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FORORD
Hermed udsendes, ganske vist lidt sent, jubilæumsårbogen. Flere forhold har gjort, at den ikke kunne foreligge før i årets
slutning.
Bestyrelsen ønskede i dette for foreningen særlige år at give medlemmerne en fornøjelig billedbog, der kunne illustrere
vort amt på den tid, da Frederiksborg Amts historiske Samfund blev dannet, altså for trekvart århundrede siden.
Udvælgelsen af de mange billeder og udarbejdelsen af de ledsagende tekster blev lagt i hænderne på arkivar Kenno
Pedersen, Helsingør, der dermed står som forfatter af årbog 1981. Skriftudvalget har selvfølgelig været med i arbejdet,
men bogens udformning og indhold er først og fremmest forfatterens, som hermed bringes en hjertelig tak for det
omfattende arbejde. Ligeledes takker vi de mange lokalarkiver, der venligst har lånt os billederne.
Skriftudvalget

Udgivet af Frederiksborg Amts historiske Samfund ved skriftudvalget:
Henning Henningsen, Kenno Pedersen, H. Ring og Torben Topsøe-Jensen
ISBN 87 87415 17 8

Trykt i C. Nordlundes Bogtrykkeri, Hillerød, v. Claus Bondesen.
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PÅ STREJFTOG I GAMLE FOTOGRAFIER
EN BILLEDKAVALKADE GENNEM FREDERIKSBORG AMT
I BEGYNDELSEN AF DETTE ÅRHUNDREDE

INDLEDNING
Blader man i rækken af årbøger, som Frederiksborg Amts historiske Samfund har udgivet siden sin stiftelse i 1906, kan
det næppe forbavse den opmærksomme læser, at der til stadighed er sket ændringer, store og små mellem hinanden, i
såvel udstyr som indhold. Slående er i den forbindelse en stadig større brug af illustrationer, navnlig fotografier. En
egentlig billedbog er imidlertid aldrig blevet lavet. På baggrund af de righoldige samlinger, der findes i de lokalhistoriske
arkiver og museer, og som blev kraftigt forøget ved den storstilede indsamling af fotografier, film og andet lokalhistorisk
materiale, som blev gennemført i amtet for et par år siden, var det nærliggende at lade jubilæumsbogen fremtræde som en
billedbog - et portræt af den tid, hvor det amtshistoriske samfund blev stiftet, og dermed en dokumentation af den
kolossale udvikling, der har fundet sted siden.
Billeder fortæller ofte bedre end ord om den forgangne tid. Et gammelt fotografi kan vise forhold, der er mere eller
mindre glemt. Det er et øjebliksbillede af fortiden, der sammenholdt med det nutidige er med til at dokumentere den
udvikling, som har fundet sted. Desværre er det langt fra alt, der er blevet indfanget og foreviget af fotograferne, og
mange fotografier er også gået tabt, så vi i dag er unddraget vigtige oplysninger. I forbindelse med udarbejdelsen af denne
billedbog har det ikke været noget problem at fremskaffe tilstrækkelige og relevante fotografier ud fra det mål og den
hensigt, der er lagt til grund for bogen, tværtimod. Det har ofte været uhyre vanskeligt at vælge mellem de mange og gode
fotografier, som de lokalhistoriske arkiver og museer beredvilligt har stillet til rådighed. Langt flere billeder kunne således
være taget med i bogen, og endnu flere lokaliteter og temaer kunne være blevet berørt, men i så fald ville den være svulmet
op, og et sted skal grænsen trods alt sættes. Som bogens titel »På strejftog i gamle fotografier, en billedkavalkade gennem
Frederiksborg Amt« antyder, er den disponeret som en rejse gennem amtet. Ruten er anskueliggjort på omstående
kortskitse. Hvad titlen derimod ikke fortæller er, at de godt og vel 300 fotografier er kommenteret, ikke så meget ud fra
hvad man direkte ser, som hvad billedet også kan fortælle. Billedteksterne tager med andre ord deres udgangspunkt i
lokaliteten for derefter at fortælle en mere generel og almen historie. Samtidig med at der er lagt stor vægt på, at så mange
emner som vel muligt er blevet taget op, er det også blevet tilstræbt, at billedbogen kan benyttes om man så må sige på
tværs af sin disposition. Stikordsregisteret bagest i bogen gør det således muligt at finde frem til de forskellige emner,
eksempelvis skoleforhold, samfærdsel, handel og håndværk.
Herigennem skulle det være muligt at få emnerne bredere belyst end de enkelte små billedtekster hver for sig tillader.
Teksterne bygger i øvrigt i vid udstrækning på trykt materiale, mindre på egne primære kildestudier. Det har ikke været
tanken at lave en egentlig historisk redegørelse for udviklingen i amtet i den omhandlende periode, men mere at bibringe
læseren et tidsbillede af amtet, steder og mennesker, som det tog sig ud for 75 år siden.
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KORT OVER BILLEDKAVALKADEN

TUREN STARTER
I HILLERØD
Familien H. P. Olsen i Hillerød
slapper af med en dram i havehjør
net en sommerdag i begyndelsen af
århundredet. Alle ser ud til at være i
stiveste puds. Familiefaderen har
desuden fundet sin langpibe frem.
Den ældste datter har hentet sin
cykel. Almindeligvis benævnes den
ne cykeltype »Safety«, hvilket kan
synes rimeligt på baggrund af de
fantastiske og mærkværdige ud
formninger,
deres
forgængere
havde. Diskussionen om cykelspor
ten, især om de kvindelige udøvere,
gik højt. »Om sømmelighed vil jeg
ikke tale. Smuk er denne sport ikke
for en kvinde. Og bliver den det
nogensinde?« spurgte en læge, og
fik fra en kollega svaret: »Lad være
med den snak om »ladylike«. Skulle
det ikke være mindst lige så ladylike
at køre på bicyklette som at forøge
sin bagdel med en kubikfod i volu
men?«.

Hans Schultz’s cykelforretning i
Helsingørsgade 25 i Hillerød om
kring 1910. Det er cyklens glanspe
riode, og mangen cyklist har søgt
ind på cykelværkstedet. Cyklen var
f>å dette tidspunkt blevet et
orholdsvis billigt og populært be
fordringsmiddel, men absolut ikke
videre velanskrevet i finere kredse.
Værst var modstanden dog mod da
mernes cykling. »Toppunktet af
galskab er det nu at se vore sports
damer, der hidtil har holdt sig til
tricyklen, vise sig på gaderne ri
dende den lille, næslige tohjulede
»Safety«, på hvilket instrument de
humper hen over brostenene, ude
lukkende optagne af skørterne og de
rebelske ben«. Motorcykler kunne
tilsyneladende også repareres på
Hans Schultz’s værksted.
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Helsingørsgade i Hillerød fotografe
ret omkring 1909. Gadebilledet er
stærkt præget af de mange borger
huse og ejendomme, som blev rejst i
årene umiddelbart efter den omfat
tende brand, der i 1834 hærgede
byen. Hillerød udviklede sig i løbet
af sidste halvdel af 1800-årene til en
betydelig handelsby begunstiget af
udviklingen inden for landbruget og
byens centrale placering i et stort
opland. Bybilledet, der kun lang
somt havde ændret sig, undergik
netop i disse år en radikal foran
dring. De små, lave huse, der hidtil
havde præget gadebilledet, blev i
stort omfang revet ned og erstattet
med nye i tidens smag og stil, og
gamle stræder og pladser blev for
vandlet til moderne, karakterløse
strøg.

En hjørneejendom ved Hillerød
Torv omkring århundredskiftet. En
lang række specialbutikker så dag
ens lys på dette tidspunkt. Loven
om næringsfrihed havde fra 1862
givet alle lov til at etablere forret
ning. Alt hvad der i denne forbin
delse behøvedes var en beskeden
startkapital til at leje lokale, købe
inventar og et varelager. Udviklin
gen tvang efterhånden de handlende
til at satse på en vis specialisering og
større udvalg. Udbudet af fabriks
fremstillede og oversøiske varer blev
hurtigt så stort, at kramboderne,
høkerforretningerne og købmands
gårdene ikke længere kunne efter
komme kundernes ønsker. Hertil
kom, at fremkomsten af detailbutik
ken med dagligvarer på landet nød
vendigvis måtte tvinge de handlende
til en omlægning.
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Det er en stor bygning, som hånd
værkerne hér er i færd med at opføre
ved torvet i Hillerød. Fotografen
har da også måttet lægge temmelig
stor afstand mellem bygningen og
sit kamera for at kunne få det hele
med. Tiden er omkring 1908. Fælles
for alle de nye store ejendomme af
borgerligt tilsnit, som byggedes i
årene omkring århundredskiftet, var
den markante brug af dekorationer,
tårne og spir i facadernes komposi
tion. Det var tidens stil og smag,
men for bygherrerne havde det også
den betydning, at ejendommene ved
sin ydre fremtoning skulle vise, at
der ikke boede »hvem som helst«.

Tækkemand i arbejde på en gård i
nærheden af Hillerød. Stråtage hol
der ikke evigt. Vejr og vind tærer på
dem, og tid efter anden skal de
repareres eller fornyes. Mindre re
parationer kunne med lidt håndelag
klares uden assistance fra tække
manden, men ved oplægning af et
helt helt stråtag besad i reglen kun
tækkemanden den fornødne indsigt
og erfaring. Stråtage kræver kun en
spinkel konstruktion. De er lune og
billige, men særdeles brandfarlige.
Nye tagmaterialer vandt frem om
kring århundredskiftet på bekost
ning af tækkemændenes tagrør og
halmstrå. Man er mange steder
vendt tilbage til denne tagtype, og
tækkemanden har fået lidt af en
renæssance. Arbejdsform og værk
tøj er forblevet det samme.
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Eleverne fra Marie Mørks pigeskole
i Hillerød på udflugt til JomfruEgen i slutningen af 1890’erne. Sko
levæsenet underkastedes betydelige
forandringer i årene omkring 1900.
Den fortsatte industrielle udvikling
krævede simpelthen stadig mere
skolet arbejdskraft. Antallet af re
alskoler voksede således fra nogle få
omkring midten af 1800-årene til
over 100 ved århundredskiftet. Læ
rernes uddannelse blev lagt i mere
faste rammer, og kravene til deres
duelighed skærpedes bl.a. ved seminarieloven af 1894. En ny folkesko
lelov gennemførtes nogle år senere.
Ved siden af de offentlige skoler
eksisterede et sandt mylder af små
privatskoler i de fleste byer. Til de
større og mere velrenommerede i
Hillerød hørte M.M.’s mellem- og
realskole grundlagt i 1895 på Milnersvej. Foruden et tilhørende skole
hjem omfattende skolen tillige en
forberedelsesskole for både piger og
drenge samt en fortsættelsesskole
for unge piger.

Et kig ind i køkkenet på Frederiks
borg Husholdningsskole omkring
århundredskiftet. De unge piger er
hver i gang med en opgave, strengt
overvåget af lærerinden, der står
yderst til højre i billedet. En op
skrift er skrevet med kridt på tavlen,
det er pandekager med stikkelsbær.
Hvilken praktisk betydning de
nummererede mærkesedler har,
som pigerne bærer på deres tøj, må
stå hen i det uvisse. På hushold
ningsskolerne, der opstod i slutnin
gen af 1800-årene, fortrinsvis i de
større og mere industrialiserede
byer, fik pigerne en praktisk
teoretisk uddannelse, der supple
rede det, som kunne læres i de sko
lekøkkener, folkeskolerne efterhån
den oprettede.
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Gymnastiktime på Frederiksborg
Højskole omkring 1910. Det var de
grundtvigske højskoletanker, der lå
til grund for skolens oprettelse i
1895. I kontrast til den hidtidige
linie i højskoleundervisningen blev
det 19. århundredes danske åndsliv,
digtning og historie gjort til hoved
emnerne i skolens undervisning,
som hermed brød nye baner inden
for den folkelige danske højskolebe
vægelse. I 1930’erne gik man et
skridt videre og søgte at skabe en
nyorientering i dansk folkeoplys
ning ved at omdanne skolen til en
dansk-nordisk folkehøjskole, hvor
vægten i højere grad skulle lægges
f>å »dansk, nordisk og mellemfolkeigt« fremfor »dansk og internati
onalt«, som det hidtil havde været.

Her er damerne på Hillerød Tele
foncentral fotograferet engang om
kring 1910. I industrialiseringens
kølvand fulgte en række nye erhverv
og arbejdspladser. Udviklingen in
den for energiforsyningen, kommu
nikationen, samfærdselen, det sti
gende behov for pasning og vedlige
holdelse af maskiner og anlæg samt
den voksende administration skabte
mange nye jobs. Mænd og kvinder
fik hver deres arbejdsområde. Ar
bejdet som telefondame ved de
mange centraler, der i hurtigt tempo
oprettedes landet over i slutningen
af 1800-årene og begyndelsen af
dette århundrede, blev et typisk
kvindejob.
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Et kig ind i Marie Petersens forret
ning med fransk vask og strygning
omkring 1905. Forretningen lå i
Kannikegade. De ændrede arbejdsog leveforhold, der fulgte med indu
strialiseringen, var baggrunden for
blandt andet fremkomsten af de
store dampvaskerier, men også for
de talrige små vaskerier og strygefor
retninger, som mange gange i næs
ten ubemærkethed etableredes på de
mindre gadestrøg. Typisk var det
enker og andre økonomisk dårligt
stillede, der nedsatte sig indenfor
dette erhvervsområde. Omkostnin
gen ved etableringen var begrænset,
idet beboelsen i reglen måtte holde
for. Mange af remedierne, baljer,
vaskebrætter og tøjkurve, havde
man i forvejen. Det har været et
hårdt og slidsomt arbejde dag ud og
dag ind at stå ved vaskebaljen, tøj
rullen og strygebrættet. Det har
næppe været særlig almindeligt at
have så megen medhjælp, som Ma
rie Petersen tilsyneladende har haft i
sin virksomhed.
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SÅ ER VI I
FREDENSBORG
Nordbanens åbning i 1864 var en
stor begivenhed i Fredensborgs hi
storie. Forbindelsen med omverde
nen blev langt bedre og hurtigere,
og banen fik stor betydning for by
ens udvikling, såvel befolknings
mæssigt som erhvervsmæssigt. Der
ventes på toget på jernbanestati
onen. De sommerklædte mennesker
skal muligvis på besøg i Helsingør
eller måske på udflugt til hovedsta
den via Hillerød. Det kan også me
get vel tænkes, at de blot er nede på
stationen for at modtage nogle gæs
ter. I den første tid efter åbningen af
banen ankom mange af de kongelige
gæster med tog til Fredensborg, og
modtagelserne på stationen var i
reglen rene tilløbsstykker. Tilrej
sende og byens egne beboere stim
lede sammen på baneområdet og
langs Jernbanegade for at overvære
herskabernes modtagelse.

Kong Frederik den Ottende og
dronning Louise blev, da de ankom
til Fredensborg kort efter kroningen
i 1906, modtaget med stor festivitas.
En begivenhed der selvfølgelig kom
på postkort. Den lille by med det
berømte slot var på ny kommet i
centrum. Herskabernes modtagelse,
de flotte korteger af elegante køre
tøjer, udflugterne, vagtparaderne
samt festlighederne på selve slottet
satte helt naturligt deres præg på
byen og dens liv. Efter en henslum
rende tilværelse blev det optakten til
en renæssance for byen.
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Skipperhuset ved Esrum Sø om
kring 1907. Et højst særpræget hus,
både hvad udseende og historie an
går. Huset skriver sig tilbage til
begyndelsen a£ 1730-erne, hvor Fre
derik den Fjerde lod Fredensborg
Slot opføre. Hans pragtfulde lyst
fartøj, som var udstyret med noget
så sjældent som en overdækket glas
kahyt, lå i Esrum Sø udsat for al
skens vejrlig. Efter anvisning af ar
kitekt Kriiger lod han derfor et bå
dehus opføre neden for slotsparken.
Med tiden udvidedes antallet af kgl.
lystfartøjer, og det blev en hel lille
flådebase. Fra 1807-14 var der både
værft, og 187 både nåede at løbe af
stablen i denne periode. Skipperhu
set lå derefter ubenyttet hen indtil
det omkring 1866 blev ombygget til
hofvaskeri, en funktion det havde
indtil for nogle år siden.

Her har vognmand Carl Petersen i
Fredensborg, også kaldet »Carl
Fragtmand«, været på jernbanestati
onen for at hente rejsegods. Når
denne daglige foreteelse er blevet
foreviget, skyldes det nok så meget,
at børnene og landliggerfruen, der
endda har fået lov til at holde tøm
men, har ønsket at få et billede til
fotoalbummet som minde om som
merferien. Antallet af landliggere
steg betydeligt i løbet af 1800-årene,
hvor det efterhånden »hørte sig til«
at ligge på landet om sommeren.
Ikke alle ønskede eller havde mulig
hed for at anskaffe sig egen sommer
bolig. I stedet indlogerede man sig
privat eller på et af de utallige pensi
onater, der skød op som paddehatte
overalt. Landliggerne flyttede i reg
len ud i midten af maj og blev til hen
i september.
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Et kig op ad Jernbanegade i Fre
densborg omkring 1910. Byen er rig
på gamle huse. Godt og vel en tred
jedel af de 72 huse, der byggedes i
tiden fra 1723 til 1800, er bevaret.
Byens opkomst og senere udvikling
er uløselig knyttet til det slot, hvis
navn symboliserede freden 1720 ef
ter Den store nordiske Krig, og som
Frederik den Fjerde var første byg
herre af. I modsætning til sine for
gængere - Frederik den Fjerde og
Christian den Sjette - var Frederik
den Femte stærkt interesseret i at
>øre Fredensborg by større. Slottet
blev kongens foretrukne sommer
bolig. Hoflivet trak også mange til
byen, der ønskede at leve i glansen
:ra den sol, som nu skinnede der
oppe fra, så længe det varede. I
løbet af 1800-årene blev Fredens
borg gradvis omdannet til pensionistoy.

Den hestetrukne vejtromle er her
erstattet af en mægtig damptromle.
Nogle skoledrenge eller måske ar
bejdsdrenge er kommet med på bil
ledet, der er taget omkring 1900 i
forbindelse med arbejdet på den nye
Helsingørvej ved Lunden. Drengen
med kurven er nok sendt ud til sin
fader med frokosten. I umindelige
tider havde vejene fulgt terrænet på
en naturlig og hensigtsmæssig måde.
Ofte var vejen kun et par hjulspor,
der tid efter anden, når disse blev
for dybe og ufremkommelige, blev
flyttet en smule til en af siderne.
Trafikken har heller ikke været sær
lig intens. Det var først i forbindelse
med industrialiseringen og frem
komsten af automobilet, at et egent
ligt behov for brede og ordentlige
veje opstod.
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Fredensborg gamle skole i Jernba
negade 11. I døren ses lærer Bang
Eobestrup. Efter datidens forhold
har skolevæsenet ikke været så ringe
endda. Da den ældste skole i Gart
nerstræde i 1774 blev nedlagt,
kunne borgerne vælge mellem at
sende deres børn i skole hos slotslæ
reren eller i den lille landsbyskole i
Asminderød. Det afholdt imidlertid
ikke byens indbyggere fra at arbejde
for på ny at få deres egen skole, og
omkring 1830 lykkedes det. En ny
skolebygning rejstes på en del af
grunden til Jægergården (Jernbane
gade 7-11). Her var skole indtil
1906, hvor den blev afløst af den
nuværende Fredensborg Skole.

Tiden må være omkring rejsegildet
på Fredensborg nye skole på Benediktevej. Skolen blev indviet i 1906.
Håndværkerne har beredvilligt taget
opstilling for fotografen, hvis op
dukken utvivlsomt har været en
kærkommen pause og afveksling i
det daglige slid på byggepladsen.
Det må have været uendelig hårdt
og slidsomt at slæbe mursten, mør
tel og andre byggematerialer op ad
stejle stiger og balancere rundt på
stilladsets brædder. Arbejdsdagen
var lang, 14 timer om sommeren og
12 timer om vinteren. Fagbevægel
sens mål, 8 timers arbejde, 8 timers
frihed og 8 timers hvile, blev først
gennemført for alle i 1919 (48 timers
ugen). Vejrligsdage var et ukendt
begreb.
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Det er vinter, formentlig engang i
december måned 1895. Telefonar
bejderne har netop lagt sidste hånd
på arbejdet med at etablere Fredens
borg telefoncentral i Jernbanegade
20, eller som der står på skiltet bag
den midterste af personerne »Tele
fonsamtale Station«. Centralen blev
taget i brug den 1. januar 1896.
Telefonen var en nymodens ting,
som selvfølgelig blev modtaget med
en vis skepsis af mange. Den for
holdsvis overskuelige kreds, som i
begyndelsen havde fornøjelsen af at
kunne telefonere sammen, blev ret
hurtigt udvidet, og i 1907 flyttedes
centralen til Jernbanegade 11. For
de fem telefonarbejdere har der sik
kert været mere end rigeligt med
arbejde.

Festklædte med høj hat eller bow
lerhat er Fredensborgs borgerskab
mødt op til indvielsen af vandtårnet
på Tinghusvej i april måned 1906.
Nogle af beboerne på alderdoms
hjemmet ved siden af kigger på,
utvivlsomt med en vis beundring. Et
vandtårn var et stort fremskridt.
Herved åbnedes der mulighed for at
få indlagt vandværksvand i husene
med højnelse af hygiejnen til følge.
Mange har uden tvivl glædet sig
over for fremtiden at slippe for den
evindelige slæben vand fra pumpen i
gården. Man havde da heller ikke
kunnet vente på den officielle ind
vielse, men allerede fra den 6. fe
bruar tappet vand fra hanerne.
2
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Et kig ind i det store og veludsty
rede køkken på det nye alderdoms
hjem på Tingnusvej i Fredensborg i
begyndelsen af dette århundrede.
Alderdomsforsorg var en forholds
vis ny foreteelse i datidens Dan
mark. Den første danske lov på
dette område gennemførtes i 1891.
Alderdomshjemmene tog sigte på
gamle mennesker, der ikke længere
kunne klare sig selv. Kogekonerne
og køkkenpigerne er i fuld gang
med at tilberede et af dagens målti
der. En ældre morlille ser på, at alt
går forskriftsmæssigt for sig. Hen
des holdning synes iøvrigt at af
spejle en vis resignation over situati
onen.

Mine Hansen, g.m. graver Hans
Hansen, i køkkenet i huset »Kirke
dal«, Grønholtvej 48, o. 1900. Mine
fungerede i sine senere år som spå
kone og klog kone.
At kvindernes plads var i hjemmet,
især i køkkenet, var så afgjort den
herskende indstilling i vide kredse
omkring århundredskiftet. Det var
derfor også et rum, som relativt
sjældent blev fotograferet. Et træ
bord, et køkkenbord med zinkbe
klædt vask, et komfur og en taller
kenrække, sådan var kokkenerne
flest ved indgangen til dette århund
rede. Afhængig af den økonomiske
formåen kunne køkkenet desuden
være forsynet med et eller flere
skabe, spisekammer og en høkasse
til at holde maden varm. Der kunne
være indlagt vand, så man slap for at
slæbe vandet ind fra pumpen i går
den, ellers hørte en vandtønde, eller
som her et par store spande med
øse, også til standardudstyret.
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Et kig ind i havearbejder Jørgensens
hjem på Endrup Byvej ved Fredens
borg engang i begyndelsen af dette
århundrede. Pladsen har været
trang. Hele det ene hjørne af op
holdsrummet optages af et senge
sted skjult bag forhænget. Der har
akkurat lige været plads til et bord,
som familien kunne samles om
kring om aftenen, ikke i petroleumslampens, men i stearinlysets
skær. Det lidt simple bord er dæk
ket af voksdug. Væggene er fyldt
med indrammede skilderier og foto
grafier af familie og barndomshjem
met. En slagbænk har fået plads
langs den ene væg.

Her er fotografen mødt frem ved
rejsegildet på en villa på Stationsvej
15 i Fredensborg. De obligatoriske
tre kranse vajer over spærene, og
bygherren, der diskret holder sig i
baggrunden, har skænket håndvær
kerne og arbejdsfolkene øl på store
flasker. Tiden er omkring 1898.
Netop det første årti af 1900-årene
var præget af en nærmest hektisk
byggeaktivitet. Omkring 70 nye
ejendomme og bygninger blev rejst i
løbet af de 10 år. Mange af de store
og elegante villaer, som ligger i Fre
densborg, er netop bygget i denne
periode som landsteder for velha
vende personer, men overgik efter
hånden til helårsbeboelse.
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Aftenmøde i »Klubben af 1895« på
Jernbanehotellet i Fredensborg. Der
spilles l’hombre. Med grundloven
1849 indførtes de såkaldte »borger
lige frihedsrettigheder«, som blandt
andet omfattede »retten til at danne
foreninger i ethvert lovligt øjemed«.
Da omgangsformen i samfundet
samtidig ændredes som følge af in
dustrialiseringen, blev resultatet et
blomstrende foreningsliv, og et
sandt væld af foreninger så dagens
lys. En del af foreningerne havde
seriøse og mere langsigtede mål, an
dre som »Klubben af 1895« mere
selskabeligt formål. Klubben var for
herrer af borgerligt tilsnit, og da
merne har formentlig kun kunnet
komme der ved særlige lejligheder.

Et kig ind i Chr. Olsens ligkiste
snedkeri i Jernbanegade i Fredens
borg omkring 1905. Alle er i fuld
sving med arbejdet på snedkeriet. Et
par af læredrengene har fået lov til at
arbejde selvstændigt, mens en tredie
hjælper en svend. Håndværket, der
var stærkt traditionsbundet, æn
drede sig uhyre trægt. »Indviklede
mekaniske indretninger« vandt kun
langsomt indpas i arbejdsgangen.
Selv i større foretagender, hvor der
fremstilledes forholdsvis mange og
ensartede ting, vandt mekanisering
kun langsomt frem.
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Mange fotografer tog rundt i by og
nærmeste omegn og tilbød fotogra
fering. Her har en af dem besøgt
gartneriet til Villa Zoar i Skipperalle
i Fredensborg. Livet gik tilsynela
dende sin stille og rolige gang her.
Et par af medhjælperne er i gang
med hakke- og skuffejern. En tredje
er i færd med at binde de udpriklede
planter i mistbænkene. Gartneren
selv har taget opstilling med den ene
tommelfinger stukket indenfor ves
ten. I ældre tid benævntes denne
¡øvrigt urtegårdsmand eller pode
mester, men disse betegnelser blev i
løbet af 1700-årene fortrængt af
sproget og erstattet med det tyske
gartner.

ET SMUT TIL
DANSTRUP På sin tur rundt på egnens gårde er
fotografen her nået til »Huggergården« i Danstrup. Tiden er 1912.
Familien, - mand og kone, deres
barn og farfaderen - står samlet på
gårdspladsen omkring et tohjulet
køretøj, en slags trækvogn. De to
mælkejunger anskueliggør dens an
vendelse. Det er uden tvivl den sid
ste nye anskaffelse til gården, som
her præsenteres med en vis stolthed.
Det er andelstiden. Man forarbej
dede ikke længere selv den mælk,
som gårdens Kobesætning ydede,
men sendte den til det nærmeste
andelsmejeri. Mælkejungeme fra de
enkelte gårde blev bragt op til ho
vedvejen, hvor mælkevognen fra
mejeriet senere afhentede dem og
stillede et par tomme junger i stedet.
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- OG TIL SØRUP Vaskepladsen ved Sørup. Den lille
idylliske landsby sydvest for Fre
densborg havde i slutningen af
1800-årene ikke mindre end tyve
erhvervsvaskerier. Et par gange om
måneden tog blegemændene til Hel
singør og København for at aflevere
tøjet og få det snavsede med tilbage.
Tøjet blev renset i bøgelud og deref
ter skyllet nede i Esrum Sø. Det
kunne være bidende koldt for blegemændenes koner og vaskepiger så
dan i timevis at stå med det våde
vasketøj i alskens vejr. Til ly for den
værste vind var der da lavet læhegn
af tagrør eller langhalm omkring
tostolen, hvor de stod og svingede
banketærsklen for at drive den sid
ste lud ud af tøjet. Men tøjet skulle
skylles, og her måtte vaskepigerne
enten stå i vandet eller ligge på knæ
på den lille bro. Det var et hårdt og
slidsomt arbejde, og vaskekonerne
blev da i reglen også tidligt gamle og
værkbrudne.

-GENNEM
TORPEN At sko en hest eller to, som det sker
her hos smeden i Torpen, har været
en dagligdags foreteelse i datidens
landsbysmedier,
hvor
smeden
kunne fungere både som grovsmed,
beslagsmed og kleinsmed. Og som
det ses, har smeden i Torpen også
repareret vogne og andre køretøjer.
Selve navnet Torpen er vanskelig at
tyde, men kan betyde en ryddet
plads i en skov, hvorpå der ligger
flere huse - en landsby. Landsbyen
kan iøvrigt deles op i Øverste Torp
og Nederste Torp. Sidstnævnte be
tegnelse anvendes stadig.
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- TIL ØRESUND I
HUMLEBÆK Befolkningen i fiskerlejerne langs
Øresundskysten blev et yndet motiv
for fotograferne, ligesom den havde
været det for malerne, der fra om
kring 1820 i stigende antal havde
søgt til fiskerlejerne. Fotografen
blev sjældent ret længe. Han skabte
øjebliksbilleder, og hans arbejde be
stod fortrinsvis i at finde et velegnet
og salgbart motiv, hvad enten det var
omgivelserne, en situation, eller
som her et par fiskertyper fra Hum
lebæk, iøvrigt far og søn. I folke
munde hed de »Peber« og »Kanel«,
på dåbsattesten Anders og Edvard
Henriksen. Billedet er fra 1908.

- OG SLETTEN Det er morgen. Fiskerkonerne fra
Sletten har været nede på stranden
for at tage imod bådene, der kom
ind med fangsten. Fiskene skulle
bringes ind til bl.a. Helsingør Fiske
torv. Oprindelig blev turen tilbage
lagt til fods med de flettede kurve på
ryggen eller med trillebør. Senere
har de utvivlsomt ligesom fiskerko
nerne i flere af de andre fiskerlejer
langs kysten betalt en vognmand for
at køre dem ind om morgenen og
hjem om eftermiddagen. Med åb
ningen af Kystbanen i 1897 var det
nærliggende at tage toget. Det var
både bekvemt og mere fleksibelt og
næppe dyrere.

23

- NORDPÅ TIL
ESPERGÆRDE Den højtliggende Tibberup Mølle
har i århundreder tjent som sø
mærke for skibene i Sundet. Hvor
længe der har været mølle på stedet
vides ikke bestemt. Der var først en
stubmølle, formodentlig bygget i
sidste halvdel af 1600-årene. Denne
blev i 1870 afløst af den nuværende
mølle af hollandsk type. Møllen har
i perioder været stærkt forfalden og
dømt til nedrivning, men er blevet
reddet. Helsingør Kommune ejer
nu møllen og har sat den i stand.

Interiør fra barbersalonen i Esper
gærde i begyndelsen af dette år
hundrede. Espergærde var i sidste
halvdel af 1800-årene præget af et
kraftigt voksende befolkningstal, og
allerede omkring århundredskiftet
havde fiskerlejet fået karakter af by
mæssig bebyggelse, hvor navnlig
villaerne dominerede. Kystbanen
havde gjort det muligt at bo hvor
som helst langs Strandvejen og alli
gevel komme til og fra København
på kort tid. I det sidste tiår af forrige
århundrede var landliggernes antal i
Eostvæsenets statistik nået op på
alvfemte tusinde sjæle. Dette satte
selvsagt sit præg på stedet og næ
ringslivet, der i høj grad blev servi
cebetonet.
24

-OG
SNEKKERSTEN
Fotograf Chr. Wismer har taget
dette stemningsfyldte billede i Snek
kersten henimod år 1900. Et par
fiskere er i færd med at bøde garn
ved havnen, medens en ældre fisker
betragter færdslen på Strandvejen,
hvor en større fiskerpige kommer
kørende med sin trillebør. Hun har
muligvis været på fisketorvet i Hel
singør, hvor en stor del af fang
sterne fra fiskerlejerne ned til Sletten
Havn traditionelt blev solgt. Mange
af fiskerkonerne og -pigerne havde
desuden deres bestemte familier i
byen, hvor de havde aftale om leve
ring af fisk én gang om ugen. Snek
kersten Havn er anlagt i begyndel
sen af 1870’erne, hvor fiskerne i
Snekkersten og Skotterup gik sam
men om arbejdet. Bådehavnen blev
tillige anløbssted for rutebådene
mellem Helsingør og København.

NU SER VI
HELSINGØR
Helsingør by set fra bakkerne syd
for byen engang i 1880’erne, endnu
før Kystbanen blev ført igennem til
havnen. Den firlængede gård om
trent midt i billedet måtte, ligesom
flere andre bygninger, vige pladsen
for fremskridtet. Til højre ses den
bekendte »Villa Augusta«, hvor
prinsesse Augusta, søster til Chri
stian IX’s gemalinde dronning Lou
ise, boede. Villaerne, der lå tæt ved
Strandstien, blev i første omgang
skånet for nedrivning, men måtte til
sidst give plads for rangerterræn og
det senere rensningsanlæg.
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Helsingør Havn ligger stille hen, en
situation der var almindelig i de
sidste årtier af forrige århundrede.
Havnen var i årene 1860-62 og om
kring 1878 blevet udvidet ganske
betydeligt. Man havde derigennem
håbet at kunne drage større nytte af
den stærkt voksende trafik gennem
Sundet, nu hvor byen ikke længere
havde opkrævningen af Øresunds
tolden. Dette slog itnidlertid fejl, og
da både byens sejlskibsflåde og
skibsprovianteringshandel var i has
tig tilbagegang, besad byen ikke den
kapital og fremdrift, der var nød
vendig for at ændre tingenes gang.
Fornyelsen kom udefra gennem an
læggelsen af et jernskibsværft i 1882.
Færgeriet mellem Helsingør-Helsingborg, som går tilbage til middel
alderen, undergik samtidig en stor
fqpndring. De gamle færgebåde,
hvoraf en er på vej til kaj ved lods- og
karantænehuset på Sdr. Mole, blev
afløst af de dampdrevne færger.

Hjulfærgen »Kronprinsesse Louise«
ligger klar til afgang ved toldvæse
nets visitationshus omkring år 1900.
En ny epoke i H-H-overfartens hi
storie indledtes i 1888, da DSB påbe
gyndte sejladsen med dampfærgen
»Masnedsund« på ruten. Fra 1892,
året efter indvielsen af den store,
imposante jernbanestation på hav
nepladsen, kunne der også overføres
jernbanevogne.
Gennem H-H-overfarten og Kyst
banen genvandt Helsingør noget af
sin tidligere position som et betyd
ningsfuldt led i landets handelsom
sætning. Af vidtrækkende betyd
ning blev også Hornbækbanen, der
ved dens anlæggelse i 1906 åbnede
landet mod nord. Da begge jernba
ner følger kystlinien, vardet overladt
til den fremvoksende bilisme at ind
drage området mellem jernbanerne.
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Helsingør Jernskibs- og Maskin
byggeri, i dag Helsingør Værft, set
fra en af bastionerne ved Kronborg
Slot omkring 1896. Anlæggelsen af
jernskibsværftet i 1882 fik fra første
færd enorm betydning for byen,
hvis næringsliv og folketal var stag
nerende. Værftet markerer reelt det
industrielle gennembrud i byen.
Helsingør havde allerede i begyn
delsen af 1850’erne en forholdsvis
veludviklet industri, men man sat
sede på havnen og handelsflåden,
hvilket kan synes forståeligt, idet
byen i mere end 400 år havde ernæ
ret sig ved søhandel. Man overså,
eller rettere man prioriterede ikke
den mulighed, der lå i en videre
udvikling af den allerede eksiste
rende industri, tilstrækkeligt højt,
da man efter Sundtoldens ophævelse
i 1857 skulle gå nye veje.

Et kig ind i en af fabrikshallerne på
»Fiskenetfabrikken Danmark« på
Grønnehavevej omkring 1930. Fa
brikken, der i en årrække var en
af de betydeligste i landet, blev
grundlagt i 1892 og udvidet kraftigt
i 1896. Fabriksbygningerne, der
både var tidstypiske og af hånd
værksmæssig kvalitet, blev revet ned
i 1980. Det Karakteristiske shed-tag
med de skråtstillede vinduer var den
primære belysningskilde. Over de
leste »væve« hang dog en elektrisk
ampe. Man sparede på energien.
Som det også fremgår af billedet, var
det fortrinsvis kvinder, der var be
skæftiget ved maskinerne. Det er da
også kendetegnende, at den nye in
dustri i høj grad byggede på ufag
lærte kvinder, og dem var der
mange af. Hovedparten rekruttere
des fra den hurtigt voksende arbej
derklasse, som havde sin baggrund i
den kraftige indvandring, der fandt
sted fra land til by.
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Lock-outede værftsarbejdere fra
Helsingør på udflugt til Gurre ¡1911.
Det tidligere patriarkalske forhold
mellem arbejdstagere og -givere blev
med de ændrede arbejdsforhold, der
fulgte med industrialiseringen og
udbredelsen af lønarbejdet, afløst af
interessemodsætninger. Strejker og
lock-outer blev, efterhånden som
arbejdsmarkedet efter laugsvæsenets
ophævelse i 1857 organiseredes i
fag- og arbejdsgiverforeninger, et
anerkendt middel i arbejdskonflik
ter.

Det er grundlovsdag omkring ar
1900. Demonstrationstoget er ved at
være klar til at begive sig ud på den
planlagte rute fra Herluf Trollesvej i
Helsingør. Det er et velklædt og
velordnet opbud, hvis eventuelle
urolige elementer kan styres af en
enkelt sindig betjent, som synligt er
mere interesseret i fotografen end i
menneskemængden.
I
forreste
række ses byens ledende socialde
mokrater og fagforeningsledere, der
også er repræsenteret ved deres fa
nebærer. Længere tilbage i ræk
kerne skimtes ungdomsforeninger
nes propagandabannere. Netop i
årene omkring århundredskiftet
fandt en politisk brydning sted, så
vel lokalt som i større sammen
hæng.
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Medlemmerne i »Good-Templarlogen nr. 517 Hans Rostgaard« i Hel
singør poserer for fotografen ved et
møde i den nye NIOGTs bygning
på hjørnet af Allégade og Rostgaardsvej. Medlemmerne-mænd og
kvinder - bærer ordenens insignier,
og på væggene hænger de indram
mede ordensdokumenter. Logen
»Hans Rostgaard« blev stiftet den 14.
februar 1904. Good-Templarbevæ;elsen var kommet til Helsingør alerede i 1883, hvor foreningen »Aflold« blev midtpunkt for en halv
snes afholdsloger. Afholdsbevægelsen er et enkelt eksempel på det
foreningsliv og det folkelige fælles
skab, som trivedes i Helsingør og
andre steder omkring århundred
skiftet.

Mange af de detailforretninger, som
dukkede op i slutningen af 1800årene og begyndelsen af dette år
hundrede, etableredes ofte under
små og beskedne forhold. Her er
fire herrer blevet foreviget i baglo
kalet til Grabowsky’s grønthandel i
Bjergegade 17. Baglokalet fungerede
øjensynligt også som dagligstue med
et sengested i hjørnet. I petrole
umslampens skær får de herrer sig
uden tvivl en sludder om mangt og
meget, måske om de lokalpolitiske
forhold. Landets første socialde
mo trater (1892) er netop valgt ind i
He singør Byråd.
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Det kommunale slagtehus, der i
årene 1913-14 opførtes i Svingel
port, var en betydelig landvinding.
Det almindelige var, at slagteren
øvede sit blodige håndværk på ejen
dommens gårdsplads, hvorpå de
parterede kødstykker blev ophængt
på kroge i porten, hvor kunderne
indfandt sig. Slagtningen havde i
reglen været averteret i avisen, eller
slagterdrengen havde været rundt i
byen med dyret, medens han ud
råbte, at dette dyr i morgen ville
blive udhugget hos mester. I slagte
huset kunne slagtningen ske under
mere betryggende forhold. Alle by
ens slagtere kunne arbejde her, hvor
de også havde fælles kølerum til
deres varer.

Fra en af lejlighederne ved »Alder
domsstiftelsen« på Gurrevej om
kring 1930. Det var et betydeligt
socialt fremstød, da Helsingør
Kommune på baggrund af den store
bolignød og arbejdsløshed i årene
1919-21 opførte de 150 alderdoms
boliger med stue, kammer, køkken
og wc. Det var i øvrigt de første af
sin slags i Danmark, og de kom til at
danne forbillede for tilsvarende
byggeri andre steder i landet. Hus
lejen var ti kroner. Optagelsesbetin
gelserne var, at man var fyldt 60 år
og havde boet 10 år i Helsingør.
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Skolebespisning ved den gamle Fri
skole i Marienlyst Allé omkring
1916. Glæden synes behersket, men
situationen var også alvorlig. Ver
denskrigen rasede. Danmark var gan
ske vist neutralt, men blev ramt af en
dyrtid, man aldrig havde kendt ma
gen til. Behovet for bespisning vok
sede kraftigt, og de omkring 300
børn, der i forvejen hver dag fik et
livsnødvendigt kosttilskud i form af
en skål varm grød, mangedobledes.
Nu fik 1000 børn i Folkeskolen hver
dag en ret varm mad - »så meget de
kunne spise«. Maden var søbemad
som grød, vælling eller øllebrød,
men en gang ugentligt var der kød
ret, som frikadeller eller labskovs
med kartofler og kål. Desuden fik
børnene kapsko og i trange tilfælde
anden beklædning.

Her har Helsingør Idrætsforenings
førstehold taget opstilling sammen
med lederne foran deres beskedne
klubhus på Grønnehave. Det lille
klubhus, der lå umiddelbart bag
jernbanestationen,
var
bygget
»Anno 1913« og var i brug til 1923,
da den nye sportsplads ved Ndr.
Strandvej blev færdig. Helsingør
Idrætsforening var én af de mange
sportsklubber, ungdomsforeninger,
sangforeninger, kolonihaveforenin
ger, studiekredse, aftenskoler m.v.,
der i stort tal dannedes i begyndel
sen af dette århundrede, og som var
et udtryk for den øgede fritid, man
havde opnået. Fritid var iøvrigt et
forholdsvis nyt begreb i det danske
sprog. Endnu omkring midten af
forrige århundrede boede og levede
størstedelen af befolkningen i di
rekte tilknytning til deres arbejde.
Først med industrialiseringen og
udbredelsen af lønarbejdet var det
blevet mere aktuelt at skelne mellem
arbejde og fritid.
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»Helsingør Torvehalle« på hjørnet
af Kongensgade og Lundegade om
kring århundredskiftet. Det var en
tid, nvor butikshandelen for alvor
vandt indpas, og hvor den traditi
onelle torvehandel ændredes meget.
De afgrøder og produkter, som
bønderne tidligere havde ført til
torvs i købstaden, blev i stedet leve
ret direkte til de forskellige andels
foretagender, der dannedes. Bybo
ernes indkøbsvaner ændrede samti
dig karakter. Indkøb på længere sigt
blev afløst af mindre, men hyppi
gere indkøb hos de lokale butiks
handlende, der alle havde et velassorteret vareudbud inden for deres
specielle område.
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Stengade lige omkring århundred
skiftet. Fotografen har stået omtrent
ud for nummer 11 og set i retning af
havnen. Det er de malede hånd
værks- og butiksskilte, som massivt
rager ud fra husfacaden, der domi
nerer gadebilledet. Enkelte forret
ninger har nøjedes med at få malet
navnet på selve facaden. At Sten
gade var et handelsstrøg, vidner
skilteteksterne tydeligt om. En en
kelt industrivirksomhed, nemlig I.
Hagens sæbefabrik, har dog også
fundet plads her, eller rettere inde i
gården.

Billedet er fra Stengade i Helsingør
engang omkring århundredskiftet en blanding af nyt og gammelt byg
geri. Byfornyelsen skete med forry
gende nast i disse år. Mere end 20
udlejningsejendomme af borgerligt
tilsnit blev i løbet af en kort årrække
rejst forskellige steder i bykernen.
Langt den overvejende del af ny
byggeriet blev dog snart henlagt til
områderne uden for den gamle by
grænse. I forbindelse med den speci
alisering, der fandt sted inden for
detailhandelen, kom udstillingsvin
duet til at spille en stadig større
rolle. Dør om dør har isenkræm
merne Viggo Kempel og W. Marcussen bejlet til kundernes gunst, og
man har nærmest indtryk af, at det
meste af varelageret er blevet udstil
let, enten i vinduerne, i de fine
skabe eller på selve fortorvet - sidst
nævnte måde er i øvrigt moderne
igen.
3
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MOD HELLEBÆK
Færdslen på Strandvejen kunne på
søndage, når vejret var godt, være
ganske betragtelig. Strandvejen
nordpå fra Helsingør var en yndet
promenadestrækning, ligesom den
lille idylliske »industriby« Hellebæk
og de omliggende skove var et søgt
udflugtsmål. Julebækken havde fra
gammel tid dannet skel mellem det
store Tikøb landsogn og købstaden
Helsingør. Skovløberhuset, der si
den 1866 også havde været traktør
sted, var et overordentligt søgt ud
flugtssted såvel for byens og omeg
nens beboere som for turister.

NYGÅRD
Brødvognen fra Helsingør Fælles
bageri er på sin tur rundt i oplandet
engang omkring 1910 kommet til
Nygård smedie. Måske har fotogra
fen Sofus Christensen gjort turen
med. Han kom nemlig også fra Hel
singør. Medens smedien i Nygård
var jævngammel med gårdene, altså
fra udskiftningstiden, var Helsingør
Fællesbageri ganske nyt, oprettet i
1907, hvor fællesorganisationen i
Helsingør købte et nyopført bageri.
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SAUNTE
Købmandshandelen i Saunte om
kring 1915. Saunte eller Sandte, en
udtale af bynavnet, som endnu kan
høres på egnen, blev »stationsby« i
forbindelse med anlæggelsen af
Hornbækbanen i 1906. Omtrent
samtidig kom købmanden, der lod
den ret store købmandshandel op
føre med beboelse både til sig selv
og kommisen. En del villaer bygge
des efterhånden, men mere blev det
heller ikke til. Saunte bevarede sit
landsbypræg og vendte så at sige
ryggen til jernbanen, der aldrig fik
den betydning for landsbyen, man
havde håbet på og vel egentlig også
regnet med.

HORNBÆK
Der er travlhed på banegården i
Hornbæk. Toget er netop ankom
met fra Helsingør med ferierej
sende. Kunstnernes Hornbæk blev i
årene omkring 1900 i stigende grad
overtaget af landliggere og andre
sommergæster. Fiskerlejet blev såle
des i løbet af ganske få år omdannet
til mondænt badested, »Danmarks
Riviera«, hvilket selvfølgelig satte
sit umiskendelige præg på bysam
fundet. Sommermånederne, hvor
indbyggertallet
mangedobledes,
prægedes af hektisk travlhed, me
dens byen resten af året lå forholds
vis stille hen.
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Hornbæk Havn blev taget i brug i
1875. Indtil da havde fiskerne, lige
som i de fleste andre lejer på Øre
sundskysten, måttet lande deres
fangster direkte på den åbne kyst og
døje med den besværlige ophaíing af
bådene på stranden. Havnen lettede
selvsagt fiskeriet og muliggjorde
samtidig overgangen til bådtyper
som kvaserne. Mere end noget an
det erhverv satte fiskeriet sit særlige
og iøjnefaldende præg på hverdags
livet og omgivelserne. Stejlepladsen
med garnene, de optrukne både,
travlheden i havnen, når fiskerne
kom ind med deres fangster, for slet
ikke at tale om den særegne lugt af
fisk, saltvand og rådden tang, sør
gede for dette. Det var dette miljø,
sommergæster søgte, og fotografen
gengav i sine billeder.

HULERØD
Fra den åbne svalegang på Hulerød
Badehotels tårn havde feriegæsterne
et storslået udsyn over det meste af
kyststrækningen ned mod Hornbæk
og op mod Gilleleje. »Hinsides
Bugten rager Hulerød Badehotel
med sit lille Taarn op af Plantagen,
der ligger udenom. Bag Hotellet
kan De følge Kystliniens Stigning
op mod Nakkehoved Fyr. Paa en
stille Sommermorgen er det saa smi
lende et Landskab, at det fryder
Vandringsmandens Øjne. Frugtbare
Marker breder sig ned mod Grib
Skov og op mod Nakkehoved. Højt
oppe i Luften synger Lærken sin
Jubelhymne, mens Kirkeklokkerne
- hvis det er Søndag - ringer til
Gudstjeneste i Villingerød eller Sø
borg. Blidt stryger det blaanende
Hav langs den høje Kyst-----« ly
der en turbeskrivelse fra omkring
1916. I dag er Hulerød nærmest
domineret af sommerhusbebyg
gelse.
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DRONNINGMØLLE
»Dronninggaard« eller »Slottet«,
som det nutidige hotel ved Dron
ningmølle hedder, har en bygnings
historie, der går tilbage til Frederik
den Andens dronning Sofie. Her
hvor Esrum å (eller kanal) løber ud i
havet, byggedes i 1580-erne et
større mølleanlæg - Dronningens
Mølle. Allerede på dette tidspunkt
var her udskibningssted for tømmer
fra de kgl. skove. For at lette bræn
detransporten blev der i årene 180205 gravet en 9 km lang kanal fra
Esrum Sø og ud til Dronning Mølle.
Transporten af brænde og tømmer
foregik med pramme, der blev truk
ket af heste, som ¡øvrigt stod på
stald hos særlige husmænd i Esrum.
På bakkedraget, hvor nu Klithotel
let ligger, opstabledes tømmeret in
den det udskibedes. Ved anlæggel
sen af Hillerødbanen i 1873 ophørte
brændetransporten på Esrum Ka
nal, som i dag kun tjener som afløb
for søen.
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FORBI
NAKKEHOVED
Nakkehoved Fyr på toppen af den
godt og vel 30 meter høje kyst
skrænt. De stærkt befærdede far
vande Kattegat og Øresund var van
skelige at besejle på grund af de
mange skær og rev. For at hjælpe og
vejlede de søfarende gik man tidligt
i gang med blusserier og senere med
fyr. Under Frederik den Anden op
rettedes fyr på Skagen, Anholt og
Kullen. I 1772 oprettedes to fyr på
Nakkehoved øst for Gilleleje. Det
var tårne med kulfyr foroven. Se
nere forbedredes de til lukkede fyr,
og omkring 1834 blev de byg
get om til lampefyr med olielamper.
Det østre fyr nedlagdes i 1898, sam
tidig med at det vestre fyr byggedes
højere og blev indrettet med blink-

NU ER VI NÅET
TIL GILLELEJE
Det er Gilleleje Station. Tiden for
afgang er ved at nærme sig. Utallige
er de landliggere og sommergæster,
som i årenes løb har gjort turen med
tog til det lille bysamfund. »Varmenecessariens (d.v.s. gribskovtogets) ankomst til Gilleleje banegård
er en begivenhed af rang for bade
gæsterne. Navnlig lørdag aften når
de unge fruer er ude for at tage imod
deres »søndagsmænd«. Til konerne
er der presenter, små overraskelser
og forsikringer om, at de ved Gud
ikke har været uden for en dør. Fra
kontoret til restauranten og hjem,
det er ægtemandens triste vej i som
merens København. - Alt er fryd og
gammen«. På jernbanestationen var
der også altid en ekstra skilling at
tjene for de lokale drenge ved at
sælge aviser eller hjælpe med
oppakningen.
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Gribskovbanens fremføring til Gil
leleje i 1896, og i 1916 Hombækbanens, fik fra første færd stor betyd
ning for hele egnen. »Men længere
end Gribsø kom københavnerne
ikke (her fandtes en sommerre
staurant), thi de vidste, at ude ved
Græsted, hvor skoven slap op, lå
jernbaneliniens sidste skinne, og de
havde al respekt for den 2 miles tur i
en dagvogn ud til Gilleleje og ha
vet«. De få, der kendte Gilleleje af
andet end navn, havde det ganske
for sig selv. »Men da hotellet og
banen kom, indtraf den store foran
dring. - Det kniber at skaffe plads
til de mange sommergæster lørdag
søndag på hotellet. Og hver stue,
som kunne lejes i fiskernes hytter,
blev optaget«. Gilleleje var blevet et
mondænt badested.

Søbadning blev i løbet af 1800årenes sidste halvdel særdeles popu
lært, og de fleste fiskerlejer blev
mere eller mindre omdannet til
mondæne badesteder. »De fleste
vidste blot, at Gilleleje var en lille
flække, - hvor malere og skuespil
lere og andre af kunstens frie fugle
slog sig ned. Den lille flok, der
havde opdaget Gilleleje, og som
med årene blev stabile sommergæ
ster, der lejede sig ind i den gamle
kro eller i fiskernes hytter, havde
det hele for sig selv . . . Man dasede
i hængekøjen og drak toddy med
fiskerne i småhaverne, når solen gik
ned og den malede Kuliens bjerg
toppe røde«. Med jernbanen og ho
tellet rykkede et nyt klientel frem badegæsterne. Stranden blev snart et
sandt mylder af strandkurve, hvor
de, som ikke ønskede at ligge og
dase i sandet, kunne sidde i ro og
mag, beskyttet mod sol og vind.
Nede i strandkanten holdt badevog
nene parat til at blive trukket ud i
havstokken.
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Et kig ned ad Havnegade i Gilleleje.
Billedet er taget i begyndelsen af
1900-årene, men kunne for den sags
skyld ligeså godt være taget i dag.
Forandringen forekommer umær
kelig. Den ro og stilhed, som synes
at hvile over de små stræder og
gyder i det gamle Gilleleje, hvor de
idylliske stråtækte fiskerhuse, der
spiller i farverne hvidt, rødt, gult og
blåt, er fortsat fremherskende. Her
har lejet bevaret sin oprindelige livs
rytme og henvist alskens støj og
spektakel til Hovedgaden. Stræder
nes og gydernes noget mærkelige,
snoede forløb, skabt gennem stedets
århundredgamle byggeskik, har
gjort dem komplet uegnede til
større trafik.

Vesterbrogade i Gilleleje omkring
1906. Livet går tilsyneladende sin
stille og vante gang i lejet. Alligevel
synes dette øjebliksbillede at rumme
en vis spænding. De gamle, idylliske
fiskerhuse med de små hegnede ha
ver er her modstillet den nye tids
huse og bygninger, hvis forbilleder
er hentet i byerne. Her har sommer
gæsterne, der fra slutningen af for
rige århundrede strømmede til lejet,
utvivlsomt spillet en vigtig rolle.
Som det ses, har telefonen også
holdt sit indtog, og måske ligefrem
betegnende står telefonmasterne
klods op ad de nye huse.
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Hjørneejendommen er Th. Jacob
sens hus med dennes manufaktur
forretning på hjørnet af Hovedga
den og Østergade omkring 1905.
Udover at rage betydeligt op over
fiskerbebyggelsen, som derved kom
til at syne endnu lavere, er den nye
tids »højhuse« karakteristiske ved
den konsekvente brug af røde mur
sten, de lyse »sandstensbånd«, tårne
og kviste samt skifertage. Ligesom i
de store byer, hvor deres forbillede
var hentet, er de et klart udtryk for
urbaniseringen, men i høj grad også
tidens smag og stil. Det er i denne
forbindelse kendetegnende, at det i
reglen var »tilflyttere«, der var fore
gangsfolk i denne henseende, mens
de lokale i højere grad nøjedes med
at modernisere og nyindrette deres
boliger. Når bebyggelsen i Gilleleje
voksede fra 214 huse i 1890 til 330 i
1916, skal det også bemærkes, at
villabyggeriet var det altdomine
rende.
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Vestmolen ved Gilleleje Havn om
kring 1902. Allerede i 1760-erne
havde der været tilløb til at få etable
ret et havneanlæg i form af et sim
pelt anløbssted. Det var absolut
ikke uden en vis risiko at lande på
den åbne kyst, og det har været et
hårdt og slidsomt arbejde at få halet
de store både, som krævedes ved
havfiskeriet, op på stranden. En be
skeden anløbsbro blev imidlertid
først bygget i 1820, men eksisterede
kun et årstid. En ny bådebro bygge
des først i 1839. Det interimistiske
havneanlæg udbygges i 1871-72 med
et par moler. Havneanlægget san
dede imidlertid til, og trods brugen
af dampmuddermaskine og andre
tekniske hjælpemidler viste det sig
umuligt at holde havnen fri for
sand. Man kunne i 1897 gå tværs
over havneindløbet. Tilsandings
problemet løstes med den nye, store
vestmole, som stod færdig i 1902,
og som i øvrigt var Nordsjællands
nordligste »spadseresti«. Havnen
blev i 1923-24 udvidet med Østmo
len.

En fisker er i færd med at klargøre
fiskegarn, som er hængt til tørre på
huset. Omtrent samtidig med, at det
velhavende københavnske borger
skab i første halvdel af 1800-årene så
småt begyndte at ligge på landet om
sommeren, og i den forbindelse
også fandt vej til Gilleleje, blev fi
skerflækkerne »opdaget« af kunst
nerne, som i havet, i kysten og
fiskernes enkle, hårde liv fandt en
glimrende virkeliggørelse af tidens
romantiske naturideal. Det samme
var tilfældet, da fotograferne i slut
ningen af forrige og begyndelsen af
indeværende århundrede på det
nærmeste invaderede fiskerlejerne
for at finde egnede og salgbare post
kortmotiver.
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Man hjælpes ad med rengøringen af
garnene, som hænges til tørre på
stejlepladsen ved Gilleleje Havn i
begyndelsen af dette århundrede.
Gilleleje nævnes første gang 1536 i
et kongebrev, hvori det hedder, at
gillelejerne ikke må drive selvstæn
dig handel med fisk og landbrugsva
rer, men overlade dette til købstæ
derne. Her tænkes på den hensygnende købstad Søborg. Fiskerlejets
opståen skal sandsynligvis henføres
til middelalderens senere del. Det
var i Kattegat, de hentede hovedpar
ten af deres udkomme. Ved siden af
fiskeriet holdt gillelejerne køer og
får. I anden halvdel af 1800-årene
supplerede nogle fiskeriet med lidt
korn- og kartoffeldyrkning.

Fiskerne i Hundested har fået besøg
af deres kollegaer fra Gilleleje. Det
er efterår og sildefiskeriet er sat ind.
Blandt personerne ses en håndvær
ker, der kun fiskede i sildetiden fra
august til oktober. Det var meget
almindeligt, at håndværkere med
kort varsel gik med i sildefiskeriet.
Forholdet de forskellige fiskerbyers
befolkninger imellem var ¡øvrigt
ikke altid lige hjertelig. Man havde
øgenavne for hinanden, og disputs
var ikke en sjælden foreteelse. Mod
sætningsforholdet var måske mest
udtalt mellem gillelejerne og hornbækkerne, der i daglig tale kaldtes
henholdsvis »kinesere« og »rotter«.
De fiskede på nogenlunde samme
fiskepladser, og heri lå kimen til evig
kiv og strid. Når det kneb, holdt de
østlige byer sammen med hornbækkerne, mens de vestlige søgte ven
skab med gillelejerne. At sidst
nævnte kaldtes »kinesere« og deres
land tilsvarende »Kina« skyldtes
bl.a., at lejet var »lukket land«, og
samkvemmet med de øvrige nord
sjællandske fiskere ikke var særlig
stort.
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Sejlmageren var en uundværlig
håndværker i ethvert større fisker
leje. Gilleleje var ved indgangen til
dette århundrede et forholdsvis
stort fiskerleje, og den lokale sejl
mager havde fuldt op at gøre med at
reparere og fremstille nye sejl til
fiskerbådene. De nye dæksbåde
med motorkraft, som efter bygnin
gen af havnen i 1871-72 og med de
ændrede fangstmetoder vandt ind
pas, var fortsat sejlførende og holdt
dermed liv i det gamle håndværk,
om end et lille sejlmageri underti
den måtte se sig udkonkurreret af
større og mere mekaniserede værk
steder.

Et kig ind i et sadelmager- og møbelpolsterværksted på Hovedgaden
i Gilleleje omkring 1910. Godt og
vel 280 gillelejere var på dette tids
punkt beskæftiget inden for hånd
værk og industri. Fiskeriet var ube
stridt det største erhverv i Gilleleje
omkring århundredskiftet, og af de
mange fiskerlejer på Øresundskys
ten er det kun Gilleleje, som endnu
hævder et fiskeri af betydning. En
væsentlig del af byens handelsom
sætning, industri og håndværk er i
nær tilknytning hertil - fiske
eksportfirmaer, bådeværft, smedeog maskinværksteder samt røgeri
for blot at nævne nogle.
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Gilleleje Realskole og møllen, op
rindelig Gille Mølle ved Bøgebakken omkring 1910. Skoleforholdene
i Gilleleje har næppe adskilt sig væ
sentligt fra dem, der kendes andre
steder fra. Ved forordning i 1739
skulle alle degne holde »dansk
skole«, og stiftsøvrigheden skulle an
lægge skoler og beskikke skolehol
dere »hvor det fandtes givtigt«, det
vil sige lokale kræfter. Efter skole
holderens opfattelse var det den »allerusleste skole« han havde. Forhol
dene bedredes i 1759, hvor det på
lægges gillelejerne at opføre en af de
såkaldte »ekstra-skoler«, som blev
til Skolen på Rostgårdsvej 2, og hvis
ældste del i øvrigt nu er museum.
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De folkelige bevægelser, der bl.a.
kom til udtryk i det væld af forenin
ger, som dannedes i årene omkring
århundredskiftet, havde stor betyd
ning og prægede i høj grad hver
dagslivet. En forening som Gilleleje
Syforening, hvis medlemmer her
poserer for fotografen, havde ud
over en praktisk baggrund også en
social baggrund. Nye ideer, nye
værdier, nye skikke kom til sognene
med de folkelige bevægelser. Først
fra midten af det 20. århundrede
undergik samfundet sådanne sociale
og økonomiske forandringer, at
man blev frigjort fra det 19. århund
redes tankebaner, og de folkelige
bevægelser tabte da deres dynamik.
I forbindelse med Danmarks besæt
telse oplevedes endnu en stærk fol
kelig bevægelse, nemlig modstands
bevægelsen, og på lokalt plan er
i dag de såkaldte »græsrødder«
måske kimen til en ny folkelig
bevægelse.

På toppen af det bakkede terræn i
udkanten af det gamle fiskerleje lig
aer Gillelejes særegne kirke med sit
karakteristiske femkantede kor.
Den første kirke på stedet blev rejst
<ort efter reformationen i 1536.
Svigtende fiskeri, epidemier, sand
flugt og krige ramte fiskerlejet hårdt
med en slet vedligeholdelse af kirke
bygningen til følge. Forfaldet var så
omfattende, at man i 1740’rne
måtte opføre en næsten helt ny
kirke, ikke i bindingsværk, som den
oprindelige, men i mursten og tegl.
Helt uforvarende kom kirken under
besættelsen til at danne rammen om
en tragisk begivenhed. Den 7. okto
ber 1943 var således omkring 200
jødiske flygtninge skjult på kirkens
loft og i det nærliggende menigheds
hus. Her havde de ventet nogle dage
på at blive sejlet over til Sverige.
Gennem en stikker fandt Gestapo
frem til skjulestederne, og alle på
nær én blev fanget.
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PÄ VEJ MOD
GRÆSTED
Den gamle rytterskole i Søborg om
kring århundredskiftet. Skolen var
en af de godt og vel 240 skoler som
oprettedes på foranledning af Freder¡K den Fjerde i de 12 rytterdistrik
ter, kongeriget var opdelt i. Til hver
skole opførtes en anselig grundmu
ret bygning med skolestue og lærer
bolig, ligesom der udarbejdedes en
større instruks om skolepligt, skolef;ang, undervisning og endelig om
ærerens ansættelse og lønforhold.
Oprettelsen var et udslag af pietis
men. Selvom rytterskolerne ikke
helt kom til at svare til intenti
onerne, er deres oprettelse dog en af
milepælene i folkeskolens historie.

Der høstes på »Fredbogaard« ved
Græsted omkring 1920. Gård
mandsfamilien er fotograferet sam
men med tjenestefolk og daglejere
ved et af arbejdsårets højdepunkter
- høsten. På de større gårde blev de
gamle høstredskaber, som havde
tjent generationer af agerbrugere,
efterhånden afløst af de nye og mere
effektive selvbindere. Der eksperi
menteredes rundt omkring med
traktorer, men den gode gamle,
stabile firbenede hestekraft holdt
fortsat stand. Folkeholdet på går
dene var derimod i kraftig afta!;ende. Driftomlægningen inden for
andbruget samt industrialiseringen
af byerne var baggrunden. Arbejds
fællesskabet, der havde karakterise
ret bondehusholdningen, var i op
løsning. »Fredbogaard« kan ¡øvrigt
føre sin historie tilbage til begyndel
sen af 1400-årene, hvor den omtales
som sædegård. Omkring 1820 eje
des den en kort tid af distriktskom
missær Th. Skovgaard, der blev
stamfader til den kendte malerslægt.
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Et kig ind i Græsted Andelsmejeri
omkring 1907, hvor mejerist An
dreas Kjellerup og en assistent er i
gang med at tilberede smørret, som
efter æltning afvejes og pakkes i
smørdritlerne. Det foregår tilsyne
ladende i kælderen. Smør var det
vigtigste og mest værdifulde mælkeriprodukt. Så længe bønderne hver
for sig lod deres mælk oparbejde
hjemme var kvaliteten uensartet og
ofte mangelfuld, og der opnåedes
derfor kun forholdsvis små priser.
Med andelsmejerier, som i stort tal
dannedes i 1880’erne, ændredes
dette forhold mærkbart.

Da godt og vel 90 andelshavere fra
Græsted og det omliggende land
stiftede Græsted Andelsmejeri i
1888, var det i fuld erkendelse af de
resultater, man havde opnået andre
steder, og det var vejen frem for et
mere rentabelt landbrug. Hver især
magtede man ikke at investere i cen
trifuger og andre dyre maskiner,
som dem mejeribestyreren for
Græsted Andelsmejeri, S. Simon
sen, med en vis stolthed viser frem
for fotografen omkring 1907. Driv
kraften til de mange fine og tekniske
maskiner, der anvendtes ved bear
bejdelsen af mælken, overførtes,
som det ses, fra drivakslen under
loftet; den blev trukket af en damp
maskine i maskinhuset ved siden af.
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Græsted Brugsforening omkring
1915. Var det ikke fordi postkortfo
tografen havde været så forudseende
at påføre motivets betegnelse kunne
det nok have sin vanskelighed umid
delbart at erkende dette. Hejse
anordningen, reklameskiltet for
Otto Mønsteds Oma Plantemarga
rine samt tingene i vinduet antyder
dog en handelsvirksomhed. Loven
om næringsfrihed havde fra 1862
givet alle lov til at etablere forret
ning. Butikker på landet skulle dog
ligge mere end P/2 mil fra en køb
stad. Efter engelsk mønster oprette
des landets første brugsforening i
1866. Flere kom snart til, men det er
først fra 1880’erne, at oprettelserne
tager fart jævnsides med andelsbe
vægelsen og hovedsagelig båret frem
af de samme kredse, som sluttede
sig til disse. Brugsforeninger blev
fortrinsvis søgt af gårdejerne og
husmændene, og foreningerne op
træder i vid udstrækning også som
indkøbsforeninger for bl.a. korn.
Græsted Socialdemokratiske Fore
nings udflugt i 1921. Man har fået
lov til at gøre brug af Trælasthande
lens bil. Hverdagslivet i Danmark
har i de sidste hundrede år været
under stærk indflydelse af de folke
lige bevægelser, som omfattede en
lang række sammenslutninger fra
vækkelserne og bondebevægelserne
i 1830’rne og 40’rne over de kirke
lige retningers opkomst, til frem
komsten af de politiske partier og
det store net af politiske, økonomi
ske, sociale og kulturelle forenings
dannelser, hver især med lokal
baggrund og islæt. Når socialde
mokratiet havde en forholdsvis stor
medlemsskare her, hænger det
blandt andet sammen med den store
vægt, håndværk og industri havde i
områdets næringsliv. En hånd
værker- og industriforening stifte
des allerede i 1890.
4

49

Nyt og gammelt var absolut noget,
som fotograferne havde øje for,
måske mest det første. Her er Græsteds nye elektricitetsværk blevet fo
tograferet sammen med den gamle
præstegård ved Tulstrupvej om
kring 1907. Fotografen har stået på
den vestlige side af det vestre gade
kær. Præstegårdens stuehus kan ak
kurat lige skimtes bag den stråtækte
længe, som sammen med resten af
gården blev opført i 1754, da den
gamle var lagt i aske efter en vold
som brand. I anden halvdel af 1800årene dannede præstegården iøvrigt
rammen om en af de største vækkel
ser, der har været i Nordsjælland.
Lægmandsbevægelsen satte over
måde stærkt ind, og Luthersk Mis
sionsforening havde stor indflydelse
på befolkningen. Den gamle præste
gård blev i 1928 erstattet af den
nuværende.

Et arbejdssjak er i færd med at forny
belægningen på hovedvejen ved
Græsted. De gamle makadamiserede veje viste sig hurtigt ikke at
kunne opfylde de krav, som autobobilerne stillede til kørebanerne.
Med de tungeste vejtromler og ved
fremkomsten af damptromlen efter
1870 kunne vejbyggerne sagtens til
vejebringe en nogenlunde jævn og
holdbar overflade på kørebanen.
Problemet var i første række støv
plagen. Det nedskyIlede sandgrus
mellem skærverne, som man hidtil
havde brugt, var ikke et tilstrække
ligt godt bindemiddel. Spredte for
søg med forskellige slags tjæremakadamisering blev opgivet med Første
Verdenskrig, og ae danske vejmyn
digheder indskrænkede sig derfor til
chaussébrolægning og overtjæring,
som man tilsyneladende er i færd
med på fotografiet, der er fra midten
af 1920’rne.
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Det gamle Græsted er en langstrakt,
smal bebyggelse, der fylker sig langs
hovedfærdselsåren - Stationsvej,
Hovedgaden og Esrumvej. Kirken,
der er opført engang i 1100-årene,
og hvis tårn netop kan skimtes i
baggrunden, ligger, hvor Hovedga
den slår et skarpt knæk mod Sta
tionsvej. Græsted blev stationsby
allerede i 1880, hvor Gribskovbanen
tog strækningen Hillerød - Græsted
i brug. Det fik overmåde stor betyd
ning for byens videre trivsel. En
lang række foretagender etablerede
sig i de følgende år i byen. Også
overfor den nærmeste konkurrent Helsinge - fik byen derved et bety
deligt fortrin. En hestetrukken vogn
læsset med ølkasser er kørt frem
foran Græsted Kro. Kusken har
sammen med flere andre taget op
stilling ved den imponerende rejse
stald. Markedspladsen lå lige over
for kroen.

Et parti fra Græsted Hovedgade
omkring 1910. Græsted var indtil
1880, hvor Gribskovbanen fik ende
station her, en ganske almindelig
bondeby med fire gårde, en hånd
fuld huse, en skole, en kro og en
kirke, alt samlet omkring gadekæ
ret. Banens anlæggelse gav anled
ning til en del byggeri, og gadenavne
som Hovedgaden, Stationsvej og
Nygade har deres baggrund heri. Et
andet erhvervsliv tonede samtidig
frem. Stationsbyen tiltrak mange
handlende og håndværkere, ligesom
noget småindustri efterhånden vok
sede frem. Med Gribskovbanens
forlængelse til Gilleleje i 1896 stag
nerede byen en tid.
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ESRUM BESØGES
Esrum Kro inden den røde hane
galede over bygningen og i løbet af
ganske få timer omdannede den til
en rygende ruinhob. Det skete den
25. maj 1907, hvor der havde været
ungskuefest. Kroens oprindelse går
helt tilbage til 1100-årene, hvor be
nediktiner- og senere cisterciensermunkene grundlagde deres kloster i
Esrum. Brandsprøjterne fra de nær
meste byer mødte talstærkt frem,
men vandmangel hindrede en effek
tiv slukning, så foruden kroen ned
brændte ae to tilstødende ejen
domme, hvor der i den nærmeste
lille, smalle bygning var købmands
handel. I den store bygning var der
»café og krostue«. Kroen genop
stod, men nu i arkitekt C. Harilds
udformning.

Esrum Klosters hovedbygning - op
rindelig klosterets sydfløj - set fra
nordvest. Klosterbygningerne var i
middelalderen meget anselige og
spredt over et stort område. Hvor
når de mange bygninger forsvandt,
vides ikke bestemt, men alt tyder
på, at det skete under Frederik den
Anden omkring 1560, kort efter at
de sidste 11 munke og abbeden var
flyttet, bl.a. til Sorø Kloster. Den
sidste rest af østfløjen blev dog først
revet ned i 1880’erne. Til Esrum
Kloster knytter der sig sagnet om
Broder Rus, der var identisk med
Fanden selv, og som prøvede på at
fordærve munkenes liv i Esrum.
Han blev køgemester hos dem, men
hans sande hensigt blev opdaget i
tide, og abbeden forvandlede ham til
en rød hest, idet han befalede ham i
Helvedets vold. Broder Rus’s jern
gryde og rist blev i lang tid herefter
frem vist i klosteret.
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£srøm Kro

Et kig ned ad Klostergade i Esrum.
Navnet Esrum betyder den åbne
plads ved Esse Sø. I hvilken ud
strækning, der har eksisteret en
egentlig bymæssig bebyggelse i Es
rum i klostertiden, er vanskeligt at
afgøre. Derimod er der ingen tvivl
om, at stutteritiden fik stor betyd
ning for Esrum og hele egnen. Esrumgård, der udskiltes i ryttergods
perioden, blev således hovedsæde
or Frederik den Andens stutteri.
Efter Frederik den Fjerdes omord
ning af rytterdistrikterne i 1716 blev
stutterivirksomheden overflyttet til
Hillerødsholm. Esrum blev samti
dig hjemstedet for regimentsskrive
ren. De fleste af husene i Esrum er
fra slutningen af 1800-årene, hvor
den nye tids økonomi for alvor slog
igennem. Da byudviklingen i
1930’rne begyndte at gå i retning af
en koncentration i de større byer,
stagnerede mange af de mindre by
samfund som Esrum. Hele den del
af byen, der ligger nærmest kloste
ret, er bygget på dets kirkegård, og
Klostergade løber tværs hen over
det sted, hvor kirken i sin tid lå nemlig nord for selve klosterkom
plekset, hvis oprindelige sydfløj
netop kan anes for enden af gaden.
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VI SER OS OM I
HELSINGE
Skomagerlærlinge fra Helsingeegnen fotograferet engang i slutnin
gen af forrige århundrede. Hvad
anledningen har været er ikke op
lyst, men måske er det i forbindelse
med svendeprøven. Selvom det ikke
var særlig dyrt at blive fotograferet,
og de var mange om at betale udgif
ten, har det utvivlsomt alligevel
gjort et klækkeligt indhug i deres
beskedne lærlingeløn. Der eksiste
rer da heller ikke særlig mange af
den slags billeder. De syv lærlinge er
tydelig stolte af deres profession.
Skomageriet er jo også et af vore
ældste håndværk; det voksede frem
i tidlig middelalder i de nygrundlagte byer, hvor en ekspansiv øko
nomi skabte det nødvendige grund
lag for en specialisering af arbejdet.

Mange håndværkere og handlende
byggede fra slutningen af 1800årene deres egne huse, og hele kvar
terer af småvillaer opstod i udkanten
af den eksisterende bebyggelse og
langs hovedvejene. På billedet her er
det Karl Svendsens hus i Annisse ved
Helsinge, som er under opførelse.
Tiden er 1902, og man etablerede sig
fortsat i patriarkalske husstande med
husbond og ansatte under samme
tag. En del håndværk, som skoma
geri, krævede kun ringe plads, og
værkstedet blev derfor ofte indrettet
i et tilstødende rum eller i et baghus.
Mange af disse håndværksvirksom
heder udviklede sig efterhånden til
butikker eller småindustri.
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Der er rejsegilde på »Akselhus« i
Vestergade i Helsinge. Rejsegildet
er en gammel tradition, der fortsat
holdes i hævd de fleste steder. Ved
rejsegildet, som i reglen finder sted
kort efter, at det sidste spær er rejst,
er det tømreren, som leverer stan
der, kranse 02 flag. Gildet bekostes
iøvrigt af bygherren, og giver denne
ikke rejsegilde, ophænges i stedet
for kransene et tøndebånd med
tomme flasker og en tom cementsæk
- til spot og spe. Rejsegildets form
og indhold varierer noget fra sted til
sted. Bygherren på »Akselhus« har
ikke alene bekostet rejsegildet, men
formentlig også fotografen, så begi
venheden kunne foreviges. For så
vidt den halvfærdige bygnings form
kan fornemmes, afviger denne ikke
fra tidens byggeskik, stationsby
arkitekturen - huse i røde sten med
[>ynt, tårne og skifertage med tydeigt forbillede i de store byers miljø.

Selvom automobilerne efterhånden
havde vundet stærkt frem, navnlig i
årene umiddelbart efter Første Ver
denskrig, var det hestetrukne køre
tøj fortsat det absolut dominerende
befordringsmiddel på de danske
landeveje, som da også for langt de
flestes vedkommende var indrettet
til denne form for trafik. Handels
mand Frederik Kristian Møller, der
her poserer for fotografen med sit
nye køretøj på den brolagte plads
ved gadekæret og Tinghuset i Hel
singe, har utvivlsomt været helt på
det rene med dette, da han investe
rede i sin hestetrukne varevogn.
Med en sådan kunne han både billi
gere og lettere komme rundt til kun
derne med sine slagtervarer.
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Da de første motorkøretøjer duk
kede op i slutningen af forrige år
hundrede, vakte de stort postyr
overalt, hvor de kom frem og selv
følgelig også på Helsingeegnen. Her
frarådede sognets vise fædre på et
sognerådsmøde i 1899 på det be
stemteste, at der, som foreslået af
amtet, lavedes regler for kørsel med
motorvogne. Helt på linie hermed
befalede rådet nogle år senere et
stillet krav om skærpede forhold
sregler mod automobilerne på lan
devejene. Nysgerrighed skortede det
imidlertid ikke på. Da kong Edvard
af England i 1901 besøgte Helsinge i
bil, var der en mægtig sammenstim
len for at se og betragte »det konge
lige uhyre«, som kongebilen benævntes af tilskuerne. Et andra
gende om tilladelse til at køre på
sognets veje med motorcykel efter
mørkets frembrud blev så sent som i
1912 afslået. Udviklingen lod sig
imidlertid ikke standse, og da cigar
handler og vognmand Lauritz
Christensen omkring 1925 lod sin
bilpark forevige foran sin ejendom i
Østergade 36, var bilen blevet en
mere dagligdags foreteelse, som på
lige fod med så meget andet kunne
lejes, hvis man havde lyst og råd
dertil.

Det røre, som cyklen vakte ved dens
fremkomst i slutningen af forrige
århundrede, var intet at regne i for
hold til den blæst, der stod omkring
motorcyklen - disse fantastiske ma
skiner og ligeså imponerende ud
klædte personer. På datidens men
nesker må det nærmest have virket
som en provokation - det var tegn
på slaphed hos ungdommen - og så
var det jo dumdristigt. Det har utvivlsomt været et stort øjeblik for
den lille dreng at få lov til at sidde
bag på fars motorcykel. Fotografen
ænses overhovedet ikke.
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AD LANDEVEJEN
MOD NORD

i...

Med den tiltagende automobilkørsel
blev det nødvendigt at anlægge nye
veje og forbedre de gamle, så de
kunne klare slidet fra de nye befor
dringsmidler og den mere intense
trafiK. På billederne er man i færd
med at forbedre vejgrundlaget ud
for »Tågerup Møllegaard« og »Toftekn^dset«, hvor Kildevejen og Fre
deriks værkve jen krydser hinanden,
i dag Vestergade 99. Kildevejen fra
Frederiksborg over Ammendrup
til Helene Kilde i Tisvilde var indtil
midten af forrige århundrede Helsinges eneste forbindelse til »den
store verden« uden for sognet.
Landevejen fra Hillerød gennem
Gribskov over Kagerup til Helsinge
by blev først anlagt omkring 1857;
herved forbedredes blandt andet
postforbindelsen til København.
Hidtil havde lokale folk, sidst
»Post-Stine«, en eller to gange
ugentlig taget turen til Frederiks
borg for at hente eller bringe breve
til præsten i Helsinge og Vejby.
Undervejs ordnede hun også posten
for andre, der boede på hendes rute,
mod betaling af en drikkeskilling. I
1874 indsattes en »firesædig karet«,
der varetog både person- og postbe
fordring. En ny æra tog sin begyn
delse, da Gribskovbanen i 1897 for
længedes fra Kagerup til Helsinge.
Den kalamitet, Græstedbanen siden
anlæggelsen i 1880 havde påført
Helsinge by handelsmæssigt, blev
hurtigt afhjulpet med den nye jern
baneforbindelse. Helsinge var såle
des en driftig stationsby, da jernba
nen Helsinge-Tisvildeleje anlagdes i
årene 1922-24 og således åbnede op
landet mod nordvest.
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TIL VEJBY »Ved gadekæret« og »Den gamle
smedie« er fotografens eneste kom
mentar til de to billeder fra Vejby i
Holbo herred omkring 1912. Livet
går tilsyneladende sin stille og vante
gang i landsbyen. Det er iøvrigt
året, hvor den gamle rytterskole fra
Frederik den Fjerdes tid blev afløst
af den nuværende. Børnene har fri
fra skole. En del af dem leger ved
kæret, medens andre er gået hen til
smeden, der er i færd med at sko en
hest. Det var i disse omgivelser ma
leren P. C. Skovgaard (1817-75)
voksede op. Det er lykkedes den
stolte ejer af en char-a-banc at få sit
køretøj foreviget på begge billeder.
Sognets jorder hører til de bedste i
Nordsjælland, hvad den statelige
stormandskirke også vidner om. »I
Vejby boer der Fruer og Hofmænd«
siges det i en gammel sogneremse.
Sognets noget isolerede beliggen
hed, mellem Kattegat og Arresø,
mellem skove i øst og vest, hæm
mede udviklingen, men med andels
bevægelsen kom området for alvor
med igen.
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-OG TISVILDE
En tidlig sommermorgen ved Tisvildeleje i begyndelsen af dette år
hundrede. Der er godt med sild, og
alle er i sving såvel gamle som unge.
Når silden var pillet af garnene,
skulle de renses - dette arbejde
blev sædvanligvis overladt kvin
derne. Tisvildeleje er et gammelt
fiskerleje. Det nævnes 1560 som
Saltbooleye, opkaldt efter de boder,
der fandtes til nedsaltning af fisk.
Fiskeriets betydning er stedse blevet
mindsket i årene efter 1900. I stedet
har lejet udviklet sig til et ganske
betydeligt badested, hvis nærmeste
omegn er stærkt udbygget med
sommerboliger.
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Allerede inden Gribskovbanen i
1924 forlængede linien fra Helsinge
til Tisvildeleje, fandt mange turister
vej til området. Badelivet omkring
århundredskiftet var meget forskel
ligt fra nutidens. Man tog også den
gang gerne til stranden, men man
nøjedes i reglen med at »soppe« i
vandkanten. Ville man have en duk
kert, benyttedes badehusene ude i
havstokken eller badevognene, som
blev kørt ud i vandet. Solbadning
var endnu et ukendt begreb, og man
søgte efter bedste evne at undgå for
meget sol på kroppen. Man tog i
første række til stranden for børne
nes og den friske havlufts skyld.
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Sammenbygget med Tisvildeleje lig
ger byen Tisvilde, der omtales 1286
som Tiswillæ. Navnet er tolket som
Tyrs væld og menes udledt af det
gamle danske gudenavn Ti, og
»væld« antages at betegne en til gu
den helliget kilde, måske den senere
Helene Kilde. Byen ligger lunt i læ
af Tisvilde Hegn og i dalstrøget,
hvorigennem bygaden snor sig fra
Tibirke over Poulstrup Bakke til
Tisvildeleje. Området syd, vest og
nord for byen er i dag på det nærme
ste udstykket til sommerhuse, og fra
den lange bygade fører et utal af små
private veje ud til ferielandet. Til
venstre i billedet ses Fogedgården,
der tidligere både har været
strandfoged- og sognefogedgård;
den var en statelig, firlænget bin
dingsværksgård, der i modsætning
til de fleste nordsjællandske gårde
stod med bindingsværkstømmeret
sorttjæret mod de kalkede tavl. Går
dens ældste del var bygget 1762-68.
Fogedgården brændte natten mel
lem 28. og 29. november 1958.

Forstanderparret poserer for foto
grafen sammen med lærerkolleger
og det øvrige personale i haven ved
drengehjemmet »Godhavn« i Tis
vilde en sommerdag omkring 1920.
Skolehjemmet blev oprettet i 1893 af
Axel Frydensberg, der havde været
lærer ved Det kongelige Vajsenhus.
Fra en fattig og primitiv begyndelse
blev skolehjemmet i 1906 anerkendt
som opdragelsesanstalt for særlig
vanskelige børn. »Godhavn« er i dag
erhvervsskole (et alternativ til folke
skolen), der foruden almindelig sko
leundervisning omfatter oplæring i
gartneri, og har smede- og maskin
værksted, snedkerværksted og ma
lerværksted.
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EFTER HVIL I
SANDKROEN I lx af Tisvilde Hegn, godt og vel
midtvejs mellem Ramløse og Frede
riksværk, ligger den såkaldte »histo
riske Sandkro«. Kroen er opført for
nogle år siden, da en brand i 1949
havde lagt den gamle landevejskro i
aske. Hvor gammel »Sandkroen«
egentlig var er uvist, men den er i
alle tilfælde først anlagt efter, at de
store sandstorme havde lukket
fjordløbet fra Kattegat mod Arresø
og dermed fuldstændigt forandret
egnens udseende. Fra den nærlig
gende Asserbo borgruin hentedes
byggematerialer. Kroen var ¡øvrigt
ene om at betjene sognets beboere
og de mange vejfarende. Søgningen
var derfor stor til den gamle, idylli
ske kro med de lave, stråtækte byg
ninger.

TIL LISELEJELiselejefiskerne er i færd med at
sætte en båd i vandet. Alle måtte
hjælpe til, når bådene, og især de
lidt større, skulle hales på land eller
sættes i vandet. Det var et hårdt og
slidsomt arbejde. Liseleje og Søla
ger, der ligger ved indsejlingen til
Roskilde Fjord, er i modsætning til
de fleste andre fiskerlejer planlagte
bebyggelser. De er således anlagt af
J. F. Classen af hensyn til »Vær
kets« (Frederiksværk) og Arresødals
forsyning med fisk. Liseleje blev
opkaldt efter Classens steddatter,
Lise de la Calmette. Lejet omfattede
i begyndelsen seks huse, hvoraf de
tre blev beboet af fiskere. I de tre
andre huse flyttede ryttere ind, hvis
opgave bestod i at afpatruljere kys
ten og søge efter strandingsgods
samt besørge post- og kurertjeneste.
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- OG MELBY
Ser man bort fra den muskulære
kraft, var udbudet af mekanisk kraft
indtil fremkomsten af dampmaski
nen i slutningen af 1700-årene be
grænset til vind- og vandkraft. Er
hverv, der havde behov for meka
nisk kraft i et større omfang, måtte
placere sig, hvor denne fandtes og
lod sig udnytte. Da landets vandresourcer er begrænsede, mens blæst
derimod forekommer at være et
fremherskende træk i det danske
vejrlig, blev vindkraften den domi
nerende drivkraft. I reglen højt be
liggende på en bakke var de mange
tusinde vindmøller, som endnu et
godt stykke ind i dette århundrede
lå spredt ud over landet, naturlige
og karakteristiske vartegn i landska
bet. Da Hans P. Pedersen i 1878 fik
bygget Melby Mølle, var det midt i
mølleriets store glansperiode. Melby
Mølle var i drift til kort efter Anden
Verdenskrig. Møllen fremstår i dag
som en af landets bedst bevarede
vindmøller.
»Se hvor fagert imod aftenskæret
møllen tegner sin grå silhouet,
selv om sekiernes slid har den tæret,
står den stadig på selvsamme plet.
Knejse skal du, gamle mølle,
som et minde om tider, der svandt,
lad blot andre dig holde for sølle,
du for os er et kosteligt pant«.
»Møllesangen« er skrevet af en lokal
poet, Gert Holstein, og blev sunget
i forbindelse med de møllefester,
som indtil for få år siden afholdtes
til fordel for møllens restaurering.
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FREDERIKSVÆRK
FORUDE
Udsigt over Frederiksværk fra Nor
ske Bakke omkring 1910. Frederiks
værk er en fabriksby og har altid
været det. Det er samtidig en for
holdsvis ny by. Dens historie går
tilbage til begyndelsen af 1700årene, og dens opkomst tilskrives
den senere generalmajor Johan Fre
derik Classen. Hvad der måske er
mindre kendt er, at der hvor en del
af Frederiksværk ligger i dag, lå
tidligere en bondeby. Denne gamle
landsby hed Kullerup, og den næv
nes så langt tilbage som i 1457, altså
på Christian den Førstes tid. Kort
efter må den imidlertid være for
svundet, for omkring år 1500 eksi
sterede den ikke længere; hvorfor
vides ikke, men den er sandsynligvis
blevet nedlagt som så mange andre
landsbyer på denne tid.

I årene 1717-19 lod Frederik den
Fjerde - delvis ved hjælp af 500
hvervede danske soldater og 100
svenske krigsfanger fra Den Store
nordiske Krig - den kanal udgrave,
omkring hvilken Frederiksværk by
voksede frem. Foruden at etablere
et nyt og bedre afløb fra Arresø var
tanken med kanalen, Åen, som den
også kaldes, at anvende vandkraften
ved industrielle foretagender, og i
1728 blev der udstedt koncession på
anlæggelse af en agatslibemølle.
Foretagendet gik imidlertid ikke, og
sagen lå derefter stille indtil 1751,
hvor staten gjorde et nyt forsøg og
gav franskmanden E. J. Peyrembert
privilegium på at oprette et kanon
støberi. Virksomheden kom i gang,
en del bygninger opførtes, men den
trivedes ikke. Peyrembert forlod
stedet efterladende sig en betydelig
gæld til staten.
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Torvet i Frederiksværk med Palæet,
støberiet og det gamle gjethus, som
er en lille perle i sig selv og som bør
bevares for eftertiden.
Efter Peyrembert kom så kancelli
råd, den senere generalmajor Johan
Frederik Classen og etatsråd Just
Fabritius. Staten forærede i 1756 de
to kompagnoner kanonværkstedet
og alt, hvad dertil hørte. En betin
gelse for overtagelse var, at der
skulle anlægges et krudtværk, og det
skete i 1758. Fra den tid benævnes
værket,
ligesom
bebyggelsen,
Frederiks-Værk efter kongen. En
havn, den såkaldte »prambro«, blev
også forsøgt anlagt i 1756, men
måtte opgives på grund af de van
skelige strøm- og vindforhold. En
havn kom først ved Anker Heegaards virke i anden halvdel af
1800-årene. I 1761 blev Classen ene
ejer af Frederiksværk for kort tid
efter at overdrage det til staten med
ham selv som leder, og atter tilbage
købe det i 1767. Under Classens
målbevidste og kraftfulde ledelse
udviklede foretagendet sig til en strå
lende virksomhed, der foruden
kanon- og krudttilvirkningen frem
stillede alskens krigsmateriel først
og fremmest til den danske krigs
magt, men en vis eksport fandt også
sted. Et jernstøberi var blevet opret
tet i 1769.
Et kig op ad Torvet i Frederiksværk
med den gamle arsenalbygning på
venstre side. »Arsenalet« huser i dag
»Fabriks- og Egnsmuseet«s samlin
ger fra J. F. Classens tid og egns
samlingerne med folklore fra de om
kringliggende landsogne. I en niche
i den vestlige gavl står kanonen
»Prøven« som sokkel (piedestal) for
en buste af Classen. Kanonen hed
der »Prøven«, fordi den i sin tid ud
holdt »375 skarpe, gesvindte skud«
og dermed lagde grunden til genera
lens berømmelse.
5
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Arresødal hovedbygning blev op
ført 1785-86 af Frederiksværks
egentlige grundlægger, den senere
generalmajor Johan Frederik Clas
sen. Efter dennes død i 1792 blev
hovedbygningen bygget om i itali
ensk renæsancestil, men atter ført
tilbage til sin oprindelige skikkelse
1909-10. Gods og værk overgik i
henhold til Classens testamente til
prins Carl af Hessen, mod at denne
svarede en vis afgift til Det Classenske Fideikommis. I 1804 overgik
Frederiksværk til kronprins Frede
rik, den senere Frederik VI. Med
undtagelse af krudtværket afhæn
dede staten, der havde overtaget
værkerne i 1839, det hele omkring
midten af forrige århundrede.’ På
Arresødal, der i 1883 påny overgik
til Det Classenske Fideikommis’
eje, indrettedes et rekreationshjem
for kvinder - i dag modtages såvel
kvindelige som mandlige rekon
valescenter.

Under den Amerikanske Uafhæn
gighedskrig 1776-83 gav Frederiks
værk et stort udbytte, og en kraftig
byggeaktivitet satte ind. Det eksi
sterende gadenet i byen går i det
væsentligste tilbage til Classens tid.
Enkelte af de gamle huse fra Clas
sens tid tindes endnu, let kendelige
på deres brede midterkvist. »Vær
ket« var iøvrigt på mange måder
»kørt ned« i Classens sidste leveår,
men blomstrede påny op under en
ny ledelse, og adskillige nye pro
duktioner blev igangsat, bl.a. den
betydningsfulde kniv- og sabelfabri
kation, og endvidere oprettedes
kobbervalseværket, som først blev
nedlagt i 1907-08.
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En fotograf har besøgt rebslageriet i
Frederiksværk omkring århundred
skiftet. Rebslageriet lå i Nørregade
18. At rebslageri er et ældgammelt
håndværk, er ingen i tvivl om, men
at rebslageriet er et tekstilhåndværk,
tænker man måske ikke umiddelbart
på. Plantefibre er ikke desto mindre
det vigtigste råmateriale, og spinding af garn den grundlæggende
teknik. Det at »slå« reb har været en
almindelig udbredt husflid blandt
bønder, fiskere og søfolk, og dette
blev der også taget hensyn til ved
etableringen af rebslagerier som or
ganiseret håndværk i senmiddelalde
ren. Reberbanen var rebslagerens
værksted. Til dette hørte spindehjulet, banen med mekker og et hegle
kammer. Hvor lang banen var, af
hang af hvilke andre fag, der især
var rebslagerens kunder. Søfolk og
fiskere benøvede lange længder og
sværere reb end bønderne, så reberbanerne i kystbyerne var altid de
længste. Rebslageriet i Frederiks
værk fremstillede tovværk til »Vær
ket«, altså til fabriksbrug.

Af den ældre bebyggelse i Frede
riksværk er der kun bevaret ganske
lidt. Mange gamle ejendomme er i
de senere år bukket under for by
udviklingen. Udover nogle enkelte
af jernstøberiets bygninger, som går
tilbage til slutningen af 1700-årene,
har tidens og udviklingens tand væ
ret hård. Med sin kalkede og velpro
portionerede facade er »Hotel Fre
deriksværk« ved Torvet en fin og
værdig repræsentant for tidens byg
geri. Da det byggedes i 1804, var det
¡øvrigt ikke det første udskænkningssted på stedet, men afløste et
værtshus oprettet af en madam
Schiött, som havde marketenderi
for artillerivagtholdet.
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Frederiksværk blev i 1850 udskilt af
Kregme-Vinderød kommune og
gjort til handelsplads med kun 739
indbyggere. Ved den lejlighed over
gik en række af de gamle bygninger
og arealer til den nye handelsplads.
Først i 1907 blev Frederiksværk ved
lov omdannet til købstad, hvis kom
munale administration ordnedes i
henhold til købstadsordningen af
1837. En kommunalbestyrelse på
syv medlemmer med birkedomme
ren som formand kom til at forestå
det betydelige arbejde med udbyg
ningen af de kommunale instituti
oner. Byen var fortsat industriby, og
dens udvikling var nært knyttet til
de store fabriksanlæg. Fabrikant
Anker Heegaard havde i 1857 købt
støberierne med tilhørende værkste
der og lagerbygninger. Virksomhe
den, der i 1920’rne var blevet en del
af De forenede Jernstøberier A/S,
ophørte i 1976. Anlæggelsen af Det
Danske Stålvalseværk i begyndelsen
af 1940’rne fik fra første færd
enorm betydning for byens næ
ringsliv og folketal.

I 1897 fik Frederiksværk jernbane
forbindelse med Hillerød, og i tiden
1914-16 forlængedes banen til Hun
dested. Hermed blev det storslåede
landskab og de smukke skove om
kring byen for alvor gjort tilgænge
lige for turister og landliggere, og
dette stimulerede i høj grad byens
næringsliv. Forbindelsen til Køben
havn havde inden etableringen af
jernbaneforbindelsen ladet en del
tilbage at ønske. To gange om ugen
havde der været vognforbindelse til
hovedstaden, og fra 1837, hvor en
postdiligence blev sat ind pa ruten,
havde der været forbindelse fra en til
tre gange ugentlig. Byen fik i 1869
telegrafstation.
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Postbudene i Frederiksværk har ta
get opstilling foran det gamle post
kontor i Strandgade omkring 1915.
Man venter tilsyneladende kun på,
at fotografen skal få lavet sin opta
gelse, inden de kan begive sig ud på
deres respektive ruter. Fodposten
tog sig af postomdelingen i selve
byen, postbudene med cykler kla
rede den nærmeste omegn, mens
posten til den fjernere liggende be
byggelse blev bragt ud med post
vogn.

Godt og vel 25 år tidligere har tre
andre postbude på vej ud i postdi
striktet gjort holdt ud for urmager
S. P. Lykkes forretning i Frederiks
værk. Niels P. Madsen, der ses
længst til venstre i vognen, havde
ruten fra Frederiksværk til Lynæs
og Hundested, Jens Madsen i mid
ten kørte post fra Frederiksværk til
Evetofte, Torup, Melby, Tollerup
og Liseleje, mens Hans Melchiorsen
gik post til Hanehoved, Grønnesø
gård og Ellinge.
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Slagtermester P. Jensen fra Frede
riksværk er taget til Arresødallejren
for at sælge sine varer. Det er som
meren 1900. Det var en lejr i ordets
egentlige betydning. Den bestod af
telte og et par barakker; den funge
rede kun i sommerhalvåret, hvor
skiftende hold soldater indkvartere
des i lejren, mens de var til fægt
ningsskydning på Melby fælled. Det
var et livligt sted, ikke mindst om
aftenen, når tappenstregen gik gen
nem byen. Marinen overtog kort før
besættelsen lejrområdet til Søvær
nets Eksercerskole. Skolen blev kort
efter krigen flyttet fra lejrens ret
primitive barakker til den nyopførte
»Auderødlejr« ude på halvøen i Arresø.

Den daglige handel pa torvet og i
købmandsgårdene blev i årene om
kring århundredskiftet gradvist af
løst af indkøb hos de lokale butiks
handlende, der blandt andet overtog
distribueringen af andelsvirksomhe
dernes produkter. De afgrøder og
Erodukter, som bønderne tidligere
avde ført til torvs i købstaden eller
på handelspladsen, blev i stedet le
veret direkte til de forskellige an
delsforetagender, der dannedes. En
lang række specialbutikker sa samti
dig dagens lys. Loven om nærings
frihed havde fra 1862 givet alle lov
til at etablere forretning. Udbudet af
fabriksfremstillede og oversøiske
varer var endvidere blevet sa stort,
at kramboderne, høkerforretnin
gerne og købmandsgårdene ikke
længere kunne efterkomme kunder
nes ønsker. Hertil kom, at frem
komsten af detailbutikker med dag
ligvarer pa landet nødvendigvis
måtte tvinge byens handlende til at
satse pa specialisering og større ud
valg. S. P. Løkke og Carl Schepler i
Nørregade i Frederiksværk havde
sådanne butikker.
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Et kig ned ad Nørregade i Frede
riksværk. På en vis måde var det
franskmanden Peyrembert, der
grundlagde byen. Det var ham, som
etablerede den første virksomhed på
stedet og dermed lagde grunden,
men begyndelsen slog fejl. Andre
kom til og havde mere held til at
fuldføre planerne. Byens egentlige
stifter blev den senere general J. F.
Classen. Da 200 årsdagen for Clas
sens fødsel oprandt den 11. februar
1925 blev den selvfølgelig fejret på
behørig vis med optog og musik i
byen.

Aktieselskabet Det Danske Stålval
seværk i Frederiksværk er den første
storstilede danske genbrugsvirk
somhed. Gammelt jern og jernaffald
var råstofmaterialet. Det stiftedes
den 12. august 1940, og i 1942 kom
værket i gang med sin produktion,
der primært tog sigte på de danske
værfter. Værket, der anlagdes på en
stor opfyldning i fjorden, placeredes
i Frederiksværk, bl.a. fordi der var
let adgang til store mængder fersk
kølevand fra Arresø. Gennem årene
er værket blevet udvidet og moder
niseret adskillige gange, sidst i 1980,
da kapaciteten øgedes til omkring 1
mill, tons om året.
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I HUNDESTED
OG LYNÆS
Hundested by set fra havnen mod
syd med kroen yderst til venstre.
Vandhullet ud for krobygningen
blev i 1905 fyldt op som pligtarbejde
af interessenterne i havnen og om
dannet til tørreplads for fiskered
skaber. Som fiskerleje er Hundested
det yngste på Halsnæs - grundlagt i
begyndelsen af 1830’rne, hvor først
de såkaldte »Spodsbjerglodser«,
der skulle sørge for at lodse skibene
fra Kattegat ind i Isefjorden, slog
sig ned på stedet, og de blev kort
efter fulgt af unge fiskere fra bl.a.
Lynæs. Stedet var velegnet som ud
gangspunkt for såvel hav- som
fjordfiskeri.

Fiskerbådene er kommet i havn, og
der er travlhed med at pille sild af
garnene - et arbejde hvori alle
deltager.
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En morgen på Hundested Havn
omkring århundredskiftet. Fisker
bådene er netop kommet i havn, og
sildepranzerne er allerede i fuld
gang mea at opkøbe de nyfangede
sild. Når sildene var pillet af gar
nene, blev de læsset op i pranger
vognene, og så gik det ind i landet
fra hus til hus. Fiskehandlerne kom
viden om. Fhv. gårdejer Lauritz
Jørgensen, Stenløse, fortæller: »Om
efteråret kom sildemændene med
høstsild, som de hentede i Lynæs og
Hundested om morgenen, når fi
skerne kom ind med dem. De blev
øst løse op i store fjedervogne med
kæpskinner på og 2 heste for. De
blev så kørt ind i landet til forbru
gerne, hvor de blev solgt olvis (en ol
er 80 stk.). Den almindelige pris var
dengang 2 kr. 50 øre pr. ol. Der blev
købt mange ol sild, og de blev saltet
ned i tønder; vi skulle jo helst have
sild til frokost hver dag kl. 8.30.
Disse sild blev kaldt kogesild, da de
skulle koges. De slap gerne op inden
Skt. Hansdag, så blev der købt spe
gesild hos købmanden.«
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Nogle fiskere og deres koner er i
færd med at hænge de våde garn til
tørre på stejlepladsen i Hundested i
begyndelsen af dette århundrede.
Selv om garnene var tjærede, skulle
de tørres, renses for tang og repare
res, inden de skulle bruges igen
næste dag. Efterhånden som fiske
riet tog nye former, og fiskeri på
åbent nav for alvor vandt indpas,
krævedes der nye og bedre redska
ber og større fartøjer. Da kun de
færreste fiskere kunne magte disse
investeringer alene, sluttede man sig
sammen i såkaldte bådelaug, hvor
man i fællesskab ejede en eller flere
både med tilbehør, og som fiskede
sammen, således at udbyttet af
fangsten deltes i forhold til hver
enkelt parthavers indskud og ar
bejde.

Et par bygningshåndværkere fordri
ver tiden med at rafle med terninger
på den gamle kro i Hundested. Kro
værten, der øjensynligt selv har væ
ret med i spillet, er rykket lidt til
siden, så fotografen kunne få taget
sit billede. Tiden er 1916. Netop på
dette tidspunkt blev kroen udvidet
med en stor ny treetagers bygning et udtryk for den forventning, der
knyttede sig til forlængelsen af
Hillerød-Frederiksværk-banen til
Hundested.
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Et kig ind i Hundested Havn om
kring 1904. Fiskerbådene ligger tæt
side om side ved bolværket. Enkelte
er trukket på bedding for at blive
efterset og repareret. Omkring 75
både var på dette tidspunkt hjem
mehørende i havnen. Oprindelig var
Hundestedfiskerne medinteressen
ter i havnen i Lynæs, men i 1862
Dåbegyndte de selv anlæggelsen af
m mindre anløbsbro i Hundested.
Med denne læmole var det hårde og
besværlige arbejde med optrækning
af bådene kun nødvendig under
troligt vejr. Fra denne beskedne
Degyndelse og under yderst vanske
lige økonomiske kår, forværret ved
tilsandinger, lykkedes det i 1891-93
at få omdannet havnen til en såkaldt
Ø-havn. Den gamle stenbro, som
forbandt bådenavnen med land,
blev med statens hjælp erstattet af en
åben bro, der hvilede på en pæle
konstruktion, hvorved tilsandings
problemerne tildels løste sig selv.
Herefter gik det hurtigt fremad.
Havnen blev udvidet med en yder
havn i 1900, og endnu en udvidelse
fulgte i 1916. Hundested Havn er i
dag ikke alene en af landets betyde
ligste fiskerihavne, men også en stor
trafikhavn. Allerede i 1927 etablere
des færgeforbindelsen HundestedRørvig, og i 1934 oprettedes GrenåHundested Færgefart.
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Forlængelsen af Hillerød-FrederiksværK-banen til Hundested var et
længe næret ønske hos beboerne på
Halsnæs, som gik i opfyldelse. Åb
ningen af banen blev derfor også
fejret på behørig vis. Banen fik ko
lossal betydning for Halsnæs i al
mindelighed og for Hundested i
særdeleshed. Det er dog først efter
Anden Verdenskrig, at dette for al
vor har givet sig udtryk i en betyde
lig befolkningstilvækst.

Efter behandlingen på mejeriet
skulle mælkeprodukterne frem til
forbrugerne. Dette kunne enten ske
gennem de mange små detailudsalg
- de bekendte mejeriudsalg - eller
som her på billedet, der er fra om
kring 1930, med vogn, der kørte
rundt ad en nærmere fastlagt rute.
Mælk tappet på flasker var endnu en
forholdsvis ukendt ting. Mælken
blev hentet i specielle mælkespande,
eller hvad der nu passede. Mælke
kusken, der øjensynligt også med
bragte andre mejeriprodukter, står
med et målebæger til mælk i hån
den.
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En lægprædikant forkynder ordet i
Skansebakkerne ved Hundested i
begyndelsen af dette århundrede.
De sommerklædte herrer og damer
med børn har slået sig ned i græsset
ivrigt lyttende til det, der siges.
Vedkommende, der taler, kunne en
ten være lokal eller en omrejsende
lægmand eller præst udsendt af
»Kirkelig Forening for Indre Mis
sion i Danmark«. »Indre Mission«,
der havde sin baggrund i de vækkel
ser, der opstod i 1840’rne, hører vel
nok til de betydeligste elementer i
de folkelige bevægelser.

Udsigt over Lynæs omkring 1920.
Lynæs er et gammelt fiskerleje. Det
ligger, som navnet siger, på et næs,
det såkaldte »Næb«, i ly af stejle
bakkeskrænter ved Isefjorden. I dag
går Lynæs og Hundested ud i ét
med Søndergade og Nørregade som
én tre km lang hovedgade. Lynæsfi
skerne drev oprindelig udelukkende
fjordfiskeri, men begyndte så småt i
løbet af 1800-årenes første del at
fiske sild på Sjællands Rev. Snart
anskaffedes store bundgarn, vådfi
skeri blev forsøgt i Skansekrogen,
ålefiskeri med ruser i Kulhusrenden,
sildefiskeri med drivgarn i Hesseløbugten og endelig makrelfiskeri.
Under Anholt iværksattes storfi
skeri efter rødspætter, tunger, pig
hvarrer og slethvarrer. Dette var
baggrunden for, at man i 1885 byg
gede en havn i lejet, hvorefter egent
ligt havfiskeri blev det domine
rende.
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KIKHAVN
Parti fra den idylliske Kikhavn på
Halsnæs omkring 1913. Kikhavn er
utvivlsomt det ældste fiskerleje på
Halsnæs. Fiskerlejet af i dag tæller
ikke mange fiskere, idet fiskeriet nu
foregår fra Hundested, men det har
beholdt sin særegne form og bygge
skik med de snævre gader og stræ
der, hegnede med æbleblomster og
bukkehorn. Det oprindelige Kik
havn, beliggende tæt ud ved Katte
gats flade kyst, var tæt sammenbyg
get,, næsten som i en købstad, med
sine firlængede garde sammen
bygget med nabogården (tvilling
garde). Til lejet hørte oprindelig
godt og vel 300 tdr. land, der blev
drevet i fællesskab tillige med fiske
riet. Efter en voldsom brand i slut
ningen af 1700-årene blev ejendom
mene udskiftet - 19 husmandssteder
eller fiskerlodder med 16 tdr. land
til hver samt 14 småsteder med kun
8 tdr. land.

Bådebyggeren og hans medhjælpere
poserer for fotografen på beddings
pladsen foran bådebyggenet i Ly
næs omkring århundredskiftet. Et
par Lynæsjoller er under bygning
ved bådebyggeriet. Fremgangen for
fiskeriet i lejerne på Halsnæs i 1800årene gav også grundlag for flere
andre erhverv, i Lynæs således et
mindre bådebyggeri, der foruden al
mindeligt reparationsarbejde pa fi
skerbådene byggede mindre fartøjer
som den bekendte Lynæsjolle.
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FRA LYNÆS KRO Intet feriested, intet udflugtsmål,
intet synes at have været for beske
dent til at kunne optræde på sit eget
postkort. Ethvert hotel, pensionat
og kro med respekt for sig selv
sørgede for at få lavet mindst et par
postkort med de faciliteter, som
man kunne byde på. Man var klar
over den reklameværdi, der lå i
postkortene med henblik på den
spirende turisme. Her er det spise
salen på Lynæs Kro, der er blevet
fotograferet til gengivelse på post
kort. I forbindelse med stigende til
strømning af sommergæster blev
kroer i mange af de mindre bysam
fund efter bedste formåen nyindret
tet og moderniseret, så de bedre
stemte overens med den nye tids
krav - ofte blev det som her i byen
en blanding af nyt og gammelt.

- TIL KREGME
KIRKE
Efter kommunesammenlægningen i
1970 består Frederiksværk kom
mune af Ølsted, Kregme, Vinderød,
Melby samt Frederiksværk sogne.
Sidstnævnte sogn var iøvrigt blevet
udskilt af Kregme-Vinderød kom
mune i 1850. Ordet sogn er afledt af
verbet at søge og betegnede i kirke
lig henseende den kreds af personer,
der søgte samme kirke, og gik deref
ter over til at betyde det område i
hvilket de personer, der søger
samme kirke, bor. Kregme Kirke
ligger smukt på sin bakkeknude og
kan ses vidt omkring. Den nærmest
borgagtige fremtoning kirken har,
når den ses fra øst, skyldes kirketår
nets noget usædvanlige placering i
øst ved koret og ikke som normalt i
vest.
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I SKÆVINGE
Engang i begyndelsen af dette år
hundrede er en fotograf kravlet til
vejrs i Skævinge kirketårn, hvorfra
han har haft en fortrinlig udsigt over
landsbyen og den nærmeste omegn
mod sydvest. Medens de gamle strå
tækte huse og gårde stort set ligger
samlet
omkring
landsbygaden,
grupperer de nye villaprægede huse
sig i landsbyens udkant. Sognet er
fladt og skovløst, og kun mod nord
øst findes mindre bakkedrag med
vand- og mosehuller. En næsten
plan slette sænker sig mod sydvest
ved Havelse Å.

Et parti fra Skævinge landsby om
kring 1910. I baggrunden skimtes
kirken, der vel nok er mest kendt
for sine højst usædvanlige kalkmale
rier, omhandlende en scene fra Ro
landskvadet, nemlig tvekampen
mellem Holger Danske og Sultan,
hvor sidstnævnte symboliserer he
denskabet. Skævinge er i sin oprin
delse ældgammel. Endelsen -inge,
der betyder græsgang ved en å eller
sø, sættes normalt i forbindelse med
de ældste stednavne. Da Havelse A
har været sejlbar i hvertfald i
middelalderen, kan navnet måske
også tolkes som den landsby, hvor
til man kan komme på skib. Navnet
Skævinge staves omkring år 1200
som »Skeping«.
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Stationsforstanderen på Skævinge
Jernbanestation poserer sammen
med familien, et par kontorassisten
ter samt fire landpostbude for foto
grafen i begyndelsen af dette år
hundrede. Jernbanestationen blev
taget i brug i forbindelse med
Hillerød-Frederiksværk banens ind
vielse den 31. maj 1897, og som ved
de fleste stationer, der er bygget i den
periode, er der lagt stor vægt på
såvel det arkitektoniske som de
håndværksmæssige kvaliteter. Post
væsenet var dengang knyttet endnu
nærmere til jernbanen end nu.
Ofte lå postekspeditionslokalet i
selve stationsbygningen, og samme
person kunne meget vel varetage
Dåde jernbanemæssige og postale
unktioner.

Et parti fra Skævinge omkring 1910.
Det er de villaagtige huse, kalkede
eller i røde sten, ofte med cement
tagsten eller tagpap, som var billige
materialer, og som med stor succes
fandt anvendelse i de sidste artier af
forrige århundrede. Stråtage var
man helt gået bort fra. Dels var de
for brandfarlige, dels sa de alt for
landsbyagtige ud, og landsbyagtige
var ikke netop, hvad de nye »sta
tionsbymennesker« tilstræbte. Hu
sene blev ofte også forsynet med en
frontispice mod gaden, hvilket gav
mulighed for indretning af en bebo
elseslejlighed pa 1. sal. Den kunne
lejes ud til folk, der flyttede til
stedet. Og det gjorde man i stigende
grad i Skævinge efter indvielsen af
Hillerød-Frederiksværkbanen. De
første, der slog sig ned, var stations
forstanderen, arbejderne ved banen
og i forbindelse med den nye post
ekspedition også postfunktionæ
rerne. Herefter fulgte handlende og
håndværkere.
6
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GØRLØSES
SEVÆRDIGHEDER
En kirke, en mølle og en købmands
handel har hver for sig været betyd
ningsfulde bestanddele af landsbyli
vet. Den lille landsby Gørløse midt
vejs mellem Skævinge og Slangerup
rådede over alle tre dele omkring
århundredskiftet.
Kirken kom først - opført engang i
middelalderen. Den hollandske
vindmølle kom til i sidste halvdel af
1800-årene, og endelig omkring år
hundredskiftet etableredes butik
ken.
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V

SLANGERUP
Gadeparti med Erik Ejegod-stenen
rejst i 1887 ved udfaldsvejen mod
Roskilde over Ølstykke. Det er
Saxo, der meddeler, at Erik Ejegod
er født i en kongsgård i Slangerup
omkring 1056 som søn af Svend
Estridsen. Formentlig har byen sit
navn efter de bugtninger, som vejen
slog ned mod broen over Græse A
(Brobæk), idet »slange« kan betyde
»slyngning«. Dens ældste navn er
Slangethorp. Hvornår Slangerup
blev købstad vides ikke bestemt,
men en tradition hævder, at Erik
Ejegod gav den købstadsrettigheder
i 1102. Byen omtales dog først som
sådan i 1152. Allerede i 1248 var den
blevet tingsted for daværende Try
herred. På denne baggrund skabte
byen sig hurtigt en betydelig handel
og holdt store markeder.

Slangerup ligger på et mod syd hæl
dende terræn, der slutter ved den
fordybning, hvor Græseåen løber.
Den store kirke, der ligger på det
højeste sted, har altid domineret by
billedet samt givet byen silhouet.
Oprindelig har kirken ikke været så
stor. Først i årene 1576-88 fik den
sin nuværende størrelse og form.
Bygmester var Hans van Steenwinckel den Ældre, kendt fra Kronborgs
bygningshistorie. Den stenkirke,
Erik Ejegod formentlig allerede om
kring 1095 havde ladet opføre i
byen, og som antagelig omkring
1170 blev kirke i landets første non
nekloster, kunne ikke længere bru
ges og blev siden revet ned.

83

Slangerup set mod vest i begyndel
sen af dette århundrede. Til højre
ses kroen og i baggrunden møllen.
Slangerup har en meget gammel og
broget historie, hvorfor den også
kalder sig »Den lille by med de store
minder«. Den trivedes helt godt
som vigtigt trafikknudepunkt, klos
tersæde og tingby indtil 1400-årene,
hvor genvordighederne for alvor be
gyndte at melde sig. Op og ned eller, som Kingo synger: Sorrig og
glæde de vandre til hobe - er kende
tegnende for Slangerups historie.
Gennem 16- og 1700-årene minds
kedes Slangerups betydning som
købstad for stedse. Med den store
brand i 1724 fik byen sit ulivssår.
Man talte i 1782 om helt at flytte
den til Frederikssund (købstad fra
1664), der oprindelig havde været
ladeplads for Slangerup. Den 12.
maj 1809 gled Slangerup ud af købstædernes række.

Toget er netop ankommet til Slan
gerup, der i 1906 var blevet »sta
tionsby«, idet et privat konsortium
anlagde jernbanen fra København
(Nørrebro) over Farum til Slange
rup. Desuden skulle byen have væ
ret stationsby pa den planlagte stats
banelinie fra Hillerød til Frederiks
sund og videre til Ringsted (Midtba
nen). Men i 1936, netop som man
var ved at være færdig, blev projek
tet opgivet, og der kom aldrig til at
køre tog pa strækningen. Slanger upbanen blev i 1948 overtaget af sta
ten. Siden blev Farum endestation
for banen, der sluttelig blev nedlagt
i 1954, udkonkurreret af bilismen.
En af de ældste automobilruter i
Danmark blev i øvrigt åbnet allerede
i 1904 mellem Slangerup og Køben
havn; den ældste var mellem Ny
borg og Kerteminde.
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NU I
FREDERIKSSUND
Finske og svenske sejlskibe losser
træ i Frederikssund havn, der er
anlagt så sent som i 1842. Skibs
broen, der gik forud, er imidlertid
langt ældre, nemlig fra 1623. På
dette tidspunkt eksisterede der in
gen by på stedet, en sådan voksede
først frem i de følgende århundreder
som ladeplads for Slangerup Når
byens fødselsår almindelig sættes til
1632, hænger det sammen med, at
der det år udlagdes et areal ved
skibsbroen til søboder eller pak
huse, hvilket på en utvetydig måde
peger på byens herkomst. Skibsfart
og handel blev byens livsnerve et
godt stykke ind i dette århundrede.
Yderst til venstre i billedet, på et af
byens bakkedrag, skimtes Frede
rikssund Kirke - den tidligere Ude
Sundby sognekirke.

En fiskesælger ved Skyllebakken 9 i
Frederikssund. Hvorvidt han selv
har fanget fiskene, han kører rundt
med pa trillebøren, eller de er købt
nede pa havnen, skal være usagt,
men at fiskene blev kigget efter og
vejet efter værd er tydeligt nok; det
skulle de erfarne husmodre nok
sørge for. Det nærmeste opland blev
tilsvarende forsynet med frisk fisk af
en omvandrende fiskehandler.
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Et kig ind i Chr. Christiansens køb
mandsbutik i Kirkegade. Tiden er
nok kort efter århundredskiftet. Be
tjeningen er personlig og udsøgt. En
kunde bydes en cigar, formentlig af
indehaveren selv. Selve indretningen
og det fremlagte varesortiment vir
ker ikke imponerende. Varerne sy
nes visse steder ligefrem at ligge
hulter til bulter, men hver butik
havde sin charme og atmosfære, og
her kom man for at gøre sine daglige
indkøb. Fire til fem ekspedienter
eller diskenspringere, som de også
kaldtes, stod parat til at betjene
kunderne i Chr. Christiansens køb
mandsbutik, når der var stort ryk
ind.
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De jyske strikkeriers udsalg i Øster
gade i Frederikssund omkring 1900.
Ekviperingshandleren og hans fami
lie har taget opstilling foran forret
ningen. Den lille dreng ser lidt be
tuttet ud, mens de voksne uden at
fortrække en mine stift stirrer på
fotografen. En afgørende betingelse
for en god optagelse var da også, at
personerne stod helt stille. Fotogra
fen har omhyggeligt sørget for at
placere personerne sådan, at de ikke
dækker for de store og velassorterede udstillingsvinduer. Udover de
mange færdige varer rådede forret
ningen over et moderne herre- og
dames krædderi.
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Aug. Abbens træ- og fodtøjsforret
ning i Jernbanegade i Frederiks
sund. I forbindelse med den speci
alisering, der fandt sted inden for
detailhandelen i årene omkring århundredskifxet, kom udstillingen af
varerne til at spille en stadig større
rolle. Hos Abben har udstillingsvin
duerne tilsyneladende ikke været
store nok til at kunne rumme alle de
varer, der kunne bydes på, så det
meste af fortorvet er taget til hjælp sidstnævnte er iøvrigt blevet mo
derne igen.

Frederikssund Torv en sommersøn
dag 1890. Der er dyrskue. Hele
byen synes at være på benene denne
dag, og selvfølgelig er alle landmæn
dene fra det nærmeste opland med
respekt for sig selv mødt frem i
dagens anledning. Alle er i deres
bedste skrud. Dyrene hentes på tur
frem til skue for de kritiske dom
mere, mens deres afgørelser og me
get andet ivrigt diskuteres i grup
perne rundt om på torvet. En god
landel er det vel også blevet til.
Byens statelige rådhus, der er opført
i den karakteristiske historicistiske
stil, ligger øde og forladt hen. Et
dannebrogsflag vejer dog over byg
ningen i dagens anledning.
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Vogne med svin på vej til Frederiks
sund Andelssvineslagteri ad Roskil
devej. Efter den lange kø at dømme
har oplandets landmænd rigeligt
kunne forsyne slagteriet med dyr.
Dette havde man tilsyneladende
ikke tænkt meget over, da man om
trent samtidig med grundlæggelsen
af Frederikssund Andelssvineslag
teri anlagde et stort slagteri i Hel
singør. Man havde gjort regning
uden vært, og i løbet af få år var der
ikke mange dyr at opdrive i omeg
nen af Helsingør, og slagteriet måtte
lukke. Slagteriet i Frederikssund
klarede sig bedre og blev i 1968
tilsluttet Andelsslagteriet Sjælland.

Frederikssund Andelssvineslagteri
beskæftigede omkring 1910 de 42
mand og hunden, der her er foto
graferet foran en af bygningerne.
Hunden har næppe været på løn
ningslisten, men har utvivlsomt le
vet godt foruden. Andelssvineslag
teriet, der var grundlagt i 1894,
havde som andre andelsforetagender
sit udspring i den omlægning, der
fandt sted inden for dansk landbrug
i de sidste årtier af 1800-årene.
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Vognmændene fulgte med tiden og
skiltede de hestetrukne køretøjer ud
med automobilet, ofte specialbyg
get. Selvfølgelig skulle dette marke
res, og nyerhvervelsen foreviges af
fotografen. Alle er tilsyneladende
mere interesseret i fotografens be
stræbelser for at få lavet et godt
billede end den raffinerede taxavogn
- et teknikum, som skrevet står på
vogndøren - der var den egentlige
årsag til hele postyret foran Hotel
Frederikssund i Jernbanegade.

Frederikssunds Vogn- og Fjederfa
brik på Roskildevej 19 omkring år
hundredskiftet. L. P. Larsen har i
anledning af fotografens komme
fået kørt de mange forskellige vogn
modeller, som hans virksomhed
kunne byde pa, i stilling foran værk
stedet. Fabrikanten står selv i por
ten, mens familien har taget opstil
ling ved vinduerne i lejligheden
oven over værkstedet. Der skulle ga
adskillige årtier, før køretøjer som
disse blev udkonkurreret af auto
mobilet.
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Ølbrygning havde gennem århund
reder hørt ind under husholdningen
såvel i byen som på landet. Man
bryggede sit eget øl til dagligbrug.
Der eksisterede dog adskillige, som
havde gjort ølbrygning til deres næ
ringsvej, ofte i forbindelse med
brændevinsbrænding. I løbet af sid
ste halvdel af 1800-årene voksede
flere større ølbryggerier frem i by
erne. Stordriften højnede kvaliteten
og billiggjorde øllet, som distribu
eredes med specielle ølvogne. 01 på
flaske var for længst introduceret,
da dette fotografi blev taget, men øl
pa tønde var fortsat det foretrukne
af mange. Her har en ølkusk netop
været inde pa en gård for at afhente
den tomme øltønde og stille en frisk
tønde.

Foranlediget af fotografen har et
arbejdssjaK, beskæftiget ved anlæg
gelsen af Midtbanen, for et øjeblik
standset arbejdet. Det har næppe
væltet tidsplanen. Det var et stort og
langvarigt projekt, som man havde
givet sig i kast med. Efter tyve år
kunne man i 1928 tage strækningen
fra Næstved til Frederikssund i
brug, og man gik derefter straks
i gang med strækningen mellem Fre
derikssund og Hillerød. I 1936 var
man nået så vidt, at banelegemet
med tilhørende stationsbygninger
stod færdig - blot skinnerne mang
lede, Og herved blev det, thi pla
nerne om den store Midtbane blev
skrinlagt. Banen var tænkt som mi
litærbane til forflyttelse af tropper
på Sjælland, men blev overflødig
gjort af flyvemaskinernes udvikling.
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Fra Håndværkerforeningens dilet
tantkomedie 1899. De mange fore
ninger, som dannedes i slutningen af
1800-årene, men navnlig i begyndel
sen af dette århundrede, er et udtryk
for den større fritid, man havde
opnået. Foreningernes formål var
mangeartede, men ét havde de som
regel fælles, nemlig at give medlem
merne mulighed for en bedre og
mere kreativ udnyttelse af den
vundne fritid. Det kunne som her i
Håndværkerforeningen være under
holdning i form af dilletantkomedier.

Familien L. P. Carlsen samlet om
kring dagligstuebordet engang i
1914. Det lidt højtidelige fotografi
giver et ganske godt billede af dati
dens hjem, som de nok var flest.
Dagens avis - utvivlsomt en af de
lokale - læses i skæret fra petrole
umslampen. Familien synes helt at
have levet op til de borgerlige nor
mer med hensyn til livsførelse.
Manden har været forsørgeren,
mens kvinden har passet hjemmet
og børnene, muligvis hjulpet af bed
stemoderen, der sidder i baggrun
den og nørkler med hækletøjet.
Sønnen til højre er en vordende
Danmarksmester i roning.
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RUNDT I
HORNS HERRED
I Horns herred lå i begyndelsen af
dette århundrede hele 6 møller,
nemlig i Skibby, Selsø Mølle, i Søn
derby, i Skuldelev, Blakke Mølle
mellem Ferslev og Venslev og
Klingre Mølle mellem Vejleby og
Vellerup. Af disse er kun Skuldelev
og Klingre møller tilbage. De er i
dag indrettet til beboelse. Blakke
Mølle, en såkaldt hollandsk mølle,
der blev nedrevet midt i 1950’erne
var bygget i 1891. Aret før var dens
forgænger på stedet nedbrændt. På
møllegården, der ses i baggrunden,
blev der tidligere drevet bageri.
Mølleriet tog et betydeligt opsving i
Danmark, da møllevirksomheden
blev fri næring i 1852. I løbet af få år
antog eksporten af mel et betydeligt
omfang. Told og den amerikanske
overskudsproduktion af mel bevir
kede imidlertid, at det danske mel i
slutningen af 1800-årene blev trængt
mere og mere i baggrunden. De
mange dampmøller, der blev etable
ret i mølleriets glansperiode, var
derfor henvist til at finde afsætning
for deres produktion inden for land
ets grænser.

En købmandshandel af den be
skedne slags. Men der har næppe
heller været grundlag for meget
mere. Beboerne i Vejleby har kun
net gøre deres daglige indkøb her og
utvivlsomt været tilfredse dermed.
De undgik derved at tage helt til
Skibby eller endnu længere. Køb
manden ses foran sin butik. Foru
den de almindelige dagligvarer til
husholdningen handlede han med
forskelligt isenkram som skovle,
grebe, river og andet værktøj. For
retningen har lidt samme skæbne
som så mange mindre landsbyfor
retninger; den blev nedlagt i foråret
1976.
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FERSLEV
Et hold gymnaster fra FerslevVellerup poserer sammen med deres
leder for fotografen omkring 1905.
Sporten vandt i tiden efter 1870
kraftigt frem i Danmark. De popu
læreste sportsgrene var på den tid
skydning, gymnastik og skøjteløb. I
begyndelsen havde de nationalt be
tonede skytteforeninger kun skyd
ning på programmet, men snart
kom gymnastikken med, og skytteog gymnastikforeningerne havde en
anselig tilgang af nye medlemmer i
årene frem til Første Verdenskrig.
Mange af de nye sportsgrene, der
efterhånden kom til, havde deres
udspring i gymnastikforeningerne.

VELLERUP
En hilsen fra Vellerup - en af de
mange mindre landsbyer, som i be
gyndelsen af 1900-årene fik besøg af
postkortfotografen. Byen er gam
mel. Dens oprindelse fortaber sig i
vikingetid. Første gang den findes
omtalt er dog i 1100-årene. Dette
har næppe interesseret fotografen
synderligt. Når han alligevel har
valgt at lægge vejen gennem Velle
rup, skyldes det snarere den lille,
spændende romanske kirke, som
landsbyen kan bryste sig af. Foto
grafen har måttet vende ryggen til
Kirken for at kunne optage dette
nydelige fotografi af landsbyen,
hvor tiden i øvrigt synes at have stået
stille. Det nærliggende Egholm har
muligvis været turens egentlige mål.
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En høstmand hvæsser sin le. Et helt
uundværligt redskab i landbruget
førhen. At gøre den skarp var et
præcisionsarbejde, der krævede
håndelag og god øvelse. Det gjaldt
om at få æggen så tynd som mulig,
så holdt den sig skarp længere.
Kornnegene er bundet og ligger pa
rat til at blive stakket eller kørt til
tærskning hjemme på gården.
Endnu omkring 1910, hvor dette
billede blev taget, høstede man de
fleste steder ved håndkraft. De
første mekaniske høstredskaber var
dog så småt begyndt at gøre sig
gældende. Alle mand var fortsat af
luse, når der høstedes. Den enlige
løstmand på billedet er utvivlsomt
fotografens påhit.

SKIBBY
Interiør fra »Hunegård« i Skibby
omkring 1910. Familien er rykket
sammen i stuens ene hjørne om
kring sofabordet, hvor familie
albummet ligger opslået. Den noget
sammentrængte møbelopstilling er
formentlig foretaget på foranledning
af fotografen, for at alle de nye, fine
møbler kunne komme med på bille
det. Den borgerlige levevis blev ef
ter bedste formåen efterlignet. By
kulturen bredte sig. Forbilledet til
det nye stuehus, »andelsbonden«
byggede, hentedes i byen. Man fik
nu fin stue med polstrede møbler,
klaver, tæpper og jernkakkelovn,
spisestue og soveværelse, ligesom
der opstod et skarpere skel mellem
tjenestefolkene og familien.
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Vejlebys lille hyggelige landsby
skole med de udendørs »gymnastik
redskaber«. Skolen var i brug fra
1870 til 1953. I skoleloven af 1814
blev det fastsat for landsbyskolen, at
der skulle være to klasser med op
rykning omkring lOårs alderen, un
dervisningspligt fra det 7. år til kon
firmationsalderen samt »mulktering«, hvilket vil sige bøder for
ulovlig forsømmelse. Fagene var be
grænset til religion, læsning, skriv
ning og regning. Loven blev dog på
ingen måde efterlevet, og mange
børn fik i begyndelsen slet ingen
undervisning. Både på landet og i
byen var det nødvendigt for foræld
rene at lade børnene have arbejde.
Hertil kom den betydelige forskel
[>å landsbyskolen og købstadssko
en, som øgedes ved folkeskoleloven
i 1899.
Ved denne blev købstadsskolen ud
videt til 6-7 klasser, ligesom der
kom flere obligatoriske fag. Lands
byskolen beholdt hverandendagsskolegangen samt sine klasser med
oprykning ved tiårs alderen. Først i
1937 blev timetallet i de to skoler
ens. Samtidig blev det muligt for to
eller flere landkommuner at slutte
sig sammen i et skolesamfund med
hver sin forskole og med fælles
»centralskole«,
hvilket hævede
landsbyskolen rent fagligt.
Det er muligvis en historietime,
fotografen er kommet til at forstyrre
ved sit besøg på Sønderby forskole
omkring 1920. Forskolen, som var
et supplement til datidens skolesy
stem, havde sit udspring i 1800årenes pogeskoler. Efter 1892 er det
kun de småskoler, der ikke var en
fast del af skolevæsenet, som benævntes pogeskoler. Børnene kunne
gå i forskolen til deres tiende år og
gennem
anskuelsesundervisning
blive forberedt på den senere under
visning i folkeskolen.
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»Skibby Realskole« eksisterede fra
1894 til 1922. I de godt og vel 28 år
den virkede, havde den til huse tre
forskellige steder og blev drevet af
ligeså mange interessentskaber. Den
startede i de to bygninger, der ses på
billedet. Bygningen til højre er i dag
supermarked. Ligesom de over
hundrede andre realskoler, der op
rettedes i anden halvdel af 1800årene, er den et udtryk for det øgede
behov for en bedre uddannelse, som
fulgte
med
industrialiseringen.
Efter 1881 afsluttedes alle realskoler
med den »almindelige forberedel
seseksamen«, også kaldet prælimi
næreksamen. Hele undervisningssy
stemet var i årene omkring 1900 i
stærk udvikling. Venstre og Soci
aldemokratiet satsede stærkt på
etableringen af en »enhedsskole«,
blandt andet ud fra et ønske om
demokrati og lighed. Dette førte i
1903 til afskaffelsen af den foræl
dede latinskole. Tanken med »en
hedsskolen« var, at »velbegavede
børn« kunne gennemføre en ubrudt
skolegang fra underskole til gymna
sium. De »højere almenskoler« om
fattede en 4-årig mellemskole, en
1-årig realklasse og et 3-årigt gym
nasium. Mange steder blev der i
forbindelse med folkeskolerne op
rettet en mellemskole og realklasser.
Endnu omkring 1910, hvor dette
fotografi fra »Skibby Skrædderi«
blev til, var der god. søgning hos
skræddermestrene. Tre svende og
en skræddermester var vel, hvad et
bysamfund som Skibby på godt og
vel 400 sjæle og med et begrænset
opland kunne brødføde. Faget
mærkede i stigende grad konkurren
cen fra konfektionsudsalgene, som
ofte etableredes med eget skrædderi.
Selve skræddererhvervet er i dag
stort set en saga - kun begrebet »at
sidde i skrædderstilling« lever vi
dere.
7
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Diligencen mellem Skibby og Ros
kilde er pakket og klar. Det ser ud
til, at der skal passagerer med på
turen. Postmanden tager sig tid til at
posere for fotografen. Brevposten er
allerede anbragt i den store kasse og
pakkerne oven på taget. Kusken, der
i daglig tale kaldtes »DiligenceLars«, signalerer afgang. Godt og
vel 25 kilometer ad hullede og stø
vede landeveje ligger forude. I 1912
afløstes diligencen af en rutebil,
som i begyndelsen blev drevet af et
;angen rra
interessentskab. C
selvfølgelig
dagvogn til rutebil
en begivenhed, som
:e foreviges,
ligesom dagvognen mellem Skibby
og Frederikssund. En egentlig pas
sagerrute mellem Skibby-VenslevFrederikssund etableredes i 1921.
Året før var der oprettet en rute,
som gik mod øst over SelsøSkuldelev til Frederikssund. Dag
vognene mistede noget af deres be
tydning, da Skibby blev stationsby i
1928. Rutebilselskaberne fortsatte
dog fortrøstningsfuldt. Midtbanen
mellem Frederikssund og Næstved
var da også kun i brug til 1936.
Herefter blev postbefordringen
påny lagt over på automobilerne.
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Jernbaner og deres anlæggelse har
haft en forbløffende tiltrækning på
datidens fotografer, og næppe én
jernbanestrækning er blevet forbi
gået. Her er det fra anlæggelsen af
den Midtsjællandske Jernbane om
kring 1926. Hestene er spændt fra
tipvognene, mens mandskabet hol
der hvil. Flere af folkene har taget
sig en øl, og flere kan hentes i
kassen, som den lille dreng passer
f>å. Den midtsjællandske jernbaneorbindelse mellem Næstved Ringsted - Hvalsø - Frederikssund
blev taget i brug 1924-28. Det var
oprindelig planlagt, at banen skulle
videreføres til Hillerød og indgå i
forbindelse mellem Norge - Sverige
og Tyskland, men disse planer blev
skrinlagt, og i 1936 nedlagdes stræk
ningen Ringsted - Frederikssund.

SKULDELEV
Interiør fra Skuldelev Brugsforening
omkring 1910. Formålet med de
mange brugsforeninger, som opret
tedes landet over i årene efter 1866,
hvor den første danske brugsfor
ening var startet i Thisted, var
blandt andet at skaffe medlemmerne
gode kolonialvarer billigst muligt.
Man ønskede samtidig at skabe et
sundt modstykke til den vrimmel af
små detailbutikker, som etableredes
efter gennemførelsen af næringsfri
hedsloven i 1862, samt at spare de
stærkt kritiserede mellemhandlera
vancer. I 1866 sluttede man sig sam
men i »Fællesforeningen for Dan
marks Brugsforeninger«. Udbudet
af varer i Skuldelev Brugsforening
var ligesom i de fleste andre brugs
foreninger forholdsvis begrænset.
Man nøjedes med at føre de mere
almindelige og gangbare vareartik
ler, hvor der kunne påregnes en stor
og sikker afsætning.
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Tørveskær på Børregård i nærheden
af Skuldelev under Første Verdens
krig. Tørvetilvirkning går meget
langt tilbage i tiden. Allerede Plinius
fortæller om et folkeslag, der bebo
ede Nordsøens kyster, at de »med
hænderne tog dynd fra sumpene og
tørrede det, ikke ved solen, men ved
vindene, for derefter at brænde det
og derved varme deres spise og
deres af Nordens kulde stivnede
lemmer«. Det er en langsommelig
og arbejdskrævende proces at om
danne tørven til egnet brændsel, og
det er da også kendetegnende, at det
fortrinsvis er af mangel på andre
brændselsemner, at tørveproduktionen har vundet frem. Tøræltning
var den mest anvendte metode.
Efter æltningen i æltemøllen blev
tørvemassen kørt ud på tørreplad
sen eller, som den i reglen benævntes, »læggepladsen«. Når de rektan
gulære tørv var blevet tilstrækkelig
tørre til at kunne håndteres, blev de
kantet op, »rejstes«, som det kald
tes. Efter en tid blev tørvene samlet i
de karakteristiske bikubeformede,
luftige småstakke, »skruer«, hvor de
tørrede færdig. Det var hovedsage
lig børn og kvinder, der forestod
dette arbejde.
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TØRSLEV
Der drikkes kaffe i stadsstuen på
»Kongstedgården« i Tørslev om
kring 1908. Stuen er møbleret og
indrettet i tidens stil, inspireret af
det borgerlige miljø i byen.

NEDRE DRÅBY
En sommerdag i begyndelsen af
dette århundrede. Livet går sin stille
og vante gang ved det idylliske tangtækte fiskerhus i Nedre Dråby. Man
har taget sig tid til en kop kaffe ved
bryggersdøren, inden turen går til
stranden. Fiskegrejet ligger klar på
trillebøren. Dråby sogn, der udgør
den nordligste del af Hornsherred,
omgives i vid udstrækning af vand mod øst af Roskilde fjord og mod
vest af Isefjorden. Når sognet allige
vel stort set er uden egentlige fiske
lejer, hænger det i høj grad sammen
med områdets topografi, men også
med den fremherskende rolle skovog agerbruget spillede. Side om side
hermed har der selvfølgelig været
dyrket noget fiskeri, ofte som
bierhverv.
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JÆGERSPRIS
Landarbejderne til parade på den
store gård »Christiansminde«, der
oprindelig hørte under Frederik den
Syvendes
Stiftelse.
»Christi
ansminde« er oprettet i begyndelsen
af 1800-årene, da der var schæferi på
Jægerspris gods. Oprindelig hed
gården da også »Schæfergården«.
Først da fåreavlen ophørte, og går
den omdannedes til avlsgård, fik
den sit nuværende navn. Ligesom
det nærliggende »Louiseholm« har
den måttet afgive betydelige arealer
til øvelsesplads for militæret, da det
i slutningen af 1800-årene kom til
området. Jægersprislejren oprette
des i 1892.

Snoegen i Nordskoven omkring år
hundredskiftet. Jægerspris Skovdi
strikt, der ejes af Kong Frederik den
Syvendes Stiftelse, hører til et af
landets største. Den største samlede
skovstrækning er Nordskoven, der
på grund af sin træbevoksning og
vekslende vegetation er en af
landets skønneste skove. Skoven er
særlig kendt for sine gamle såkaldte
tusindårige ege, der står på mo
serne, hvis fugtighed tidligere umu
liggjorde transport og derfor skå
nede »Kongeegen« og »Storkeegen«,
hvis omfang i brysthøjde var hen
holdsvis 14 og 9,5 meter. »Sno
egen«, der væltede i 1980, havde et
omfang på 8,5 meter.
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Ruserne renses og klargøres på stej
lepladsen ved Kulhus Havn om
kring århundredskiftet. Kulhuse
nes oprindelse går tilbage til 1600årene, hvor den foretagsomme
Kong Christian den Fjerde fik øje
for de uanede værdier, som lå uud
nyttet hen bl.a. i den store Nord
skov. I 1635 gav han ordre til anlæg
gelse af en skibsbro ved Hornets
yderste punkt, og en udskibning af
træ til København blev snart efter
påbegyndt. På kongens befaling
iværksattes ligeledes omtrent samti
dig kulbrænding i Abrahamstrup
skov. Et hus ved udskibningsbroen
blev opført til bolig for en tilsyns
mand. Det blev kaldt »Kulhus«, og
efterhånden som flere andre bygge
des, fremkom områdets betegnelse
»Kulhusene«. Kulbrænding blev va
retaget af kulsviere, indvandrede
skovboere, fortrinsvis fra Gribskov.
Udskibningsbroen, der med tiden
udbyggedes til en egentlig havn, gav
også gode muligheder for fiskeri.
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Postvognen Jægerspris-Frederikssund. Hjulene er blevet erstattet af
meder - utvivlsomt en praktisk vin
terforanstaltning. Kusken, Olav
Christensen, har gjort holdt ved Jæ
gerspris Slot. Abramstorp er det
ældste navn for slottet, hvis gamle
bygningshistorie iøvrigt fortoner sig
i det uvisse. Det middelalderlige slot
minder i sit anlæg om Glimmingehus. Først på Christian den Fjerdes
tid og i løbet af første halvdel af
1700-årene udvidedes slottet til det
nuværende trefløjede barokanlæg.
Den konge, hvis navn er tættest
knyttet til slottet og egnen med dens
mange fortidsminder, er vel nok
Frederik den Syvende. Hans arkæ
ologiske interesse førte bl.a. til stu
diet af køkkenmøddinger, hvor fun
det af flækkede menneskeknogler
ledte til antagelsen af, at vore forfædre havde udøvet kannibalisme.
Kongens antagelse er iøvrigt blevet
bekræftet af den senere forskning.
Grevinde Danner følte sig nær
knyttet til Jægerspris, og hun testa
menterede i 1873 sin formue til
Kong Frederik den Syvendes Stif
telse i Jægerspris, hvor »hjælpeløse
og forladte pigebørn«, især af al
muen, kunne opdrages.
Jægerspris Slotskros historie er li
gesom cíen bymæssige bebyggelse
uløseligt knyttet til slottet.
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»Schweizerhuset«, der ligger på de
høje morænebakker i Færgelunden i
Jægerspris, er opført 1794 af arve
prins Frederik, som i årene 1773-97
ejede Jægerspris gods. I juni 1797
foretog den bekendte Lauritz En
gelstoft en rejse i Nordsjælland,
hvorom han bl.a. skriver: »Schwei
zer-Huset, som ligger længere oppe
i Skoven, har Arveprindsen ladet
bygge for faa Aar siden i Form af
Bygnings-Maaden i Sveitz. Det carakteristiske ved dets BygningsMaade er, at Taget staaer saa langt
fra Væggene, at man kan gaae tørt
under det ved Væggene ligesom un
der en Slags Buegang uden Kolon
ner.«

KIGNÆS
Udsigt fra Kignæs, eller Kitnæs, på
nordpynten af »Færgelunden« om
kring 1919. I baggrunden ses Frede
rikssund og Kronprins Frederiks
Bro. Befordringen over denne del af
Roskilde Fjord blev oprindelig be
sørget af færgebåde, hjemmehø
rende i den karakteristiske firlæn
gede færgegård ud for den nu
værende klapbro fra 1935. Selve
færgefarten blev overflødiggjort al
lerede i 1868, hvor man byggede en
såkaldt pontonbro. Den smukke,
særprægede kyststrækning og det
storslåede udsyn har i tidens løb
lokket mange til området. Blandt
skønånderne, der fattede særlig glæ
de ved netop Kignæs, kan nævnes
malerne P. C. Skovgaard og J. Th.
Lundbye. Sidstnævnte malede såle
des i 1842 sit berømte billede:
»Dansk Kyst, Stranden ved Kitnæs«.
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ØLSTYKKE
Ølstykke Kirke fotograferet om
kring 1905. En almindelig dansk
landsbykirke, som består af et ro
mansk skib med to sengotiske til
bygninger, et langhuskor i øst og et
våbenhus ved sydsiden, et sakristi,
antagelig fra slutningen af 1600årene, ved korets nordside, samt et
»sengotisk« vesttårn, der er opført i
1867, da et ældre tårn blev ned
brudt. Af det romanske skib, som er
rejst af rå kamp med hjørner af
granit- og frådstenskvader, står
langmurene stadig med rester af de
oprindelige små rundbuede vinduer.
Kirkens indre domineres af den
smukke og farverige barokalter
tavle, der knejser over det middelal
derlige munkestensalterbord.

Ved gadekæret i GI. Ølstykke om
kring 1905. Livet går efter alt at
dømme sin vante gang i det lille
landsbysamfund. Ølstykke har al
drig stået i de store begivenheders
centrum. Den første og eneste
kendte historiske begivenhed, som
knytter sig til sognet, er slaget ved
Værebro i 1133, hvor kong Niels,
der med 100 skibe var kommet ned
gennem Roskilde Fjord, slog Erik
Harefod, som var broder til den
myrdede Knud Lavard. Erik blev
i øvrigt senere konge i Danmark fra
1134-37 under navnet Erik 2.
Emune. De ni pilespidser i Øl
stykke byvåben symboliserer slaget
ved Værebro Å.
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Brugsforeningen i GI. Ølstykke fo
tograferet i 1893. Bygningen med
butikken og bestyrerboligen er helt
ny. Den hvidkalkede tværlænge
med repos’en i gavlen rummer grov
varelageret. Efter engelsk mønster
oprettedes i 1866 den første danske
brugsforening i Thisted. Kort efter
startedes Ølstykke Brugsforening.
Det er dog først fra 1880’erne, at
oprettelserne tog fart jævnsides
med andelsbevægelsen og hovedsa
gelig båret frem af de samme kredse,
som sluttede sig til disse. Brugsfore
ningerne blev således fortrinsvis
søgt af gårdejerne og husmændene,
og de optrådte i vid udstrækning
også som indkøbsforeninger for
korn, foderstoffer og kunstgødning.
Foretagsomheden rakte dog vi
dere. Brugsforeningen i Ølstykke
oprettede således et bibliotek i 1877.

Bygaden i GI. Ølstykke omkring
1910. Kommuneskolen, der oprin
delig var en af Frederik den Fjerdes
rytterskoler fra 1721, har fået en
fremtrædende plads i billedet, men
GI. Ølstykkes langstrakte form kan
netop anes. GI. Ølstykke var, da
den blev udskiftet af jordfællesska
bet i slutningen af 1700-årene, en
forholdsvis stor landsby med 16
gårde, hvoraf de 9 flyttede ud. Her
ved blev det. Der skulle nu hengå
hen ved 100 år uden særlig udvik
lingsmæssig aktivitet. Anlæggelsen
af Ølstykke Stationsby skabte dog
en tid fornyet liv. Sognets ind
byggertal var gennem mange år,
indtil 1962, omkring 1250. I dag
tæller kommunen godt og vel
13.000 beboere.
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Familien på »Udlejregård« ved Øl
stykke fotograferet i haven omkring
1908. Et ganske almindeligt fami
liebillede, ikke synderlig forskelligt
fra tilsvarende fotografier fra denne
tid måske bortset fra, at Ølstykkes
sidste tre sognefogeder er repræsen
teret på billedet: nemlig Jens Peter
Hansen, der i øvrigt var Ølstykke
Stationsbys egentlige grundlægger,
sønnen i bageste række til venstre,
og endelig den lille sønnesøn. Sog
nefogedembedet kendes tilbage til
1500-årene, men først med en for
ordning i 1791 skabtes en ensartet
ordning for sognefogedinstituti
onen. Enhver beboer i sognet var
pligtig til at lade sig udnævne og
udføre hvervet i mindst tre år mod
et vist vederlag. Hans pligter bestod
i første række i at være øvrighedens
lokale repræsentant, men han har
også kunnet udfolde en mere selv
stændig virksomhed.

Et vue over Ølstykke Stationsby
omkring 1915. Fotografen har stået
bå Hængehøj eller »Vandhøjen«.
Vledens GI. Ølstykke er en gammel
bebyggelse, som i hvert fald kendes
tilbage til 1300-årene, er Ølstykke
Stationsby forholdsvis ny, anlagt i
slutningen af forrige århundrede i
forbindelse med Frederikssundbanen. Villabebyggelsen og de unge
træer, der kranser den snorlige Ho
vedgade, taler da også sit tydelige
sprog.
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Ølstykke Jernbanestation set fra
Hovedgaden omkring 1910. Stati
onen anlagdes i 1879 i forbindelse
med Frederikssund-banen. Var fo
tografen kommet forbi og havde
taget sit billede på dette tidspunkt,
havde stationen ligget i ensom maje
stæt på Udlejre Mark. En egentlig
bebyggelse opstod først i 1880’rne,
da den daværende sognefoged, I. P.
Hansen, Udlejregård, købte og ud
stykkede en ejendom, hvis jorder
grænsede op til jernbanen. »Kom til
Ølstykke« var efterhånden det effektfulde
slagord.
Handlende,
håndværkere og folk i liberale er
hverv slog sig ned her, og i løbet af
ganske få årtier var Ølstykke Sta
tionsby skabt. Da byudviklingen fra
slutningen af 1920’rne begyndte at
gå i retning af en centralisering i de
større byer, stagnerede de mindre
stationsbyer og landsbyer, deri
blandt Ølstykke. Med de store ud
stykninger, der prægede 1960’erne
og en del af 1970’erne, fik disse
bysamfund en renæssance.

Hovedgaden i Ølstykke Stationsby
omkring 1910. Det er således knapt
en snes år siden, at de første »ny
byggere« slog sig ned omkring jern
banestationen på Udlejre Mark. Sta
kittet til venstre hører til stationen.
En stilig klædt herre med mappe i
hånden går i retning af »Stations
brugsen« - måske en handelsrej
sende. I vejkanten på hans venstre
side ligger en firearmet »brolægger
jomfru« - man er i gang med noget
vejarbejde.
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Gården »Vejsten« i Udlejre fotogra
feret engang i slutningen af forrige
århundrede. Udlængerne er ny
opførte omkring 1870, medens stue
huset er af noget ældre dato. Her
boede Jørgen Andreasen, som var
den første bonde på egnen, »der
plantede Kartofler i Marken« samt
etablerede levende hegn. Hans søn,
Lars Jørgensen, var ikke mindre
foretagsom. Han dannede således i
1834 en landøkonomisk forening i
Ølstykke, ¡øvrigt den første i
landet. Foreningen blev opløst i
1843, da Frederiksborg Amts Land
boforening stiftedes. Lars Jørgensen
blev i 1842 Ølstykkes første sogne
rådsformand.

En omrejsende fotograf er kommet
på besøg på »Skatskjærgård« i Sved
strup. Hele husstanden har i den
anledning forladt deres dont og
pænt taget opstilling foran stuehu
set. En af tjenestefolkene har desu
den trukket en hest frem. Fotogra
fen har tydeligvis tilstræbt en vis
symmetri i billedet. Garden er op
ført i 1866, men minder i øvrigt til
forveksling om de gårde, som i stort
tal opførtes i den såkaldte »andels
tid«. Prydhaven er adskilt fra
nyttehaven ved en lav hæk. En grøft
og et ståltrådshegn markerer over
gangen til selve marken.
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Man hygger sig i lærerhjemmet i
Svedstrup Skole omkring 1910.
Lektielæsningen er overstået. Bø
derne står pænt på rad og række i
DOgskabet. Håndarbejdet er fundet
rem, og familiefaderen læser dagens
avis, alt imedens han bakker på sin
langpibe. Et af børnene øver sig i
klaverspil. Den mindste af lærer
Holms børn er kravlet op på sin
flotte gyngehest, som der akkurat er
plads til i den lille, men velmøble
rede stue.

Et kig ind i gårdejer Ole Peder
Olsen og Else Olsens velholdte og
sirligt indrettede dagligstue på
»Længekær« i GI. Ølstykke om
kring 1914. Stuen er helt bymæssigt
møbleret. Stukloftet, de store vin
duer og brede vindueskarme anty
der, at denne del af gården er helt
ny. Sammen med aftægtskonen Kir
sten Olsen har familien taget plads
omkring bordet af mahogni eller
anden poleret træsort. Over bordet
hænger en petroleumslampe i støbt
messing med mathvid glaskuppel.
En sådan lampe, der formentlig var
udstyret med et 8-liniersglas, kunne
oplyse stuen med en hidtil ukendt
styrke og muliggjorde familiens
mange aftensysler. Efterhånden
kom der også petroleumslamper i de
øvrige rum. Indtil da måtte man
fortsat klare sig med tællelys. Tele
fonen og husherrens skrivebord
vandt også indpas på denne tid.
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Bestyrerfamilien ved Langager Mej
eri fotograferet i haven omkring
1907. Sammen med familien ses de
to mejerister og mejersken samt den
unge pige i huset. Efter opførelsen
af det berømmelige første andels
mejeri i Hjedding på Vardeegnen i
1882 etableredes i løbet af de næste
otte år ikke mindre end 700 meje
rier, i 1888 ikke mindre end 200,
deriblandt Langager Mejeri i Øl
stykke sogn. Gennem andelsmeje
rierne blev det også muligt for de
mellemstore og mindre landbrug at
omlægge driften til kombineret hus
dyrbrug og kornavl. Andelsmeje
rierne blev landbrugernes side
stykke til herregårdsmejerierne.
Langager Mejeri er ligesom mange
andre andelsmejerier blevet nedlagt
senere.

Nogle medlemmer i rideklubben
»Skjold« i Ølstykke fotograferet
omkring 1920, en af de utallige
klubber og foreninger, som i begyn
delsen af dette århundrede dannedes
landet over. Hvorvidt ridning i
denne form er en sport eller fritids
beskæftigelse er en skønssag. Inter
essen for rideheste fik i alle tilfælde
en opblomstring på dette tidspunkt.
I Ølstykke centrerede den fornyede
interesse for rideheste sig forståeligt
nok om den såkaldte »Frederiksborg-hingst«.
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NY TOFTEGÅRD
Kort efter at »stutteritidens« avls
forsøg, hvis oprindelse går tilbage til
stutterierne ved Esrum og Frede
riksborg i Frederik den Andens tid,
var blevet genoptaget i de kgl. stalde
på Hillerødsholm ved Hillerød,
dannede en kreds af hesteinteresse
rede fra hele Sjælland opdrætningsanstalten »Frederiksborghingsten«.
I 1905 blev opdrætningen flyttet til
»GI. Toftegård« i Ølstykke. Stutte
riet blev dog i 1912 overflyttet til
»Ny Toftegård«, oprindelig »Hyl
deland«, ved Ølstykke Stationsby. I
1920 stiftedes foreningen »Heste
avlscentret Ny Toftegård«. Driften
blev i 1965 overtaget af organisati
onen »Danhorse«, der hører under
Landbrugsministeriets Hestesports-

8
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En gruppe unge folkedansere har til
ære for fotografen taget opstilling
uden for Ølstykke Kro- og Gjæstgivergaard omkring 1910. Folkedansen
blev efter svensk mønster genoplivet
omkring århundredskiftet, blandt
andet på højskoler og i gymnastikog ungdomsforeninger. Folkedan
sen var kun en af de mange forskel
lige gamle skikke, som genoplivedes
i datidens foreningsliv. Ringridning,
tøndeslagning og valborgblus er an
dre eksempler. I det hele taget synes
foreningerne at have overtaget rol
len som traditionsbærere.

Ølstykke Sangforening fotograferet
ved foreningens tyveårs jubilæum i
1913. Sangen har været en fast be
standdel i foreningslivet lige fra op
lysningstidens klubber, og selvom
den nok i dag har mistet noget af sin
betydning, indledes og afsluttes mø
derne i mange foreninger fortsat
med sang. Fællessang fremmer sam
hørigheden. I sangene blev forenin
gens ideologiske baggrund og mål
sætning formuleret, gentaget og
indlært, og så kunne man tage san
gen med hjem og genopleve noget af
fællesskabet i sin egen stue. Sangfor
eninger var yndet i alle samfunds
lag. De første egentlige sangfore
ninger dukkede op allerede i første
halvdel af 1800-årene.
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To veteraner fra krigen i 1864 foto
graferet ved mindestenen for
genforenigen 1920. Der findes
næppe det sogn eller den kommune
i landet, hvor der ikke i forbindelse
med Sønderjyllands genforening
med Danmark blev rejst et mindes
mærke. Mange steder var det sogne
rådene eller byrådene, der bekos
tede mindesmærket. Men i langt de
fleste tilfælde var det en folkesag.
I Ølstykke var det den lokale sang
forening, der sørgede for at stenen
blev rejst.
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STENLØSE
UDE OG INDE
Et kig op ad Stenløse Byvej engang
først i dette århundrede. Føret på
byvejen var ikke altid det bedste, for
gennem bygaden transporteredes
nemlig kalk til banen og latrin den
modsatte vej. Yderst til venstre en
stor vandpost af træ. Da den er
hegnet ind bag et stakit, er den
sandsynligvis privat. Stenløse by er
af gammel oprindelse. Den er nævnt
første gang i 1260, og da som »Sten
løse maela« (Stenløsemagle) i mod
sætning til Sten(løse)lille. Slutstavelsen »løse« betyder iøvrigt eng,
græsgang. Landsbygårdene og hu
sene ligger ikke som i så mange
andre af de såkaldte »langbyer« tæt,
side om side, kransende byvejen,
men forholdsvis spredt, flest i den
sydvestlige vang, Barnekær, og de
vender mod nord i retning mod
Stenlille.

En brødvogn fra »Stenløse Mølle og
Bageri« med møller Chr. Hansen på
bukken omkring 1910. Et smukt
spand heste og en fin vogn blev
vurderet højt, og det er derfor heller
ikke mærkeligt, at mølleren er stolt
af det.
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På sin vej ud ad Stenløse byvej har
den vejfarende kunnet vælge mellem
at tage landevejen mod Ganløse
over Søsum eller Veksøvejen, som
efter vejskiltets anvisning også førte
mod København. En postkortfoto
graf har engang i begyndelsen af
dette århundrede stået i denne situa
tion, men forinden givet sig tid til at
forevige vejforgreningen og vind
møllen på fotografi. Møllen, som
var oprørt i 1861, nedbrændte
¡øvrigt i 1968. Foruden mølleri blev
der drevet bageri og købmandshan
del.

Hvad er et hjem uden klaver? Hos
familien på »Sandal« i Stenløse har
man i alle tilfælde et sådant, uden at
det af den grund har fået en særlig
fremtrædende plads på billedet.
Man har tilsyneladende været mere
glad og stolt over bogsamlingen,
som i dagens anledning er blevet lagt
frem på stuebordet til beundring.
Der er bemærkelsesværdigt nok in
gen lampe over bordet, som familien
er rykket sammen omkring, men en
krog i det spejlblanke loft antyder et
ophæng til en petroleumslampe.
Bordet har muligvis haft sin plads et
andet sted i stuen.
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Damptærskning på Mølbjerg 1908
og på Frodebjerggård godt og vel 10
år senere. Et damp tærskeværk var
ikke hver mands eje, det var både
stort og dyrt, ligesom dets kapacitet
i reglen langt oversteg den enkelte
gårds behov. Man sluttede sig der
for i de fleste landsbyer sammen og
dannede »tærskelaug« med det for
mål at erhverve og drive et damp
tærskeværk eller »dampværk«, som
det også blev kaldt. Ved høst blev
tærskeværket med hestefo.rspand
trukket rundt til de enkelte gårde
eller til en central tærskeplads. Un
der transporten fra sted til sted var
»skorstenene« lagt ned i den gaffel,
der ses oven på selve dampmaski
nen. Da tærskeværket, anbragt ved
siden af halm, avner og stråtage,
fremkaldte en betydelig brandfare,
skulle det afskærmes af plankevær
ker, som det ses på billedet.
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Et stort flytbart »dampværk« kunne
naturligvis bruges til andet end blot
at tærske korn. Her er et sådant
»dampværk« eller lokomobil blevet
taget i anvendelse i R. Paghs mose
ved Skibstedgård i Veksø, hvor vær
ket bruges til at ælte eller findele den
opgravede tørv. Tiden er sommeren
1918, og verdenskrigen har vakt for
nyet interesse for tørvetilvirkning,
dels på grund af den svigtende til
førsel af udenlandsk brændsel og
dels de deraf kraftigt stigende priser.

Mester, svende og lærlinge har for
en stund forladt arbejdet i værkste
det for at blive fotograferet. En om
rejsende fotograf har omkring 1910
besøgt Stenløse Maskinsnedkeri.
Han har tilsyneladende ikke rådet
over kunstlys, så man har måttet
henlægge fotograferingen til gårds
pladsen. En høvlbænk tilligemed
de vigtigste af snedkerfagets redska
ber, såsom sav, stemmejern, høvl og
limpotte er taget med ud for deri
gennem utvetydigt at tilkendegive
personernes profession. I baggrun
den ses en slibesten. De nye og
moderne mekaniske arbejdsredska
ber har man måttet lade tilbage i
værkstedet.
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En ældre Stenløseborger, murerme
ster Niels Philipsen, fotograferet
foran sit hus i Stenløse omkring
1904. Den forhenværende murernester, der utvivlsomt har været
med til at bygge mange af husene og
gårdene i Stenløse og omegn, synes
f>å ingen måde at være stadset ud til
otografering, men er blevet foto
graferet i den påklædning, han til
fældigt bar.
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Svensker-Johan har derimod været
klædt på til lejligheden. I bedste
dress og med en pibe i hånden har
han taget opstilling ved et gærde ind
til en kornmark, måske på »Skandalsø«, hvor han tjente, eller i foto
grafens atelier. Mange af datidens
fotografer var også ganske dygtige i
»trick-fotografering«.
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Tiden er omkring 1910, og drengene
ved Stenløse Skole har gymnastik på
arealet ved kirkegårdsmuren og sko
len, »eksercerpladsen«, som det
også kaldtes. En af eleverne er kom
manderet til bommen af lærer Ko
fod. De andre drenge står rør ime
dens og ser mere eller mindre inter
esseret på. Det var de færreste
landsbyskoler, der på denne tid rå
dede over en egentlig gymnastiksal,
og gymnastik var ligeledes et næsten
ukendt begreb.

Ud til Stenløse byvej, hvor der i dag
er kirkegård, lå tidligere en af Fre
derik den Fjerdes rytterskoler fra
omkring 1720. Skolen blev nedlagt i
1937 i forbindelse med opførelsen af
en centralskole. En fotograf var
endnu ikke blevet en hverdagsbegi
venhed i Stenløse. Al leg er i alle
tilfælde ophørt, og eleverne i rytter
skolen har i stedet pænt taget opstil
ling til ære for fotografen - piger for
sig og drenge for sig. Helt i baggrunden iagttager skolens lærer
Bestræbelser på at få lavet et billede.
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OVER VEKSØ
Omkring 1904 har smeden i Veksø
fået besøg af fotografen, og smeden
er i den anledning sammen med
svendene rykket udenfor i dagsly
set. Landsbysmeden lavede, som
det også fremgår af billedet, meget
andet end at sko heste og lave hjul
beslag, mester står selv ved en »af
lægger«, selvbinderens forgænger. I
takt med landbrugets mekanisering
og bilernes fremkomst blev arbejdet
i smedien omstillet til det nye ar
bejde, og mange smedier blev grad
vist omdannet til maskin- og meka
niseringsværksteder med specialise
rede opgaver. Omkring landsby
smedens arbejde bevaredes helt op
mod vor tid meget gamle træk. Sme
den, der mestrede det glødende
jern, fik i folketraditionen tillagt
egenskaber af overnaturlig art og
havde ofte en slags »klog« mands
status.

TIL GANLØSE
Ganløse er en såkaldt rundby med
gadekæret og det gamle forte, også
<aldet blegehaven, i midten. Lands
byen blev udskiftet i såkaldt stjerne
form, og mange af gårdene ligger
endnu på deres oprindelige plads.
Enkelte gårde som »Søtofte«, »Eng
bjerg«, »Christianslyst« og »Hesselgård« er flyttet ud i marken.
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Vejen gennem Ganløse omkring år
hundredskiftet. Bag købmands
handlen skimtes den middelalderlige
kirke, der med undtagelse af korets
nordside er blevet skalmuret med
moderne munkesten. På fortovet
til højre ses et par småpiger, medens
et par raske drenge er kravlet til
vejrs i de udendørs gymnastikred
skaber, som på dette tidspunkt var
blevet fast udstyr ved alle landsby
skoler.

Rytterskolen i Ganløse fotograferet
omkring 1910. Ligesom de øvrige
landsbyskoler var eleverne delt i to
klasser med oprykning ved 1 O-ars
alderen. Her er det de yngste elever,
der har taget opstilling til fotografe
ring. Foruden rytterskolen fandtes
der omkring 1900 to privatskoler i
byen, og en tredie kom til i 1912.
Denne blev i 1919 kommunal for
skole. En ny skole blev bygget i
1928. I 1937 blev der åbnet mulig
hed for, at to eller flere landkom
muner kunne slutte sig sammen i
skoleforbund med hver sin forskole
og med fælles »centralskole«. En
centralskole blev indviet i 1943. Den
gamle rytterskole blev omdannet til
kommunekontor.
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»Et parti fra Ganløse« eller »Ganløse Købmandshandel« ville utvivl
somt have været postkortfotogra
fens benævnelse, såfremt der var
blevet sat en tekst på billedet, der er
fra omkring 1910. Købmandshan
delen, der dengang blev drevet af
familien Söderberg, eksisterer sta
dig, omend i en noget anden skik
kelse, og under navnet Willy Han
sens Eftf. I verandaåbningen ses
købmand Hjalmar Söderberg. Ve
randaen tjente også som rampe, så
kunderne let kunne få deres varer
over i vognene. Det er iøvrigt en
ganske imponerende veranda. Det
lille hus foran den firlængede gård er
sprøjtehus, og et par brandkar med
vand står udenfor. Møllen, der el
lers burde være synlig, har ikke
passet fotografen og er bortretou
cheret.

Parti fra Ganløse i begyndelsen af
dette århundrede. De stråtækte huse
og gårde, der er af det traditionelle
landsbypræg, er hér helt afløst af
den nye tids villabyggeri. Da udvik
lingen fra omkring 1930 begyndte at
gå i retning af en centralisering i de
store byer, stagnerede mindre
landsbyer som Ganløse. Udviklin
gen vendte efter Anden Verdens
krig. Byudviklingen blev i denne
periode ikke alene præget af en kraf
tig forstadsdannelse, men tillige af
en egentlig byspredning, som i høj
grad hænger sammen med de væl
dige offentlige investeringer i vejan
læg samt den kraftige udbygning af
elforsyningen. Det blev herigennem
muligt for erhvervene at placere sig
hvor som helst, samtidig med at
befolkningsaktiviteter kunne spre
des over et større område. Industri
aliseringen af næsten ethvert bysam
fund samt etableringen af store
parcel- og sommerhusområder er
således et udtryk for dette.
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GENNEM
SLAGSLUNDE
På sin vej rundt i sognet har en
postkortfotograf engang i begyndel
sen af dette århundrede gjort holdt
tæt ved Slagslunde Kirke for at fore
vige denne landsbyidyl. Den snoede
bygade, der er en del af landevejen
mellem Slangerup og Søsum, kran
ses af de hvidkalkede og stråtækte
gårde og huse. Før udskiftningen lå
gårdene i to rækker ud mod mar
kerne, medens gadehusene lå i by
ens midte omkring gadekæret og
forten (blegepladsen). Bybilledet
blev mere løst, da nogle af gårdene
efter udskiftningen blev flyttet ud
på marken.

JØRLUNDE
Eleverne i Jørlunde Skole har pænt
taget opstilling foran skolebygnin
gen, så den omrejsende fotograf
kunne få taget sit billede. Den ind
murede sandstenstavle til venstre for
døren fortæller, at skolen er en af de
240 rytterskoler, Frederik den
Fjerde i årene efter Store nordiske
Krigs afslutning (1720) lod opføre
landet over. Undervisningen er i sin
tid utvivlsomt foregået i god over
ensstemmelse med Klaus Porses lev
nedskompas: »Gud haver skabt det
tykke på Laaret af Mennesket, og
paa dette Sted er det godt anset af de
gamle Forfædre, at Børn og Ung
dom, uden at det er Synd og Skam,
skal have Ris, for Ris er intet Besvær
og kan ikke paa dette Sted gøre
nogen Skade eller bryde nogen Ben.
Og naar de vokser noget op, saa er
det ogsaa passende med et Drag paa
Kindén, at det tykke Kød her ikke
skal sidde forgæves«.
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OG UGGELØSE
Gadekæret i Uggeløse ligger stille
hen. Det eneste liv, der synes at røre
sig i den lille landsby, er de to
drenge, som mærkværdigvis nok
vender ryggen til fotografen. Der er
ikke meget tilbage af det gamle
landsbymiljø, en enkelt stråtækt gård
og det lille karakteristiske sprøjte
hus ved kirkegårdsmuren - ellers er
det nu »andelsbondens« nye stue
huse, der dominerer det, ihvertfald i
denne del af landsbyen. De folkelige
bevægelser, der satte sig synlige
spor i bl.a. forsamlingshuse, mis
sionshuse og friskoler, er sammen
med andelsfrysehuse, el- og vand
værker ligeledes et udtryk for den
gunstige økonomiske udvikling i år
tierne omkring århundredskiftet.

Uggeløse Maskinfabrik fotograferet
i begyndelsen af dette århundrede. I
forbindelse med den driftsomlæg
ning, som fandt sted inden for land
bruget fra omkring 1880, vandt me
kaniseringen også større indpas.
Hovedparten af de nye landbrugs
maskiner blev importeret, men om
kring århundredskiftet voksede en
hjemlig maskinindustri frem, ofte
udsprunget af samarbejde mellem
landmænd og smede eller andre fin
gersnilde folk. I den gamle lands
bysmedie kunne de nye landbrugs
redskaber blive repareret. En egent
lig fremstilling af de større land
brugsredskaber krævede derimod
mere tidssvarende forhold og mas
kinkraft, og alt efter forholdene de
enkelte steder blev den gamle smedie opgivet og erstattet af nye mas
kinværksteder.
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TIL ALLERØD,
LILLERØD
Stationsforstanderen og tre post
bude poserer for en fotograf foran
jernbanestationen i Lillerød om
kring 1910. Jernbanestationen ligger
i Lillerød, men hedder i dag Alle
rød. Dette blev bestemt i 1952. Den
store navnelighed mellem Lillerød
og Hillerød gav ofte anledning til
besværlige forvekslinger. Da en æn
dring af bynavnet blev nedstemt,
ændredes navnet på stationen til Al
lerød. Dette forhold har ¡øvrigt også
givet anledning til megen forvirring
om navneforholdene i omradet.
Den sydlige del af Lillerød by Allerød ejerlaug - ligger for øvrigt i
Blovstrød sogn.

OG BLOVSTRØD
Blovstrød sognerad er samlet til det
obligatoriske gruppebillede. Et af
sognerådsmedlemmerne ma være
fraværende, eller også bærer en af
personerne lånte fjer. Sogneradene
skulle i alle tilfælde, ifølge landkom
muneloven af 1867, bestå af et ulige
antal medlemmer. Det var også ved
denne lov, at sogneforstanderskaberne, der var oprettet i 1841, blev
omdøbt til sognerad. Medlemmer til
radet blev valgt af sognets beboere,
selvom ikke alle havde valgret. Den
privilegerede valgret ophævedes i
1908, og valgret og valgbarhed til
kom nu alle uberygtede mænd og
kvinder, som var fyldt 25 ar, havde
haft bopæl i kommunen i det skat
tear, hvori valget fandt sted, og
havde betalt skat til kommunen.
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Den nye hestetrukne brandsprøjte
matte selvfølgelig foreviges på et
fotografi og er i den anledning ble
vet trukket ud fra sprøjtehuset i
Lillerød. Tiden er omkring 1912.
Brandberedskabet i landdistrikterne
lod endnu på den tid meget tilbage
at ønske. Hver landsby, eller i det
mindste hvert sogn, havde en
brandsprøjte, men derimod ikke et
egentligt brandkorps. Brandmand
skabet skulle først kaldes sammen
fra nær og fjern. Alle brandsprøjter
inden for 1 mils afstand fra brand
stedet skulle give møde. Da der
naturligvis kunne gå en rum tid,
inden brandsprøjten og mandskabet
nåede frem, matte tililende naboer
efter bedste evne og med de forhån
denværende slukningsmidler redde,
hvad reddes kunne. Slukningsarbej
det lededes af brandfogeden, der i
reglen valgtes for tre ar ad gangen.

En omrejsende fotograf er kommet
forbi Carl Chr. Petersens blikken
slagerforretning på Prins Valdemars
Alle i Lillerød, og han har foreviget
familien stående i døren til; butik
ken. Blikkenslagerfaget er et af de
fag, der har udspecialiseret sig fra
smedefaget. Lagets vigtigste ar
bejdsområder var tidligere fremstil
lingen af forskellige belysningsappa
rater, diverse beholdere og husgeråd
af blik, messing og kobber, som
efterhånden afløste keramik og ler
tøj i husholdningen, og som senere
selv blev udkonkurreret af de emal
jerede varer. Værkstedsarbejdet i sin
gamle form forekommer endnu i
dag i enkelte specialiserede virksom
heder, men langt de fleste blikken
slagere, beskæftiges udelukkende i
bygningsbranchen.
9
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Lertøj har været fremstillet i Dan
mark siden oldtiden, men først i
løbet af middelalderen bliver potte
mageriet et egentlig erhverv i mere
moderne forstand. Afgørende i denne
forbindelse var indførelsen af dreje
skiven, blyglasuren samt den mu
rede pottemagerovn. Ler findes
næsten overalt, omend ikke i lige
velegnet kvalitet. Egnen omkring
Lillerød og Blovstrød er rig på godt
og velegnet ler. Pottemagerhåndværket har derfor længe været udø
vet i området, hvor den faglige tra
dition er blevet holdt i hævd af de
forskellige pottemagerfamilier, der
havde hver sit speciale. Motivet er
fra den endnu eksisterende Lillerød
Lervarefabrik.

Et hold lergravere fra Blovstrød
Teglværk i lergraven ved Vassingrød
tager sig et hvil, medens fotografen
rigger sit udstyr til. Tiden er om
kring 1926, og den mekaniske træk
kraft har forlængst vundet indpas i
teglværksproduktionen. Det var
store mængder ler, der daglig skulle
graves op og køres til videre forar
bejdning. At det var et hårdt og
slidsomt arbejde, behøver næppe
nogen nærmere forklaring. Tegl
værksarbejdet var ¡øvrigt stærkt sæ
sonbetonet. De fleste af arbejderne
var saledes kun beskæftiget som
daglejere ved teglværket i sommer
halvåret. Hovedparten af daglejerne
kom fra omegnen og de omkringlig
gende sogne, men der var også
mange, der havde taget turen helt
fra Sverige.
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Inden leret fra lergravene var tjenligt
til brug, måtte det befries for de
største urenheder og bearbejdes i
æltemaskinen, som ofte var hestetrukken. Det færdigbearbejdede ler
blev herfra kørt hen til teglstryge
ren, der stod klar ved sit bord med
de forskellige træforme. Efterhån
den som teglstrygeren fik formet
stenene, blev disse baret væk og lagt
til tørre i den åbne tørrelade. Det
var ikke ualmindeligt, at en enkelt
teglstryger i løbet af en arbejdsdag
kunne lave omkring et tusinde sten.
Billedet er fra Blovstrød Teglværk.

Inden stenene kunne bringes til
brænding i teglovnene, skulle de
være tilstrækkelig tørre til at kunne
stables. Alt efter vejrliget la stenene
til tørre i tørreladerne i op til en uge.
Ved Blovstrød Teglværk, der blev
oprettet i slutningen af forrige år
hundrede, anvendtes, som ved alle
større teglværker, den såkaldte ring
ovn, som teglværksarbejderne har
taget opstilling foran. Da den kom
frem i midten af 1860’erne, var det
en kolossal landvinding, idet denne
ovntype, i modsætning til dem man
hidtil havde betjent sig af, kunne
være i kontinuerlig drift. I produk
tionsøjemed betød dette selvsagt en
langt større kapacitet, ligesom der
skulle bruges betydelig mindre
brændsel.
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Man har gæster på Kirkehavegård i
Lillerød. Det er søndag, og vejret er
tilstrækkelig godt, til at kaffebordet
har kunnet dækkes ude i haven.
Sølvservicet er taget frem i dagéns
anledning tilligemed det bedste postelin. Alle er også i deres stiveste
puds. Efter kaffen har gårdejerpar
ret og bestyrerparret påny måttet
posere for fotografen, denne gang i
gårdens fine hestevogn. Billedet er
taget i 1912. Ser man bort fra det
noget stive og højtidelige præg, der
ofte kan være over billeder som
disse, fortæller de en utrolig masse
om datidens mennesker, deres ma
terielle kår, levevis og omgangsfor
mer, der helt tydeligt har fået et
borgerligt tilsnit.

132

FARUM GÆSTES
Parti fra Farum Sø med Farumgård i
baggrunden. Fotografiet er taget
omkring 1910. Søbredden har selv
sagt været en yndet tumleplads for
børnene. Nogle drenge står og spej
der ud mod den lille holm, kaldet
»Claus Nars Holm«, hvis navn skal
have sin oprindelse af følgende his
torie ¡»Valdemar Atterdag gav sin
hofnar Claus denne lille holm en
gang, da han i et ubesindigt øjeblik
havde lovet ham en dansk ø. Narren
indbød da kongen til ålesuppe på
holmen, og til kongens forundring
over, at der ingen ål var i suppen,
sagde narren, at kongen selv kunne
søge ålene i den suppe, der omgav
hol[men; som øen, så kosten«. Farumgårds hvide rokokobygning er
opført i 1705 med Fr. Dienssart som
arkitekt. Bygherren var Kronborgs
amtsforvalter, Jens Rostgaard, som
havde erhvervet ejendommen i 1704
og straks ladet den daværende byg
ning nedrive. Allerede i 1370 var der
hovedgård her; den tilhørte Ros
kilde bispestol, som ved reformati
onen måtte afstå den til kronen, der
afhændede stedet i 1675. I 1906 blev
jorden solgt til et udstykningssel
skab.

Farum Sø, der på dybeste sted er 16
meter, omfatter godt og vel 120 ha.
Fra anløbsstedet neden for Farum
gård blev der tidligere drevet en del
erhvervsfiskeri. Nogle sommergæ
ster er søgt ned til den gamle fisker
hytte, hvor en fisker er i færd med at
klargøre en ruse.
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En fisker er i færd med at hænge
fiskegarn til tørre på stejlepladsen. I
baggrunden ses Farum Kirke, hvis
ælaste del stammer fra tiden om
kring 1150. Kirken ligger på toppen
af en sandbanke, en af disse bak
keøer, der blev dannet i istiden, og
som Farumegnen er så rig på. Kir
kens våbenhus er iøvrigt et af de
ældste i landet - en yderst fin og
detaljeret munkestensbygning i ung
gotik fra tiden umiddeloart før 1300.

Farumegnen er rig på oldtidsmin
der. I Farum Lillevang Skov findes
alene 6 kæmpehøje og en jættestue.
I sin søgen efter salgbare postkort
motiver har en fotograf engang om
kring 1910 fundet frem til stendys
sen på toppen af Præstegårdsbakken
umiddelbart vest for Farum Kirke.
Fra toppen af bakken, der ligger
hævet højt over Farum Sø, havde
man desuden en storslået udsigt.
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Nogle sommergæster nyder den
pragtfulde idyl i Farum på en spad
seretur gennem den gamle bonde
landsby en sommerdag i begyndel
sen af dette århundrede. Alle ejen
domme er forlængst overgået til
selveje. Så længe Farum hørte under
kronen, var der, som overalt i am
tet, superficiært fæste, hvilket vil
sige, at brugeren af en ejendom, det
være sig en gård eller et hus, ejede
bygningerne, men ikke jorden. Der
svaredes en årlig fæsteafgift af jor
den, samt ved hvert ejerskifte et vist
beløb i indfæstning til statskassen.
Medens bønderne allerede i 1766-67
fik arvefæsteskøder på deres gårde,
måtte husmændene vente til loven af
8. april 1851 bestemte, at alt kron
gods skulle overgå til selvejendom.

Det store Majtræ på den gamle byog gadestævneplads ved Farum Ho
vedgade dominerer helt og holdent
gadebilledet. Benævnelsen Majtræet
nar sin baggrund i den ældgamle
tradition med »at ride sommer i
by«. Ligesom Majtræet i Stavnsholt
er det et lindetræ, og efter sagkyn
digt udsagn er de begge plantet i
1741. Navnet Farum menes iøvrigt
sammensat af det oldnordiske ord
»far«, som betyder en alfar over
gang, hvilket skulle hentyde til den
gamle vejs forløb over enden af Fa
rum Sø, og »rum«, der betyder en
åben plads, fremkommet ved ryd
ning af skov.
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En flok børn er på vej til deres skole
- en af Frederik den Fjerdes be
kendte rytterskoler. Den i Farum
stod iøvrigt først færdig i 1726. Vej
en kunne være lang for de børn, der
boede længst borte fra skolen, som i
reglen dækkede et forholdsvis stort
område. Til gengæld var det også
kun hverandendags skolegang. Både
på landet og i byen var det nødven
digt for mange forældre at lade bør
nene have arbejde. Da den første
skolemester blev ansat ved rytter
skolen i Farum, skete det på føl
gende kvalifikationer: »Forhen Ur
tekræmmer i København, en gud
frygtig og skikkelig Mand, som har
et godt Lov, men af Lykkens Usta
dighed er kommen til Agters«. Kra
vene til lærerne er skærpet betyde
ligt siden.

»Den franske Automobil« fotogra
feret foran Hotel Farum. Antallet af
landliggere steg betydeligt i 1800årene, hvor det efterhånden »hørte
sig til« at ligge på landet om somme
ren. Ikke alle ønskede eller havde
mulighed for at anskaffe sig en som
merbolig. I stedet lejede man sig ind
hos bønderne, der selv indrettede
sig i udhuse, så godt som de nu
kunne, eller man indlogerede sig på
kroen. Med anlæggelsen af Slangerupbanen i 1906 øgedes antallet af
sommergæster ganske betydeligt.
Farum Hotel blev netop opført på
dette tidspunkt. Nogle kom også til
hotellet i automobil.
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BIRKERØD
Hovedgaden i Birkerød set fra Sta
tionsvej mod Majpladsen omkring
1910. Birkerød blev stationsby i
1864, da jernbaneforbindelsen mel
lem København og Hillerød etable
redes. Før den tid var den en ganske
almindelig bondeby, omend den
havde kirke og har givet navn til
sognet, som indtil 1790, da Hørs
holm blev udskilt som selvstændigt
sogn, var et af de største i Nordsjæl
land. Var sognet stort, var kirke
byen lille; tre gärde foruden præste
gården kransede kirken. Landsbyen
la ved en af de betydningsfulde
Kongeveje.

Et tog er netop ankommet til Birke
rød jernbanestation fra København
en sommerdag i 1909. Der har været
mange rejsende med toget. Jernba
neforbindelsen
til hovedstaden
gjorde det muligt at bo eller tage
sommerophold i Birkerød og allige
vel komme til og fra København på
rimelig kort tid. Birkerød var dog
allerede før anlæggelsen af jernba
nen i 1864 et søgt sted for kunstnere
og andre, der ønskede sommerop
hold i de naturskønne omgivelser.
Det er da også karakteristisk, at alle
gårdene, da de blev udskiftet af
jordfællesskabet, hurtigt gik ud af
bondeeje.
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Udsigt over Birkerød fra Højbjerg
omkring århundredskiftet. Omtrent
midt i billedet ses Kongevejen og
Nobis Mølle. Øst for kirken skim
tes teglværkerne, og til højre villa
bebyggelsen ved Ravnsnæsvej
krydset. Ligesom jernbanen havde
bragt det lille landsbysamfund ind i
en ny og kraftig udvikling, fik byens
nærhed af det hurtigt voksende
Storkøbenhavn og bilismen, der for
alvor vandt frem i mellemkrigså
rene, en kolossal indvirkning på
byen og dens udvikling. En hel del
nye industri- og håndværksforeta
gender anlagdes efterhånden, samti
dig med at byen i stor udstrækning
blev bosted for familier, der havde
deres arbejde i København.

Birkerød Gasværk fotograferet en
gang kort efter opførelsen i 1913.
Som de fleste andre industriforeta
gender, der opførtes i den tidlige
fase af industrialiseringen, var der
lagt stor vægt på såvel det arkitekto
niske som det håndværksmæssige.
Gasværket, der synes forholdsvis
stort, skulle ikke alene forsyne de
godt og vel 700 husstande, eller
omkring 5.000 indbyggere i Birke
rød med gas, men også en stor del af
erhvervsforetagenderne. De første
gasværker, som anlagdes i 1853-54,
var derimod udelukkende anlagt
med gadebelysning for øje.
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De ansatte i et malerfirma poserer
for fotografen engang omkring
1910. Malerfirmaet Cornelius Steen
havde til huse i en bagbygning i
Hovedgaden i Birkerød. For de
fleste malere var værkstedet det
sted, hvor værktøj og råmaterialer
til farver og lakker opbevaredes.
Langt det meste af malerarbejdet
foregik uden for selve værkstedet.
Med 6-7 svende og en enkelt lærling
har Steens malerfirma været et for
holdsvis stort foretagende. Malerne
havde da også ligesom de fleste an
dre bygningshåndværkere gode ti
der i forbindelse med det omfat
tende byggeri, der satte ind omkring
århundredskiftet.

Brødkuskene er på vej ud med
friskbagt brød og konditorkager til
kunderne i omegnen. Indehaveren
af bageriet har sammen med et par af
svendene og nogle nysgerrige børn
og voksne taget opstilling foran ba
gergården i Hovedgaden 41 i Birke
rød omkring år 1900. Bageri som
håndværk kendes fra de danske byer
allerede i 1200-årene. Bagerne var få
i antal. Ordet konditor kommer af
det latinske ord condire, som bety
der at sylte, at krydre. Ligesom
bagning var konditorfaget i begyn
delsen nusflidspræget arbejde, men
blev dog hurtigt et erhverv. Om
kring 1788 lagdes grunden til den
form for konditori, der kendes i
dag. Før denne tid eksisterede en
slags konditor, men hans erhverv
kaldtes sukkerbager eller confiturer.
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Der er frikvarter på Birkerød Kost
skole. De ældre elever står og taler
sammen, mens de yngre årgange
tager livtag med hinanden i den våde
og noget sjappede skolegård. En
kostskole var, som betegnelsen til
kendegiver, noget andet og mere
end en almindelig skole. Den væ
sentligste forskel var vel nok, at
kostskoleeleverne boede på skolen,
som derved ikke alene skulle vare
tage undervisningen, hvad enten den
tog sigte på den højere undervisning
eller var anlagt på folkeskoleniveau,
men også selve opdragelsen af ele
verne. Samhørigheden mellem læ
rerne og eleverne blev selvsagt
større på en kostskole. Et par lærere
og nogle elever er samlet i vinterha
ven, nvor der tilsyneladende læses
og studeres meget ivrigt. Skolen er
gammel, grundlagt i 1868 af skole
manden Johan Mantzius, der øn
skede at lave en eksamensfri skole,
men tvunget af forskellige omstæn
digheder begyndte skolen at dimit
tere studenter. Skolen var privat
gymnasium indtil 1920, da den
overtoges af staten.
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Majpladsen i Birkerød omkring
1909. En ny og stor kro i tidens stil
og smag har afløst den gamle, lave
stråtækte krobygning, der var
brændt. Da det store majtræ foran
kroen netop i denne tid stod i fare
for at blive fjernet, henvendte Fre
deriksborg Amts historiske Sam
fund sig til sognerådet, som med
delte »at træets bevaring kan betrag
tes som sikret«. »Majtræet« hænger
sammen med den ældgamle skik at
»fejre sommer i by«, eller som det
hedder i Nordsjælland »Maj i by«.
Om Majpladsen i Birkerød hedder
det: »Majtræet er et Elmetræ. Plad
sen omkring det kaldes Majpladsen
og strækker sig fra Landevejen og
hen til Kirkegaarden. Paa denne
Plads var der i ældre Tid Ringrid
ning i Fastelavnen. Tjenestefolkene
havde da laant deres Husbonds
Heste, og de var udklædte paa for
skellig Maade, . . .Disse ryttere red
rundt om Majtræet og stak til en
Ring med deres Kæppe. Dengang
Grundlovsfesterne kom i Brug,
tjente Majpladsen som Samlingssted
for Deltagerne i Processionen«.
Majtræet er borte. Majpladsen blev i
1980 genetableret som en del af en
gågade.

»Jægerhytten« ved Sjælsø fotografe
ret omkring 1902. Huset ligger i den
lille fredede Eskemose Skov, der
oprindeligt hørte til den gamle
Eskemosegård. Mens Eskemosegård hørte under Hørsholm Hoved
gård, blev den anvendt som en slags
jagtgård, og det lille stråtækte bin
dingsværkshus hører utvivlsomt
denne tid til. I 1759 gik gården over
i privat eje. Efter overleveringen
hævdes det, at det var hér dronning
Caroline Mathilde og grev Struensee
holdt til på deres udflugter fra
Hirschholm Slot. »Jægerhytten« er i
dag indrettet til traktørsted.
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HØSTERKØB
Fra Skolebakken i Høsterkøb åben
barer sig en enestående udsigt. I
klart vejr kan Hven og svenskekys
ten ses. Mod nord kan Kronborgs
irrede tårne skimtes, og mod nord
vest begrænses udsynet af de store
skove ved Hillerød. Mod syd har
man udsigt til Rude Skov. Udsigten
fra klasseværelserne i Høsterkøb
Skole var mindre storslået, da den lå
for foden af bakken.

Endnu et kig ud over et smukt
landskab. Denne gang har postkort
fotografen valgt at bestige »HøjeSandbjerg« for at forevige de to
landsbyer Sandbjerg og Gøngehuse
eller »Gyngehuse«, som fotografen
har foretrukket at benævne stedet.
Medens Sandbjerg i hvert fald kan
føre sin historie tilbage til 1300arene, er bebyggelsen Gøngehuse af
nyere oprindelse. Navnet sættes
sædvanligvis i forbindelse med de
såkaldte »gønger«, der efter afstå
elsen af Skåne, Halland og Blekinge
i 1658, men navnlig efter Den skån
ske Krig 1675-79, valgte at bosætte
sig i Danmark, hvor kongemagten
bistod dem med jord og andet.
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Med industrialiseringen blev arbej
det inden for de fleste håndværksfag
ændret på mange områder. Mekani
seringen vandt indpas. Arbejdsde
lingen forstærkedes, og lønarbejdet
blev mere almindeligt - men ikke fra
den ene dag til den anden. Et par
landsbysmede i arbejde ved ambol
ten i Høsterkøb smedie 1921.
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Landbrugskolonien »Frihedslyst«
fotograferet fra gårdspladsen og ha
vesiden omkring århundredskiftet.
»Foreningen til Oprettelse af Land
brugskolonier for fattige børn«
købte i 1894 den trelængede gård
»Frihedslyst« ved den tidligere
landsby Ubberød på grænsen til
Hørsholm sogn. »Frihedslyst« var
foreningens første koloni. I en om
tale fra den tid hedder det:
»Børnene vænnes til Arbejdet fra de
er ganske smaa. De beskæftiges med
Husgerning, Mark- og Havearbejde
samt med Kreaturernes Røgt og
Pleje. Malkning, Strigling af Heste
og Køer, Fodring og Vanding af
Dyrene, Staldens Renholdelse o.s.v.
er Arbejde, som udføres af de større
Børn under fornøden Vejledning og
Tilsyn. I Kolonierne skal optages
det størst mulige Antal fattige,
navnlig forældreløse Børn af begge
Køn fra Landets forskellige Egne,
disse skal uddannes til dygtige og
pligtopfyldende Tyender, og man
vil søge at gøre det muligt for dem,
som egner sig dertil, at blive Ejere af
Husmandslodder i en ikke alt for
sen Alder«. Med forstanderskiftet i
1926 ændredes hjemmet fra skole
hjem til almindeligt hjem.
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HØRSHOLM
Et kiz ned ad Hørsholm Hovedgade
i en bue mod Ridebanen. Hirschholm slot, der var slemt misligholdt,
var blevet revet ned, og materialerne
transporteret til København til brug
for Christiansborg Slot i årene 181012. Kun enkelte avlsbygninger og
kavalerhuse fik lov til at blive stå
ende. Slotskirken skulle også have
været skånet, men det lod sig imid
lertid ikke praktisere, og den blev
derfor også revet ned. En kirke,
opført i den nye stilart klassicismen
ved arkitekten C. F. Hansen, kunne
indvies i 1823. Hoffet havde allerede
i 1771 definitivt forladt slottet, der
som antydet fik lov til at forfalde.
Den lille købstad, der bestod af to
rækker lave gulkalkede bindings
værkshuse med stråtag, blev hårdt
ramt. Hovedparten af håndvær
kerne i byen havde haft deres ar
bejde på slottet. En del af disse huse
blev iøvrigt lagt i aske ved en stor
ildebrand i 1806. Hørsholm var
uanset den armod, der i en årrække
herskede i byen, et idyllisk sted.
Det var her digteren Johan Ludvig
Heiberg og hans hustru, skuespille
rinden Johanne Louise tog ophold
sammen med digteren Henrik
Hertz. De lejede sig ind i et hus over
for Postgården. Huset var forøvrigt
en rest af den såkaldte lille domestikbygning, der havde hørt til
slottet.

Hørsholm.

Her boede i Sommeren 1832
Digteren /. Ltieiberg og hans
o

10
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Ved Hovedgaden i Hørsholm med
møllen og en købmandsforretning i
baggrunden. Hovedgaden er en del
af Kongevejen, som anlagdes mel
lem Helsingør og København om
kring 1770. Gennem Hørsholm by
var den brolagt. Selve byen er ikke
synderlig ældre end vejen. Da
Christian den Sjette besteg tronen
1730, overlod han Hørsholm med
tilhørende gods til sin dronning,
Sophie Magdalene, der kort efter
loo et helt nyt slot opføre ved den
unge hofbygmester Laurids Thura.
Dronningen ønskede, at der skulle
vokse en by op i tilknytning til
slottet, og hofbygmester Nic.
Eigtved udarbejdede en storartet by
plan, men med undtagelse af en
kelte dele som Hovedgaden, Lille
gade og Ridebanen blev den aldrig
sat i værk. I 1739 efterkom kongen
sin gemalindes ønske og ophøjede
bebyggelsen ved Hirschholm Slot til
købstad. Den lille by, der fik navn
efter slottet, havde ingen mulighe
der som købstad, efter at hoffet
havde forladt slottet, og i 1867 gav
den afkald pa købstadsværdigheden.

Mellem de gamle bygninger, som
lykkeligvis undgik at blive revet ned
sammen med Hirschholm Slot i be
gyndelsen af 1800-arcne, star Stolbergstøtten eller Frihedsstøtten,
som postkortforlaget har foretruk
ket at benævne den. Støtten er da
også et vidnesbyrd om, at det var pa
Hirschholm Gods, man begyndte
de bondereformer, der fik vidtræk
kende følger og blev indledningen
til et nyt afsnit af landets historie.
Obelisken, der er tegnet af den fran
ske arkitekt Jardín, blev rejst af
dronning Sophie Magdalene til evig
erindring om hendes overhofmester,
grev Stolberg, der havde foreslået
hende at overlade bønderne deres
fæstegarde til arvefæste og ophæve
hoveriet.
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Posthornet klinger saa muntert i
Natten,
Kudsken svinger Pidsken, og
Hesten gjør Spring.
Herrer og Damer med Fjeder i
Hatten
ruller ind i Byen og seer sig
omkring.
»Holla ved Porten! gjør Plads! Vi
skal ind!«.
- Stalden er opfyldt af Vogne med
Huder. »Seida, tilside du der med de
Skind!«
- Hør kun, hvor Postkarlen tuder! Et vers af det stemningsfulde digt
»Posthuset i Hirschholm« af Henrik
Hertz. Den store postkaret, som
Henrik Hertz under sit sommerop
hold hos Johan Ludvig og Johanne
Louise Heiberg i Hørsholm i 1832
har hørt rumle henover den ujævne
stenbro pa sin vej gennem Hørs
holm ad Kongevejen, er selvfølgelig
en helt anden end den, fotografen
Kai Kanneworff har foreviget foran
Hørsholm Hotel. Denne kørte pa
ruten Hørsholm-Holte, som først
blev etableret, da byen ved Nordba
nens åbning i 1864 tik post over
Holte. Men digtet har muligvis in
spireret ham til netop at forevige en
lignende situation.

Livet går sin rolige og vante gang
ved det idylliske gamle skovløber
hus, som indtil 1930’rne lå i slots
haven til det daværende Hirschholm
Slot. Skovløberen fortæller et par
sommergæster et eller andet. Al
mindeligvis havde skovløberne kun
en beskeden løn, men derimod fri
bolig, frit brændsel og undertiden
også lidt jord og græsningsret i sko
ven. Til gengæld var skovløberne
pligtige til at holde opsyn med sko
ven og til enhver tid være dispo
nible, når skovvæsenet havde brug
for arbejdskraft.
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Christian den Sjette havde allerede
inden grundlæggelsen af Hørsholm
by givet sin murermester, Simon
Møller, privilegium som gæstgiver
og ret til at udnytte et gammelt
hollænderi. Etter en brand opførte
han et nyt gæstgiveri, hvor nu
Hørsholm Hotel har til huse. Da
Thyge Wildsted, der efterfulgte Si
mon Møller som gæstgiver, tillige
gjorde tjeneste som postmester, blev
gæstgivergarden også postgard, et
navn den beholdt langt op i tiden.
Den gamle gæstgivergård har i tider
nes løb været besøgt af mange be
rømtheder, deriblandt digteren Jo
hannes Ew ald under dennes ophold
i Rungsted i 1773. Søren Kierke
gaard var ligeledes en hyppig gæst,
og omkring århundredskiftet op
holdt Herman Bang sig en del i
postgarden. Men bedst kendt er
postgarden vel nok blevet gennem
"lenrik Hertz’s indtagende »Hirschaolm Digte« og vel navnlig digtet
»Posthuset i Hirschholm«.

Era et lokalt dyrskue omkring 1908.
Dyrskuepladsen var henlagt til Ri
debanen foran Hørsholm Hotel,
som netop skimtes bag træerne. Ud
over den offentlige udstilling og
præmiering at husdyr som heste,
<væg, far, geder, svin, fjerkræ og
pier var dyrskuet i høj grad også en
festdag for by og omegn, og de
fleste var af huse i den anledning.
Oprindelsen til dyrskuer i Danmark
ligger i stutteribesigtigelserne, der
indførtes ved forordning af 27. maj
1785. Den egentlige dyrskuevirksomhed blev dog først indledt af de
danske landboforeninger i begyn
delsen af 1800-arene. Almindelig
udbredelse fik dyrskuerne først ef
ter 1852, hvor staten begyndte at
yde tilskud til præmieringen af dy
rene. »Hørsholm Distrikts Økono
miske Selskab« arrangerede dyrsku
erne i Hørsholm.
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Nogle tilsyneladende tilfældigt for
bipasserende poserer sammen med
brødkusken Jensen, der vel rettelig
burde betegnes chauffør, foran
bager Mørcks brødvogn. Scenen
udspilles i Hovedgaden i Hørsholm
omkring 1919. Bag brødvognen ses
Julius Larsens urmagerbutik og ved
siden af »Hørsholm Smørforret
ning«. En lang række specialbutik
ker så dagens lys omkring århund
redskiftet. Loven om næringsfrihed
havde fra 1862 givet alle lov til at
etablere forretning. Alt hvad der i
denne forbindelse behøvedes, var en
beskeden startkapital for at kunne
leje lokale, købe inventar og et vare
lager. Hertil kom at udbudet af fa
briksfremstillede varer var blevet så
stort, at de handlende måtte satse på
en specialisering. Den daglige han
del på torvet og i købmandsgården
blev gradvist afløst af indkøb hos de
lokale butikshandlende, der blandt
andet overtog distribueringen af an
delsvirksomhedens produkter.

Hørsholm Jernstøberi omkring
1936. Det første danske jernstøberi,
Det Potterske på Christianshavn,
blev anlagt i 1764. Man skal dog helt
henimod midten af 1800-årene, før
jernstøbning vandt større udbre
delse, men herefter går det hurtigt,
og enhver lidt større provinsby
havde snart et jernstøberi, ofte i
tilknytning til et maskinværksted.
Hørsholm fik dog først sit i begyn
delsen af dette århundrede. Ligesom
hovedparten af landets øvrige støbe
rier har det i Hørsholm fremstillet
alskens ting, store og små imellem
hinanden. På grund af det enorme
udvalg af støbejernsgenstande, man
kan læse om i avisernes annoncer
eller katalogerne fra de forskellige
støberier, er støbejern blevet kaldt
et modemateriale.
10*
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Et kig ned ad Lillegade i Hørsholm i
begyndelsen af dette århundrede.
Lifiegade var en udpræget håndvær
kergade. De tre mænd står ud for
karetmagerens værksted. En eller
anden fotograf har foreviget hans
værksted. Fremstillingen af hestetrukne køretøjer var et samarbejde
mellem hjul- og karetmager, smed,
maler og sadelmager. Hjul- og ka
retmageren har tidligt skilt sig ud fra
de andre træhåndværkere, men be
tegnelsen hjulmager kendes her
hjemme fra 1400-årene, hvorimod
betegnelsen karetmager først kom
til så sent som i 1750’erne. På landet
har det ofte været tømrerne, der
lavede hjul og køretøjer helt op til
dette århundrede. Hvad der adskil
ler hjul- og karetmagernes værkste
der fra andre træhåndværkeres er
hovedsagelig tilstedeværelsen af bo
relad, fugebuk og radstok - tre vig
tige redskaber til at fastholde ar
bejdsstykkerne ved hjulfremstillin 
gen. I værkstedet findes endvidere
høvlebænk og huggeblok samt en
række mindre specialværktøjer.
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En omrejsende fotograf er måske
tilfældigt kommet forbi stedet og har
i et »snap-foto« foreviget de to ma
lersvende, der stående i arbejdstøj
og med deres traditionelle værktøj,
pensel og spartel samt maling, har
indvilget i at stille sig foran fotogra
fiapparatet. Medens maleren i ældre
tiel var dekoratør og nærmest kunst
ner, er faget blevet specialiseret og
på sin vis også simplificeret. Der
males fortrinsvis, hvor malingen har
en beskyttende funktion, medens de
mere dekorationsmæssige opgaver
er trængt i baggrunden. Mange af
malerfagets gamle arbejdsfelter er
således faldet bort eller overtaget af
det industrialiserede samfunds spe
cialister som arkitekter og desig
nere.
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Et skærsliberpar fotograferet i nær
heden af Hørsholm. Skærsliber,
som kommer af det tyske Scherenschleifer - det samme som sak
sesliber, er en reminiscens af den
vandrende håndværker. De om
vandrende skærslibere kørte fra sted
til sted, ofte med deres hunde eller
som her en ged til at trække kærren
eller børen. På trillebøren stod sli
bestenen, som i reglen trådtes med
foden, og andre redskaber, så det
mobile værksted udover at slibe
sakse og knive kunne klare andre
nødvendige småreparationer af køk
kengrej. I byerne er skærsliberne så
godt som helt fortrængte af fastbo
ende håndværkere og sliberier. En
kelte skærslibere er dog fortsat på
farten.

Et par cyklister er pa vej henimod
fotografen. Drengen på den nærme
ste cykel betragter med synlig inter
esse fotografens bestræbelser på at
fa taget et præsentabelt billede af
Hovedgaden fra Hørsholm Klæde
fabrik, som akkurat kan ses yderst
til højre. Klædefabrikken varanlagt i
1842, hvor en dugmager, der arbej
dede på Usserød Værk ikke langt
derfra, fik kongelig bevilling til at
anlægge en klædefabrik i Hørsholm.
Virksomheden startede under meget
beskedne forhold, men kom dog
snart i god gænge. For byen betød
kkædefabrikken, der iøvrigt senere
omdannedes til et aktieselskab,
overmåde meget såvel erhvervsmæs
sigt som økonomisk.
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USSERØD
Øltønderne er læsset, og de store
bryggerheste spændt for vogn.
Kusken venter blot på, at fotogra
fen skal fa taget sit billede. Turen
gar formentlig rundt til omegnens
bøndergårde og vel også til de
mange pensionater og hoteller; kun
derne var mange til Usserød Bryg
geris produkter. Bryggeriet grund
lagdes i 1859. Et nyt bryggeri byg
gedes i 1898, hvor det gamle ned
brændte.

Et af de mange selskaber der i tidens
løb er blevet fotograferet i haven til
»Amsterdam Kro« ved Usserød.
Det dejlige fotografi er taget om
kring århundredskiftet. Anlednin
gen er ikke oplyst, men det er også
mindre væsentligt, såfremt man da
ønsker at studere hattemode, hvil
ket der synes at være rig mulighed
for på dette billede. Navnlig damer
nes hatte ser ganske imponerende
ud, og i flere tilfælde er de hele små
kunstværker.
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»Hørsholm Mølle«, der er opført i
1890-91, ligger ligesom resten af
landets vindmøller højt og markant i
terrænet. Mølleri er et gammelt er
hverv, og alt efter den anvendte
drivkraft skelner man mellem hånd,
heste, vind-, vand- eller dampmøl
ler. Fra de ældste såkaldte stubmøl
ler gik man efterhånden over til den
hollandske mølle. Den første vind
mølle byggedes i Holland i 1439.
Endnu i slutningen af 1920’rne var
vindmøller den hyppigste form for
mølle i Danmark. Den hollandske
mølle fremtræder i sin fuldkomne
form med »selvvirkning«, der ved
anvendelse af jalousier på mølle
armene i stedet for møllesejl samt en
sindig mekanisme vedvarende regu
lerer møllens gang, så at denne uden
hensyn til vindstyrken og vekslende
hastighed bliver fuldstændig ensar
tet. »Vindrosen« sørger for at holde
møllen nøjagtig i vind.

Der harves og saes med fire trespand
på Nebbegårds marker i Hørsholms
omegn omkring 1930. Et smukt og
betagende syn, der næppe længere
kan opleves i dagens Danmark. Bag
grunden for den stadig stigende
landbrugsproduktion, der fulgte
med driftsomlægningen og »andels
tiden«, som tog sin begyndelse i
slutningen af forrige århundrede, var
bedre metoder og stigende mekani
sering, ikke øget anvendelse af men
neskelig arbejdskraft. Oprettelsen af
næsten 100.000 husmandsbrug mod
virkedes af en fuldt sa stor afvan
dring af løst tilknyttet arbejdskraft,
der drog til byerne med det resultat,
at de større gårde manglede arbejds
kraft og netop derigennem tilskyn
dedes til en arbejdsbesparende rati
onalisering. Omkring 1930 beskæf
tigede landbruget en trediedel af den
samlede arbejdsstyrke mod to fem
tedele i begyndelsen af århundredet.
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RUNGSTED
Et arbejdssjak fotograferet under
bygningen af Kystbanen på stræk
ningen ved Rungsted. Placeringen
af jernbanestationen i Rungsted fa
voriserede afgjort udviklingen i fi
skerlejet. Alligevel var forventnin
gerne kolossale også i Hørsholm.
»Og nu begyndte saa smaat Speku
lationen at bemægtige sig alle dem,
der ejede Land, og alle dem, der
kunde bygge Huse paa Land der
ude. De let bevægelige Bygningshaandværkere lagde for (hyppigt i
omvendt Forhold til deres timelige
gods); de sindige Bønder fulgte ef
ter. Det klang med Guld i Luften i
de Tider; der var Planer oppe (som
kun i sidste Øjeblik blev hindrede)
om at rydde den prægtige Kohave
Allee for at kunde udvide Chausséen i Anledning af den svimlende
Trafik, der sikkert vilde opstaa, ja
nogle driftige Haandværkere tænkte
enaogsaa paa at faa erhvervet fra
Staten den gamle Ridebane, hvorpaa der vilde kunde lægges et helt
Kvarter af Boliger i den saa elastiske
Villastil«.

FRAH5 3ETÍ5ETI5 VognmMxbfoFndning,
Ruw>ted.
T<z!f.56.

Placeringen af en kystbanestation
ved Rungsted satte, som flere steder
på Kystbanen, sindene stærkt i be
vægelse. I Hørsholm var man meget
skuffet og vred over ikke at få banen
igennem eller nærmere byen. Af
standen til Hørsholm var dog ikke
større, end at den hurtigt og for
holdsvis bekvemt kunne tilbagelæg
ges i hestekøretøj. Franz Jensens
vogne holder side om side på
Rungstedvej
foran
restaurant
»Jomsborg« eller »Jernbanerestau
ranten«, som den også benævntes,
parat til at tage imod passagerer fra
stationen og køre dem enten til
Hørsholm eller ned til fiskerlejet og
den nye villabebyggelse.
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Fra Rungsted fiskerleje omkring
1912. Ved båden fisker Ole Nielsen.
Lejet omfattede på dette tidspunkt
godt og vel en halv snes fiskerfami
lier. Indtil den 29. juni 1923, da
Rungsted Havn blev indviet under
stor festivitas, havde fiskerne måttet
klare sig med et par primitive både
broer. Fiskeriet i lejet havde været i
kraftig tilbagegang, idet man fortsat
måtte gøre brug af små bådtyper,
medens kystens øvrige fiskere for
længst havde fået havneanlæg; de
kunne derfor gøre brug af større og
motoriserede fiskefartøjer. Anlæg
gelsen af en havn i Rungsted havde
allerede været på tale omkring 1875,
men først omkring 1915 kom der
for alvor gang i havneplanerne. Ar
bejdet påbegyndtes 1918 og afslutte
des først i 1923, hvor den strenge
vinter ¡øvrigt ødelagde havnebroen.

»Rungsted Badehotel« set sydfra
omkring 1908. Ferielivets glæder
nydes øjensynligt i fulde drag af
sommergæsterne ved hotellet. Alle
rede i slutningen af 1700-årene var
københavnerne så småt begyndt at
ligge på landet om sommeren. An
tallet af landliggere steg betydeligt i
1800-årene, hvor det efterhånden
»hørte sig til« at ligge på landet.
Omkring århundredskiftet var der
næppe det fiskerleje på Øresunds
kysten, hvor der ikke fandtes et
badehotel eller i det mindste et
større pensionat.
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NIVÅ
Alle, der ønskede at komme over
Nivåbro på GI. Strandvej, skulle
betale brokorn til bromanden i
»Bomhuset«. Her kunne den vejfa
rende også fa slukket sin tørst, in
den turen gik videre ad Strandvejen
mod Helsingør eller København.
Før 1688, hvor kroen i Nivå blev
oprettet som en slags filial af Rung
sted Kro, var den rejsende henvist til
at benytte en af de mange andre
privilegerede kroer, der lå med
jævne mellemrum langs vejen.

»Nivågard Teglværk« med den store
ringovn midt i billedet. Allerede i
1701 blev det første teglværk etable
ret ved Niva, hvor der fandtes me
get store lag af fedt ler. Det var
Frederik IV’s dronning, Louise, der
skulle bruge teglsten til byggearbej
derne pa Hørsholm Slot. Teglvær
ket fik senere lov at forfalde, men
med det stigende behov for bygge
materialer blev driften genoptaget i
1808. Teglværket blev moderniseret
og udbygget i 1864 af konsul Alfred
Hage, der som en af de første i
landet indrettede en af de epokegø
rende ringovne. I 1960’erne blev
værket moderniseret, og en mo
derne tunnelovn taget i brug. Tæt
ved ligger »Sølyst Teglværk«, der
var opført omkring 1860. Nordsjæl
land var iøvrigt rig på teglværker,
som havde deres storhedstid i anden
halvdel af 1800-arene under det
store byggeri i København, hvor
først Gammelholm og senere Vold
terrænet bebyggedes. I årene 1880
til 1921 blev der tillige udskibet
mange mursten til steder ved Ros
kilde Fjord og Isefjorden.
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Fotografen har samlet daglejere og
en del af den faste stab med børn på
»Nivåzårds« avlsgård til fotografe
ring. Aret er 1915. Det er en varm
sommerdag, og man svaler sig ved
en flaske øl. Nivå var oprindelig et
lille fiskerleje med 3 gårde og 14
huse. Det traditionelle landsbysam
fund eksisterede ikke her. Der var
således ingen fælles kornvange, men
kun indelukker og vange omkring
gårdene. Man levede fortrinsvis af
fiskeri, og landgilden blev ikke ud
redet i korn, men i fisk. Senere
afløstes den af penge. De tre gårde
gik ¡øvrigt alle tidligt ud af bonde
eje. Den første blev inddraget til
teglværksdrift i begyndelsen af
1700-årene, den anden blev overta
get af admiralitetet i forbindelse
med anlæggelsen af en galejhavn,
som dog blev opgivet i 1767, me
dens den tredje blev til den senere
Li. Nivågård. Nivågard opstod
først omkring 1810, da de tre garde
blev samlet til én gård. Nive Mølle
gård samt en gård i Niverød blev
senere lagt til. Sidstnævnte gårds
hovedbygning blev senere indrettet
til »Nivågårds Hospital«.

Anlæggelsen
af
Kystbanen
i
1890’erne og de to stationer i Kok
kedal og Nivå i begyndelsen af dette
århundrede resulterede i første om
gang ikke i nogen mærkbar tilvækst
i bebyggelsen, idet de omkringlig
gende jorder ejedes af institutioner
og større jordbesiddere, som ikke
var interesseret i udstykninger.
Storkøbenhavns vækst og samfærd
selsmidlernes udvikling har i de se
nere år ændret dette billede betyde
ligt. Kystbanen fik dog i anden hen
seende stor betydning for omradet,
nemlig med transporten af teglvær
kernes produkter. Hidtil var tegl
værksprodukterne blevet udskibet
fra skibsbroen ved stranden.
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Ved åbningen af den nye »Konge
vej« over Hirschholm og Nyerup
mistede den tidligere så befærdede
Strandvej noget af sin betydning
som hovedvej. Kromanden, der
drev kroen i det såkaldte »Bomhus«
ved Nivåbro, fik da også i 1785
tilladelse til at opføre en ny kro ved
Kongevejen, nemlig Niverød Kro.
Også her var der bom. Ifølge kon
gelig forordning af 25. februar 1786
var det blevet bestemt, at der bl.a.
på Frederiksborg Kongevej skulle
opsættes bom for hver mil, hvor der
SKulle svares bompenge, som skulle
anvendes til vejens vedligeholdelse.
Bommen ved Niverød blev også
passet af kromanden. Et bomhus
opførtes over for kroen. Opkræv
ningen af bompenge ophørte i
1850’erne. Niverød var i øvrigt fra
gammel tid vel nok Karlebo sogns
fornemste landsby. Her lå går
den med de mest frugtbare agre, og
her lå også Birkedommergården.
Man talte dengang om »De Niverødfruer med de toppede huer«.
Toppede huer var et vidnesbyrd om
fornem hed.

Nive Mølle opført i 1890’erne, efter
at den gamle vandmølle var brændt i
1893. Oprindelig var Nive Mølle en
ældgammel vandmølle med 2
kværne og 2 vandhjul. I 1380 ejede
Roskildebispen møllen, som da var
uden jordtilliggende. Senere blev 2
gårde fra den nu forsvundne Nive
landsby tillagt møllen. En vindmølle
opførtes i nærheden i 1772. Vind
møllen nedbrændte i 1902. Foruden
møllen blev der en tid drevet mejeri
og bageri på møllen, som blev opgi
vet i henholdsvis 1908 og 1922.
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Skolelæreren med familie foran
skolen i Vejenbrød en halv snes år
før skolen nedbrændte i 1910. En ny
skolebygning blev rejst øst for Kon
gevejen ved Nive Møllevej. Den
gamle skole skrev sig iøvrigt tilbage
til 1813, hvor der indrettedes et
skolelokale for strandsognet. Kar
lebo sogn har fra gammel tid, reelt
omend ikke formelt, været opdelt i
et »kirkesogn« mod vest og et
»strandsogn« mod øst. Strandsog
net fik i 1910 sin egen kirke, da
godsejer Johannes Hage pa Nivågard lod en kirke rejse pa bakkedra
get sydvest for Niva by.

VI SLUTTER I
KARLEBO
Et gammelt ordsprog siger: »Hvor
Gud lagde en kirke, lagde Fanden
en kro«. Dette kunne forsåvidt
passe til situationen i Karlebo, men
sagen er blot den, at de gamle kroer
ikke blev lagt, hvor kirkerne lå, men
langs vejene som herberger for de
rejsende. Karlebo Kro blev saledes
oprettet i henhold til Christian den
Andens lov af 1521, hvorefter der
skulle findes et herberge for hver
anden eller tredje mil ved de store
landeveje. Hovedvejen fra Helsin
gør til Roskilde gik dengang over
Karlebo og Slangerup. Kroen mis
tede senere sin betydning som rejse
herberge; den blev i stedet et sam
lingssted for bønder og andre pa
egnen, der drak og svirede til stor
fortrydelse for øvrigheden, som gen
tagne gange prøvede at ta nedlagt
kroen, inden det endelig lykkedes i
1857.
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»Halvtredsindtyve Aar, Gud, Har
Du mig opholdet, At Sygdom, Krig
og Pest mig intet ondt har voldet.
Thi yder jeg min Tack og breder ud
Dit Navn, Og bygger Skoler op de
Fattige til Gavn. Gud, lad i dette
Værk Din Naades Fylde kiende,
Lad denne min Fundatz bestaae til
Verdens Ende. Lad altid paa min
Stool een findes af min Ætt, som
mener Dig, Min Gud, og disse Sko
ler rætt.«

Således lyder teksten på sandstens
tavlen, som indmuredes ved opfø
relsen af Auderød Rytterskole. »I
Aaret 1721 har jeg (Frederik den
Fjerde) grundlagt denne Skole og i
lighed med denne 240 i de Distrik
ter, som er oprettede af mig til
stadig at underholde 12 Rytter
eskadroner« lyder den latinske ind
ledning i oversættelse til digtet. Ryt
terskolen var i brug som skole indtil
1924 - altså i 203 år. I dag rummer
bygningen Karlebo Kommunes
Museum og Arkiv.

11
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Karlebo bygade omtrent ud for åen
omkring 1905. Karlebo, oprindelig
Karlebothæ, der er sammensat af
ordet karl (mand) og bod (hus eller
hytte), har givet navn til sognet, der
omgivet af Grønholt, Asminderød
og Humlebæk sogne strækker sig
fra Øresund gennem kuperede
landskaber til skovene mod vest ved
Hillerød. I tidligere tider var sognet
befolket i overensstemmelse hermed
af fiskere og jægere mod øst, af
landbrugere midtsogns og af kul
sviere længst mod vest. Den kampe
stenssatte kirke i Karlebo by var
deres fælles holdepunkt i tilværel
sen.

Hanne Bendtsen foran sit hus
mandshus på Karlebovej 27. Et af de
mange små husmandsbrug og gårde,
der blev oprettet i forbindelse med
udskiftningen af jordfællesskabet.
Karlebo bys overdrev blev ikke delt
ved udskiftningen i 1782, idet ingen
af bymændene ville flytte ud på
overdrevet. Staten overtog jorderne
i 1795 og oprettede 76 husmands
lodder på hver 4 å 5 tdr. land.
Nybyggerne blev hjulpet i gang af
staten med penge til opførelse af
huse. Man står her over for det
første forsøg på at oprette statshusmænd. Jorden var elendig, fyldt
med sten, krat og lyng, og forsøget
faldt derfor i begyndelsen ikke sær
lig heldigt ud. Stort slid og nøjsom
hed gav dog efterhånden eksistens
grundlag for familierne. Med undta
gelse af Karlebogård blev det
nævnte overdrev i 1962 indlemmet i
Hillerød Kommune.
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RETTELSE
Desværre er der side 127 benyttet billeder fra landsbyen Uggerløse, som ligger i det daværende Holbæk amt. Vi beklager
det skete.
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FORENINGSMEDDELELSER

Formanden, stadsbibliotekar E. Buch Vestergaard, byder deltagerne i jubilæumsudflugten 13. juni 1981 velkommen
foran »NordsjællandskFolkemuseum« ¡Hillerød.

Frederiksborg Amts historiske Samfund fejrede lørdag den 13. juni sit 75 års jubilæum. Kl. 14.30 samledes ca. 100
personer ved Nordsjællandsk Folkemuseum i Hillerød, hvor museumsinspektør Søren Frandsen tog imod og viste
samlingerne. Derefter foreviste slotsgartner Wisti Raae slotshaven og fortalte om Kaskaderne og endelig foreviste
museumsdirektør Povl Eller Indelukket med Badstuen og sluttede med besøg i det ellers ikke tilgængelige porttårn ved
slotsgården. Kl. 17 afholdtes reception i Frederiksborgmuseets foredragssal. Her deltog foruden deltagerne i turen
yderligere et antal personer med amtsborgmester Svenn Schmidt i spidsen. Formanden, stadsbibliotekar Erik Buch
Vestergaard bød velkommen og holdt følgende tale:
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Hr. amtsborgmester, mine damer og herrer.
Det er mig en glæde på bestyrelsens vegne at byde alle hjertelig velkommen til at fejre Frederiksborg Amts historiske
Samfunds 75 års jubilæum. Vel er dagen egentlig den 12. juni, vi har fundet det rimeligt at rykke dagen til den 13., for at
give så mange som muligt lejlighed til først at være med på den nys afsluttede rundtur under kyndig vejledning og derpå at
være til stede her i Frederiksborgmuseets foredragssal, hvor vi byder på en lille forfriskning. Jeg vil med det samme rette
en tak til vort bestyrelsesmedlem Povl Eller, fordi vi måtte benytte dette smukke lokale som ramme om vores
festligholdelse af jubilæet. Endvidere en tak til vore turledere i dag - museumsinspektør Søren Frandsen, slotsgartner
Wisti Raae og direktør Povl Eller.
Jeg byder et særligt velkommen til vort æresmedlem fhv. museumsdirektør Knud Klem og frue, til vort mangeårige
bestyrelsesmedlem og formand for turudvalget Jakob Rosenkilde og til vor kasserer gennem mange år sparekassedirektør
Otto Blinkenberg Nielsen og frue.
Interessen for lokalhistorie er nu som for 75 år siden i stadig vækst, og nye initiativer er taget, som vel kan ses som en
naturlig fortsættelse af og et supplement til det arbejde, som påbegyndtes af de Historiske Samfund, der blev dannet for
disse 75-80 år siden. Her tænker jeg på de lokalhistoriske foreninger rundt om i landet og de lokalhistoriske arkiver, som
navnlig i de sidste 10-15 år er oprettet. Det er en udvikling, som vi fra Historisk Samfund kun kan hilse med glæde, og jeg
er glad for ved denne lejlighed at kunne sige, at vi også synes at være på vej mod et bredt samarbejde, og jeg takker de
lokalhistoriske arkiver her i amtet specielt fordi de så beredvilligt står til rådighed med eksempelvis billedsamlinger, som
vi nu kan drage nytte af ved udgivelsen af vor jubilæumsårbog - og der er stof nok at øse af også til fremtidige udgivelser.
Berøringsfladen fra Samfundet går også til de mange museer, som i særlig grad Frederiksborg Amt er så rig på, og
derfor skal der også lyde en tak til disse for samarbejde og interesse for vort virke.
Hvad årbogen angår, ja, så havde vi håbet, at den kunne have foreligget her på selve dagen, men alt for velkendte
årsager medfører jo en forsinkelse, så vi i dag må nøjes med at sige, at den vil forme sig som en billedkavalkade gennem
amtet med billeder fra de sidste 75 år og vi har lagt redaktionen i hænderne på vort nye bestyrelsesmedlem arkivar Kenno
Pedersen, Helsingør, og vi kan derfor glæde os til en smuk og levende årbog, som forhåbentlig kan foreligge tidligt på
efteråret.
I forbindelse med omtalen af årbogen, som er Samfundets bindeled til medlemskredsen, skylder jeg også her at sige, at
redaktøren af årbogen og formanden for skriftudvalget fhv. lektor Henning Ring nu er det længst siddende medlem af
bestyrelsen, og jeg kan derfor også sige dig tak for denne flittige indsats for foreningen gennem mange år.
Men uden penge går det ikke. Derfor skal der også her lyde en tak til en meget trofast medlemskreds - ialt ca. 800
personer - som ved deres kontingent bidrager til, at det er muligt at fortsætte publikationsvirksomheden. Endvidere en
stor tak til en lang række officielle instanser: Kulturministeriet, Frederiksborg Amtsråd, en række kommuner - desværre
ikke alle - Sparekassen, både SDS og Bikuben og ikke at forglemme en særlig god ven og tilskudsgiver, Carl Julius
Petersens Hjælpefond. Gennem årene er det sammenlagt anseelige beløb, der er ydet som værdifulde tilskud til
foreningens arbejde.
Vi har i bestyrelsen bedt den tidligere formand, lektor P. Chr. Nielsen om at trække nogle linjer op af Samfundets
historie gennem de forløbne 75 år, og jeg giver ham hermed ordet.

Frederiksborg Amts historiske Samfund blev stiftet 12. juni 1906. I sin tale ved 50 års jubilæet, trykt i »Fra Frederiksborg
Amt«, 1956, har daværende formand, museumsdirektør Knud Klem, gjort rede for stiftelsen, hvor maleren og
bogtrykkeren Kr. Kongstad, død 1929, gjorde en indsats. Vi kender Kr. Kongstads smukke, særprægede illustrationer,
bl.a. i vore årbøger.
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Det var i tidens ånd at oprette historiske amtssamfund. Frederiksborg Amts historiske Samfund blev det femte i
rækken, efter Ribe, Randers, Vejle og Holbæk.
For nogle år siden modtog jeg fra overbibliotekar Ernst Tursø, Fredensborg en fotokopi fra Adresseavisen pr. 15.
august 1906.1 en stor bekendtgørelse indbyder den foreløbige bestyrelse for Historisk Samfund »amtets beboere og andre
interesserede til at indtræde i samfundet, hvis formål er at vække og nære den historiske sans«.

Indmeldelse kunne finde sted hos bestyrelsesmedlemmerne:
Højskoleforstander Holger Begtrup, Hillerød, overlærer Carl Christensen, Frederiksværk, oberst H. W. Harbou,
Helsingør - formand, rektor Karl Hude, Hillerød, maler Kr. Kongstad, Fredensborg, ingeniør Fr. Kaas, Helsingør —
sekretær, læge Th. Krarup, Viksø, kommunelærer Lauritz Pedersen, Helsingør, kommunesekretær V. Seeger,
Fredensborg.
Bekendtgørelsen indeholder også navnene på 40 kendte mænd, der anbefaler indmeldelse, blandt disse finder vi:
Indenrigsminister Sigurd Berg, amtmand Greve Schulin, Helsingørs borgmester Sigurd Rosenstand, 1 landstingsmand, 4
folketingsmænd, 3 amtsrådsmedlemmer, 6 redaktører, 10 præster og skolefolk samt godsejere, proprietærer og
direktører.
Der blev således lagt tunge lodder i vægtskålen til gunst for Frederiksborg Amts historiske Samfund, og set med
nutidens øjne var det forbavsende mange, der meldte sig ind, således som det fremgår af medlemsfortegnelsen, der er
trykt i årbogen for 1907, nemlig ca. 430. I samme årbog refereres kort den første egentlige generalforsamling, der fandt
sted 13. februar 1907 og samtidig offentliggøres vedtægterne.
Det foreslåede medlemskontingent på 2 kr. blev vedtaget. De første to paragraffer i vedtægterne kom til at lyde:
§ 1. Samfundets formål er at vække og nære den historiske sans ved at fremdrage den stedlige historie og værne om de
synlige fortidsminder, der findes i amtet.
§ 2. Formålet søges hovedsageligt nået, dels ved afholdelse af offentlige møder med foredrag rundt om i amtet, dels ved
udgivelse af en årbog eller mindre hefter, hvori emner fra den stedlige historie behandles på en jævn og let læselig måde,
samt endelig at tilskynde til og mulig fremhjælpe udgivelsen af samlede bearbejdelser af historiske emner, der særlig
vedrører amtet.
Dette formål og disse midler til at gennemføre formålet er gentaget så godt som ordret i de nuværende vedtægter fra
1968.
Men kontingentet er tilsyneladende steget, nemlig fra 2 kr. til 50 kr. årligt. Tages inflationen i betragtning er der næppe
tale om nogen stigning, snarere om et fald.
Et rimeligt medlemstal er betingelsen for at kunne udgive en årbog. 1907 var medlemstallet ca. 430, i 1922 var det ca.
675, i 1938 ca. 575, i 1948 ca. 650, i 1960 ca. 625, i 1970 ca. 700 og i 1980 ca. 800.
I medlemslisten figurerede gennem en årrække en meget prominent person, nemlig enkedronning Louise, der endda
bidrog til samfundets virksomhed med et tilskud på 50 kr. årligt.
Antallet af bestyrelsesmedlemmer har altid været betydeligt, og vi finder mange kendte navne, men her skal blot
nævnes, hvem der har bestridt formandshvervet :
Oberst H. W. Harbou, Helsingør, 1906-1919, lektor H. Boisen, Hillerød, 1919-1938, museumsdirektør Knud Klem,
Helsingør, 1938-1968, for sin lange, tro tjeneste er Klem udnævnt til æresmedlem, lektor P. Chr. Nielsen, Hørsholm,
1968-1978, overbibliotekar Erik Buch Vestergaard, Helsingør fra 1978.
Frederiksborg amt har været hjemsted for mange historiske begivenheder, der har haft betydning langt ud over amtets
grænser - og vi har stadig Holger Danske i kælderen på Kronborg, rede til at vågne op, når Danmark får brug for ham.
Jeg skal ikke komme ind på de historiske begivenheder, men som nordsjællænder vil jeg med stolthed nævne nogle af
Frederiksborg amts herligheder.
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Den jyske digter, Jakob Knudsen, der var stolt af at være jyde, har kaldt Nordsjælland for »Danmarks stadsestue« .
Som meget væsentlige træk i det nordsjællandske landskab skal nævnes Øresundskysten, Kattegatkysten og
fjordkysterne langs Hornsherred - tre forskellige kystlandskaber, der endda hver for sig er stærkt varierende.
Landets to største søer, Arresø og Esrom sø, hvis karakter og omgivelser er særdeles forskellige, hører vor landsdel til.
Danmarks næststørste skov sætter sit præg på det indre af Frederiksborg amt sammen med mange andre skove, der gør
amtet til Danmarks skovrigeste — næst efter Bornholm, hvor det meste af skoven dog er plantet. Også Nordsjælland har
plantede skove, hvoraf de vigtigste er Hornbæk Plantage og Tisvilde Hegn, plantet pa arealer, hvor sandflugten rasede
indtil omkring 1730, da Johan Ulrich Røhl fik sandflugten dæmpet. Indskriften på Sandflugtsmonumentet på Studebjerg
ved Tisvilde minder herom.
I Nordskoven i Hornsherred findes endnu kæmpeege, der i alder og størrelse overgår, hvad vi kan træffe andre steder.
I vort landskab virker fortidsminderne nærmest som »nipsgenstande i stadsestuen«. Men ligesom nipsgenstandene
sætter deres præg på en stue og fortæller om de mennesker, der bor i huset, er fortidsminderne af den største betydning
for landskabet og fortæller om egnens historie.
Blandt de nordsjællandske oldtidshøje må fremhæves Dæmpegårdsdyssen i Tokkekøb Hegn, der er karakteriseret som
en af landets smukkest beliggende og mest velbevarede langdysser. Ved Jægerspris findes Julianehøj og jættestuen i
Slotshegnet, som er vore tidligst udgravede oldtidsminder. Ved Bakkebjerg syd for Rågeleje findes 8 store bronzealder
høje, som næsten kan måle sig med de smukkeste højrækker i Jylland.
De vigtigste bygningsværker fra middelalderen er vore kirker, der også er præget af den senere udvikling op til vor egen
tid, medens de fleste klostre og borge fra samme tid er sunket i grus.
Af klostre skal jeg nævne Æbelholt og Esrom, der nu er ruiner eller delvis ruiner, og det endnu eksisterende
Karmelitter kloster i Helsingør.
Af borgruiner: Dronningholm, Asserbo, Søborg, Gurre og Bastrup og af kongeslotte og herregårde fra renæssancen og
nyere tid har vi Kronborg, Marienlyst, Fredensborg, Frederiksborg og Jægerspris samt Nivågård, Kokkedal, Selsø og
Svanholm.
Til disse egentlige fortidsminder slutter sig en række kulturhistoriske minder, der er særegne for vor egn eller som man
her har taget initiativet til: De snorlige jagtveje i Store Dyrehave og Gribskov er anlagt 1670-80.
Såvel Frederik II som Frederik V fik anlagt kongeveje til de nordsjællandske slotte. Af førstnævntes findes rester,
medens sidstnævntes endnu eksisterer som vigtige færdselsårer.
Det var Hillerødpræsten, den senere biskop Peder Hersleb, der stod fadder til Frederik IV’s 240 rytterskoler med sit
forslag om at bygge en skole i Nr. Herlev 1720.
I Hørsholm står en obelisk, der er rejst til minde om grev Stolberg, der sørgede for at bønderne blev fritaget fra hoveri
og fik deres gårde i arvefæste 1761. Det var det første sted i landet, hvor bønderne fik deres frihed. I Frederiksborg
Slotshave står et mindesmærke rejst 1788 til minde om det arbejde, der blev udført af den lille Landbokommission, og
som resulterede i at bønderne i Frederiksborg og Kronborg amter fik arvefæsteskøder.
Et særligt folkefærd var de nordsjællandske kulsviere, der skal nedstamme fra en lille flok mennesker, der kom fra
Ardennerne, hvor de var bandlyst og dermed fredløse. Pave Alexander gav dem ca. 1180 lov til at slå sig ned i Grib Skov,
hvor de under beskyttelse af abbed Vilhelm fra Æbelholt fik et fristed i Alexanders Torp, også kaldt Alle synderes torp,
nu Alsønderup.
Frederiksborg amt var hjemsted for det kongelige hestestutteri, hvis fornemste frembringelse er frederiksborghesten.
Vi kan læse om de historiske og kulturhistoriske minder i Historisk Samfunds årbøger og særbøger. Årbøgerne fra 1942
og 1943 udgør tilsammen »Hjemstavnsbogen for Frederiksborg Amt« på ca. 400 sider. I denne bog findes oversigtsartik-
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ler om Frederiksborg amts herligheder, skrevet af fremragende forfattere. Der findes endnu et lille oplag af
hjemstavnsbogen hos antikvarboghandler Arendrup, Æblehaven i Hillerød, der står for salget af bøger fra historiske
samfund, ældre end 3 år gamle.
Frederiksborg Amts historiske Samfund har et skriftudvalg. Bestyrelsens nestor, lektor H. Ring, som blev indvalgt i
bestyrelsen 1947, har siden været medlem af skriftudvalget, og fra 1968 udvalgets formand. Jeg betragter publikationerne
som vort værdifuldeste aktiv, og jeg føler trang til at rette en hjertelig tak til skriftudvalget og adressere denne tak til lektor
Ring.
I 1906 var Frederiksborg Amts historiske Samfund den eneste lokalhistoriske forening i amtet. Af andre historiske
institutioner, der dengang kunne nære vor historiske sans, eksisterede Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg
og Mindestuerne for Frederik VII og Grevinde Danner på Jægerspris.
I de forløbne 75 år er der sket en udvikling, som navnlig har taget fart de sidste 20-30 år. I Frederiksborg amt findes nu
følgende kulturhistoriske landsmuseer:
Handels- og Søfartsmuseet, oprettet
1914
Jagt- og Skovbrugsmuseet, oprettet
1942
Æbelholt klostermuseum, oprettet
1957
Krudtværksmuseet, oprettet
1965
Danmarks tekniske Museum, saml., oprettet
1966
Herregårdsmuseet på Selsø, oprettet
1973

Af kulturhistoriske egnsmuseer findes:
Helsingør Bymuseum, oprettet
Nordsjællands Folkemuseum, oprettet
Gilleleje Museum, oprettet
Museet for Frederiksværk og Omegn, oprettet
Hørsholm Egns Museum, oprettet
Tikøb kommunes historiske saml., oprettet
overflyttet til Flynderupgård

1912
1922
1929
1939
1944
1944
1980

Der er oprettet historiske foreninger eller arkivforeninger i hele amtet i tilslutning til bibliotekerne eller de egnshistoriske
museer. Formålet er indsamling af arkivmateriale, herunder af billeder og ofte også museumsgenstande. Egentlige
kulturhistoriske samlinger findes i Hellebæk, Farum, Karlebo, Ølstykke og Hornsherred. Lokalhistoriske arkiver finr.es
følgende steder:
Allerød kommune
Hillerød
Birkerød
Hundested
Farum
Hørsholm
Fredensborg-Humlebæk
Jægerspris
Frederikssund
Karlebo
Frederiksværk
Skibby
Gilleleje
Skævinge
Græsted
Slangerup
Helsinge
Stenløse
Helsingør
Ølstykke
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De lokalhistoriske arkiver er sluttet sammen i LAFA, der står for Lokalhistoriske arkiver i Frederiksborg amt, museerne
er medlemmer af Frederiksborg amts museumsråd, der er oprettet i henhold til museumsloven.
Frederiksborg Amts historiske Samfund samarbejder med de lokalhistoriske institutioner, idet flere af vore bestyrelses
medlemmer har tilknytning til de pågældende institutioner. Der er afholdt fællesmøder, hvor man drøfter problemerne
og lærer hinanden at kende.
Væksten i den historiske interesse i Frederiksborg amt skyldes naturligvis ikke, at vor første bestyrelse i 1906 pålagde
historisk samfund »at vække og nære« den historiske sans, men vi føler, at vore særbøger og årbogsartikler i høj grad har
bidraget hertil ved at samle de oplysninger, man må kende for at gøre en egn historisk interessant.
Som gammel formand føler jeg en vis ret til at afslutte min beretning med en tak for samarbejde med de øvrige
historiske institutioner i amtet og en tak til medlemmer og bestyrelsesmedlemmer i Frederiksborg Amts historiske
Samfund.
Derefter overbragtes hilsener af foreningens æresmedlem, fhv. museumsdirektør Knud Klem, af lederne af Græsted
lokalhistoriske arkiv Gunnar Petersen, for LAFA af mag.art. Bente Gundestrup og sekretæren i SLF Ebbe Fals overrakte
en pæn check. Dagen sluttede med en middag i Slotsherrens Kro, hvor faglærer Mogens Tving Jensen underholdt med
oplæsning i sjællandsk mundart. Alt ialt en god og festlig dag.

Lørdag d. 19. september 1981 var der arrangeret udflugt til Hørsholm, hvor P. Chr. Nielsen fortalte om de gamle fredede
huse, møllen, det nedrevne slot, kirken og Egnsmuseet. Derefter besøgte man J*agt- og Skovbrugsmuseet, hvor inspektør
Per Olesen viste rundt.
Generalforsamlingen fandt sted samme dag i Jagt- og Skovbrugsmuseets Kongesal kl. 17.15.
Formanden bød velkommen og foreslog stadsbibliotekar Svend Esbech til dirigent. Da denne havde konstateret
generalforsamlingens lovlighed, gav han ordet til formanden, der aflagde følgende beretning:
Siden den sidste beretning blev aflagt ved generalforsamlingen den 31. maj 1980 i Virum har hovedindsatsen for
foreningen været forberedelse og afvikling af 75 års jubilæet, herunder også arbejdet med udgivelsen af jubilæumsårbo
gen, som vi havde lovet færdig til generalforsamlingen, men som nu formentlig kan foreligge i løbet af oktober.
Der blev også tid til en udflugt i september 1980, hvor turudvalget havde tilrettelagt en velbesøgt tur til Helsinge og
Vejby kirker med afslutning på Heatherhill.
På bestyrelsesmødet den 25. september 1980 nedsattes et særligt »jubilæumsudvalg« til at planlægge festligholdelsen af
selve jubilæet, som dateres til den 12. juni. Udvalget bestod af Ase Gedde, P. Chr. Nielsen, Henning Ring, Søren
Riis-Vestergaard, Torben Topsøe-Jensen og undertegnede og i 3 møder nåede man frem til det program, som det vil være
medlemmerne bekendt fandt sted lørdag den 13. juni i år med besøg på Nordsjællands Folkemuseum med museumsin
spektør Søren Frandsen som guide, i Slotshaven, hvor slotsgartner Wisti Raae fortalte om kaskaderne og endelig ved
Badstuen og Porttårnet ved selve slottet, hvor museumsdirektør Povl Eller viste frem. Efterfølgende en reception i
Frederiksborgmuseets foredragssal og senere en middag i Slotsherrens kro med flere taler og en sang forfattet af Dagny
Galler, Humlebæk, hvor Mogens Tving Jensen afsluttede med oplæsning i sjællandsk mundart. På bestyrelsens vegne vil
jeg gerne benytte denne lejlighed til endnu en gang at udtrykke vor glæde over at så mange medlemmer og gæster var med
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til at fejre dagen, og at der blev vist os megen opmærksomhed i form af gaver fra forskellig side. Et eneste hjertesuk: på
grund af bladstrejken var det desværre ikke muligt at få pressedækning af den enestående begivenhed, kun et dagblad i
dette amt udkom og bragte vores pressemeddelelse »Helsingør Dagblad«.
Fra SLF (Sammenslutningen af lokalhistoriske Foreninger) forelå i april et referat af et lokalhistorisk seminar afholdt i
Odense i dagene 20. og 21. marts 1981. Seminaret havde til formål at sætte nogle kritiske spørgsmålstegn ved de
eksisterende lokalhistoriske organisationer og blandt de rejste spørgsmål var bl.a.: Hvad har I at give til det samfund, som
er under udvikling? Er I ikke for traditionsbundne og »etablerede«? Var det ikke på tide, om I angagerede Jer i
samfundsdebatten og blev »politiske« ? Seminaret havde ikke besluttende myndighed, men skulle kun rejse en debat, men
efter mødet »hang der i luften en sky af frugtbarhed som af pollen over en rugmark« for at citere SLF’s formand Ole
Warthoe-Hansen i det ledsagende brev. Bestyrelsen for Frederiksborg Amts historiske Samfund har den 13.6. 81.
»vendt« sagen og konkluderet, at der var enighed om, at der ikke i det udsendte oplæg var noget brugbart og blot noteret,
at sagen drøftedes.

I formandsberetningen til SLF’s nyligt afholdte årsmøde i Aalborg nævner Ole Warthoe-Hansen også dette seminar,
men på årsmødet lykkedes det ikke at få en egentlig debat i gang om emnet, men enkelte røster advarede dog imod en
»politisering« af amtssamfundene og de lokalhistoriske foreningers arbejde, og jeg vil også gerne her tilføje, at vel kan
man da have under overvejelse at ændre strukturer og tilpasse foreningens formål efter de ændringer, som i øvrigt pågår i
samfundet, men der skal også være plads for forenings- og organisationsdannelse, der ikke skal have heftet eet eller andet
såkaldt bevistgørende formål eller græsrodsetiket på sig, men være et forum for almindeligt lokalhistorisk interesserede
mennesker.
I samme formandsberetning blev det oplyst, at der i Nordsjælland er dannet et arbejdsfællesskab mellem de
lokalhistoriske foreninger i Ballerup, Herlev, Ølstykke, Stenløse, Ledøje-Smørum, Frederikssund, Gundsø, Værløse og
Slangerup. Omtalt også i bladet »Lokalhistorisk Journal«, nr. 2/1981. Jeg skal være den første til at hilse ethvert
samarbejdsinitiativ velkommen også på tværs af såvel kommune- som amtsgrænser og jeg har da også selv i beretningen
for 1979/80 argumenteret for et samarbejde mellem museer, arkiver, lokalhistoriske foreninger og dette samfund. Når jeg
alligevel drypper lidt malurt i bægeret her som jeg også gjorde det i Aalborg er det ud fra en betænkelighed ved, om ikke
man kan komme til at forglemme visse opgaver, når man også står som arrangør af udenlandsrejser. Det har vi
udmærkede firmaer, der tager sig af. Netop i kredsen af de her nævnte samarbejdende foreninger har jeg bemærket mig et
par enkelte, hvor kommunerne har meddelt afslag på vor ansøgning om tilskud. Er der en sammenhæng?
Også i år - og måske for næstsidste gang - skal jeg nævne arbejdet med udarbejdelsen af den lokalhistoriske bibliografi
over litteratur om Frederiksborg amt. Bibliotekar Eva Deichmann, der udarbejder bibliografien i centralbibliotekets regi
og med støtte fra Frederiksborg Amtsråd, er nu færdig med selve indsamlingen, hvorefter nu mangler den endelige
redaktion inden aflevering til trykning, udarbejdelse af register og ikke mindst det økonomiske grundlag for udgivelsen.
Bibliografien vil blive i 2 bind á 300 sider hver og det er planen, at den skal udkomme i 1982.
Som sædvanlig skal her udtrykkes tak til de offentlige myndigheder - kulturministeriet, amtskommune og
bidragydende kommuner i det forløbne år og til private institutioner, banker og sparekasser.
Endelig også her en tak til mine kolleger i bestyrelsen og i år en særlig tak til dem, som var med til at gøre vort jubilæum
til en festlig oplevelse.
Da formanden for skriftudvalget var forhindret i at være til stede, meddelte formanden, at årbogen var under
udarbejdelse og ville udkomme omkring 1. november dette år.
Turudvalgets leder H. C. Jarløv aflagde beretning om de foretagne udflugter.
Derefter aflagde kassereren regnskabet, som godkendtes.
Alle valg var genvalg. Ingen forslag var eller blev fremsat.
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REGNSKAB
DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1/4 1980 TIL 31/3 1981
Indtægter:
Medlemskontingenter......................................................................................................

Tilskud:
Kulturministeriet..............................................................................................................
Kommuner........................................................................................................................
Frederiksborg Amt..........................................................................................................
Sparekasser........................................................................................................................
Carl Julius Petersens Hjælpefond ..................................................................................
Salg af årbøger..................................................................................................................
Renter................................................................................................................................
Udgifter:
Udsendelse af årbog:
kr. 5.932,88
Honorar...........................
kr. 47.695,21
Trykning .........................
kr. 3.732,10
Forsendelse .....................
Møder og foredrag ..............
Opkrævning af kontingenter
Kontorartikler m.v...............
Kontingent Lokalhistorisk Fællesforening....................................................................
Gaver ................................................................................................................................
Årets overskud ................................................................................................................

STATUS PR. 31/3 1981
Aktiver:
Kassebeholdning..............................................................................................................
Sparekassebeholdning......................................................................................................
Girobeholdning........................................................................................................................
Tilgodehavende moms ............................................................................................................

Passiver:
Forudbetalte kontingenter..............................................................................................
Skyldig moms .................................................................................................................
Egenkapital:
pr. 1/4 1980 ............................................................................................ kr. 67.236,07
4-årets overskud.................................................................................... kr. 14.377,97

1981
36.034,00

(1980)
38.326,00

4.400,00
8.850,00
6.000,00
3.000,00
5.000,00
9.418,46
7.309,58
80.012,04

4.000,00
6.650,00
6.500,00
3.000,00
5.000,00
8.265,42
3.462,88
75.204,30

57.360,19
668,00
2.605,85
2.743,98
1.594,60
661,45
14,377,97
80.012,04

2.400,00
36.557,20
4.275,30
3.026,30
2.146,88
1.898,32
1.692,50
161,50
23.046,20
75.204,30

14.894,67
59.516,06
4.865,38
2.337,93
81.614,04

8.176,80
54.835,49
5.028,76
0,00
68.041,05

0,00
0,00

100,00
704,98

81.614,04
81.614,04

67,236,07
68.041,05

Helsingør, den 31/3 1981.
S. Riis-Vestergaard
Foranstående driftsregnskab og status har vi gennemgået og fundet i overensstemmelse med forenigens bogføring.
Beholdningernes tilstedeværelse har vi konstateret.
Morten Gad
J. Dige
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BESTYRELSEN
Formand: Overbibliotekar Erik Buch Vestergaard, Hovedbiblioteket Marienlyst allé, 3000 Helsingør, tlf. (02) 21 73 00;
privat Kongevej 54, 3000 Helsingør, tlf. (02) 21 46 04.
Sekretær: Landsretssagfører Aase Gedde, Hostrupsvej 9, 3400 Hillerød, tlf. (02) 26 27 63.
Kasserer: Sparekassedirektør S. Riis-Vestergaard, Sparekassen SDS, Prøvestenen 4, 3000 Helsingør, tlf. (02) 22 44 66.
Museumsdirektør dr. phil. Povl Eller, Frederiksborg Slot, 3400 Hillerød, tlf. (02) 26 04 39.
Skriftudvalget: Stof til årbogen sendes til udvalgets formand: Lektor H. Ring, Toftemosevej 23a, 3100 Hornbæk, tlf.
(02) 20 25 28.
Dr. phil. Henning Henningsen, Flynderborgvej 7, 3000 Helsingør, tlf. (02) 21 21 50.
Arkivar Kenno Pedersen, Helsingør Bymuseum, Hestemøllestræde 1, 3000 Helsingør, tlf. (02) 21 00 98 og
(02) 21 12 15 (privat).
Auditør, Torben Topsøe-Jensen, Sophienbergvej 14, 2960 Rungsted K., tlf. (02) 86 38 25.
Turudvalg: Forstkandidat H. C. Jarløv, Fuglsangvej 44, 2830 Virum, tlf. (02) 85 02 11.
Lektor P. Chr. Nielsen, Folehavevej 21, 2970 Hørsholm, tlf. (02) 86 10 49.
Arkivleder Anna Esbech, Ryttervænget 56, 3650 Ølstykke, tlf. (02) 17 83 49.
Indmeldelser sker til sekretæren.
Henvendelser vedrørende stof til årbogen til H. Ring.

SALG AF SAMFUNDETS BØGER
De sidste 3 årgange fås
hos fru Inger Nielsen, Folehavevej 21, 2970 Hørsholm, telefon (02)86 10 49.

Tidligere årgange
hos antikvarboghandler Aa. Arendrup, Frederiksborg Antikvariat,
Æblehaven 10,3400 Hillerød, telefon (02) 26 07 58.
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LOVE FOR FREDERIKSBORG AMTS HISTORISKE SAMFUND
Vedtaget på generalforsamlingerne 20. februar 1967 og 17. maj 1968

1. Samfundets formål er at vække og nære den historiske sans ved at fremdrage den stedlige historie og værne om de
synlige fortidsminder, der findes i amtet.

2. Formålet søges hovedsagelig nået dels ved udgivelsen af en årbog eller andre bøger, hvori emner af den lokale historie
behandles på en let læselig måde, dels ved at tilskynde til og mulig fremhjælpe udgivelsen af større bearbejdelser af
historiske emner, der særlig vedrører amtet, samt ved afholdelse af møder og udflugter.

3. Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Medlemmerne modtager gratis samfundets årbog.
4. Samfundets bestyrelse består af mindst 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen kontinuerer sig
selv. Generalforsamlingen vælger tillige 2 revisorer.

5. Til varetagelse af stedlige opgaver kan bestyrelsen vælge et eller flere medlemmer, der er villige til at virke for
samfundets interesser, til repræsentanter for dette.

6. På den årlige, ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning og forelægger det reviderede regnskab til
godkendelse. Regnskabsåret er fra 1. april til 31. marts.
7. Generalforsamling indkaldes ved meddelelser i dagbladene eller ved direkte indbydelse, der sker mindst 14 dage
forud. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives til bestyrelsen mindst 8 dage forinden.
8. En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder, at der er grund dertil, og skal indkaldes,
når mindst 25 medlemmer stiller skriftlig forlangende derom. Den afholdes efter bestyrelsens bestemmelse.

9. Beslutning om samfundets opløsning og om anvendelse af samfundets midler kan træffes på en generalforsamling
med to trediedeles majoritet, hvor mindst en trediedel af medlemmerne har givet møde.

10. Ændringer i lovene skal, for at være gyldige, vedtages på to generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
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