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EKSTRANUMMER AF MEDLEMSBLADET
I anledning af Hillerød Borgerstiftelses 125-års jubilæum har

Eva Holm-Nielsen skrevet en længere redegørelse for denne in
stitutions historie.

Det var oprindelig planlagt at lade denne indgå som en ar

tikel i foreningens medlemsblad, men xia den er blevet relativ

omfattende,

har vi valgt at udsende Eva Holm-Nielsens arbejde

som et selvstændigt hefte. Det leveres til Lokalhistorisk For

enings medlemmer sammen med blad nr.

92-1.

Dette nummer er til gengæld en del mindre end de foregående
blade.

Der skal jo også tænkes på portoudgifterne.

Selv om der på forhånd er solgt 200 eksemplarer af "Borger

stiftelsen 1867-1992"
parti,

kr.

til ikke-medlemmer, har vi et mindre rest

som ved henvendelse til kassereren kan erhverves for 40

eksemplar.

pr.

GENERALFORSAMLING
*********************************
Lokalhistorisk Forenings ordinære generalforsamling afholdes på

Biblioteket,
kl. 19.00.

Bakkegade 23, Hillerød onsdag den 25. marts 1992,

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Efter generalforsamlingen vises Lokalhistorisk Arkivs korte
film om Slotsgade.

HILLERØD-KALENDEREN 1992

Årets kalender blev trykt - og solgt - i et noget større antal
end de foregående år. Da vi har nogle få kalendere liggende,

og da foreningen ikke har så mange medlemmer,

som vi ønsker at

have, har vi et tilbud til alle:
Skaf et nyt medlem til Lokalhistorisk Forening,

og modtag et ek

semplar af Hillerød-kalenderen 1992 med de gamle billeder.

Vi forestiller os,

at alle har bekendte,

som gerne vil have den

ne kalender for den resterende del af året
skyld.

radio - jvf.
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....

for billedernes

Disse vil nemlig blive omtalt løbende i Hillerød Lokal
side 8.

NYHUSE
DET GAMLE NYHUSE - DET NYE HILLERØD

Denne artikels forfatter er vokset op i det gamle Nyhuse,

nuværende Hillerød,

det

for derefter at løfte vingerne og flyve bort

i mere end en menneskealder. For 3 år siden vendte jeg tilbage
til min barndoms- og ungdomsby, og så begyndte minderne, erin

dringerne at vælde frem og vise sig på mange forskellige måder.

at barndommens by står klarere i erindringen

Jeg tror egentlig,
for en flygtning,
jævnaldrende,

der krydser sit spor,

end den gør for mange

som har boet i den samme by gennem alle årene,

og

derfor stille, måske næsten umærkeligt har kunnet følge byens

udvikling. Optimistisk set er der således måske flere,

som får

trukket scenetæppet fra og derefter nikker genkendende, når de

læser det følgende.

Gårdspladsen på Hillerødsholm

Mit barndomshjem ligger endnu i det, der før kommunesammen
lægningen i 1970 hed Nyhuse kommune.

skovvej,

Nærmere betegnet på Sel-

som dengang hed Hillerødsholmsvej.

med udsigt til en række husmandssteder,

En stille villavej

nvor i dag Hillerødholm-

skolen og et stort parcelhuskvarter er vokset frem.

Vejen var
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dengang ikke asfalteret og førte som en allé op til en gammel
kongsgård, Hillerødsholm,

som Frederik II i sin tid mageskif

tede med Herlufsholm i forbindelse med bygningen af Frederiks
borg Slot. Hillerødsholm bestod i min barndom og ungdom egent

lig kun af tomme bygninger,

stalde og lader, bortset fra en

tilbygning på stedet, hvor nu sognepræsteboligen ligger ned til

Borella Hansens gamle hus på hjørnet imod Skolegade.

I den om

talte tilbygning var der dengang dels et mælkeudsalg, dels bo

ede der en familie Frederiksen.
Dette navnFrederiksen siger ikke ret mange mennesker af i

dag noget. Men dengang!

Der var nemlig to sønner,

Kaj og Viggo.

De var ved siden af deres daglige arbejde boksere. Ja, de var
begge to i flere år danmarksmestre i hver sin vægtklasse. Dem

så vi drenge op til og betragtede beundrende, når de om afte
nen stod og trænede med hinanden ude i gården.
Der var også andet interessant, beundringsværdigt og spæn

dende for os drenge at opleve på det gamle, nærmest ruinagtige,

forladte gods Hillerødsholm.

Dengang og i mange år fremefter

havde Cirkus Benneweis vinterhi på Hillerødsholm.
nene stod inde i den runde gård, hvor endnu det

Beboelsesvog

årnundredgamle

kastanjetræ står mellem de moderne beboelsesblokke.

Cirkus*

fornemme heste blev daglig striglede og pudsede inde i staldene,

og ovre i laden eller Ridehuset,

som det kom til at hedde,

og

som nu står genopført i Hørsholm, var der spændt et stort sik

kerhedsnet op et par meter over gulvet.

Så kunne artisterne

øve sig i reb og gynger uden at risikere liv og lemmer. Dyre

ne var imidlertid det mest interessante for os drenge.
teresseret var min lillebroder blevet,

Så in

at den gamle fru di

rektør Benneweis (Eli Benneweis* moder) havde bemærket det.

En dag strøg fru Benneweis så min lillebroder over håret og
sagde til ham, at når der blev to torsdage i en uge,

han få en af cirkus*

skulle

heste. Det var selvfølgelig kærligt ment,

men drengens skuffelse

var unægtelig stor, da han efter at væ

re styrtet hjem til sin moder og fortalt om løftet, måtte er

fare,

at der næppe var udsigt til at få den eftertragtede hest.

Mange er imidlertid de dejlige timer og dage,

fik lov til at indsnuse cirkusatmosfæren,

som vi drenge

inden det store telt

skulle slås op til landspremieren på dyrskuepladsen i april.

Ikke mange hundrede meter fra Hillerødsholm lå,
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og ligger

stadig,

Selskov.

På vejen mellem det gamle Hillerødsholm og

Selskov, hvor der nu er en stærk færdselsåre,

lå dengang på

vestsiden et par husmandssteder, hvor der nu er parcelhuse.
På østsiden lå kun det gamle vandtårn samt huset,

hvor nu kul

turjournalisten Knud Cornelius bor.

Dette hus var dengang ejet

og beboet af den kendte kunstmaler,

grev Castenskjold Samsø,

som havde atelier bag de store ruder ud mod vejen.

Selskov er stadig lige smuk trods den asfalterede og nu

stærkt befærdede vej igennem skoven med Selskov Stadion lige

op ad.

og piger, meget i.

Selskov kom vi drenge,

der Danmarks besættelse,

Det var un

og man skulle jo være hjemme og inden-

døre inden udgangsforbudet trådte i kraft ved 21-tiden.

Spæn

dende ting og oplevelser kunne vi godt komme ud for derude i

skoven. Dels var det ikke sjældent at møde en tysk soldat og

en dansk pige i en grøft derude. Dels mødte vi sommetider voksne
danske mænd,

som vi kendte,

og som vi anede var frihedskæmpere

på vej måske for at modtage en container, der blev kastet ned
fra en engelsk flyvemaskine.

Jo, der skete fascinerende ting

og begivenheder for unge mennesker i pubertetsalderen i Selskov
dengang for snart 50 år siden.

Dejligt var det forresten også i

begyndelsen af maj måned, på sin moders fødselsdag at stå tid

ligt op

sammen med sin fader og så løbe ud i skoven for at sé,

om den første udsprungne bøgegren kunne findes og plukkes og
komme med hjem som en frisk fødselsdagshilsen.

Min fader var faktor.

Først i Rud.

på Slotsgade, hvor nu Advokathuset er.
deriksborg Amts Avis.

Pallesens bogtrykkeri
Senere kom fader til Fre

Fader var også sognepolitisk engageret.

På

en upolitisk liste stillede han op i 1936 sammen med savværksejer
Carl Andersen i Odderdam,

sognerådet,

og han var i en årrække næstformand i

der havde inspektør Lassen på Trollesminde som for

mana. Også dengang var der politiske intriger,
sær en,

og jeg husker i-

som tog meget hårdt på min fader. Under en alvorlig syg

dom med hospitalsindlæggelse af min moder,«hentede min broder og

jeg hver dag middagsmad i en spand på De gamles Hjem i Grønne
gade,

som det hed dengang. Naturligvis betalte fader for middags

maden, men der var her stof for politiske modstandere at få slå

et op i pressen,

at "sognerådets næstformand spiste middagsmad

på kommunens regning".

Det modsatte kunne jo dokumenteres, men

også dengang var sligt altså godt stof i pressen på forsiden.

Så
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kunne det dementeres et par dage efter, nederst på side 5.

Vi havde gode bekendte ude på et par af husmandsstederne bag
Hillerødsholm. Hver aften gik min broder og jeg ud over markerne

med en spand i hånden og hentede varm,
selvfølgelig også blev betalt.

tede der,

gen

hvor vi fik mælken,

og besættelsen.

nymalket mælk hjem,

Det blev grisen,

som

som vi også hen

ved juletid også. Det var under kri

Der var mørklægning, hvilket vanskeliggjorde

vandringen med trillebøren fra hjemmet og ud til husmandsstedet

og tilbage igen. Men mørklægningen gjorde det også mindre proble
Der var jo ingen,

matisk.

som så det.

budt! Selv om transporten var tung,

For det var jo strengt for

så var fader og vi drenge na

turligvis lettede, når vi kom hjem med julegrisen uden at være op
daget.

Så kunne moder begynde at salte grisen ned i sulekarret,

og julen var reddet.

Dengang,

kontor,

altså tilbage i 30erne og 40erne,

lå Nyhuse kommune

hvor Irmatorvet nu er smukt placeret. Nyhuse skole var i

de bygninger, der i dag er rådhuset. Her fik jeg min børnelærdom.
Skoleinspektøren,

dersen,

det hed dengang overlæreren,

som boede i Stutmesterboligen,

laboratorium, og hvor der i ettvindue på 1.
ret en ældre dame,

var overlærer An

hvor der i dag er alkohol
sal var affotografe

som sad og strikkede. Det påstås,

at billed

dannelsen i vinduet er fremkommet gennem et lynnedslag.

(Ruden er

senere blevet knust).

På skolens

skorsten var der en storkerede, hvorfra vi hvert

forår hørte storkenes kebren i parringstiden.

En af mine lærere,

gymnastiklærer Christiansen, har jeg efter

Frederiksborg Slotssogns kommunes skole
at være vendt tilbage til min barndomsby, mødt igen.

Præget af

årene, men stadig den ranke, elegante mand. Tiden var jo en anden
dengang,
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også i skolen.

Jeg husker min første lærerinde,

frøken

Bendtsen. Hun var allerede dengang lidt oppe i årene.
sort kittel som en nonne. Med hårdknude i nakken.

Klædt i en

Frøken Bendt

sen hostede en del, hvorfor der ved siden af katederet var anbragt

en spytbakke.

Der gik ikke een skoletime uden,

at denne spytbakke

blev brugt indtil flere gange.
Ved siden af skolen ligger fortsat Nyhuse kirkegård og kapel.
Det kom en af mine legekammerater på Hillerødsholmsvej
te et stærkt personligt bekendtskab med. Han var,

ge nysgerrig,
gravelse,

og en dag,

til at stif

som vi andre dren

da klokken ringede fra kapellet til en be

løb han ned til kirkegårdslågen og ind på kirkegården.

Det lykkedes ham at få sit hovede ind mellem tremmerne i lågen,

og

Skolestue i Nyhuse skole, 1930me. Ved katederet
lærerinde frk. Rasmussen
han kunne nu følge kisten, der blev båret fra kapellet. Da kisten

og ligfølget nærmede sig kirkegårdslågen og han nu kunne følge

sceneriet på nærmeste hold, ønskede han naturligvis at trække sig
på afstand.

Imidlertid kunne han ikke få sit hovede ud mellem trem

merne, hvilket resulterede i, at det blev ham og hans hovede,
kom til at åbne lågen for ligfølget.

som

Smeden fra Frederiksværksgade

måtte tilkaldes, og med hammer og sav lykkedes det ham at få en

tremme i lågen slået fra således, at min legekammerat kunne komme

fri. Hans nysgerrighed var stillet tilfreds,

og han har siden ale-

ne været genstand i fortællekunstens blomstrende ordrige.

Ja,

jeg kunne blive ved,

sådan som erindringsbillederne mel

der sig på næsten hvert gadehjørne i min gamle og dog unge, dej
lige barn- og ungdomsby.
spor,

Underligt, men dejligt at krydse sine

på en måde at føle at komme hjem. Jeg glæder mig til,

sam

men med min ungdoms forlovede at leve videre i byens hjerte. Her har

jeg rod,

herfra min verden går,

som H.

C. Andersen skrev.

Bent Rosendahl

-,

LOKALHISTORIE I LYD, TEKST OG BILLEDER

I forrige måned påbegyndtes et samarbejde mellem Hillerød Lo

kalradio og Frederiksborg Amts Avis.
Udgangspunktet er Hillerød-kalenderens billeder for 1992.

Avisen genoplivédevrubrikken "Det gamle Hillerød" og fremkom
med januar-billedet,

der viser bilvaçddelobet på den isbelagte

slotssø i 1940. Områderedaktør Michael Nørfelt opfordrede læ

serne til at kontakte avisen eller Hillerød Lokalradio, hvis
man lå inde med historier,

der havde tilknytning til dette

billede.
I mit ugentlige program på Hillerød Lokalradio ("Peter Mad

sens halve time") opfordrede jeg lytterne til at gøre det sam
me .
I alt er det blevet til mange ikke tidligere nedfældede

eller fortalte historier, der er med til at berige vor lokale
historie.
Søndag den 19.

januar havde Michael Nørfelt et interview

med boghandler Knud Ole Høyer Olsen,

der vandt det andet løb

på isen i 1940.
Søndag den 26.

januar fortalte den aktive boghandler til

lige om en anden sø-aktivitet, han bedrev i sine yngre dage,
nemlig sejlsport på slotssøen. Det var i min radioudsendelse

"Månedens lokalhistorier". Det skal nævnes,

at arkæolog Stef

fen Stummann Hansen i samme udsendelse fortalte lytterne om ud
gravningerne ved Sophienborg.
Nu da Frederiksborg Amts Avis udkommer igen, vil det etab
lerede samarbejde fortsætte, både i tekst og billeder,

i sam

klang med Hillerød Lokalradio,

hvor "Månedens lokalhistorier"

vil blive sendt søndag den 23.

februar kl.

12.30-13.oo.

Fremtidig vil "Stjerne-avisen" hver måned indeholde lokal

historier,

der ikke før er blevet gengivet.

Det skulle glæde undertegnede meget, om Lokalhistorisk

Forenings medlemmer ville bidrage med stof til lyd,
billeder.

L.

Peter Madsen

Paradisvænget 20,
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3400 Hillerød - tlf.

42 26 27 11.

tekst og

GADE- OG VEJNAVNE I HILLERØD (9)
Herlufdalsvej, den vestligste sidevej til Milnersvej,
navn efter den nu nedlagte landejendom, Herlufdal,

lige op ad Roskildevej,

har

som lå

omtrent hvor Amtmandsvej nu udmun

der i denne.
Sophiehaven,

anlagt 1992 ved "Sophienborg". Nogle få år

efter udskiftningen i Ullerød i 1774

(1772?) blev denne

gård udflyttet til den nuværende beliggenhed,
regimentskriver Torkild Rosenquist,

og dens ejer,

gav den efter opførel

sen af de nye bygninger navnet ’'Sophienborg” efter sin hu
stru Ane Sophie.

1991 på "Sophienborg"s areal.

Sophienborg Park, anlagt

Langbjerg Park,

anlagt 1991,

har navn efter højdedraget Lang

bjerg i den sydøstlige del af "Sophienborg”s jordtilliggende.

Krobakken,

Krohaven, Kromarken, Krostien,

alle nær Nødebo

Kro. Den gård, der i begyndelsen af indeværende århundrede

fik krobevilling, hed oprindelig Vraabæk Gaard. Vraabækken
var et af de små vandløb,

der leverede vand til skylningen af

vasketøj.

I Nødebo (og Sørup) blev der i nogle årtier i forrige

århundrede ved Esrum sø vasket betydelige mængder tøj for be
folkningen i København.

Et par gange om måneden blev der hen

tet et større parti vasketøj i hovedstaden,

samtidig med at

man afleverede en tilsvarende mængde vasket tøj.

Hellebakkevej. Navnet må sættes i forbindelse med højdepunk
tet Helledes Bakke i Gribskov lige nord for Hellebakkevej.
Første del af navnet menes at betyde "hellig".

Nejedevej.

Landsbynavnet Nejede betyder" måske "Net-skoven",

og første del af navnet kan hentyde til,
fiskenet,

at man hår tørret

ophængt i træerne (i en skov ved Arresø).

Bendstrupvej hed indtil 1977 Skovvejen. Landsbynavnet Bend-

strup er dannet af mandsnavnet Benedikt (Bent) og endelsen

-torp (udflytterbebyggelse).
ad
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ARRANGEMENTER
FOREDRAG OM KIRKEBØGER

Tirsdag d.

25.

rik Zip Sane,

februar 1992, kl.

Farum,

19.30, holder stadsarkivar Hen

foredrag på Hillerød Bibliotek om, hvad vi

kan bruge kirkebøger vtil.

Slægtsforskere ved,
og

at kirkernes dåbs-^ konfirmations-, vielses-

begravelsesregistre er vigtige og spændende kilder. Men de

gamle kirkebøger kan også bruges på anden vis, hvad foredrags
holderen vil belyse, bl.a. med nogle interessante eksempler.

Alle er velkomne.

Foreningens medlemmer har gratis adgang, mens

gæster betaler 20 kr. ved indgangen.

SLOTSHAVEVANDRING
Igen i år har slotsgartner Søren Laursen tilbudt at tage forening

ens medlemmer med på en forårsvandring i Frederiksborg Slotshave,
hvor han vil fortælle om parkens havearkitektur og historie. Turen

finder sted tirsdag d.

19. maj 1992, kl.

Deltagerantallet er begrænset til 50,

19.00.

og foreningens medlemmer må

derfor hente adgangskort til turen (gratis) på Biblioteket,
onsdag d.

1.

april til torsdag d.

fra

30. april. Resterende billetter

kan købes på Turistkontoret fra d. 1. maj for 20 kr.

pr.

stk.

HANDBOG I LOKALHISTORIE

På Politikens Forlag har mag. art. Jens Fleischer netop udgivet
”Håndbog i lokalhistorie"

(216 s., kr.

229,

-

,

indbundet).

Det er en omfattende og grundig håndbog med et væld af oplys
ninger og inspirerende ideer, ordnet systematisk og overskueligt
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i kortfattede afsnit. Via indholdsfortegnelsen og det alfabetiske

register kan læseren let finde rundt i bogen og få gode ideer til
sine lokalhistoriske studier.

Bogen henvender sig til alle fagets amatører, både begyndere i
slægts- eller hjemstavnshistorie og dem, der er mere avancerede

eller specialiserede i deres lokalhistoriske interesse. Derer
næppe det hjørne i det brogede område ”lokalhistorie", der ikke
berøres.

Trin for trin vejledes læseren i brug af trykte og utrykte kilder,

i biblioteks- og arkivkundskab og i, hvordan man kan formidle sin

viden til andre.

Hvordan læser man gotisk håndskrift? Hvordan er

Landsarkivets arkivalier ordnet? Hvordan laver man et godt inter

view? Hvad kan man finde i tingbøgerne? Blot nævnt som eksempler.

Overalt suppleres bogens svar med henvisninger til uddybende
litteratur.

Og overalt bruges instruktive illustrationer.

Selv om området

"lokalhistorie" er i rivende udvikling i denne

tid, vil Jens Fleischers håndbog uden tvivl være en nyttig guide
i mange år.
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Pedersen tomrerfirma - Stjernebutikkerne - TMI A/S - Ullerod Super Brugs - Unibank - Wiibroes-Bryggerier.
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GRAFISK CENTER
HILLERØD

Milnersvej 46 • 3400 Hillerød
Tlf. 48 24 27 00

FULL-SERVICE
- fra idé til færdig tryk

BROCHURER
KATALOGER
ÅRSBERETNINGER
PLAKATER
TIDSSKRIFTER

BØGER

Vi har:

Tegnestue - Fotosats
Diskette-konvertering
samt scanning af billeder
Reproduktion af 4-farve
og sort/hvid

Trykning på store og små
offsetmaskiner
samt efterbehandling

