og landkommuner forsikrer deres løsøre i selskabet. Der er en del små andelsselskaber, som ejer et fælles tærskeværk, og f.eks..
tyreholdsforeninger. Skytte- og gymnastikforeninger forsikrer deres rifler med tilbehør. og
gymnastikredskaber. Landkommuner forsikrer inventar, bøger og det sparsomme
undervisningsmateriel i deres skolebygninger – andre bygninger ejede de ikke dengang.
Principielt tegnede selskabet ikke forsikringer i købstæder, men alligevel er der – dog kun
ganske få – forsikringstagere i amtets købstæder, Helsingør, Hillerød, Frederiksværk og
Frederikssund. Og selv om bestyrelsen engang besluttede, at Fredensborg er for købstad
at regne, så sneg der sig også et par forsikringstagere ind med bopæl i Fredensborg. Men
vi skal mest op i tiden, før disse få inde i købstæderne dukker op i forsikringen..

Forsikringens geografiske udbredelse
Forsikringens stiftende møde med valg til alle poster afholdtes den 16. juli 1868 på Esrom
Kro. Der valgtes formand, næstformand og kasserer, samt kredsformænd i Søborg,
Græsted, Esbønderup og Blistrup sogne. I de følgende år kom der hurtigt forsikringskredse i følgende sogne eller sognekommuner: Vejby, Valby , Helsinge , Ramløse, Annisse, Alsønderup, Tjæreby, Tikøb, Tibirke, Lille Lyngby, (Nr.) Herlev, Melby, Mårum, og Ølsted. Der var også sideløbende en Søndre Esbønderup kreds og en
Ramløse Ny Kreds. Der ser ud til, at forsikringen i 1905 har nået sin største geografiske
udstrækning med i alt 20 kredse.
Forsikringen kom altså aldrig til at omfatte hele Frederiksborg Amt, men med de nævnte
20 kredse var udbredelsen alligevel ganske stor. En del forsikringstagere fortsætter i
selskabet, selvom de flytter lidt uden for forsikringsområdet, men ikke uden for amtet.
Endelig er der i alle kredse forsikret nogle få, som bor i et andet kredsområde. Dette
kunne måske bero på personlige relationer eller det modsatte til kredsformand og
taksatorer, men vi ved det ikke. Vi ved heller ikke, hvorfor der er to kredse i Esbønderup
og to i Ramløse.
I forsikringens første år er dens bestyrelse centreret om Søborg, Græsted og Esbønderup, og derfra stammer nok navnet i daglig tale ”Søborgkassen”. Hurtigt kommer der dog
folk ind også fra de vestligere sogne, og i 1888 beslutter generalforsamlingen, at
generalforsamlingerne fremover skal holdes på skift i Helsinge og i Græsted. Et senere
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forslag om at lade Store Lyngby Kro indgå i den turnus afvises af generalforsamlingen,
formodentlig fordi afstandene ellers kunne medføre et manglende sammenfald i deltagerkredsen af fremmødte, og det kunne jo forrykke kontinuiteten i den geografiske
fordeling i forsikringens ledelse.
At tyngden i selskabets ledelse rykkede noget vestpå, kan man dog se af, hvor
formændene kom fra. Fra 1932 til 1962 , i 30 år, var formanden husmand Niels Nielsen,
Ramløse, også i en årrække sognerådsformand i Annisse-Ramløse Kommune og amtsrådsmedlem, valgt af Venstre. Så blev Poul Christensen fra Nejlinge formand til 1968,
hvorefter gdr. Lars H. Sørensen, Alsønderup, blev formand, indtil selskabets ophør i 1975.
Med årene mærkedes der mere og mere konkurrence fra andre og landsdækkende
forsikringsselskaber. Samtidig steg kravene. Behovet for en professionel administration
med foreningsretlig viden, som man ikke havde, blev mere følelig, og til sidst førte
udviklingen så til fusionen med Holbæk-kassen i 1975 og Søborgkassens ophør.
I forsikringens arkivalier er ikke bevaret nogen vedtægt, men af protokollen ses, at der var
jævnlige vedtægtsændringer til behandling på generalforsamlingerne, fremkaldt af
udviklingen eller konkurrencen eller krav fra medlemmerne eller udefra. I 1947 kommer
der meddelelse fra Forsikringsrådet om, at det ikke er tilstrækkeligt, at det i protokoller er
angivet, hvad den enkelte har forsikret. Det skal fremgå af den enkeltes forsikringspolice.
Formand og kredsformænd må så i gang med at udskrive nye policer til samtlige
forsikrede. Der bevilges dem også ekstra honorar herfor. Fremover er kopien af policerne
så forsikringens bevis, og fra 1947-1948 ophører man med at indføre nye forsikringstagere
og ændringer i eksisterende forsikringer i forsikringsprotokollerne. Kopierne af alle
policerne er formodentlig overdraget ”Holbækkassen”, fordi forsikringerne videreførtes der
ved fusionen i 1975. De findes altså ikke i arkivet i Alsønderup.

Forsikringens kredse var:
Græsted Kreds
Søborg Kreds
Esbønderup Nordre Kreds
Søndre Esbønderup Kreds
Tikjøb Kreds
Blidstrup Kreds
Veiby Kreds
Tibirke Kreds
Helsinge Kreds
Valdby Kreds
Ramløse Kreds
Ny Ramløse Kreds
Annisse Kreds
Alsønderup Kreds
Tjæreby Kreds
Lille Lyngby Kreds
Nr. Herlev Kreds
Melby Kreds
Maarum Kreds
Ølsted Kreds.
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Kredsene dækkede landsbyerne i deres sogneområde, Tjæreby Kreds f.eks. også Harløse
og Ullerød. Nr. Herlev Kreds også Freerslev, Helsinge kreds også Laugø, Nejlinge, Ammendrup, Høbjerg, Tofte osv., men i hver kreds var der også enkelte forsikringstagere som
faktisk boede i en anden kreds.

Kort over sognekommuner og kirkesogne i Nordsjælland før sammenlægningerne af kommuner , lidt i 1966 og. 1968, og totalt i 1970. Fuldt optrukne linier er: grænser mellem
kommuner, punkterede linier er grænser mellem kirkesogne, hvor der er flere kirkesogne i
samme kommune.

Et eksempel på en forsikring – den hos
Peter Laurits Jensen, Pibemøllevej 28, Alsønderup
Den 1. aug. 1894 tegnedes løsøreforsikring af ”Ungkarl Peter Laurits Jensen, Møllehøj i
Alsønderup”.
Peter Laurits Jensen (1878-1952) var født på Læsø. Der havde hans far, Peter Jensen,
nemlig købt et par billige gårde. Faderen var ellers født i Alsønderup og som skilsmissebarn opvokset nok mest hos sin mormor og morfar på Møllehøj I Alsønderup. Efter
familietraditionen var jorden på Læsø sort sand, som intet udbytte gav, så faderen vendte
efter nogle år hjem. Han købte et husmandssted på Møllehøjvej i Alsønderup og var lidt
handelsmand ved siden af. Efter sine beretninger fra Læsø fik Peter Jensen tilnavnet
Læsøprangeren eller Per Læsø. Han havde en del børn, hvoraf flere rejste til USA..
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Sønnen Peter Laurits Jensen boede nok hjemme hos sin far på husmandsstedet på
Møllehøjvej i Alsønderup, dengang i 1894, da han forsikrede sine ejendele. Det tænker vi
os til, for han forsikrer nemlig ikke seng og sengeklæder, som han altså ikke selv ejede.
I forsikringsprotokollen opregnes den 1. august 1894, hvad Peter Laurits ejede og
forsikrede sådan her:
” 1 Skab 20 Kr, Gangklæder 135 Kr, Skjorter 35 Kr, Strømper 10 kr, Støvler, 25 Kr,
Hatte og Huer 15 Kr, 1 Paraply 5 Kr, 1 Jagtbøsse 20 Kr, 1 Uhr med Kæde 40 Kr, I alt
305 Kr. ”
I år 1900 sker der noget igen. I forsikringsprotokollen står under hans forsikring:
”Den 7, Marts 1900 et tilført følgende:
Gangklæder 150 Kr, 1 Bufet 50 Kr, 1 Kikkert 20 Kr, 1 Riffel 85 Kr, 1 Taske 5 Kr,
Messingtøj 10 Kr, 1 Cykle 200 Kr, Sølvtøj 60 Kr, 3 Tobakspiber 10 kr - i alt 859 Kr.
Peter Laurits var aktiv i Alsønderup Skytte- og Gymnastikforening og også en tid i bestyrelsen. Derfor ejede han en riffel. I vores arkiv har vi skydeprotokollerne fra skyttekredsens start i 1885 og til 1970. Heri kan man læse alle skytters navne og dato for deres
fremmøde på skydebanen og resultaterne for samtlige deres afgivne skud.
Tilbage til forsikringsprotokollen. Her står pludseligt om Peter Laurits Jensens forsikring:
Udgaar 1/8 1900. Forsikringsprotokollen bekræfter tidspunktet for, hvad vi ved, nemlig at
han flyttede til Helsingør købstad, hvor Søborgkassen ikke opererede.
Peter Laurits Jensen skulle være skibsværftsarbejder på Helsingør Skibsværft, hvor man
tjente langt mere end som tjenestekarl ved landbruget. Han ville nemlig giftes med en pige
hjemme fra Møllehøj i Alsønderup, Boline Katrine Jensen. De blev også gift i Sct. Olai
kirke i Helsingør, og i marts 1902 fødtes i Helsingør deres ældste datter Martha. Hun blev
i øvrigt gift med den Peder Nielsen fra Alsønderup, som i mere end 25 år blev formand for
Arbejdsmandsforbundet i Hillerød og Omegn, og hvem Peder Nilensgade i Hillerød er
navngivet efter. Men det er en helt anden historie.

Peter Laurits Jensen tilbage i Alsønderup Sogn igen
Peter Laurits Jensen kom hurtigt tilbage til Alsønderup. I Søborgkassens protokol ser vi
nemlig, at han allerede i august 1902 tegnede løsøreforsikring igen. Nu anføres han som
forpagter i Alsønderup. Det var på den ejendom, som hed ”Egely” og nu har nr. 28 på Pibe
Møllevej. Han købte ejendommen i 1911. Før han døde i 1952, havde han overdraget
den til sin yngste datter, Elna Jensen. Ejer blev senere hendes søn, Verner Jensen, som
for nogle år siden afhændede ejendommen og flyttede til Kagerup.
Løsøreforsikringen var delt i fire klasser. Første klasse omfattede indbo. Anden klasse
omfattede redskaber. Tredje klasse omfattede husdyr. Fjerde klasse omfattede høstede
afgrøder.
Peter Laurits Jensens forsikring er et godt eksempel på, hvad en indbo- og
løsøreforsikring på en mindre landejendom omfattede. Ejendommen var på 8½ tønde
land, Ved at læse dette kan man få indtryk af den detaljeringsgrad, hvormed man selv
kan finde alt nævnt og opregnet, som ens slægtninge ejede, hvis de altså havde forsikret i
Søborgkassen.
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.Foto af Peter Laurits Jensens ejendom, omkring.1910 . Ejendommen havde som alle oprindelige nordsjællandske husmandssteder tre længer med b eboelse i midterlængen og
gårdspladsen åb en mod syd. Som så mange andre ejere af den slags ejendomme lykkedes det også senere Peter Laurits Jensen at samle midler nok til at få b ygget et nyt stuehus i gårdspladsens åbning mod syd. Af papirerne fra tømrermester Chr.Olsen, Alsønderup, ser vi, at han stod for tømrerarb ejdet ved stuehusets opførelse. Den gamle b eboelseslænge i midten overgik så til avlsb ygning.
De professionelle fotografer dengang fik altid hele familien til at trække i stadstøjet og
trække hestene frem, så fotografiet kunne vise stedets og familiens velstand.

Ordlyden fra protokollen af Peter Laurits Jensens nye
forsikring
” Pagina 274.

Nr. 301

Forpagter Peter Laurits Jensen, Alsynderup Orne, den 27. August 1902.
1. Kl. ( Indb o)
1 Bord 25 Kr, 1 do. 14 Kr, 1 Sofa 65 Kr, 4 Stole 48 Kr, 4 do. 12 Kr,.1 Klædeskab 24 Kr,
1 Sølvskab 30 Kr, 1 Buffe 20 Kr, 1 Spejl 10 Kr, Skillerier 25 Kr, 1 Uhr 5 Kr, 1 Lommeuhr
med Kjæde 34 Kr, 1 Lommeuhr og Kjæde 30 Kr, 1 Puffe 14 Kr, 3 Lamper 10 Kr, Sølvtøj
75 Kr, 2 Sengesteder 36 Kr, 2 Overdyner 30 Kr, 3 Underdyner 75 Kr, 7 Hovedpuder 42
Kr, 7 par Lagener 42 Kr, 2 Sengetæpper 12 Kr, Linned og Dækketøj 40 Kr, Mandens
Gangklæder 400 Kr, Konens do. 350 Kr, 1 Symaskine 36 Kr, Fødevarer 50 Kr, 4 Fag
Gardiner 24 Kr, 1 Kikkert 20 Kr, 3 Tobakspiber 10 Kr, Køkkentøj 100 Kr. I alt 1.738 Kr.
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2. Kl. (Redskab er)
1 Fjedervogn 100 kr, 1 fast Vogn 75 Kr, 1 Barnevogn 30 Kr, 1 Rejsesele 25 Kr, 1 do. 10
Kr, 2 Dækkener 12 Kr, 1 dansk harve 25 Kr, 6 Sække 6 Kr, Bryggerredskaber 20 Kr,
Værktøj 25 Kr, 1 Skjærekiste med Kniv 10 Kr, 1 Skubkar 10 Kr.
I alt 348 Kr.
3. Kl. ( Husdyr)
1 Hest 200 kr, 3 Kør 450 Kr, 5 Sviin 200 Kr, 50 Høns 50 Kr, 10 Ænder 20 Kr. I alt 920 Kr.
4. Kl. ( Høstede afgrøder)
12 Tød. ( tønder) Rug 144 Kr, 10 Tød. Byg 100 Kr, 5 Tød. Blandsæd 72 Kr, 20 Tød.
Havre 160 Kr, 800 Lpd.(lispund) Hø, 264 Kr, 800 Lpd. Halm 128 Kr. Brændsel 50 Kr.
I alt 918 Kr.
(Samlet forsikringssum i 1902)
3.914 Kr

Ændringer i Peter Laurits Jensens forsikringssum
Der indføres ændringer i 1908, 1911, 1921, i 1927. i 1937 og i 1944, hver gang i
nogenlunde samme detaljeringsgrad som ovenfor - bl.a. kan man følge senge, sengetøj
og gangklæder for børnene, efterhånden som de kommer, men man kan også følge
anskaffelsen af flere redskaber, prisudviklingen og en vis velstandsfremgang, bl. a. ved
møblering af det ny stuehus. Den slags ændringer i forsikringsprotokollerne kan meget
vel understøtte en lidt upræcis viden om, hvad der nok skete i familien, samt bidrage til en
tidsfastsættelse.

Forrest Peter Laurits Jensen og hustru. Bagerst til høje, datteren Martha og hendes mand,
Peder Nielsen fra Alsønderup, ham Peder Nilensgade i Hillerød er opkaldt efter. Aller forrest sidder Martha og Peders datter, Edel. Bagerst fra venstre den yngste datter, Elna,
som overtog ejendommen, og den mellemste datter Eb b a, der b oede i Harløse som gift.
Dette foto er taget, efter at Peter Laurits har fået b ygget nyt stuehus, for det ser man til
højre og i b aggrunden. .
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Gennemgang af forsikringsprotokollerne til brug for
dem, som søger efter, om det var muligt, at deres slægtninge kunne have haft forsikret der.
Vejledning i brug af forsikringsarkivets protokoller over forsikringstagere og
deres forsikrede indbo, redskaber, husdyr og indhøstede afgrøder.
For hver kredsprotokol nævnes her yderårene for tegningen af forsikringerne nævnt i
protokollen. Der er protokoller fra alle kredses begyndelse, undtagen for Tikøb Kredsen.
I alle protokoller ophører indførsel af nytegnede forsikringer i 1947/48. Længere op går
de altså ikke i tid. Fra 1948 skrev man ikke længere det forsikrede i protokollerne, men
på policerne, og dem har vi ikke. Den ændring skete efter et pålæg fra det statslige
Forsikringsråd.
I arkivet opbevares kredsprotokollerne i store arkivkasser indsvøbt i nummererede papirslæg. Derfor nævner vi her for hver forsikringsprotokol nummeret på det læg, som den er
arkiveret i.
Under hver protokol og kreds nævner vi det antal forsikringstagere, som tegnede forsikring i kredsen inden for den periode, hvori pågældende protokol er i brug..
Derudover nævner vi også de fleste af de lokaliteter, hvor forsikringstagere i pågældende
protokol er anført som boende, dog ikke gårdnavne.
I alle kredsprotokollerne er forsikringstagerne fra starten anført i den rækkefølge, som de
tegner forsikring i, og protokollen nummererer dem i samme fortløbende rækkefølge.
Hvis der ikke er flere ledige sider i protokollens begyndelse, henvises til det sidetal i
protokollen, hvor den fortløbende liste over forsikringstagere videreføres.
Ved hver forsikringstager er der udover pågældendes nummer også anført nummeret på
den side, hvorpå man inde i protokollen ser, hvad dennes forsikring omfatter, og hvornår
den er tegnet eller ændret. Hyppigt er der her ikke plads til at skrive ændringer i den enkeltes forsikringsrubrik, og der oplyses så det sidetal, hvor pågældendes forsikring er ført
videre.
Læg nr 13: Brandforsikringsprotokol for Græsted Kredsen, 1868 – 1874,
77 tegner forsikring i den periode. Som deres bopæl nævnes bl.a.: Græsted, Tuulstrup,
Alme, Skovb jørstrup, Pårup, Strand Esb ønderup, Haagendrup, Græsted Skovhuse, Holt,
Lopholm, Aggebo Skovhuse, Stokkerup, Dønnevælde, Græsted Overdrev.
Læg nr. 14: Brandforsikringsprotokol nr.1 for Græsted Kredsen, 1873 – 1895. 469
tegner forsikring i perioden. Samme bopælslokaliteter nævnt som ovenfor.
Læg nr, 15. Brandforsikringsprotokol nr. 2 Græsted Kredsen,, 1896 – 1926, 632
tegner forsikringer i den periode. Samme lokaliteter nævnes som under Læg nr. 13.
Læg nr. 16. Brandforsikringsprotokol nr. 3 for Græsted Kredsen, 1926-1948. 370
tegner forsikring i den periode. Samme lokaliteter nævnes som under Læg nr. 13.
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Læg nr. 17. Brandforsikringsprotokol nr. 1 for Søborg Kredsen, 1868 – 1875, 154
tegner forsikring i den periode. Som deres bopæl nævnes bl.a.: Søb org, Gilleleje, Pårup,
Firhøj, Bonderup, Fjellingstrup, Dragstrup, Rødkilde, Nakkehoved, Bregnerød, Hedsb jerg,
Parseb æk, Ferle, Bjørstrup,
Læg nr. 18. Brandforsikringsprotokol nr. 2 for Søborg Kredsen. 1875 – 1936, 1100
tegner forsikringer i den periode. . Samme lokaliteter nævnt som under Læg nr.17.
Læg nr. 19. Brandforsikringsprotokol nr. 3 for Søborg kredsen, 1929 – 1948, 263
tegner forsikringer i den periode, Samme lokaliteter nævnt som under Læg nr. 17.
Læg nr. 20. Brandforsikringsprotokol nr. 1 for Vejby Kredsen, 1868- 1897, 465
tegner forsikring i den periode, Som deres bopæl nævnes bl.a. Vejb y, Ørb y, Mønge,
Holløse, Tågerup, Unnerup, Holløselund, Tidsvilde,
Læg nr. 21. Brandforsikringsprotokol nr. 2 for Vejby Kredsen, 1898 – 1932, 644
tegner forsikring i den periode. Nævnte lokaliteter: som ovenfor
Læg nr. 22. Brandforsikringsprotokol nr. 3 for Vejby Kredsen, 1933 - 1949, 253
tegner forsikring i den periode. Nævnte lokaliteter: Som under Læg nr. 20.
Læg nr 23. Brandforsikringsprotokol for Ramløse Kredsen, 1875 – 1948, 538 tegner
forsikringer i den periode. Som deres bopæl nævnes bl.a Ramløse, Aagerup, Skjærød,
Taagerup, Tib irke, Laugø Huse, Tib irke Sand, Ramløse Sand, Helsinge.
Læg nr. 24. Brandforsikringsprotokol for Ramløse Vest Kredsen, 1889 – 1946, 378
tegner forsikringer i perioden. Som bopæl nævnes bl .a:. Ramløse, Aagerup, Tib irke,
Skjærød, Ramløse Sand, Ramløse Nordkrog, Ramløse Bække, Huseb y, Laugø.
Læg nr. 25. Brandforsikringsprotokol for Annisse Kredsen 1877 – 1948
Og fra side 715 for Tjæreby Kredsen - 1878 – 1947.
( Denne protokol er for tyk til at kunne ligge i en arkivkasse)
Annissekredsen 1877-1948 . 474 tegner forsikring i perioden. Som deres bopæl
nævnes bl.a.. Annisse, Huseb y, Annisse Hedeb obakker, Helsinge.
Tjæreby Kredsen 1878-1947 . 233 tegner forsikring i perioden. Som bopæl nævnes
bl. a. Tjæreb y, Harløse, Ullerød, Eb b erholtsvang, Eb berholtsdam, Rønnevang, Tulstrup
Mark, Freeerslev Overdrev, Meløse, St. Lyngb y, Freerslev, Hillerødsholm, Hillerød.
Læg nr. 26. Brandforsikringsprotokol nr. 1 for Alsønderup Kredsen, 1879 – 1943,
1014 tegner forsikring i perioden. Som deres bopæl nævnes bl.a. : Alsønderup, Nejede,
Bendstrup, Tulstrup, Møllehøj, Vester Strødam, Strøgårdsvang, Frederiksb org Nyhuse,
Gadevang, Høb jerg, Grønholt, Helsinge, Kappelskov,
Læg nr. 27. Brandforsikringsprotokol nr. 2 for Alsønderup Kredsen, 1943 – 1948,
287 tegner forsikringer i den periode. Nævnte lokaliteter: Som overfor.
Læg nr. 29. Brandforsikringsprotokol for Helsinge-Valby Kredsen, 1868-1881, I
1880/.81 deles kredsen i en Valby- og en Helsingekreds., som videreføres hvert sit sted i
denne protokol , hvor de tilsyneladende også fra protokollens start er påbegyndt adskilt.
For Helsingekredsen til 1917, 825 tegner forsikring i den periode
For Valbykredsen til 1931, 524 tegner forsikring i den periode.
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Læg nr. 28. Brandforsikringsprotokol nr. 2 for Valby Kredsen, 1931 – 1948, 139
tegner forsikring i den periode Som deres bopæl nævnes bl.a. Valb y, Slettelte,
Banneb jerg, Aggeb o, Dønnevælde, Græsted Vestervang, Hemmingstrup,
Læg .nr. 30. Brandforsikringsprotokol nr. 2 for Helsinge Kredsen, 1919-1947, 535
tegner forsikring i den periode.. Som bopæl nævnes bl.a. Helsinge, Nejlinge, Kæderup,
Høb jerg, Ammendrup, Høb jerg Orne, Laugø, Slettelte, Kagerup, Græsted Overdrev,
Hillerød, Børstingerød, Kolsb æk, Helsinge Tofte.

Foto indsættes senere

Et udsnit af Søb orgkassens b randforsikringsprotokoller fremtaget til gennemsyn.
Læg nr. 31. Brandforsikringsprotokol for Mårum Kredsen, 1902 – 1948, 210 tegner
forsikring i perioden. Som bopæl nævnes bl.a.: : Mårum, Nellerød, Slettelte, Ejlstrup,
Mårum Tinghuse, Kagerup, Holgerskøb, Græsted Overdrev, Tipperuphuse, Duemose,
Skovb jørstrup.
Læg nr. 32. Brandforsikringsprotokol nr. 2 for Tikøb Kredsen, 1921 – 1946.
( Der er ikke overdraget vort arkiv en protokol nr. 1 for Tikøb Kreds for perioden før 1921,
men det ses, at 1.119 i Tikøb Kreds må have tegnet forsikring i den første protokol ). 416
tegner forsikring i protokol nr. 2´s periode. Som deres bopæl nævnes bl.a.:Tikøb , Saunte,
Kvistgård, Harridshøj, Plejelt, Havreholm, Villingerød, Bidstrup, Mørdrup, Gurre, Hornb æk,
Lønholt, Borsholm, Langstrup, Nyrup, Øerne, Skib strup, Jonstrup, Horneb y, Horserød,
Bøtterup, Endrup, Fredenb org, Sletten, Danstrup, Lille Esb ønderup, Helsingør.
Læg nr. 33. Brandforsikringsprotokol nr. 3 for Tikøb Kredsen , 1946- 1949.
209 tegnede forsikring. Som bopæl nævnes samme lokaliteter som ovenfor samt
Kokkedal, Grønhøj, Espergærde, Karleb o..
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Læg nr. 34. Brandforikringsprotokol nr. 1 for Esbønderup Kreds. 1868 - 1912
154 tegner forsikring i perioden. Som bopæl i perioden nævnes bl.a. Søndre Esbønderup,
Villingebæk og Saltrup. ( Fortsættes i Læg nr. 36, Esbønderup Nord)
Læg nr. 35, Brandforsikringsprotokoll nr. 1 for Søndre Esbønderup Kreds. 18881947 493 tegner forsikring. Som bopæl for disse nævnes bl.a.: Søndre Esb ønderup,
Fredeb o, Voxtrup, Paarup, Saltrup,
Esb ønderup, Græsted Mark, Øverup, Villingerød,
Esrum, Aaggeb o Skovhuse, Bosserup, Søb org Bøge, Esb ønderup Skovhuse, Endrup,
Storkevad, Nødeb o, Ostrup, Saltrup, Alme,
Læg nr. 36. Brandforsikringsprotolkol for Nordre Esbønderup Kreds, 1912- 1944.
65 tegner forsikring. Som bopæl nævnes: Esb ønderup, Dronningmølle, Villingebæk,
Villingerød,
Læg nr. 37.Brandforsikringsprotokol nr. 1 for Blistrup Kreds. 1868-1890. 226 tegner
forsikring. Som bopæl nævnes bl.a.: Kolsb æk, Højelt, Ludshøj, Rågeleje, Smidstrup,
Læg nr. 38. Brandforsikringsprotokol nr. 2 for Blistrup Kreds 1890-1917. 414 tegner
forsikring. Samme lokaliteter som ovenfor.
Læg nr. 39. Brandforsikringsprotokol nr. 3 for Blistrup Kreds. 1917-1949. 278 tegner
forsikring. Samme lokaliteter som overfor.
Læg nr. 40. Brandforsikringsprotokol nr. 1 for Melby Kreds. 1881-1943. 484 tegner
forsikring. Som bopæl nævnes bl.a. Melb y, Evetofte, Asserb o, Frederiksværk, Vinderød,
Tollerup, Kregme, Liseleje, Hanehoved, Brederød, Torup, Kikhavn, Hundested, Hald,
Kassemose, Uglerup, Karlsgave, Tømmerup, Haagendrup, Nødeb o Huse.
Læg nr. 41. Brandforsikringsprotokol nr. 2 for Melby Kreds. 1944-1948. 45 tegner
forsikring. Samme lokaliteter som ovenfor.
Læg nr, 42. Brandforsikringsprotokol for Lille Lyngby Kreds. 1886-1943. Til 1930 271
forsikrede, registerblade herefter ødelagt af fugt Som bopæl nævnes: Meløse, Eb b erholtsdam, Gørløse, St. Lyngb y, Skævinge, Græse, Tjæreb y, Alsønderup, Kappelskov,
Læg nr. 43. Brandforsikringsprotokol for Kregme Kreds. 1905-1944 119 forsikrede .
Som bopæl nævnes: Ølsted, Kregme, Brederød, St. Havelse, Sigerslevvester,
Frederiksværk, Frederikssund..
Læg nr. 44. Brandforsikringsprotokol for Nr. Herlev Kreds. 1890-1947 200 tegner
forsikring. Som bopæl nævnes Freerslev, Rønnevang, Nr. Herlev, Strødam, Gl. Ullerød,
Kappelskov, Hammersholt, Borup, Lillerød, Frederiksborg Nyhuse, Lynge, Harløse.
Læg nr. 45 Brandforsikringsprotokol for Tibirke Kreds ( uindbundet) 1871-1890)
82 tegner forsikring.
Læg nr. 46. Brandforsikringsprotokol for Tibirke Kreds, 1890-1946. 262 tegner
forsikring. Som bopæl nævnes Tidsvilde, Tisvildeleje, Holløse, Tib irke, Ørb y, Unnerup,
.

Tekst: Ole Blåkilde. Billedredaktion: Lissi Carlsen
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Rekorddeltagelse til arkivets lokalhistoriske aften
og generalforsamling den 7. marts 2007
Der var godt 140 mennesker til stede ved dette arrangement på Kulsviergården.
Som dirigent førte Anders Friedrichsen forsamlingen gennem generalforsamlingen på en
lille halv time.
I beretningen udtalte formanden mindeord om Jørgen Boe Nielsen, som havde været med
i bestyrelsen siden arkivets start i 1988, og som har gjort en særdeles stor indsats.
En væsentlig opgave i 2007 er at skaffe ca. 15.000 kr. ekstra, som er prisen for rigtig trykning af det hidtil fotokopierede medlemsmagasin ”Lokalhistorie midt i Nordsjælland”, så
det fortsat kan komme fire gange om året med 20 sider hver gang. Nordsjællands Landboforening blev takket for den tid, hvor magasinet var blevet fotokopieret på deres apparatur. Alle fremmødte opfordredes til at bidrage til at finde nye medlemmer, hvis kontingenter kunne bidrage til udgiften til trykningen af medlemsmagasinet.
Til bestyrelsen nyvalgtes Henrik Wittchen, Alsønderup. De andre valg var genvalg.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arkivet har hjemkøbt realregistre på mikrofilm
- og hvad er så det, og hvorfor Realregistre er udskrifter af tingbogsoplysninger om ejendomme. Vi har købt, hvad der
foreligger på mikrofilm om Harløse og Tjæreby Kommuner. Man kan komme og benytte
vores læseapparater til at læse mikrofilmrullen, men vi er også ved at scanne mikrofilmene, så hver ejendoms tingbogsoplysninger bliver printet ud på papir i A-4 format.
Arkene sættes så ind i ringordnere, som man kan finde dem i.
Vi har købt realregistrene for bedre at kunne betjene medlemmer og andre som søger
oplysninger om en eller flere ejendomme i de tidligere Harløse og Alsønderup sognekommuner. Købet kostede arkivet 1.800 kr. Det omfatter: Tjæreby Sogn, hovedregister ca.
1870-1938, supplementsregister ca. 1910-1938., og Alsønderup Sogn: hovedregister ca.
1878-1939, supplementsregister ca.1929-1938.
Vi har nu, hvad der kan købes og som indtil nu er fotograferet ind på mikrofilm fra tingbøgerne. Men vi har også på anden måde ejendomsoplysninger, også fra andre perioder,
som vi kan give videre, men realregistrene er for deres perioder nok de mest detaljerede.

Nordea Fonden yder arkivet støtte på 5.000 kr. til køb af digitalkamera
Efter ansøgning har arkivet fået 5.000 kr. Kameraet er hjemkøbt, og vi er så småt i gang
med at fotografere bygninger og gravsten. Fotoet på forsiden er taget med det. Fordelen
er at billederne kan lægges direkte ind på computer. Stor tak til Nordea Bank og til Bankrådet ved formand Frida Kromose.

Oplysninger søges om tidligere erhverv i lokalområderne
Hillerød Kommune søger at kortlægge historien om 1900årenes erhvervsliv – inklusiv enmandsvirksomheder. Vi bistår for vores område. Var du eller din familie med, eller har
du på anden måde oplysninger, fotos, regninger, regnskaber, ordrebøger, prislister, kundefortegnelser, leverandørfortegnelser, dagbøger, kalendere, reklamer eller andre arkivalier derfra, så lån os dem til kopiering.
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Så blev dette medlemsmagasin rigtig trykt
Vi kunne ikke længere få fremstillet ”Lokalhistorie midt i Nordsjælland” ved
fotokopiering. Derfor kommer dette nummer som vores første medlemsmagasin, der er rigtig trykt. Specielt for illustrationerne er det jo en gevinst, at
de står meget skarpere nu.
Vi håber, at læserne nu kan glæde sig til fire årlige numre i en udførelse som
dette nummer. Vi har fået samlet penge nok, til at dette og til at næste nummer kan trykkes, men ved manges hjælp får vi forhåbentlig også samlet penge nok, til at vi også fortsat kan udsende fire numre hvert år.
Vi håber på flere sponsorer, større sponsorbidrag, flere medlemmer og flere
frivillige bidrag fra medlemmerne. Vi har henvendt os til mange og vil henvende os til mange flere med opfordringer til at støtte ved at blive medlemmer
eller sponsorer.
Vi håber også på, at flere vil hyre arkivet til at medvirke i arrangementer i deres forening, institution eller bekendtskabskreds, til fætter-kusinetræf, andre
familietræf, grundejerforeningstræf, e.l. , f.eks. med forevisning af Harløsefilmen, med fotoserier om andre lokalhistoriske temaer eller med gennemgang af slægts- og ejendomshistorie ledsaget af fotos. Arkivkassen skal normalt have 500 kr. for den slags arrangementer – vi mangler jo altid penge til
arkivdrift og blad – men blot man samler 20 tilskuere/tilhørere, så bidrager
hver til arkivet med kun 25 kr. – en del billigere end en biografbillet – og jo
flere man kan samle, jo billigere bliver det for hver.

Har du fået betalt kontingent for 2007 til arkivet ?

Ellers er det nok, fordi dit
indbetalingskort er blevet væk, så vi
vedlægger et nyt til dig
Indtil udgangen af marts 2007 havde xxx personlige medlemmer betalt
kontingent for 2007, heraf xx nyindmeldte. Men vi venter endnu på betaling
af medlemskontingent fra godt xx af dem, som betalte kontingent i 2006.
Og i 2007 ser vi ser så frem til indmeldelser fra mange flere af lokalsamfundenes beboerne Kassererens adresse, tlf.nr. og e-mail finder man på
side 2. Det koster kun 80 kr. at være medlem, 125 kr. hvis et par begge er
medlemmer.
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Man får så tilsendt medlemsmagasinet fire gange årligt, 20 sider hver gang.
På gensyn i næste nummer af ”Lokalhistorie midt i Nordsjælland” !
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