
Lokalhistorie 
midt i 

Nordsjælland 

 
N. Søren Sørensen, f.1885, Komosegård, her som ung og ældre. Aktiv skytte i 57 år. 

I bestyrelsen for 37. kreds 1904-23, formand 1921-23 og 1931-32. Fra 1885 lejede 
kredsen skydebanen i Nejede af hans morfar, Niels Olsen, Møllehøj, og købte den siden. 

Søren Sørensen er far til Ryle Sørensen, f. 1922, formand for 37. kreds 1950-56.  
Håndboldspilleren Kasper Nielsen er oldebarn af Søren Sørensen. 

Alsønderup Skytte-, Gymnastik- 
og Idrætsforening, 37. kreds 

 har 125 års jubilæum i marts 2010 
 

Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv ønsker tillykke  
 

Læs og se heri beretninger og illustrationer om spredte træk fra de 125 år, 
samt hvad du kunne finde om din slægt i kredsens arkivalier gennem 125 år. 

. 
Og så er det kontingenttid, se bagsiden. indbetalingskort er vedlagt til alle 

medlemmer.          Læs også arkivets regnskab for 2009 på side 19. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Dette er Lokalhistorisk Nyt nr. 1, januar 2010, 7. årgang fra 

 Lokalarkivet for 
Alsønderup-Tjæreby Sogne  

I Hillerød Kommune  
- et arkiv for almindelige menneskers historie og egnshistorie -  
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I 2009 har Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv med stor tak 
modtaget sponsorstøtte fra følgende 

Nordea Fonden, Nordea Bank, Hillerød Afd., Slotsgade 44, 3400 Hillerød. Tlf. 48 20 11 11. 
w ww.nordea.dk 
 
Entreprenørfirmaet Brødrene Jørgensen I/S, Frederiksværksgade168, 3400 Hillerød. Tlf. 4821 
0428. Mobil 2146 2804 (Henrik Jørgensen). Mobil 2146 2805 (Steen Jørgensen), Fax 4821 0458 
 
Dines Jørgensen & Co. A/S. Rådgivende Ingeniører F.R.I., Kirsebærallé 9-11, Ullerød,  
3400 Hillerød.  Tlf. 48 26 06 66. E-mail: dj@dj-co.dk  -    w ww.dj-co.dk    
 
Thorkild Jørgensen VVS Aps., Aut. VVS-installatør, Ryagergårdsvej 3, Annisse, 3200 Helsinge. 
Tlf. 48 79 13 60, mobil 20 11 85 57. 
 
G. D. A. , tømrer- og snedkermester Gert Dyrløv Andersen, Torsholms Allé 8, Tulstrup, 3400 
Hillerød. Tlf. kontor 4828 5550, mobil 2028 9950, fax 4828 6746 
 
Joan & Ole Starks Gårdbutik. Harløsevej 164, Harløse, 3400 Hillerød. Tlf. 4824 6361. 
 
Ullerød SuperBrugs.   Midt i Lokalarkivets medlemskreds.  Frederiksværksgade 119, Ullerød, 
3400 Hillerød.   Tlf. 48 26 02 89.  
 
Hallum Electric, Aut. El-installatør, Tulstrup Have 9, Tulstrup, 3400 Hillerød, Tlf, 4828 7813.  
Mobil 22 90 78 13,   w ww.hallumelectric.dk    E-mail:  fh@hallumelectric.dk  
 
P.M. Belægning, Brolægnings-, flise- og anlægsarbejder v/ Palle Madsen, Ravnsbjergsbjergvej 
16, Nejede, 3400 Hillerød.  Tlf. 48 28 69 44, biltlf . 23 25 05 06,  fax 48 28 69 53, 
 
Kontorland A/S -     Alt Til Kontoret.      Industrivænget 15, 3400 Hillerød.  
Tlf. 48 25 36 66.-  http:/// w ww.kontorland.dk  
 
Blikkenslager Claus Larsen. Aut. Gas-, sanitets- og vandinstallatør. Brunebjerg 36, Tulstrup, 
3400 Hillerød.  Tlf. 48 28 65 00. Mobil 40 40 82 90, 
 
Tulstrup Kompost v/ Sv. Simonsen, Nejedevej 20, Tulstrup, 3400 Hillerød, tlf . 4828 6091 
 
Nordtag A/S v/ direktør  Jørgen Simonsen, Mestervangen 7, 3220 Græsted.  
Tlf. 48 36 36 36, fax 48 36 36 30,     w ww.nordtag.dk  
 
HHM Ejendomme A/S. Ejendomsudvikling og –rådgivning. Krakasvej 7 C, 3400 Hillerød. 
Tlf. 48 26 37 37.   w ww.hhmejendomme.dk  
 
Tømrer Lodberg Aps., Syrenvej 1, Tulstrup, 3400  Hillerød. Tlf. 48 28 34. Bil. 21 28 68 29.,   
Fax. 48 28 65 36. 
 
Harløse V V S, Aut. Gas-, vand- og sanitetsmester, Harløsevej 172, 3400 Hillerød.  
Tlf. 28 25 04 49  www.harloesevvs.dk   E-mail:  vvs@harloesevvs.dk 
 
DanBolig, Søderberg/Nielsen Aps. Frederiksværksgade 7, 3400 Hillerød. Tlf. 48 24 21 11,  
Fax 48 24 21 11.   E-mail:  Hilleroed@danbolig.dk 
 
Et firma, som ikke ønsker sit navn nævnt. 
 
Støtteforeningen  for Alsønderup Sogn 
 
Lokalarkivet er lokalsamfundenes hukommelse og derfor en del af grundlaget  for 
lokalsamfundenes liv og fællesskab.  Men det koster penge at drive et lokalhisto- 

risk arkiv, selvom om ingen får noget for deres arbejde der.   Hvis du ikke er 
medlem, så tænk på, om du ikke skulle støtte som medlem med 100 kr. om året. 

Du får tilmed så 4 medlemsmagasiner som det her årligt. 
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Alsønderup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening 
begyndte i 1885  som en skyttekreds, den 37. kreds i 

Frederiksborg Amts Skytteforening 
 

Skrevet af Ole Blåki lde. Bi l l edmontag e Li ssi  Carl sen & Henrik Wittchen. 
 

Dette er en del af historien gennem 125 år om nogle mennesker, som ville 
noget, og som – i forhold til deres samtids behov og muligheder – kunne 
noget og gjorde noget. Forudsætningerne og vilkårene har løbende ændret 
sig, og det er – trods nutidens tekniske hjælpemidler – næppe blevet lettere 
og mindre krævende. 
 

Vi vil her inden for få perioder fortælle om noget af det, der er sket gennem 
de 125 år, og dernæst også fortælle, hvad man kan finde om sin slægt i 
kredsens arkivalier.  
 

Hvad man stiftede den 29.marts 1885 på Tulstrup Skole, var en lokalafdeling 
af ”Frederiksborg Amts Skytteforening”, stiftet 19 år før, som igen var en del 
af landsforeningen ”De Danske Skytteforeninger”. Kredsen i  Alsønderup var  
den 37. kreds inden for Frederiksborg Amts Skytteforening. 
Navnet  ”37. kreds” er så blevet hængende ved i alle de 125 år. 
 

Når det var den 37. kreds i amtsskytteforeningen, som man stiftede i Alsøn-
derup i 1885, så har man her i sognet ikke stået i forreste række gennem de 
19 år forud, hvor de første 36 skyttekredse i amtet var blevet stiftet. Beboer- 
ne i Alsønderup var altså dengang næppe foregangsmænd.  
 

Dog havde man allerede tre år før, i 1882, fået oprettet et erhvervs- og hus-
holdningsøkonomisk lokalt fællesskab, nemlig Alsønderup Brugsforening,   
som blev livskraftig nok til at klare sig i godt 100 år. 

Sådan så Alsønderup 
Brugsforening ud i 1885, 
da 37. skyttekreds b lev 
stiftet. Her havde Heste-
havegård ligget, før den 
genopførtes på sin nu-
værende plads. Den 
stråtækte længe er en 
rest af gården. Brugsen 
købte bygning og grund i 
1883. Forrest Alsønde-
rup Gadekær. Der er 
endnu i 2010 butik her. 

 
Der var ikke noget offentligt mødelokale i Alsønderup Sogn i 1885. Derfor 
blev skyttekredsens stiftende møde holdt i Tulstrup Rytterskoles eneste klas-
seværelse. Vi har kun en grundplan af den skole, for den brændte samme år. 
En ny Tulstrup Skole opførtes straks på samme sted og var skole indtil 1962.  
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Grundplan over Tulstrup Rytterskole, tegnet af Fjelstrup Guldbrandsen, lærer her i 42 år til 
1.jan.1880.  Bygget 1723 eller kort efter. Klasseværelset b lev udvidet fra den punkterede 
linie  kort før år 1800, fordi skolen ellers  ikke kunne rumme alle børn.   
 
Det var i det klasseværelse, som vi ser her på grundplanen, man stiftede 37. Skyttekreds, 
Alsønderup, søndag den 29. marts 1885. Der var 23 fremmødte medlemmer.  Fordi Ryt-
terskolen brændte senere i 1885, har vi ikke et fotografi af den, men kun dette grundrids.. 
 

Generalforsamlingen, som stiftede 37. skyttekreds 
 

Vi er så heldige, at de skiftende formænd betænksomt har bevaret beslut-
ningsprotokollerne helt tilbage fra stiftelsen i 1885.  Selv om referatet fra 
stiftelsen er meget kortfattet, får vi dog en del at vide. Her oplyses bl. a. nav-
nene på den første bestyrelse.  Vi kan identificere de fleste. 
 

Formand blev den 34-årige gårdejer Jens Peter Troelsen (1851-1902).  Ved 
ægteskab var han blevet ejer af Ærtelandsgård over for kirken i Alsønderup, 
men købte siden Gundhøjgård i stedet for. Hans far havde Baunegården. 
Hans farbror havde haft Gundhøjgård. Den købte han af sin kusine, Marie Ol` 
Jørns`, som sad enke på gården. Hun flyttede så op i Svends hus bag kirken, 
som dog først senere kaldtes Svends hus efter en af hendes efterkommere.  

  
Foto af  skyttekredsens første formand, Jens Peter Troelsen (1851-1902) 
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Forskellige begivenheder i ældre tider i 37. kreds 
 

Lejen af skydebanen stiger fra 8 kr. til 20 kr. årligt fra 1890. 
 

 
 
Skydningen foregik altid på søndag eftermiddage i sommerhalvåret. Skytter-
ne er her samlet på skydebanen en søndag i sensommeren 1890. Den ny 
leje aftales med et håndtryk mellem den daværende formand for 37. kreds, 
Lars Andersen, Bendstrup, og jordens ejer, afbygger Niels Olsen (1830-1894) 
boende på Møllehøj, her som 60-årig med pibe og spidsnæsede træsko.  
Hans datter, Grethe, var mor til Søren Sørensen på forsiden. Dette foto fra 
1890 er det hidtil ældst kendte foto fra 37. kreds.  
 

Alsønderup Forsamlingshus byggedes i  1897 
37. kreds flyttede straks sine indendørs aktiviteter ind i  forsamlingshuset, ge-
neralforsamlinger, fester, baller, maskerader, bestyrelsesmøder osv. Og nu 
kunne man opføre dilettantforestillinger – sammen med baller - en god mar-
kering af kredsen og dens virke udadtil og en vigtig indtægtskilde. 
 

Gymnastikken kommer til Alsønderup for første gang i 1894 – 
før forsamlingshuset var der 

 

Den 15. november 1893 samledes bestyrelsen hos bestyrelsesmedlem, 
snedker Søren Pedersen, ”Solhøj”, Gydelandsvej 2. Han havde indrettet en 
sal, som han lejede ud. Bestyrelsen besluttede ”at afholde Gymnastik i 
Vinterens Løb for saa vidt muligt at Forretningsudvalget ( i amtsforeningen) vil 
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udlevere Kredsen de fornødne Rekvisitter” og ”at give Snedker Søren 
Pedersen cirka 20 Kr. Leje af de fornødne Lokaler, endvidere at Kredsen 
forbeholdt sig Ret til et Bal sidst i Marts Måned.” 
 

Af kredsens regnskabsbog ses, at gymnastikken blev til noget. Dels er der en 
indtægtspost fra medlemmer ved gymnastikken, dels en stor indtægt fra 
”Gymnastikfesten” og dels en udgift på 10 kr. for ”Ledelse af Gymnastikken”. 
 

Ledelse af gymnastik i en sæson var fra begyndelsen og fremover altid 
vederlagt, og 10 kr. i 1894 svarede næsten til en ugeløn. 
 

De følgende år er regnskabet ført lidt uklart, men fra 1899 blev ungkarl Niels 
Andersen fra Danshøjgård i Nejede kasserer. Han havde en tydelig håndskift 
og var tilsyneladende glad for at skrive. 
 

 
 

Ældste hidtil  kendte gymnastikfoto fra 37. kreds, formentlig mellem 1912 og -18.   Dren- 
 gen bagerst til højre er vistnok Ernst Larsen, født 1901 på Langholmgård, ældre bror til 
Aagaard Larsen. Ernst Larsen havde Alagergård i Skærød, som hans søn, Henning Lar-
sen, nu ejer. Nr. 2 i anden række siddende fra venstre skulle være Aage Sørensen, senere 
bagermester i Alsønderup. Kan nogen hjælpe med navne på de øvrige ?   

 
Gymnasternes placering i 37. Kreds 

”Gymnastikkerne”  skrev man i lang tid. På indtægtssiden i kredsens smalle 
regnskabsprotokol  skrev kasserer Niels Andersen for år 1900 en sondring 
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mellem medlemsgrupperne efter den kontingentsats, som på det tidspunkt 
gjaldt for hver gruppe. Det ser ud som herunder: 

 
 
De yngre og ældre skytter var toneangivende i Kredsen, og det er dem, som i 
mange år besætter bestyrelsesposterne.  Vi skal tilsyneladende helt op til 
smedemester Sejr Jørgensen (herunder), før han som gymnastikleder, men 
også skytte, kommer i bestyrelsen. Han købte Alsønderup Smedie i 1928. 
 

 
Smedemester Sejr Jørgensen, Alsønderup. 
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En af de første ledere af gymnastikken var dog ”store” Ole Larsen, Møllehøj. 
Ældre mennesker husker hans søn, gdr. Laurits Larsen, Møllehøj, som over-
tog faderens ejendom og var i sognerådet og bestyrelsen for brugsen og 37. 
kreds og som ung formand for ”Klubben Frederiksborg Omegn”. 
 

Ole Larsen blev kredsens formand i 1899, og på bestyrelsens møde samme 
år den 24. november vedtoges det ”at begynde Gymnastikken hurtigst muligt paa 
følgende Betingelser at Kredsens Medlemmer skulde yde 1 Krone og Nye Medlemmer 
2 Kroner dog med forbehold at minst 12 Deltager melder sig. Det vedtoges, at 
Kresen ikke vil yde mere end 16 Kroner i Leje af Lokaler (for hele sæsonen) skulle det 
vise sig at Deltagerne alligevel vil have Gymnastik maa de selv betale resten af 
Lejen. Gymnastikken ledes af Formanden.” 
Ole Larsens gymnastikerfaring stammede fra hans tid som garder. I lokalar-
kivet har vi faktisk hans pudsekasse med indhold fra hans soldatertid. 
 

Gymnastik for piger og kvinder 
Gymnastikken var fra starten for mænd. Men efter bestyrelsesprotokollen 
prøver man at starte kvindegymnastik i 1920 og i 1923, og fra1928 var pige-
gymnastikken fast. Bestyrelsen aftalte med frk. Marie Knudsen, Lykkes-
holmgård i Nejede, at hun leder pigegymnastikken for 60 kr. for sæsonen. 
Hun var yngste søster til musiker Anders Knudsen, som nævnes på side 16. 
Hun var uddannet som gymnastikleder og læste siden til lærer.   

 
 
Dame- eller pigehold foran døren til Alsønderup Forsamlingshus, ca. 1930 – arkivet har 
ikke et ældre foto heraf, men vil gerne låne andre til kopiering. Arkivet kender med en vis 
usikkerhed navnene på nogle af gymnasterne, men vil gerne have oplysning om flere. 
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Fra 1929 bliver der hver sæson et hold for voksne piger og et for småpiger..  
 

 
Gymnastikleder Marie Knudsen, siddende forrest i midten, her som leder af et folkedan-
serhold. Fotograferet i Alsønderup Forsamlingshus. Bagerst med violinen bager Aage Sø-
rensen, Alsønderup, som i øvrigt var gift med Esther Sørensen, datter af N. Søren Søren-
sen, som ses på omslagets forside         
.   

Da fodbolden kom til Alsønderup 
I begyndelsen af 1900-årene var interessen for fodbold længe om at nå ud på 
landet. Der var jo hverken radio eller fjernsyn. I landsbestyrelsen for ”De dan-
ske Skytte- og Gymnastikforeninger” var man vist ikke interesseret i at ind-
drage fodbold og håndbold i amtsforeningernes lokale kredse. 
 

Med det standsede ikke en voksende interesse for boldspil, og der blev dan-
net idrætsforeninger hertil rundt om, i Alsønderup den 23. april 1931. Det var 
ganske unge mennesker, som stod bag. De fleste var også skytter og gymna- 
ster i 37. kreds. En af hovedaktørerne var Sved Aage Nielsen, senere vogn-
mand i Alsønderup, idrætsforeningens formand i de fleste år indtil 1940.  
 

På landet kendte man dengang ikke til idrætsanlæg med boldbaner. Til fod-
bold og håndbold måtte man leje et stykke af en nogenlunde jævn og flad 
græsmark. Det var nødvendigt, at græsset  blev holdt kort – derfor skulle det 
afgræsses af ejerens kreaturer. Disses efterladenskaber måtte man så i mu-
ligt omfang fjerne forud for hver gang, man skulle spille, men det lykkedes 
aldrig helt med spor på spillernes støvler og tøj til følge. 
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Niels Pedersen (også omtalt på side 15) på Ærtelandsgård over for Alsønderup 
Kirke havde et ret jævnt areal, vistnok nogenlunde hvor Ærtelandsvej går ind i 
dag. Der var her den fordel, at Niels Pedersen i en periode havde får, som 
græssede på det areal.  Deres efterladenskaber havde slet ikke det omfang 
som kviers og køers.  
 

 
Foto fra fodboldbanen på Niels Pedersens jord på Ærtelandsgård. Huset  bagved er vist 
Ravnsbjergvej 2, som bagermester Ole Sørensen lod opføre i 1930 til bolig og til Bøge-
bakkeTelefoncentral, som vist var heri til automatiseringen.  De to andre huse ude i sider-
ne er vistnok Klokkerhuset t.v. og Hilda Poulsens hus t.h., som begge er revet ned.  Den 
unge mand forrest med bolden skulle være Idrætsforeningens daværende formand, 
senere vognmand, Svend Aage Nielsen.  
 

Der var også den ulempe ved fodboldbane på en græsmark, at marken indgik 
i en landbrugsmæssig omdrift, og derfor efter nogle år skulle pløjes op og 
give plads til andre afgrøder.  Foreningen måtte derfor flytte sine ”baner” 
mellem forskellige gårde i Alsønderup.  En periode flyttede man også til 
Langholmgård, hvor Aagaard Larsen var bestyrer for sin mor, Anna Larsen, 
som i øvrigt var søster til N. Søren Sørensen på omslaget af dette skrift. 
 

”37. kreds” og ”Alsønderup Idrætsforening”  
lægges sammen til en forening i 1940 

 
Efter ni år med to forskellige foreninger blev man enige om at slå dem sam-
men.  Det skete tilsvarende andre steder, så måske stod der to landsfore-
eninger bag, med det nævnes der ikke noget om i protokollerne, hvor man nu 
afsluttede Idrætsforeningens protokol og skrev videre i Skytte- og Gymnastik- 
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foreningens. Det ny navn blev så ”Alsønderup Skytte-, Gymnastik- og 
Idrætsforening, 37. kreds. ”, men nu oftest blot kaldt Idrætsforeningen. 
 
Efter de nye vedtægter nedsatte bestyrelsen et skytteudvalg og et idræts- og 
gymnastikudvalg – første skridt til en afdelingsopdeling efter opgavernes for-
skellighed.  I den ny ”hovedbestyrelse” fik Svend Aage Nielsen fra fodbolden 
så selvfølgelig en plads, som han udfyldte i mange år, og hvor han også 
trådte ind som formand i 1960-61 og fra 1967-69. 
------------------------------------------------------------------------------- 
Hermed slutter dette magasins korte glimt ind i begivenheder i  historien i 37. 

kreds – men vi vender tilbage med mange andre og nyere fotos ved   
Lokalarkivets 

lokalhistoriske aften og generalforsamling 
onsdag den 10. marts kl. 19.30 på Kulsviergården 

hvor alle – også ikke-medlemmer er velkomne. 
Der er fri adgang – ingen entré – men serveres kaffe/te for 30 kr. 

 
Læs også mere herom på bagsiden. 

 

Vi vil også foreløbig nævne, at 
 

Alsønderup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening 
planlægger festligheder på Kulsviergården i anledning af 125 års jubilæet 

 

søndag den 21. marts, fredag den 26. marts, lørdag den 27. marts 
reception & stor fest  og mandag den 29 marts jubilæumsbanko. 

Reserver dagene i din ny kalender for 2010. 
 

Endeligt program vil bl.a. komme i det husstandsomdelte ”Lokalt Nyt” 
 

Vi  beskriver også det endelige program i detaljer i næste nr. af vores 
medlemsmagasin ”Lokalhistorie Midt i Nordsjælland”, som udsendes 1. marts 

 
Skydejournalen 1885-1970 over alle skytters resultater 

Kladderne til den med hvert eneste skud afgivet af hver eneste skytte. 
 

En utrolig bog med hver eneste skydning opregnet med navnene på delta-
gerne og deres skyderesultater gennem hele perioden, i de første mange år i 
sommerhalvåret på søndag eftermiddage på skydebanen i Nejede. 
 

Skydejournalen var i mange år det første eksempel på  regnskabsføring, som 
de fleste af sognet unge mænd så, fulgte med i og lærte af.  
 

Da flertallet af alle unge mænd i sognet nok på et tidspunkt var aktive skytter 
op gennem skydejournalens 85 år, kan vi heri finde dem alle sammen og de-
res resultater.  Skydejournalen er derfor en af de brikker, som kan bidrage til 
at tegne et billede af vores lokale mandlige slægtninge før os.  Den kan så 
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parres sammen med bestyrelsesprotokollen, hvor nævnes, hvem der vælges 
til bestyrelsen, til suppleanter, til delegerede til amtsforeningen, til delingsfø-
rere, revisorer og fanebærere.  Et meget stort lokalt persongalleri. 

 
Fra ældre tid har lokalarkivet også de fleste bilag, kvitteringer og ansøgninger  
og tilladelser, som man sammen med bestyrelsens beslutninger kan følge op 
i regnskabsprotokollerne. I ældre tid blev der ikke ydet gratis arbejde. Alle fik 
penge for deres ydelser til kredsen – formand, kasserer, markører, den, der 
passede skiverne, den der passede riflerne, den der passede gymnastikred-
skaberne osv.  Og så er der regninger fra lokale håndværkere og fra forsam-
lingshuset, osv.  Et meget stort antal af sognets beboere figurerer med deres 
underskift på kvitteringer for, hvad de har modtaget eller leveret.  
 
 

Kom i Lokalarkivet og find dine lokale slægtninge 
 i arkiverne fra 37. kreds 

 

Mange mennesker søger brikker med oplysning om menneskene bagud i de-
res slægt udover de korte fakta, som kirkebøger og folketællinger kan fortæl-
le. Arkivalierne fra Idrætsforeningen rummer mange af den slags brikker, så 
man bedre kan komme til at kende mændene i op til fire til fem generationer 
bagud i sin lokale slægt, hvad enten de er tilflyttere eller oprindelige beboere.   
Der er også fortegnelser over aktive og passive medlemmer og i perioder 
endog fortegnelser over hvem, der deltog i kredsens fester og baller.  
 

I Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv kan du så parre, hvad du finder i Idræts-
foreningens arkivalier med, hvad du kan finde om din slægt i de andre ar-
kivalier, som findes i arkivet fra Forsamlingshuset, Brugsforeningen, Brand-
forsikringen for Løsøre, Venstreforeningen, Husmandsforeningen, andre 
protokoller, fra mellem ca. 1878 og 1938 i realregisteret om fast ejendom, i 
Eugen Taurs lokalhistoriske slægtsforskning og i arkivets andre slægtsre-
gistre med op imod 70.000 navne fordelt over Nordsjælland. 
 

Fra Alsønderup Skytte-, Gymnastik- & Idrætsforening, 37. kreds, rummer 
arkivet 25 arkivkasser med 127 læg med arkivalier fra stiftelsen i 1885 til 
nutiden.  Herudover er der et meget stort antal fotos, især fra nyere tid.  
Idrætsforeningens tidligere blad ”Kontakt” findes komplet og er arkiveret 
særskilt.  Arkivalier fra Kulsvierscenen og  byfesterne findes også i særskilte 
arkivkasser.  

 
Hvad jeg fandt om min farfars og min farmors 

slægt i arkivalierne fra 37. kreds 
 

Der er to fotos af hver af de nævnte – et som yngre og et som ældre. 
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Min farmors far – min oldefar - Niels Peter Hansen 
blev kaldt Niels Peter Ruth, et slægtstilnavn fra Tjæreby Sogn siden 1740ene. I 1901 
ændrede han navn fra Hansen til Hansen-Ruth. Født 1847 på Ellegården, Tulstrup Mark, 
som han overtog efter sin far i 1871. Han var som sin far en kendt musiker på egnen 

 
Af arkiverne fra 37. kreds fremgår, at han var med til stiftelsen 29. marts 1885 og kom i 
gruppen ”ældre skytter”, for han var 38 år. Han deltog som aktiv skytte i 12 år til 1897, hvor 
han blev 50. Skydejournalen angiver hans resultater og hvilke skydninger, han deltog i på 
hjemmebane og udebane, som regel med dato.  
Efter bestyrelsesprotokollen blev han i 1888 kredsens revisor, i 1890 suppleant og i 1892 
bestyrelsesmedlem. Hans underskrift ses ofte i protokollen. I 1898 udtrådte han af besty-
relsen. I protokollens referat fra kredsens 25 års jubilæum i 1910 står: ” Formanden (Niels 
Andersen) takkede (b l.a.) Musikker Niels P. Hansen-Ruth, som i alle 25 Aar havde været 
Musikker ved Kredsens Sammenkomster og nu trak sig tilbage. Musikker N.P. Hansen-
Ruth, Tulstrup, takkede for godt samarbejde med Kredsen.” 
I en jub ilæumssang stod b l.a. ” Og Niels Peter Ruth, ja han gned sin fiol fra Solen gik ned 
og til Hanen den gol.”  
Herunder en regning til 37. kreds for musik til ballet i Alsønderup Forsamlingshus 2. 
juledag 1902. Der var normalt tre til fem musikere, og orkesterlederen betalte så de øvrige.  
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Min farmors bror, H. Andreas Hansen-Ruth var født 1875 på Ellegården i Tul-
strup.Han var musiker hele livet og også barber i Nyhuse fra 1905, gårdejer på Viemo-
segård i Ullerød 1913-18 og på Baugnetgården i Alsønderup 1923-29, så ejendoms-
handler i Nyhuse, var også kustode på slottet. Han hed Hansen til 1901, men fik så 
navneforandring til Hansen-Ruth sammen med  sin far 

.    
I arkivalierne i 37. kreds anføres han første gang i skydejournalen som aktiv skytte i 
1895, og efter bestyrelsesprotokollen valgtes han til bestyrelsen i 1898 til 1902, så 
han underskriver i protokollen med  først Hansen, så Hansen-Ruth. Ifølge det trykte 
program var han med som amatørskuespiller i kredsens dilettant i 1901. Som 
musiker spillede han til mange fester i kredsen.   Der er regninger fra ham for musik 
ved  baller i 37. kreds. En vises her.  

 
 
Min farfar, Ole Pedersen, født 1877 på Blåkildegård i Nejede, landbrugsmedhjælper. 
Flyttede til København og blev i 1903 købmand der. Tog  navneændring til Blaakilde. 
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I skydejournalen nævnes hans deltagelse og resultater som aktiv skytte fra  1898. 
Efter bestyrelsesprotokollen vælges han samme år til kredsens bestyrelse, hvor 
hans underskrift ses i protokollen, indtil han i 1902 flytter til København.  Fra et foto 
og et trykt program ses, at han var med til at spille i kredsens dilettant i 1901. 
 
Mon farfars bror, Niels Pedersen, født 1879 på Blåkildegård i Nejede. Ejede 
”Farmen”, Alsønderup Orne, så Anneksgården i Valby og var så ejer af Ærtelandsgård i 
Alsønderup, vistnok fra 1918-1942. Boede herefter på Gydelandsvej. Hans søn Alfred 
Pedersen overtog huset efter ham.  

   
 
Noteret for resultater som aktiv skytte  i 1898  og 1899 og igen fra 1901 til 1904. Indvalgt i 
bestyrelsen for 37. kreds 1902 til 1904.  I 1930erne lejede Idrætsforeningen noget af hans 
græsmark på Ærtelandsgård til fodboldbane. 
 

Min farfars morbror, Frederik Nielsen,  født 1852 på Lykkesholm i Nejede,  af-
bygger på ejendommen Baunevej 18. Solgte i 1940 til Harry Andersen. Var sognefoged i 
Alsønderup i 26 år til 1941, i bestyrelsen for Alsønderup Brugs i 25 år, og i Alsønderup 
Sogneråd i 6 år. Dannebrogsmand i 1940.  Har mange efterkommere, En datter var gift 
med  N. Søren Sørensen, nævnt på forsiden, så  Fr. Nielsen var morfar til Ryle Sørensen.. 
 

  
 
 

Indvalgt i bestyrelsen for 37. kreds 1892-1893, herefter valgt som kredsens revisor i 
25 år, hvorefter han udnævntes til dens æresmedlem. Sognefogeden var stedlig 
politimyndighed og skulle bl.a. opkræve afgift for tilsyn med offentlige baller. En 
kvittering fra ham herfor til 37. kreds vises på næste side. 
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Min farfars fætter, musiker Anders Knudsen, født 1888 på Lykkesholm i 
Nejede, hvor han boede hos sine forældre som ung musiker. Han oprettede Musikhuset i 
Møllestræde i Hillerød og senere klaverfabrikken ”Knudsen & Søn” sammen med sin søn 
Aage. Han og min farfar var egentlig kun halvfætre, de havde samme mormor, men ikke 
morfar. På side 13 ses en kvittering fra musiker Niels Peter Hansen-Ruth – min oldefar – 
fra juleballet i 37. kreds 2. juledag 1902.. Som gammel mand fortalte Anders Knudsen mig 
inde på Klaverfabrikken, at første gang han spillede sammen med min oldefar var til  ballet  
i 37. kreds 2. juledag  1902 i Alsønderup Forsamlingshus, som så denne kvittering på side 
13  viser sig at omfatte.  Anders Knudsen var dengang kun 14 år og 4 måneder.  
 

  
 

I Skydejournalen for 37 kreds er Anders Knudsen nævnt som aktiv skytte fra 1905 til 
1912. For 1910 -13 var han suppleant til bestyrelsen og fra 1907 til -13 var han også 
delingsfører. Delingsførerne ledede skydeøvelserne. 
 
Som musiker leverede han musik til mange af festerne i  37. kreds. På næste side  
ses en kvittering fra ham for musik til fastelavnsballet 22. februar 1914.   
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Lokalarkivets foto af dilettantholdet i 37. kreds  fra 

 
 
 

  
 
 

Herover uddrag fra det trykte program og på næste side foto af 
aktørerne. 
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De medvirkende i dilettanten i 1901. 
Stående nr. 3 fra venstre min farfar, Ole Pedersen og nr.4 min farmors bror. H. Andreas 
Hansen-Ruth. Siddende min farmor, Margrethe Hansen-Ruth, så Gunhild Hjorth, datter af 
lærer Hjorth, Bendstrup Skole, senere gift med H. Andreas Hansen-Ruth her stående bag 
hende, og sidst hans og min farmors lillesøster, Caroline Hansen-Ruth.  I kredsens regn-
skabsprotokol står for året 1901:” Modtaget Overskud af Dilettantforestillingen 10 Kr.”   

------------------------------------------------------------ 
 
Undskyld, jeg har brugt min egen slægt som eksempel på, hvad arkivalierne 
fra 37. kreds kunne fortælle om dem, men det var, hvad der lå lige for. 
 

Kom selv for at søge i Lokalarkivets arkivalier fra 37. kreds efter oplysninger 
om din slægts medvirken og deltagelse i 37. kreds. 
 

Fra arkivets side, hvor vi kender arkivalierne godt, bistår vi dig naturligvis og 
finder sagerne frem til dig. 
 

Alle er velkomne. Læs om åbningstid og beliggenhed på side 19.. 
 
 
Næste medlemsmagasin udsendes 1. marts. Temaet er ”Et liv i skoven” om skov-
løber Jørgen Pedersen, ”Enghavehuset” i Gribskov. Han fylder 80 den 3. marts. Bl.a. 
om hans slægt fra Fruervadgård, hans opvækst og ungdom i Gadevang og faderens 
arbejde hos Axel Jarl, om et liv i skoven, om musik og julegøgl, og om at være 
stifter af og formand for vandrerklubben ”Gribskovens Hårde Kerne” i  37 år. 
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 LOKALARKIVET & ARKIVFORENINGEN FOR ALSØNDERUP-TJÆREBY SOGNE 
 

Oprettet  i  1988  -   ikke kun for medlemmer - alle er velkomne 
Arkivet er åbent alle mandage 18.00-22.00 . En anden dag og et andet tidspunkt, som passer dig 
bedre, kan du altid aftale med arkivleder Lissi Carlsen, tlf . 48 28 64 49 –  lissi@carlsen.mail.dk 
Arkivets beliggenhed: - vigtigt at læse -  Kør til Alsønderup og ad Baunevej  (vejen til Bend-
strup).  Drej lige efter Alsønderup Skole ind ved de små skilte til ”Rønnehuset” og til Baunevej 12. 
Gå til skolebygningen til højre og ned ad kældertrappen og frem til lokale 014.                          
Arkivets  post-, telefon- og e-mail-adresse er ikke på Alsønderup Skole, men hos  
arkivleder & kasserer Lissi Carlsen, Stutmesterparken 3, 2. sal, 3400 Hillerød.  
Tlf.  48 28 64 49.   e-mail: lissi@carlsen.mail.dk   
Bestyrelsens formand: Ole Blåkilde, tlf . 48 71 38 62, e-mail: oleblaakilde@mail.tele.dk  
Medlemskontingent  i  2010: 100 kr.,  par 140 kr.,  sponsorer  500 kr. eller efter behag mere. 
Indmeldelse: Til kasserer Lissi Carlsen eller indsæt kontingentet på arkivets konto i Nordea Bank 
reg.nr. 2276 konto nr. 8968504194 og husk at angive afsendernavn og adresse.  Medlemstal: 
Ifølge 2009-regnskabet: 374 personlige  medlemmer og 19 sponsorer.     CVR-nr. 30320573.      
Lokalarkivet drives for medlemskontingenter, private sponsorbidrag og gaver. Hillerød Kommune 
stiller lokale under Alsønderup Skole til rådighed for arkivet. Da kontante tilskud fra kommunen 
ikke har kunnet forventes, har arkivet afstået fra at ansøge herom i  2009 og 2010..   
Medarbejdere og bestyrelse er frivillige og ulønnede. 
Dette magasin: Kommer 4 gange årligt. Eget tryk. Oplag og genoptryk efter behov.  Redaktør: Ole 
Blåkilde, tlf  48 71 38 62. ISSNnr:1603-7561. Magasinets modtagere er medlemmer, sponsorer.  
presse, Hillerød Byråds medlemmer, andre arkiver m. f l.  Eftertryk af tekst tilladt med kildeangivel-
sen: ”Alsønderup-Tjæreby Lokalarkivs magasin nr. 1, 2010, 7. årgang”, af illustrationer dog kun 
efter arkivets tilladelse forud og af hensyn til kvaliteten efter arkivets originaler.. 
 
Foreløbigt og uafsluttet regnskab for 2009 for Arkivforeningen  
 

Indtægter:                          ……………………………………………………  kroner 
Medlemskontingenter,…………………………………………….. ….……………….29.560 
Bidrag fra 18 sponsorer…………………………………………………………………16.200 
Tilskud fra Nordea Fonden, Nordea Bank, Hillerød Afd. til køb af superprinter.....24.000 
Gaver……………………………………………………………………………………....2.315 
Kontant kommunalt  tilskud…( er ikke søgt for 2009) …………………………………….0 
Egne arrangementer……………………………………………………………………  9.261 
Salg af fokotkopi…………………………………………………………………………..…10 
Indtægter i alt                                                                                                                   81.346 
 
Udgifter: 
Udgifter til  afholdelse af arrangementer…………………………………………….6.458 
Kopifarver & papir……………………………………………………………………..11.392 
Køb af superprinter……………………………………………………………………31.917 
Serviceaftaler om maskinel, dataprogram, printer, licenser, kontingenter o.l.  .  17.142 
Gaver…………………………………………………………………………………….  .664 
Bogkøb o.l……………………………………………………………………………….  .210 
Foto……………………………………………………………………………………….1.947 
Porto……………………………………………………………………………………...3.361 
Trykning af medlemsmagasin nr. 2/2009……………………………………………..3.955      
Internet &  w ebhotel……………………………………………………………………    330 
Kontorartikler ……………………………………………………………………………1.643 
Småanskaffeler, diverse til arkivet ………………………………………………………501 
Gebyr til bank………………………………………………………………………………250 
Udgifter i alt …………………………………………………………………………………….79.770   
Til disposition den 12. december 2009   kr. ………………………………………………. 1.576                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

mailto:oleblaakilde@mail.tele.dk


 20 

 
 

Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv & Arkivforening holder 
 
 
 

Lokalhistorisk Aften og Generalforsamling 
 

onsdag den 10. marts 2010 kl. 19.30 
 

på Kulsviergården i Alsønderup. 
 

Ikke-medlemmer er også meget velkomne. 
Gratis adgang, ingen entré. Lokalhistorien er for alle. 

  
Der serveres kaffe / the med hjemmebagt for kr. 30.  Øl og vand kan købes. 

 
Kulsviergårdens økonomi skal også løbe rundt, og lejen af salen er 1.230 kr. 

Frivillige bidrag til hjælp til at arkivets betaling heraf modtages derfor med tak. 
 

Aftenens tema er   
Flere og andre billeder med fortælling fra de 

125 år, som Alsønderup Skytte-, Gymnastik- og 
Idrætsforening har virket i -  fra stiftelsesdagen 
den 29. marts 1885 til tæt på 125 års jubilæet i 

marts 2010. 
 

Reserver allerede nu denne aften i kalenderen. 
 
 

Godt nytår !  Så er det igen tid til kontingent. 
Indbetalingskort til medlemmerne er inde i bladet eller i kuverten. 

Kontingent: kr. 100, samboende par kr. 140. Sponsorer får særskilt brev. 
Man kan også betale direkte til kasserer Lissi Carlsen, 

f. eks. alle mandag aftner i arkivet eller tirsdag aftner til ”Brug Skolen”. 

For at få overblik over arkivets økonomi i 2010 beder vi om,  
at kontingentet indbetales snarest og senest 15. februar. 

 

Nyindmeldelse kan ske til kassereren, men også f. eks. via netbank eller 
direkte ved blot at indbetale kontingentet på arkivets konto i Nordea Bank, 
reg.nr. 2276, kontonr. 8968504194. Husk at oplyse afsender og adresse. 

 

Læs i øvrigt arkivets regnskab for 2009 på foregående side. 


