Lokalhistorie
midt i
Nordsjælland
25 års jubilæumsnummer

Alsønderup Kommunes sidste sogneråd før kommunens nedlæggelse i 1970. De fortjener at
erindres, fordi de startede en udbygning af Alsønderup Skole og gav tilskud, så Kulsviergården
med idrætshal kunne bygges, før Alsønderup Kommune opløstes, og lokalsamfundet gik ind til en
ukendt fremtid i Hillerød Kommune. Fra venstre: Lars H. Sørensen, Halvor Clausen, Aagaard
Larsen (formand), Edle Schou, Ryle Sørensen, Hans Jensen og Laurits Larsen.

Kom til arkivets jubilæumsreception fredag den 15.3.
kl. 16-18. Alle er velkomne. Læs mere på bagsiden.
Se arkivets indtægter og udgifter i 2012 på side 18.
Husk også lokalhistorisk aften onsdag den 17. april kl. 19.30.

Dette er Lokalhistorisk Nyt nr. 1, marts 2013, 10. årgang fra

Lokalarkivet for

Alsønderup-Tjæreby Sogne
i Hillerød Kommune

-et arkiv for almindelige menneskers historie og egnshistorie-
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Stor sponsorgave fra Nordea-fonden
Fra Nordea Bank i Hillerød har arkivet fra områdedirektør Torben Nyegaard
Olesen modtaget tilsagn om, at Nordea-fonden yder arkivet et tilskud på
kr. 10.000. Overdragelsen vil sandsynligvis ske på arkivets jubilæumsreception fredag den 15. marts kl. 16-18.
De 10.000 kr. er tilskud til køb af en ny superprinter til bl.a. at trykke, folde og
hæfte medlemsmagasinet ”Lokalhistorie midt i Nordsjælland”, men også til
mange andre printopgaver. Stor tak til bankrådet i Nordea, Hillerød afd.
I arkivet er vi meget glade og taknemmelige over, at Nordea-fonden har
imødekommet vores ansøgning om dette tilskud. Sammen med arkivets
forventede indtægter i 2013 får vi nu økonomi til at betale den ny maskine.

Lækker sponsorgave fra Toms til den søde tand
Lis og Peter Preis, Hejreholm i Bendstrup, har støttet arkivet som medlemmer, siden de købte gården, og vi har skrevet om Hejreholms historie i
medlemsmagasinet i juni 2012. Da vi vidste, at Peter Preis i kraft af sin advokatvirksomhed var bestyrelsesformand for Toms fabrikker, tillod vi os at
spørge, om han kunne formidle et chokoladesponsorat fra Toms til arkivets
jubilæumsreception 15. marts.
Selv om Toms normalt ikke støtter sådan noget, og selv om Peter Preis nu
var fratrådt som bestyrelsesformand, skaffede han alligevel arkivet en meget
stor kasse med forskellige chokolader til vores jubilæumsreception.
Alle fremmødte til receptionen kan dér nu nyde forskellige af Toms lækkerier.
Vi siger mange tak til Peter Preis for den hjælp.
Om ALSØNDERUP-TJÆREBY LOKALARKIV
Oprettet i 1988 – ikke kun for medlemmer – alle er v elkomne
Find arkiv et: Kør til Alsønderup og ad Baunevej (vejen til Bendstrup).. Kør ind efter skolen ved de små skilte
til Baunevej 12 og Rønnehuset og gå til skolebygningen til højre og ned ad kældertrappen frem til lokale 014.
Åbent alle mandage 18,00-22.00 , men anden aftale træffes gerne med arkivlederen Arkivets post- ,tlf.og og e-mail-adresse er hos Arkiv leder Lissi Carlsen, Stutmesterparken 3, 2. sal, 3400 Hillerød.
Tlf. 48 28 64 49. E-mail: lissi@carlsen.mail.dk. Kasserer Jørgen Petersen. Lyngbakken 6, Alsønderup,
3400 Tlf. 48 28 76 57. E-mail: sander_ petersen@live.dk Årskontingent i 2013, 110 kr., par i alt 150 kr.:
Sponsorer 500 kr, gerne efter behag mere. Bank. Nordea reg. nr. 2276 kt. nr. 8968504194. CVR-nr.
30320573. Dette medlemsmagasin.kommer 4 gange årligt, altid 20 sider, eget tryk. Redaktør:Ole
Blåkilde, tlf. 48 71 38 62, e-mail oleblaakilde@mail.tele.dk . ISSNnr:1603-7561. Modtagere af bladet:
Medlemmer, sponsorer. presse, Hillerød Byråds medlemmer, andre arkiver m. fl. Eftertryk tilladt med
kildeangivelse..Økonomi: Lokalarkivet drives af ulønnede for medlemskontingenter, gaver, sponsortilskud
og indtægter ved arrangementer. Hillerød Byråd stiller arkivlokaler til rådighed, men søges ikke om kontante
tilskud. Arkivet er en selvejende institution som drives af Lokalhistorisk Forening for Alsønderup & Tjæreby
Sogne.
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En beretning om Alsønderup-Tjæreby
Lokalarkiv i 25 år 1988-2013
Skrevet af Ole Blåkilde

To lokale jubilæer fremkaldte stiftelsen
Det lokalhistoriske arbejde i Alsønderup begyndte allerede i 1984, da
Alsønderup Idrætsforening skulle fylde 100 år i 1985. Idrætsforeningen
besluttede, at et 100-års jubilæums-skrift skulle skives og uddeles til medlemmerne i alle afdelinger og kunne købes af andre interesserede.

Sådan kom det til at se ud. Vort arkiv har et b eskedent restoplag

Til at skrive jubilæumsskriftet nedsatte hovedbestyrelsen med formand Ole
Steen i spidsen et redaktionsudvalg. Det bestod af Ejvind Østrup Møller,
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udvalgsformand, Hans Torben Andersen, udvalgsekretær, Lars Sørensen,
førhen formand i 1944-50 og i 1966-58 og Ole Blåkilde som lokalhistorisk
interesseret. Videre udpegedes af afdelingerne Per Morsing, skytterne, Lis
Asmussen, gymnastikken, Fl. Rostgaard, badminton, Torben Boe Nielsen,
fodbold, Bodil Petersen, håndbold, Henning Stockflet, tennis, og Rasmus
Mortensen , ungdomsudvalget.

Hovedb estyrelsen i Alsønderup Idrætsforening ved 100-årsjub ilæet i 1985. Forrest fra
venstre: Hans Torb en Andersen, sekretær, Ejvind Østrup-Møller, næstformand, Ole Steen,
formand, Hans Asmussen, kasserer. Bagerst: Bent Jacob sen, b admintonafd., Rasmus
Mortensen, ungdomsafd., Inge Lise Skat-Nielsen, håndb oldafd., Jens Carl Hansen, b ankoudv., Børge Rask Olsen, tennisafd., Knud Brodersen, fodb oldafd., Joan Blom Hansen,
gymnastikafd. og Ryle Sørensen, skytteafd.

Idrætsforeningen havde sine bestyrelsesprotokoller fra stiftelsen i 1885 og
mange andre arkivalier og fotos. Der indsamledes en stor mængde fotos og
mundtlige oplysninger . Der boede endnu mennesker i sognet, som var med
fra 1930erne og havde kendt dem, der forud var aktive. Nogle var tilmed
beslægtede helt fra 1885 op til 1985. Udvalgets arbejde blev meget
lokalhistorisk ved at beskrive en væsentlig side af lokalsamfundets udvikling
gennem perioden fra 1885 til 1985, og udvalgsarbejdet blev for en del til en
medleven i lokalhistorien.
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Da bogen var færdig og jubilæumsfestlighederne forbi, blev alt indsamlet
materiale, mange ældre og nyere fotos, returneret til ejerne, og ingen tænkte
desværre på at notere, hvor de mange ting så befandt sig.
Først senere blev man klar over, hvor meget lokalhistorisk dokumentarisk
materiale, der her blev spredt på mange hænder og kunne gå tabt med tiden.
Idrætsforeningens egne arkivalier blev dog heldigvis fortsat bevaret.

Ideen til et lokalhistorisk arkiv fik grobund ved
90-års jubilæet i 1987 i
Alsønderup Forsamlingshus / Kulsviergården
Gavlen på Alsønderup gamle forsamlingshus med opførelsesåret1897
delvist gemt b ag TV-antennen. Foto: Ole Steen.

Kulsviergårdens bestyrelse ville fejre 90-års jubilæet ved at gøre en hel søndag til en aktivitetsdag under mottoet ”Sådan var det dengang” , underforstået i ”gamle” dage. En af aktiviteterne var en lokalhistorisk udstilling. Til at organisere den udpegedes Jørn Kristensen, Nejede, Inge M. Nielsen (fra Hejreholm) og Ole Blåkilde, Alsønderup.
Til udstillingen startedes, så en ny indsamling af fotos af motiver og af
aktiviteter især blandt
ældre beboere, som havde været aktive i
lokalsamfundet. Jørn Kristensen var designer og grafiker og fik lavet et antal
fotostater af fotos med lokalhistoriske motiver. Udstillingen placeredes på
mange spanske vægge i nederste ende af Kulsviergårdens idrætshal.
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En af fotostaterne fra udstillingen:. ”Store” klasse Tulstrup Skole 1945-46. Bagerst lærer
Sidenius og Åse Sidenius. Forrest b l.a. Lars Mathiesen, Egon Carlsen, Lyng Andersen. I
midten b l.a.Karen Brunholm, b agerens Vita Sørensen og Yrsa Larsen. Bagerst b l.a.Knud
Eriksen, Torsholm.

På Hillerød Kommunes Lokalarkiv på Hillerød
bibliotek var der ingenting fra Alsønderup –

et held for lokalsamfundet, som derfor kunne
oprette eget lokalarkiv
Forud for såvel Idrætsforeningens 100 års jubilæum som forsamlingshusets
90 års jubilæum konstaterede man, at Hillerød Kommunes lokalhistoriske arkiv på Hillerød bibliotek ikke havde indsamlet eller fået overdraget noget fra
Alsønderupområdet.
Hillerød Købstad var blevet udvidet med kommunerne Frederiksborg Slotssogn, Nr. Herlev, Harløse og Alsønderup, samt Nødebo og Gadevang. Men
hverken byråd eller biblioteksledelse satte dengang som senere ressourcer
ind på, at kommunens lokalhistoriske arkiv skulle kunne indsamle, registrere
og bevare kulturarven i denne kraftigt udvidede kommune.
I Alsønderup stod det derfor i 1987 klart, at områdets kulturarv i form af fotos,
arkivalier og andet med tiden ville blive spredt og gå til, hvis man ikke lokalt
tog initiativ til at hindre dette. Sognets nære fortid er en del af den lokale
identitet og måtte derfor bevares. Så det blev et held for lokalsamfundet, at
kommunens lokalhistoriske arkiv på biblioteket ikke kunne række ud til indsamling af kulturarven i området her, som kunne oprette eget lokalarkiv.
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”Gammelddags” gymnastik fra 90-årsjubilæet for Alsønderup forsamlingshus, ledet af Finn
Petersen. Fra venstre Verner Jensen, Halvor Clausen, Børge Petersen, Jørgen Troelsen,
Frede Brunholm Jensen, Mogens Hansen, Stig Iversen og Finn Hansen,.

På et opslag ved den lokalhistoriske udstilling ved Alsønderup Forsamlingshus 90-årsjubilæum oplystes derfor, at et lokalhistorisk arkiv påtænktes oprettet, og man bad interesserede skrive sig på. Hvad der nu var udstillet,
kom så til efterfølgende at indgå i arkivet.

Hvordan arkivet kom i gang
I kælderen midt inde under skolen i Alsønderup var der et tomt lokale på 40
kvadratmeter. Det kunne stilles til rådighed til indretning af et lokalhistorisk
arkiv for Alsønderup Sogn. Dér i kælderen midt under skolen har arkivet så
nu været placeret i 25 år.
Et rum på 40 kvadratmeter skulle møbleres. Her var vi heldige at få mange
egnede borde, stole, reoler m.v. gratis. Jørgen Boe Nielsen – altid en meget
aktiv medarbejder – var chauffør, ansat i Datacentralen på den tid der skete
en revolution i dataudviklingen. Stålreoler, skabe, borde og meget andet
inventar skulle udskiftes. Frem for at køre det hele på lossepladsen kunne
Jørgen Boe med sin arbejdsgivers accept komme med, hvad vi kunne bruge
til at møblere arkivet med, og det meste af det bruges endnu, 25 år efter.

Lokalarkivet manglede startpenge
Idrætsforeningen og Kulsviergården gav hver 5.000 kr.
Endnu manglede, hvad vi var nødt til at købe – fotoudstyr og andet teknisk
udstyr. Vi havde jo fra starten ingen penge. Kulsviergården og Idrætsforeningen i Alsønderup blev så ansøgt om hver et engangstilskud på 5.000 kr.
og begge bevilgede disse starttilskud.
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Der er grund til at fremhæve den fremsynethed, hvormed man i begge bestyrelser indså det nødvendige i at få bevaret den lokale fortid og kulturarv.
Arkivalier og fotos fra Forsamlingshuset/Kulsviergården og fra Idrætsforeningen er også indgået med stor vægt i arkivet og af en betydning, som
rækker langt ud over begge institutioner. Arkivet har selvfølgelig også
medvirket ved jubilæer begge steder med udstillinger og jubilæumsskrifter.

Alsønderup Forsamlingshus. Malet af malermester Jens P. Jensen, som b oede Hillerødvej
2 i Alsønderup. Han skænkede b illedet ved Kulsviergårdens indvielse. Sammen med andre af hans malerier hænger det på Kulsviergården i Malermester Jensens Stue, som har
navn til erindring om ham. I arkivet opb evares også nogle stole, kaffekander o.l. fra det
gamle forsamlingshus.

EugenTaur – 1896-1969
Alsønderup Sogns Slægtsforsker
Taur drev slægtsforskning hele sit voksenliv. Hans farfar var fra gården Lykkesholm i Nejede og beslægtet med mange mennesker i Alsønderup og omliggende sogne. Farmoderen var født Taur, deraf hans efternavn.
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Taurs forskning spredte sig vidt forgrenet, og hans slægtshistoriske notater
fyldte mange 1000 sider. Til interesserede fjerne og nære slægtninge skrev
han meget gerne et par kollegiehæfter om deres slægt. To sæt af den slags
var allerede i brug ved Idrætsforeningens jubilæumsbog. Andre er senere
indsamlet og kopieret til arkivet.
Taur arbejdede på Dansk-Engelsk Biscuit Fabrik og boede i Wagnersgade i
Københavns Sydhavn. Han havde vist skifteholdsarbejde. Sin fritid tilbragte
han for en stor del i Landsarkivet og Rigsarkivet. I nogle ferier lejede han sig
ind i Alsønderup hos Elna Jensen, Pibe Møllevej 28. Herfra tog han rundt og
besøgte lokale mennesker for at søge slægtsoplysninger.
Elna Jensens søn, Verner Jensen, Pibe Møllevej 28, havde fortsat kontakt
med Taurs datter, Elly, og han fik aftalt, at han og jeg tog ind og besøgte hende. Elly Taur skænkede så arkivet her, alt hvad hun havde af sin fars
efterladte notater, adskillige tusinde håndskrevne sider.
Herved fik vores lokalarkiv et enormt forspring i slægts- og ejendomshistorie
både i Alsønderup Sogn og i de omliggende sogne. Arkivet har flere hyldemeter ringordnere med Taurs optegnelser, sorteret efter sogne eller landsbyer.
Mange oplysninger har Taurs papirer også givet om Tjæreby Sogn og beboerne dér gennem tiderne i Ullerød, Harløse, Tjæreby og Æbelholtsvang.
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De lokale foreningers arkivalier
De lokale foreninger var tilsammen samfundsbærende for Alsønderup sogn,
selv om de hver for sig havde deres egne formål.
Arkivalier fra de fleste foreninger er efterhånden indsamlet. Udover fra
Alsønderup Forsamlingshus og idrætsforeningen er arkivalierne fra
Alsønderup Brugsforening vigtige. De går fra stiftelsen i 1882. De omhandler
en meget betydningsfuld erhvervs- og husholdningsøkonomisk forening. D er
er også samlet arkivalier fra bl.a. Alsønderup Husmandsforening, Harløse
Andelsvandværk, Alsønderup Andelsfryseri , Harløse Forsamlingshus og
lidt fra Alsønderup Sygekasse og Alsønderup Vandværk, samt kopier af to
forhandlingsprotokoller for Alsønderup venstrevælgerforening.
Der var en lokal personkreds, som i løbet af deres liv gik igen i foreningernes ledelser, nogle for til sidst at blive indvalgt i sognerådet.

75-års jub ilæum i Alsønderup Brugs i 1957. Bestyrelsen samlet i datidens b utikslokale.
Fra venstre murermester J. David Nielsen, tækker Erland Andersen, gdr. Lars Sørensen,
gdr. Aagaard Larsen, gdr. Ejgil Nielsen, vistnok lærer Jac. Olsen, b rugsuddeleren, vistnok
hans kone, datter og søn, og så gdr. Otto Aagaard Rasmusssen. Brugsen var i over 100
år sognets vigtigste husholdningsøkonomiske og erhvervsøkonomiske institution, hvor
man kunne køb e simpelthen alt.

Fra tidligere sognerådsmedlemmer og disses familier er modtaget en række
ældre og yngre kopier af eller kladder til spredte kommunale dokumenter.
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Af nyere er bl.a. referaterne m.v. fra Alsønderup sogneråds forhandlinger i
perioden 1966-70, kopier af valglister og indsamlingslister til en folketælling i
1935. Væsentlig er også forsikringsselskabet Søborgkassens medlemsfortegnelser for hele Nordsjælland og de minutiøse fortegnelser over de forsikredes løsøre.
Foreningers medlemslister og lister over pengeindsamlinger giver mange
tværgående personoplysninger. De arkivalier, som nævnes i dette afsnit,
giver tilsammen et bredt billede af en helt masse mennesker, udover hvad
kirkebøger og folketællingen kun kan give rent summarisk. Ofte kan
oplysningerne kombineres med Taurs slægtsforskning.

De lokale fotos
Arkivet har siden sin start samlet lokale fotos af enhver art. I de første mange
år blev alt affotograferet til nye negativer, som havde en holdbarhed på
mindst 100 år. Processen krævede et lysbord med påsat kamera uden
automatik. Af mange negativer blev der fremstillet positivbilleder, og af ca.
1/3 blev der lavet diapositiver, som kunne vises som lysbilleder.
Disse processer afløstes for få år siden af den tekniske udvikling, hvor fotos
scannes og kan vises gennem en computer og en projektor i en meget bedre
kvalitet og lysstyrke. Samtidig indsættes fotos i lille format på registreringsarkene, så man ser både tekst og foto, når registreringsnummeret kaldes
frem på skærmen. Arkivet har indtil nu registreret godt 4.500 lokale fotos.

Da vi blev Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv
I 1992 - efter fire års virke - ændredes vedtægterne, så arkivets område også
blev det oprindelige Tjæreby Sogn med byerne Harløse, Ullerød og Tjæreby.
Blandt afleveringer og udlån til arkivet var der mange fotos og arkivalier fra
Tjæreby Sogn, fordi familieforbindelserne gik på tværs af de to sogne. De to
sogne havde i over 400 år fælles sognepræst, som altid boede i Tjæreby.
Kirkelige handlinger som f.eks. konfirmationer blev afholdt skiftevis i Tjæreby
og Alsønderup kirker. Eugen Taurs slægtsforskning dækkede også Tjæreby
Sogn. Uden at omfatte også Tjæreby Sogn kunne arkivet ikke blive komplet.
Generalforsamlingen bestemte så, at bestyrelsen skulle udvides med en til to
fra Tjæreby Sogn. Derfra valgtes så Kirsten Larsen og Palle Højland.
Siden den tid har lokalarkivet afholdt en del meget velbesøgte arrangementer
i Harløse Forsamlingshus, og temaer fra Tjæreby Sogn har været beskrevet i
en del af arkivets medlemsmagasiner. I en del år har den lokalhistorisk meget vidende Poul Nielsen, Ny Harløse, nu været medarbejder og bestyrelsesmedlem i arkivet.
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Fra ca. 1920. Børnene står helt stille for fotografen uden for Harløse gamle skole, som fra
1941 og til den dag i dag b lev Harløse Forsamlingshus og i nogle år også rummede
Harløse kommunekontor.

Og sådan kunne der se ud i Harløse gamle skole, før den efter 1941 b lev b ygget om til
Harløse Forsamlingshus.
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Den tekniske udvikling gennem 25 år
Arkivet er fulgt med udviklingen og er med på toppen
I arkivets første år blev alt registreret manuelt på skrivemaskine på særlige
skemaer. Alle medarbejdere var dengang på kursus hos arkivleder Anders
Friedrichen i Helsinge Kommunes lokalhistoriske arkiv. Registreringen foregik
på en række skemaer, udarbejdet af Landssammenslutningen.
Men i 1994 fik arkivet sponsoreret sin første computer, som var helt ny.
Sponsoren var Bjarne V. Sørensen, Damvejen, Vester Strødam, gennem
firmaet Procom i Gørløse, hvor han dengang var direktør og medejer.
I 1998 ansøgtes Hillerød Kommune om i rater over tre år at betale anskaffelsen af arkivdataregistreringssystemet ARKIBAS, udviklet og anbefalet
af arkivsammenslutningen. Arkivet hér henviste til en vis ligestilling med
kommunens arkiv på biblioteket. I 1999 betalte Hillerød Kommune på en
gang de 26.000 kr., som Arkibassystemet dengang kostede. Henrik Wittchen
og Asbjørn Klit lagde systemet ind i arkivets computere. Oplæringen i at
bruge det kunne gå i gang. Arkivsammenslutningen arrangerede kurser.
Arkivet har siden købt alle opgraderinger af ARKIBAS, som nu er på version
4. Version 5 afventes med spænding, fordi alle udefra herefter skulle kunne
søge i registreringerne i alle de over 500 arkiver, som bruger Arkibas.
Arkivets registrering er fuldt på højde med det bedste i landet.
Fra 1996 blev Lissi Carlsen arkivleder, og hun har siden stået for hele arkivets organisatoriske opbygning og funktioner.
Herunder arkivleder Lissi Carlsen og medarb ejder Inge Nielsen i arkivet.

.
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Skolerne
Arkivet har lagt vægt på at indsamle så meget som muligt af fotos
og arkivalier fra og om sognenes skoler. Vi har et meget stort antal
fotos med elever op til nutiden og med det ældste fra før 1880.

.
Fra Tulstrup Skole. Jørgen Sidenius var enelærer dér fra 1932 til 1962, hvor Alsønderup
Centralskole indviedes, og han b lev skoleleder der.
Rytterskolen i Tulstrup lod kong Frederik den Fjerde opføre i 1723 eller året efter. Den
b rændte i 1885. En ny b lev straks b ygget på stedet. Den b lev revet ned i 1962.
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En begivenhed i Alsønderup Forsamlingshus fra den 2. april 1945

60 ÅRS JUBILÆUMSFESTEN i
Alsønderup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening
Godt en måned før befrielsen den 5. maj 1945 fra Nazitysklands
5 års besættelse af Danmark
Formand Lars H. Sørensen (foto på bladets forside) skrev følgende referat i protokollen:
”2. april afholdt kredsen sit 60 års jub ilæum i forsamlingshuset. Som gæster var indb udt
formanden for F.A.S.G. og I. , inspektør Ladefoged, Birkerød, formanden for 2.hovedkreds
murermester Jørgen David Nielsen, Alsønderup, forretningsfører for amtet Jens
Kristoffersen, Hillerød, foreningens to æresmedlemmer, de tidligere formænd samt nogle
medlemmer, der har arb ejdet for 37.kreds i ca.50 år og ejeren af skydeb anen, Harly Larsen, Møllehøj. Kl. 3 gik ca. 150 damer og herrer til b ords ”.
For mange år siden spurgte jeg Lars Sørensen om, hvad der lå bag det med kl. 3.
Han fortalte, at det var til fælles kaffebord – godt nok kun den erstatningskaffe, man måtte
nøjes med under krigen. Forsyningssituationen var på det fremskredne tidspunkt af krigen
vanskelig. Øl og snaps kunne man f.eks. ikke regne med at kunne købe. Man havde
måttet opgive en festlig jubilæumsmiddag.
Tyskerne have arresteret politiet, bl.a. Lars Sørensens bror, og de havde proklameret
udgangsforbud – spærretid - enten var det efter kl. 20 eller kl. 21. Så jubilæumsammenkomsten måtte slutte, så alle kunne nå hjem inden. Derfor måtte man også begynde kl. tre
om eftermiddagen. Tog- og rutebiltraffik var også indskrænket og uregelmæssig. På de
vilkår er det fantastisk, at begivenheden kunne samle ca. 150 mennesker, men det viser
nok, at trangen til at komme sammen under besættelsen var stor.

.
En anderledes festopdækning til 25-års jub ilæumsfesten i 1910 i 37. kreds.
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Rubæk Hansen fotografierne
I 2003 skænkede fhv. pressefotograf Anne-Sophie Rubæk Hansen Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv alle de negativer, som ledende pressefotograf ved
Amtsavisen, Jørgen Rubæk Hansen, havde efterladt sig, samt alle sine egne
negativer.
Jørgen Rubæk virkede i 34 år fra 1959 til 1993 ved Frederiksborg Amts Avis
og Anne- Sophie Rubæk i 22 år fra 1970 til 1992. Deres negativer var samlinger, som selvfølgelig rakte fra hele Amtsavisens meget store udbredelsesområde, og som også dækkede forskellige begivenheder i hovedstaden –
altså rakte de langt ud over Alsønderup-Tjæreby arkivets geografiske område. Hvordan skulle man så her forholde sig til dem?

Anne-Sophie og Jørgen Rub æk Hansen

Hvordan gik det til, at samlingen kom til Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv ?
Familien Rubæk Hansen boede i Tulstrup i Alsønderup Sogn. Deres datter
er gift med en søn af arkivets daværende bestyrelsesmedlem, Lis Holm, som
også bor i Tulstrup. Efter Jørgen Rubæks død kom de mange negativers
fremtid på tale i familien, og gennem Lis Holm kom en drøftelse i stand mellem Anne-Sophie Rubæk og Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv om negativernes
fremtid. Den førte til, at Ane Sophie Rubæk fandt det forsvarligt at overdrage
både sin mands og sin egen samling af negativer til arkivet, hvor man er
hende dybt taknemmelig for denne unikke gave.
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Rubæk-samlingernes indhold og registrering.
Fra sagkyndig side fik vi oplyst, at sådan en samling bør bevares samlet
og ikke må splittes op til forskellige arkiver. Senere fandt vi ud af, at en opsplitning ikke kunne lade sig gøre, så hele samlingen er blevet i vores arkiv.
Samlingen består af mange tusinde negativer. Der blev fotograferet mindre
eller større serier fotos af en begivenhed. Heraf udvalgtes normalt kun et til
at komme i avisen. Arkivets registrering fulgte samme princip. Det mest typiske negativ blev registreret knyttet til begivenheden og scannet, dels til det
digitale registreringskort og dels til at udprinte. Seriens øvrige negativer registreredes under samme nummer og bliver opbevaret i syrefri omslag
sammen med andre i særlige kassetter.
Den registreringsproces påbegyndtes i 2003 og er ikke afsluttet endnu – 10
år efter. To-tre arkivmedarbejdere har brugt næsten al deres tid i arkivet på
disse registreringsopgaver. Der er til nu 7.002 registreringer af Jørgen Rubæks fotos, man mangler endnu nogle. Han var sportsinteresseret og kunne
tage mange fotos af en enkelt sportsbegivenhed. Alle den slags fotos har vi
ikke registreret særskilt, men de kan findes frem, hvis nogen ønsker det. Af
Anne-Sophie Rubæks fotos er til nu registreret 4.620 - det skønnes at være
godt halvdelen.
Bearbejdelsen og registreringen af alle disse fotos fordrede flere og nye
computere, fladskærme, flere arbejdspladser, kostbart opbevaringsudstyr
og reoler. Registreringen har kostet en mindre formue i printerpatroner. Fra
Hillerød Kommune fik vi dertil et år 19.000 kr og næste år 15.000 kr. og fra
Nordea-fonden en støtte på 25.000 kr. Arkivets flittige, frivillige, ulønnede
medarbejdere gjorde arbejdet. Vi er nu sikre på, at ingen andre lokalhistoriske aktører her i Nordsjælland havde kapacitet med lønnet eller frivillig arbejdskraft til et koncentrere sig om at løse denne opgave, som den er blevet
og bliver løst i arkivet her.

Rubæk-billederne dækker nok de fleste væsentlige
begivenheder i Nordsjælland gennem 34 år
Registreringen af billederne i ARKIBAS-systemet sker, så man har både sted,
emner, personer, begivenheder og tidspunkter at søge efter. Når ARKIBAS
kommer i version 5, vil man udefra kunne søge og hente Rubæk-fotos, men
indtil da må man gennem Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv, hvor man altid vil
være velkommen på e-mail eller personligt.
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Arkivets slægtsoplysninger –
Over 70.000 navne fra 1600-årene til nu
Med alle Eugen Taurs slægtsoplysninger fik arkivet er enormt nordsjællandsk
materiale. For mange år siden samlede nordsjællænderen, politimester Andersen i Grenå, en stor samling oplysninger om den såkaldte Nittebjerggårdsslægt tilbage til 1600-årene. Han var selv ud af denne nordsjællandske slægt.
Kort efter at arkivet her havde fået computer, lånte Lissi Carlsen alle politimesteren håndskrevne oplysninger, hentet fra biblioteket i Frederikssund.
Hun indtastede alle oplysningerne på computer i det slægtsprogram, som
hedder Brother´s Keeper.
Siden er der sket løbende tilføjelser. I nogle år havde arkivet mange besøg
af slægtsforsker Erik Petersen, Vinderød, som har en enorm samling på over
50.000 navne knyttet især til i området mellem Frederikssund, Slangerup,
Hillerød, Frederiksværk Den samling fik vi i Alsønderup-Tjæreby kopi af.
Søges slægtsoplysninger i Nordsjælland, så kom derfor til arkivet her.
Indtægter og udgifter i 2012 for Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv
Indtægter
Medlemskontingenter
. 30.815
Sponsorbidrag……………………………….. 10.600.
Gaver………………………………………….. . 5.126
Indtægt fra arrangementer……………….…. 6.744
Kommunale tilskud ( ikke søgt)
0
Indtægter i alt
53.284 kr.
Udgifter
Licens til Arkibas arkivdatasystem……………3.350
Serviceaftaler, bl.a. til printer…………………..6.016
Kontingenter, bl.a lokalråd og arkivforening 2.115
Porto…………………………………………….. 2.529
Arrangementer…………..………………..… .. 4.354
Papir og printerfarve…………………………… 9.183
Internet og webhotel……………………………. 350
Nyt, bl.a. reoler, computere, fladskærme …...13.244
Diverse til arkivet……………………………… 3.798
Arkivets øvrige driftsudgifter….……………… 5.058
Finansieringsudgifter, …………………………. . 875
Udgifter i alt……………………………………………….50.962 kr.
Resultat overføres til 2013
2.311 kr
Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen 17. april.
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Stor tak for sponsorstøtte til arkivet fra
Nordea-fonden, Nordea Bank Hillerød Afd., Slotsgade 44. 3400 Hillerød, tlf. 48 20 11 07,
Fax 48 26 33 56, w ww.nordea.dk.
Entreprenørfirmaet Brødrene Jørgensen I/S, Klostergården, Frederiksværksgade 168, 3400
Hillerød. Tlf. 4821 0428. Fax 4821 0458. Mobil 4826 2804 (Henrik Jørgensen). Mobil 2146 2805
(Steen Jørgensen).
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
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. , tøm rer- og snedkermester Gert Dyrløv Andersen, Torsholms Allé 8, Tulstrup,
3400 Hillerød. Tlf. kontor 4828 5550, mobil 2028 9950, fax 4828 6746
J. Jensen A/S, Højlundevej 8, 3540 Lynge. Tlf. 4825 3535. w ww.j-jensen.com Nedrivning, Bygge
& Anlæg. Jord & Kloak. Affaldssortering. Asbest- & PCDsanering, Salg af brugte byggematerialer.
Tøm rer Lodberg Aps., Syrenvej 1, Tulstrup, 3400 Hillerød. Tlf. 48 28 34. Bil. 21 28 68 29.,
Fax. 48 28 65 36.
Kontorland A/S - Alt Til Kontoret.
Industrivænget 15, 3400 Hillerød.
Tlf. 48 25 36 66.- http:/// w ww.kontorland.dk
DanBolig, Søderberg/Nielsen Aps. Frederiksværksgade 7, 3400 Hillerød. Tlf. 48 24 21 11,
Fax 48 24 21 11. E-mail: Hilleroed@danbolig.dk
Joan & Ole Starks Gårdbutik. Harløsevej 164, Harløse, 3400 Hillerød. Tlf. 4824 6361.
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
Harløse V V S, Aut. Gas-, vand- og sanitetsmester, Harløsevej 172, 3400 Hillerød.
Tlf. 48 25 04 49 www.harloesevvs.dk E-mail: vvs@harloesevvs.dk
Tulstrup Kom post, Nejedevej 20, Tulstrup, 3400 Hillerød. Tlf. 48 28 60 81.
HHM Ejendom m e A/S. Ejendomsudvikling og rådgivning. Krakasvej 7 C, 3400 Hillerød,
Tlf. 48 26 48 00. www.hhmejendomme.dk.
Ullerød Superbrugs. Midt i Lokalarkivets m edlemskreds, Start dagens indkøb tidligt – vi åbner
alle hverdage og lørdage kl. 7.00. Frederiksværksgade 119, Ullerød, 3400 Hillerød. Tlf. 4826 0289.
Dines Jørgensen og Ca. A/S ,Rådgivende Ingniører F.R.I. Kirsebæralle 9-11,,Ullerød, 3400
illerød. Tlf. 48 26 06 66. E-mail: dj@dj-co.dk - w ww.dj.-co.dk
Hanne & Gert Weidekamp, ”Kulsviergården”, Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød.
Tlf. 28 88 79 80. E-mail < Weidekamp@os.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,
Støtteforeningen for Alsønderup Sogn
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INDBYDELSE!
Hurra!! 25-års jubilæum i 2013!!
Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv har 25 års jubilæum.

Kom til jubilæumsreception i arkivet
fredag den 15. marts 2013 mellem kl. 16 og 18.
Vi fremviser de udvidede arkivlokaler og byder på lidt at spise og drikke.
Der vises non-stop lokalhistoriske fotos og udstilles interessante ting.
Ole Petersen spiller diskret baggrundsmusik.
Museumschef Finn Kramer, Folkemuseet, siger ca. kl. 16.15 et par ord om
glæden og betydningen ved lokalhistorien.
Alle medlemmer og sponsorer er særdeles velkomne.
Lokalhistorien er for alle, så også alle andre interesserede indbydes.
Kom og få et glas og en hyggesnak med dine fremmødte bekendte.
Vær med i gættekonkurrencen ”Hvad er det?” blandt arkivets kuriositeter.
Vi holder ikke reception for at få gaver, så man er velkommen til at komme
uden. Det går ikke med blomster i kælderlokalerne, og vi drikker ikke vin dér.
Men vi er ved at købe en ny superprinter til bl.a. at trykke medlemsbladet.
Den koster mange penge, så vil nogen hjælpe med en halvtredser eller
hundredkroneseddel, siger vi mange tak.
Find arkivet således: Kør til Alsønderup by, drej ad Baunevej (vejen til
Bendstrup), kør forbi skolebygningerne indtil det lille skilt ”Rønnehuset” og
Baunevej 12 på højre hånd. Gå ad kældertrappen i skolebygningen til højre.

Husk Lokalhistorisk aften med generalforsamling
på Kulsviergården i Alsønderup

onsdag den 17. april kl.19.30
om et spændende emne

Ildebrande i fortid og nutid i vore to sogne
- deres følger og bekæmpelse også de brande, du husker, eller har hørt om
mange illustrationer
Sæt kryds i kalenderen ved 17. april kl. 19.30.
Ikke-medlemmer er meget velkomne. Ingen entrè. Kaffe m/brød 30 kr.
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