SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere.
Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles
kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.
Hillerød Lokalhistoriske Forenings medlemsblad indeholder ikke alene
interne foreningsoplysninger, men også lokalhistoriske artikler af almen
interesse. Samarbejdet med Slægtsforskernes Bibliotek betyder, at bladets
årgange er tilgængelige for alle på internettet - dog ikke de seneste 5 års.
Skanningerne er foretaget af Aase Hansen, Mogens Jønsson og Bjørn
Christiansen.

Ophavsret
Tidsskriftet er omfattet af ophavsret. Man er velkommen til at citere
oplysninger og passager i artiklerne. I den forbindelse bør man selvfølgelig
altid angive kilden. PDF-filen kan kun benyttes til personligt brug. Videre
publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaeetsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaeet.dk

Hillerød Lokalhistoriske Forenine: http://www.xnhillerdlokalhistoriskeforenine-qbd.dk

ISSN 0903-3505

Lokalhistorisk Forening i

HILLERØD
KOMMUNE

1992-4

MEDLEMSBLAD

Sm

»'.'•lift-hat.

Efter (rt-jierulatuJieiiit Opnanliiiser.

JBKwuiLi»:

FORSIDEN:

Generalstabens kort over Frederiksborg og Hillerød,
udarbejdet i 1859 af Jacob Henrik Mansa.

Der henvi

ses til artiklen side 14.

Onsdag den 25.

november kl.

14.30 fortæller Axel Nielsen om

det gamle teglværk i Hammersholt. Axel Nielsen har arbejdet
ved teglværket i en årrække.

I tilslutning til denne beretning vil der blive vist en
stumfilm:

Marius Andersens optagelser fra Petersminde Tegl

værk på Sydfyn.
Mødet afholdes i Fællesorganisationens store mødelokale

Indgang på hjørnet af Bakkegade og Vinkelvej - ved biblioteket.

Bemærk,

at mødet afholdes om eftermiddagen.

BESTYRELSEN
Formand: Asger Berg, S. Kierkegårdsvej 1, 3400 Hillerød

Næstformand: Margrethe Krogh Sørensen, Hestehavevej 13,
3400 Hillerød
Kasserer og redaktør: Anton Mariegaard, Tjørnevang 4,
3400 Hillerød
Sekretær: Eva Holm Nielsen, S. Kirkegårdsvej 1,
3400 Hillerød
Jørgen Berner, Åvang 78, 3400 Hillerød
Peter Madsen, Paradisvænget 20, 3400 Hillerød
Lisbet Schacht Hansen, Lokalhistorisk Arkiv,
Hillerød
Bibliotek, Bakkegade 23, 3400 Hillerød

42 26 46 89
42 26 72 32
42 26 24 32

42 26 46 89
42 26 06 13
42 26 27 11

42 26 95 22

MEDLEMSBLADET

udsendes 4 gange om året. Næste nummer forventes udsendt i februar 1993.
Bidrag til bladet bedes sendt til redaktøren senest den 10. februar.

2

HARTVIG FRISCH OG HILLERØD

Der er god grund til, at Hillerød d.

17.

januar 1993 vil fejre

Hartvig Frischs hundredeårsdag. Hartvig Frisch (1893-1950) var
ikke blot en alsidigt begavet og i sin tid fremtrædende person

lighed:

socialdemokratisk folketingsmedlem fra 1926,

leder af

folketingsgruppen 1935-40, undervisningsminister 1947-50, Dan
marks udsending til FN 1945-47, professor i klassisk filologi

ved Københavns Universitet fra 1941 og forfatter til en række

historiske, kulturhistoriske og politiske værker. Men hans
indflydelse, både som politiker og skribent,

rakte ud over hans

egen tid.
Og hillerødaner var han af fødsel og opvækst.

"Jeg, Hartvig

Marcus Frisch, er født i Hillerød..." - således indleder han
sin selvbiografi,

skrevet i 1941 i anledning af hans doktor

disputats.
Om hans tilknytning til Hillerød skal denne lille artikel

handle, idet der især vil blive meddelt lidt stof fra hans barn
dom og ungdom,

som ikke tidligere er samlet.

Hartvig Frisch blev født d.
Lærde Skole,

17.

januar 1893 på Frederiksborg

som der står i Kirkebog for Frederiksborg Slots

sogn og Hillerød 1892-95 - som søn af skolebestyrer ved Lyceum
Aage Viggo Frisch og hustru Anna Marie Iversen, Classensgade 38,
København.

Når han blev født på Frederiksborg Lærde Skole,

senere kaldt

Frederiksborg Statsskole og nu Frederiksborg Gymnasium - altså
i huset Sdr. Banevej 4, den nuværende handelsskole - er en del
af forklaringen,

at her residerede hans morfar,

rektor Conrad

Iversen, i rektorboligen i stueetagen ud mod gaden. Men hvorfor

blev han ikke født hjemme i Classensgade?
Det skyldes den omstændighed, at hans far - ifølge Hartvig
Frischs egen beretning,

som vi skal se i det følgende - i 1893

var på en længerevarende udlandsrejse. Moderen tog derfor ophold
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i Hillerød med de to døtre, og i januar fødte hun altså sin søn

her.

Tilknytningen til Hillerød, der umiddelbart synes lidt tilfæl

dig,

skulle blive ganske indgribende på Hartvig Frischs liv.

Den 28.

april 1893 blev han døbt i Frederiksborg Slotskirke

og fik ved dåben sin farfars navn.

Blandt fadderne var slægt-

V

bl.

ninge,

a.

fra de borgerlige københavnske familier,

Frischerne var knyttet til:

fru Vibeke Salicath,

som

født Frisch;

frøken Margrethe Iversen, Hillerød; højesteretsassessor F.

Mourier, København (en fætter til Hartvig Frischs far); prak

tiserende læge Johan Lemche, Kongens Lyngby (gift med Hartvig

Frischs faster,
A.

forfatterinden Gyrithe Lemche) samt cand. mag.

Stockmarr, København.

som blev foretaget af sognepræsten, pastor Paludan-

Dåben,
Müller,

skete med den anmærkning, at "Anmeldelsen om Barnets

Fødsel skete først den 25de April".

Det havde man åbenbart

glemt !
Tre år efter,

i 1896, døde faderen,

skolebestyrer Frisch, og

moderen tog derefter varigt ophold i Hillerød med sin lille fa
milie .

De flyttede ind på Hansensvej,

tæt ved morfaderens bolig. Her

finder vi familien i forhuset til matrikel 20 f,

Hansens ejendom, ved folketællingen d.

1.

snedker

februar 1901, hvor

de bor sammen med deres tjenestepige Clara Eleonora Christine

Hansen.

Samme kilde anfører, at de flyttede til Hillerød fra
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Kongens Lyngby.

Allerede i 1898 var Hartvig Frisch begyndt i forskolen til

latinskolen.

Fra den tid stammer et fotografi, der viser ham

sammen med klassekammeraterne og lærerinden,
Dahl,

frk. Christine

der boede sammen med sine forældre i Helsingørsgade 29.

I 1902 gik rektor Iversen af fra sit embede og flyttede ind

i villaen på Petersborgvej 4. Huset erjedes af frk. Marie Mørk

og er i dag forstanderbolig for M. Mørks Skole.

Samtidig synes

Anna Frisch at være flyttet ind dér med sine tre børn, og dette

hus med dets rige familieliv blev i de følgende år et så vig
tigt udgangspunkt for Hartvig Frisch, at han gang på gang
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vender tilbage til det i sin erindring.

Også efter sin studen

tereksamen i 1910 vender han i ferierne hjem til Hillerød og

betragter huset her som sit naturlige hjemsted - indtil det
lille familiesamfund opløstes ved morfaderens død i 1918.

Hartvig Frisch med sin klasse, da han gik i forskolen til Den lærde Skole
på Sdr. Banevej. Lærerinden er frk. Christine Dahl. Hartvig sidder foran
hende - med matroskrave - som nr. 6 fra venstre. Povl Hoick er nr. 9 fra
venstre.

To forhold fra drenge- og ungdomsårene i Hillerød synes især at

have sat sig spor hos Hartvig Frisch:

egnens natur - og hjemmets

kultur.

Præstevang og Hestehaven var ikke bare herlige tumlepladser, men

kunne også give stof til ungdommelig poesi eller fantasifulde

lege,

som når broderskabet "Den Sorte Orden" samledes på Fantasi

øen eller andre hemmelige mødesteder.

Og hjemme hos morfaderen

kunne Hartvigs fantasi og ånd stimuleres ved romanlæsning,

og

hans klassiske dannelse kunne grundlægges ved studier i græsk,

latin og filosofi.
Med en far, der havde været tilhænger af Esfrups provisorie-

regering, med en morfar, der nok var frisindet, men dog en klas

siker af den gamle skole,

og i det hele taget med en baggrund i

det københavnske borgerskab kan det synes sært,

at Hartvig Frisch

tidligt blev vakt for sociale og demokratiske synspunkter.

nærmere vurdering af dette skal ikke forsøges her,

En

så meget
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desto mindre som en grundig biografi over Hartvig Frischs liv,

skrevet af lektor Niels Finn Christiansen, netop er på trapperne
og ventes udgivet i 1993 på Chr.

Ejlers Forlag.

Men her skal gives et lille eksempel på, hvordan Hartvig kunne
øve sig som politiker over for kammeraterne i ”Den Sorte Orden”:

Bag på et manuskript fra 1912, en tale ved en sammenkomst i denne

drengetidens broderskab, har Hartvig noteret et forslag om, at
Den Sorte Orden for fremtiden skulle være ”en politisk Klub, på

hvis Møder politiske Forhold debatteres,

og hvis Mål skal være

at udrette noget ad politisk Vej." Nedenunder har deltagerne
o

afgivet deres stemme. De tre andre tilstedeværende stemte - nej!
Blandt utrykte manuskripter, der i dag opbevares på Arbejderbe
vægelsens Arkiv,

ligger også nogle sider, hvori Hartvig Frisch

fortæller om sin barndoms legekammerater i Hillerød.

Når denne artikel skal slutte med en gengivelse af disse erin
dringer, er det for det første fordi de viser Hartvig Frischs

evner som en skribent,
stil.

der holder af at arbejde med sprog og

Og for det andet giver de et fornøjeligt og tidstypisk

billede af drengeliv i Hillerød omkring 1905.

Disse barndomsminder, der er skrevet allerede, da Frisch var ca.

20 år,

og har fået den lidt uforklarlige titel "Ørne Saga”, er

holdt i 3.

person:^

<...> Nu var han tolv Aar gammel og hele hans Liv var Leg.

Helst legede han Riddere,

og saa var han selv Ricard Løvehjerte;

Ricard Løvehjerte kaldte de ham derhjemme, men det lod han sig
ikke anfægte af. Han kom i Skole, da han var 5^ Aar gammel. Tid

ligere var han kun kommet sammen med sine to Søstre,

som han jo

nok kunde spille Helt overfor. Men nu var det Drenge, og saa
sank Modet jo lidt. Tidt, naar han havde faaet Klø i Skolen, gik

han paa Hjemvejen og udmalede sig hvordan han skulde have gjort,

og hvor mange Klø, han skulde have givet den anden, og naar han

saa kom hjem, var det ikke langt fra,
Helten.

at han atter følte sig som

Det gik daarligt med Lektierne. Hjemme legede han hele

Tiden og i Timerne fulgte han ikke med.

Sommetider indrettede han

det hele som en Kamp; han tænkte sig hele Klassen ride frem i et
Rytterchoc med vajende Faner og klingende Spil,

kom op, de døde. Ja,
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og alle de, der

saa kom der Liv i ham; han kunde høre Heste-

hovene dundre og Kuglerne hvine,

snart nær ved ham,

snart længere

borte. Men tilsidst - Bum, det var ikke langt fra at han skreg,

Kuglen havde ramt ham selv,

Illusionen brast, han skulde op og

vidste naturligvis hverken det ene eller det andetu

En side af Hartvig Frischs karakterbog fra 1899.

Den første Ven, han fik, hed Povl.5 Han boede paa Slottet,

for

hans Far var Museumsinspektør, og han var jævnaldrende med Hart

vig. Familierne kom sammen og Børnene derfor ogsaa. Povl var en
rolig stille Dreng, aldeles blottet for Fantasi;

som mindre var

han svag, og Hartvig kunde rigtig spille Helt overfor ham. De le
gede meget sammen særlig nede i Povls Bedstefars Have, og dengang
førte Hartvig altid an. Han kunde lave Buer og Pile, han kunde

bygge Huler, han var ikke bange for at faa vaade Ben; kort sagt,

han var en Helt.
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Det Aar, han fyldte 9 Aar, havde han haft en meget farlig Sygdom
og havde et Par Dage svævet mellem Liv og Død. Det var om Sommer

en, og samme Efteraar flyttede hans Mor sammen med Bedsteforældre
ne, der ogsaa boede i Byen.

Disse Forhold havde begge stor Indfly

delse paa ham. Han var blevet roligere og mindre overspændt efter

Sygdommen,

og han kom til at bo lige ved Siden af Frederik.

Frederik var, hvad man kalder en rask Dreng. Han havde en god For

stand og spillende Fantasi, var rask til enhver Idræt og alleveg

ne paa Færde. Han kunde fortælle en Løgnehistorie,

saa man ikke

kunde lade være at tro paa den, og uden at fortrække en Mine, og
naar Frederik med et lunt Blink i Øjnene sagde sit ”du er vel ikke

uvartig",

saa kunde man være vis paa, at man var uartig. Det

var noget helt nyt for Hartvig, men det tiltrak ham. De løb
begge hver Dag hjem sammen i det store Frikvarter og Venskabet

blev hurtigt sluttet. Nede i Frederiks Gaard ved en gammel Post

blandede de Blod,

der kom,

og selv om det blev lidt tyndt med det Blod,

saa gik det til med stor Højtidelighed.

I Frederik havde Hartvig fundet sin Overmand paa alle Punkter.

Han kunde fortælle Bedrifter,

som Hartvig gøs ved blot at høre

om, han kunde lege, han kunde slaas, og hvad der var bedst, han
kendte Skoven.

Skoven laa ikke langt borte, og Hartvig havde tidt været derude
paa pæn Spadseretur med Familien, men de gik kun paa Vejene. Fre

derik derimod gik næsten aldrig paa Vejene; han kendte Stier og
Aaer, hvis Tilværelse Hartvig ikke havde anet, og han lærte Hart

vig at gaa "bagom”, det vil sige bagom Teglgaardsøen langs et
Markskel, der førte lige ned til Skoven,
vejen,

i Modsætning til Lande

der gik paa den anden Side af Søen, men var noget længere.

Det var lutter Liv og Lystighed, naar Frederik og Hartvig legede
sammen i Skoven.

De klatrede i Træer, de sprang over Aaer, de bo

rede sig igennem Krattet, de holdt Turnering paa Engen, og en Dag

gik Frederik med Hartvig ud i "Hestehaven” og jagede efter Køer
og Heste,

som gik løs derude hele Sommeren.

Havde Hartvig før været barnlig og naiv,

saa tog Frederik alt

dette fra ham med et Ryk. En smuk Foraarsdag laa de sammen i

Græsset ved en Aa og plukkede Skovmærker. Frederik fortalte og
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Hartvig var lutter Øren.

Bort svandt alle Illusioner om Storken

og Nilen. Tiden gik og Foraarssolen sank efterhaanden paa Himlen.
Først i Skumringen kom de hjem, Hartvig 3 Timer for sent til Mid

dag. Der vankede Prygl, og naar Hartvigs gamle Bedstefader slog,
havde han en haard Haand. Den Aften var Hartvig ulykkelig som

aldrig før. Det var Livets Virkelighed, der dukkede op paa hans

Himmel som en mørk Sky. Det var første Gang, han rigtig troede,
Frederik løj, og han vilde modbevise ham.

Pludselig faldt det ham

ind, at hans Mor havde fortalt ham, hvordan hun havde sendt et

Telegram til Fader nede i Tyskland,
ligvis, der var Beviset,

dengang han var født. Natur

saa maatte det jo være Løgn.

Næste Dag i det lange Frikvarter stod Slaget. Frederik stod nok

der,

som om han havde alle Kort paa Handen, men Hartvig skulde

nok lære ham, at han havde Trumfes. Men næppe var Beviset ført,

før hele Frederik opløstes i et stort Smil. Hartvig dirrede af
Raseri - svar dog,

svar!

Frederik saa kun op og ned ad Hartvig:

"Naa saadan" sagde han.
Hjemme holdt de slet ikke af dette Venskab, og nede hos Povl

endnu mindre. De foreholdt ham, at han ikke maatte komme sammen

med ham. Men desmere Modstand de gjorde, desto varmere blev Ven
skabet .
Der var en til, Hartvig kom meget sammen med. Han hed Werner og
var Hartvigs Fætter.? De var saa meget i Familie med hinanden,

man kan være uden at være Sødskende,

thi Forældrene var dobbelt

besvogrede. De kom meget sammen og var tidt i Ferierne hos hin

anden. Werner var et halvt Aar yngre end Hartvig og en lille

Smule underlegen i Styrke. Werner havde ogsaa meget Fantasi, men

var noget mere nøgtern. Lige midt i deres stolte Ridderlege kunde
han pludselig faa Lyst til at lege Hest.

Saa skændtes de,

og Wer

ner, der ellers var godmodig,, blev hidsig og var saa ikke bange
for nogen eller noget. Werner holdt mest af at se til, men det
forstod han ogsaa. Han var fiks og saa godt ud, Hartvig var deri

mod klodset og kantet. Naar de skulde bygge Hule eller Fæstning,

maatte Hartvig altid lave Jordarbejdet, og mens han arbejdede og
blev snavset, gjorde Werner det lettere og stod i Rustning og

Mundering og saa flot ud. - Werner havde en Ivanhoe med Billeder,

og den elskede de. De skiftedes til at læse i den om Morgenen i
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Sengen,

og naar de legede Soldater paa det runde Spisebord, var

det Riddere og deres Svende. Og saa om Aftenen, naar Lampen var
slukket,

fortalte de den ene Historie efter den anden, den ene

vildere end den anden.

Snart selvlavede Ridderromaner,

snart fore

givne Skolehistorier, og standsede først, naar en Banken paa Væg
gen ved Siden af forkyndte, at Forældrenes Taalmodighed var slup
pet op. Naar Ferierne var forbi,
Breve til hinanden.

og de ikke kom sammen,

En Juleferie var Werner ude hos Hartvi’g.
en Dag,

skrev de

v

Povl kom ogsaa i Besøg

og de tre gik saa ud paa Mariebakken for at kælke. Men de

ikke blot kælkede, de legede ogsaa - naturligvis Riddere.

Povl

blev opflammet og om Aftenen sluttede de tre et Broderskab. Hart

vig var Ricard Løvehjerte, Werner Cedric og Povl Ivanhoe. Og Sag
en blev ikke derved. Kort Tid efter indlemmedes Frederik ogsaa,

og

efter ham flere andre. Hele Sagen eksisterede egentlig kun i Hartvigs Hoved. Han var med med Liv og Sjæl og troede det samme om

de andre. De havde en Skrift, de betalte Penge til en fælles
Kasse,

og efter Skoletid var de ude i Skoven.

hele i rent Virvar.

Snart endte det

Povl blev i den Tid optaget af en lille tar

velig Skolepige og kom slet ikke til deres Sammenkomster. Hartvig
blev rasende;

selv forstod han dengang slet ikke den Slags Til

bøjeligheder; han fandt dem uværdige for en ”Ridder"; Frederik,

der ikke var fri for en Gnist til samme unge Dame, pustede til

Ilden.

En skønne Dag endte det med et Slagsmaal mellem Povl og

Hartvig, der igen endte med Uvenskab.

Samtidig røbede Frederik

alt for lidt Interesse for det hele. Foreningen opløstes,

Pengene

deltes og Hartvig fjernede sig mere og mere fra Frederik. Det
blev godt igen med Povl,

som Hartvig syntes bedre og bedre om.

Det var ligesom om der var kommen Ro over ham, og hans Fantasi
var løbet træt. Han holdt mere og mere af at sidde ved sin Skri

vepult,

og kun nu og da meldte trangen til Skoven sig. Ridder

tiden var forbi,

og han blev flittigere,

saa det gik langt bedre

i Skolen. Der begyndte at komme noget vist pertentligt over ham,

et Træk af Ro og Orden,

som han i Grunden slet ikke selv syntes

om <...>"

Efter en kort omtale af endnu en legekammerat, Aage,

manuskriptet brat.
Asger Berg
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slutter

Undervisningsminister Hartvig Frisch var Prædikant
ved »Borgerlig Konfirmation«.

Konfirmander og Konfirmandinder,
unge vordende Mænd og Kvinder.
Nu træder I ud i Livet.
Man ønsker, at der bli’r givet
jer et Par Ord med paa Vejen.
Nu er I jo færdig med Legen,
og derfor her jeg fortæller
jer om, hvad det egentlig gælder,
naar Voksne I nu skal være.
Nu gælder det om at lære
den nye Stavemetode.
I véd, det tor jeg formode,
at alt med smaat bogstaveres,
hvorfra der dog dispenseres,
saa ofte der Anledning gives
til. at der med stort skal skrives.
De Tilfælde er saa mange,
at det maa I ikke forlange,
at jeg skal kunne erindre.
Men nu i de lange Vintre
maa Reglerne nøje studeres.

Det er svært, men det kan kaperes.
For lære, hvad der skal med lille,
det kunne I godt, hvis I ville,
og stave Arhus med Dulle,
det synes jeg ogsaa, I skulle,
men Aalborg skal ikke med Bolle,
og andre skal ogsaa beholde
deres Stavemaade med Aa*et.
Det haaber jeg, I har forstaaet.
For Øje der altsaa maa haves,
at alt med lille skal staves,
undtagen de Ord man vil hædre,
og hvor dc store er bedre.
Men een Ting maa I jo regne,
et her er, som alle Vegne,
Undtagelserne det svære.
Men det maa 1 se at lære.
Saa gaar det jo nok altsammen.
Og dermed Til Lykke!
Amen!

Det var i 1948, at Hartvig Frisch som undervisningsminister fik
gennemført den retskrivningsreform, der ”afskaffede" de store
begyndelsesbogstaver i navneord, ændrede aa til ä m. v. Karika
turtegning af Herluf Jensenius.
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Noter til Âsger Bergs artikel om Hartvig Frisch og Hillerød.

1. Der henvises til hæftet

"Hartvig Frisch og Hillerød", Hillerød

1951, hvori er samlet andre lokalt prægede bidrag om Frisch.
Hæftets indhold bygger på "Hartvig Frisch. Hans personlighed
og gerning",

red. Hans Hedtoft, 1950, men indeholder også et

nyskrevet mindeord skrevet af lektor Kaj Bredsdorff, Hillerød.

2.

Folketællingen 19Ô1, Rigsarkivet.

3. Hartvig Frischs Arkiv, ks.

27A, Arbejderbevægelsens Bibliotek

og Arkiv.
4.

"Ørne Saga",

5.

Povl Hoick,

sammesteds.

f.

1.

12.

1892,

søn af museumsinspektør Vilhelm

Hoick.

6.

Frederik,

ikke identificeret, bor tilsyneladende på Petersborg-

gården.

7. Johan Werner Iversen,

f.

14.

6.

1893,

søn af cand.mag.,

spektør Michael Iversen og hustru Asta,

in

født Frisch.

FRANSK VASK OG STRYGNING
Foretagender, hvor vask og strygning blev udført erhvervsmæssigt, er et eksem

pel på de mange typer kvindelige arbejdspladser, der bredte sig rundt om i
landet ved århundredskiftet.
Ovenstående billede viser strygestuen i Nikoline Marie Dockers "Vaskeri og

Strygeri" i Nyhuse. Etablissementet havde til huse i Frederiksværksgade 23, i

lejlighededen på 1. sal, der desuden rummede bolig for familien. Den omfattede
foruden fru Docker hendes mand, forhenværende landmand Morits Johannes Docker,

og deres tre voksne døtre.
Billedet er taget ca. 1911. Yderst til højre står Nikol ine Docker, og bag hende

til venstre ses den ca. 18-årige Karen Nielsen, senere Jacobsen. Hun var datter

af kartoffel handler Niels Nielsen og fru Anna og boede sammen med forældrene på

Kirkegårdsvej, nu Frejasvej. Forrest i billedet står Ingeborg Pedersen, der var

nabo til Karen Nielsen. Om kvinden bagerst til venstre vides kun, at hun hed
frk. Nielsen.

At være strygejomfru krævede håndelag og omhu. Fransk vask og strygning var vask
og strygning af det fine tøj, f.eks. manchetskjorter. En af fru Dockers bedste
12

Fransk vask og strygning.

kunder var i øvrigt overretssagfører Carl F. Raaschou, der brugte to skjorter
daglig.
Der var arbejde nok, og man blev ved, til man var færdig. Det kunne derfor blive

både sent - og mørkt - før Karen Nielsen og de andre kunne vende næsen hjemad.
De var bange for at gå forbi kirkegården i mørke, fordi de troede, at det spøgte.

Men heldigvis var Mads Vægter meget forstående. Når han så, at der var lys i vin
duerne, vidste han, at pigerne stadig arbejdede. Han ventede derfor med at sluk

ke gadelamperne, til han havde fulgt pigerne hjem.
Eva Holm-Nielsen
Kilder:

Mundtlige oplysninger fra Karen Nielsens datter, Bodil Jensen, Nyhuse.
Folketællingen 1911, Rigsarkivet.
Ingeborg Møller: Kunsten at være Huslig, Kbh. 1916.
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EN SAMLER FORTÆLLER

Jeg har to hobbies, og når de krydser hinanden, kan der
blive en historie ud af det.
Siden 1939

skrifter,

Jiar jeg samlet på jubilæums- og minde

og i dag har jeg 150-200 stk.

I 1955 begyndte

jeg at samle på gamle kort over Danmark.

Her er historien: Et gammelt kort,

"Frederiksborg

og Hillerød med nærmeste omegn", dateret 1859,er signe
ret J. H. Mansa. Jacob Henrik Mansa (1797-1855) var født

hvor faderen J. L. Mansa var slotsgartner

i Hillerød,

1794-1799.

Jacob Henrik Mansa blev dansk<

kartograf,

mest kendt for sit store kortværk over Dan

mark 1:160.000,
ne.

officer og

udarbejdet på grundlag af matrikelkorte

Endvidere udarbejdede Mansa en del andre kort, der

alle stod langt over de indtil da eksisterende kort og

bar viden om J. H. Mansas jernflid.

Jacob Henriks ældre bror, Frederich Wilhelm Mansa

(1794-1879) blev senere militærlæge i Helsingør.

Ifølge

Fredensborg kirkebog 1813-28 fik pige Ane Niels Datter

af Fredensborg den 11. maj 1817 et uægte barn. Barnets
fulde navn var Niels Frederik Wilhelm.
blev udlagt studiosus medicinæ

Som barnefader

Frederich Wilhelm i

Kjøbenhavn. Ane Kirstine Nielsdatter var ansat som

husjomfru hos slotsgartner J. L. Mansa, Fredensborg.
Hun blev gift som 35-årig med en snedkersvend på Fredens
borg Slot,

Jacob Ferdinand Hegel. De flyttede til Nødebo,

og her boede Niels Frederik Wilhelm Hegel til han som
10-12-årig blev sendt til København i huset hos kobber
stikker Oluf Olufsen og dennes kone Karen.

Efter konfirmationen kom Niels Frederik Wilhelm i
lære i det Brtlnnischske Bogtrykkeri,

der J. Deichmann havde tilsyn med.

som Gyldendals le

(J. Deichmann var svi

gersøn til Søren Gyldendal). Som 21-årig overtog han
Gyldendals forlagsforening, dernæst hele bogladen og pa
pirhandelen.
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I 1846 giftede Frederik W.

søster,

Jacob Hegel.
J.

Hegel sig med sin pleje

Elisabeth Ulrikke Eleonora Bagge.

I 1850,

De fik sønnen

på Hegels 33-års fødselsdag,

overlod

Deichmann ham forlagsvirksomheden, og under hans ledel

se blev Gyldendal Nordens største forlag. Hegel blev om

talt som den mest fuldendte forlægger i Norden, og han
drev forlaget til sin død i 1887. Derefter overgik det til

hans søn,

Jacob Deichmann Frederik Hegel (1851-1918).

I 1888 købte Jacob Hegel overberidder Neppes gård i

Jernbanegade,

fredensborg,

som under navnet Hegels Minde

blev taget i brug som rekonvalescenthjem for ubemidlede
kvinder fra Københavns kommune.

I 1980 besluttede Københavns kommune at nedlægge hjem

met.

Bygningen blev købt af Fredensborg-Humlebæk kommune

og indrettet til plejehjem. Det indviedes den 27.

septem

ber 1985.
Ivan Holm

Kilder:

Store Nordiske Konversationsleksikon, 1921
Hillerødbogen, 1948
Hegels Minde, ved Karen Lisbeth Poulsen, 1985
Gyldendal i fortid og nutid, 1956

J. H. Mansas kort over Frederiksborg og Hillerød:

Se forsiden.

"GADER OG VEJE I HILLERØD KOMMUNE"
Lokalhistorisk Forenings bog om gade- og vejnavnene,
i oktober,

der udkom

er blevet godt modtaget.

Vi markerede udgivelsen ved en reception på Ristorante la
Perla, hvor hovedparten af de indbudte gæster deltog.
Asger Berg og Margrethe Krogh Sørensen præsenterede bogen,

og 3-4 af de indbudte gav den gode ord med på vejen.
I FAHS,

Frederiksborg Amts Historiske Samfunds medlemsblad,

hed det i en anmeldelse bl.

a.:

"Bogen giver en grundig,

spæn

dende og ofte fornøjelig forklaring på gade- og vejnavnenes
oprindelse,

og som sådan er den en oplagt gaveide i forbindelse

med den tilstundende jul. Med et oplag på kun 1000 eksemplarer
kan man forvente, at bogen snart vil blive udsolgt.
tationen af bogen blev det lovet,

Ved præsen

at der i så fald ville komme

en ny udgave. Her kan der så måske blive plads til en grundigere
gennemgang af gadernes og vejenes udvikling,

eksempelvis hvornår
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de enkelte gader eller veje er anlagt (det nævner bogen kun
for enkelte vedkommende)

- et væsentligt og spændende styk

ke lokalhistorie.
....

Bogen er rigt illustreret med en række sjældne,

gamle fotografier.

De er absolut seværdige,

selv om man for

en dels vedkommende nok kan stille spørgsmål ved deres be
rettigelse i en bog af denne karakter.
....

vi her hår fået et vedkommende værk,

som forfatter

ne kan være stolte af og som bør få en meget stor og begej
stret læserskare. Forhåbentlig vil bogen også inspirere an

dre lokalhistoriske foreninger i amtet til at gakke hen og
gøre ligeså.

1 Helsingør er man allerede på vej".

Byens boghandlere meddeler,
je"

at salget af "Gader og Ve

forløber tilfredsstillende. Der er derfor grund til at

regne med,

at de ca.

300 eksemplarer, der endnu er på la

ger, vil være væk inden jul.
Bogen koster 148,00 kr.

JULEGAVEIDEER
Vi finder som den velvillige anmelder fra Helsingør,

at

den omtalte bog er en god ide som julegave - til både æl

dre og yngre.

Men vær i god tid med gavekøbet.

sent,

Skulle man komme for

kan man overveje at lægge et par andre af forenin

gens publikationer under juletræet.

Hillerød-Kalenderen 1993 er fremstillet ud fra samme
retningslinier som de foregående år:

En række gamle,

in

teressante billeder fra byen med en kort forklarende tekst.
Medlemsprisen for kalenderen er kr. 49.50 ved køb på

biblioteket.
Endelig erindres om foreningens lydbøger.

De nyeste er

Anders Uhrskovs "Kulturbilleder fra Hillerød og omegn 18491914? Lydbøgerne er omtalt i vort blad nr. 1992-2.
Prisen for Uhrskov-lydbøgerne er kr.

150 pr.

stk. De

kan fås på biblioteket hos Margrethe Krogh Sørensen.

ad
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VEJE OG STIER I HILLERØD KOMMUNE

Udarbejdelsen af den -foran nævnte "Gader og veje i Hille

rød kommune"
stier,

førte ofte til oplysninger om mindre veje og

som efter den lagte disposition ikke skulle medta

ges i denne bog.
Bag navnet på kommunens mange ubeboede veje og stier

kan der imidlertid ofte være et lille stykke lokalhistorie,

som kan forekomme lige så interessant som den beretning,
navnene på de beboede gader og veje fortæller.

Det er derfor tanken fra tid til anden her i bladet at

skrive om nogle af de veje og stier,

vi hidtil er gået u-

denom.

Da emnet imidlertid i endnu højere grad end for de stør
re færdselsårers vedkommende kræver et virkeligt lokalkend

skab,

opfordres foreningens medlemmer til at hjælpe os.

Vi bringer meget gerne små indlæg (eller hele artikler),
lige som vi vil være taknemmelige for telefonhenvendelser,

der

kan bidrage til at få registreret, hvad der ligger bag

vejenes og stiernes navne.

Efter udgivelsen af "Gader og veje i Hillerød kommune"
er de tre forfattere blevet gjort opmærksom på enkelte ve

je,

som andre synes burde have været omtalt i bogen.

Sådan

ne reaktioner er vi lydhøre overfor - og vi vil gerne, hvor

det falder i tråd med den linie, der er lagt for indholdet,

råde bod på manglerne ved her i bladet at skrive om veje,
der af den ene eller anden grund ikke er kommet med i bogen.
*
Gøgevænget,

en mindre sidevej til Frydenborgvej. Navnet må

sættes i forbindelse med "Gøgehus",

jen, nemlig ca.

der ligger nær ved ve

300 m vest for hjørnet af Frydenborgvej og

Gadevangsvej.

"Giøgehuus"

er en meget gammel beboelse.

Det er således

medtaget på Videnskabernes Selskabs kort over Nordsjælland
fra 1768.
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Endnu på det af Geodætisk Institut i 1960 udarbejdede
Nordsjællands Turistkort anføres navnet Gøgehusvej for
strækningen mellem den nuværende Fruebjergvej og Gadevang.
Selvsagt har navnet oprindelig været knyttet til hele den

del af Gadevangsvej,

der forløber vest for Gøgehus.

Det er usikkert, hvoraf Gøgehus-navnet kommer, men

det er næppe gøgen (kukkeren), der er tænkt på. Gamle

stednavne er almindeligvis meget prosaiske.
Den tanke har været fremsat, at der er en sammenhæng

mellem navnene Gøgehus, Goydam og Gøye.
Goydam er den vestlige del af den nuværende Fryden

borgsdam,

en lille sø ved "Gøgevænget",

der så sent som

på det nævnte kort fra 1960 vises som to adskilte søer:
Goydam og Frydenborgsdam.
Gøye-navnet kræver ikke nærmere omtale. Det er imid

lertid interessant at minde om,
Gøyeslægten,

at det (fra 1490erne) var

der ejede det Hillerødsholm, som lå, hvor

Frederiksborg Slot blev bygget.

(Man kan derfor med ret

te spørge: Hvad ville Hillerød være blevet til, hvis ik

ke Birgitte Gøye (i 1544) havde indgået ægteskab med Her
luf Trolle? En almindelig -rød-landsby som Ullerød,
rød og Børstingerød m.

De
bl.

a.

Skalle

fl.?).

af Gøye’rne ejede Hillerødsholms jorder omfattede

området med Giøgehuus samt Goydam,

har Gøgevænget.

og hvor vi nu

Det ville måske have været lige så rig

tigt at have kaldt den lille idylliske vej Gøyevænget.
Albrechtvej,

skovvej gennem Stenholts Vang, mellem Fredens

borgvej (ved Stenholt Hus) ogJespervej

(ved Jesperhus).

Vejen menes at have navn efter ærkehertug Albrecht
(Albert) VII af Østrig. Han levede 1559-1621, var søn af

den tysk-romerske kejser Maximillian II,

og han blev ef

ter sit ægteskab med den spanske kong Filip II.s datter,
Isabella,

i 1596 statholder i Nederland. Dette var på da

værende tidspunkt en spansk besiddelse.

Albrecht forærede i 1596 Christian IV to spanske hing

ste,

og denne gave er muligvis baggrunden for, at hans

navn er knyttet til en af Gribskovs mange fredelige skov

veje.
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Spåneltsvej,

en mindre sidevej

til Odderdamsvej i Grib

I området lå der tidligere en landsby (eller gård),

skov.

der er kendt
Sponholt,

tilbage til 1177.

Bebyggelsen benævnes i 1502

og navnet er bevaret i Sponneltshus (tidligere

Spaanildshus) ved Helsingevej i den del af Gribskov, der
hedder Gadevang.
Navnets betydning:

Spån kan være affald fra træfæld

ning eller spån til tækning af huse,

-elt = -holt = lille

skov.

Gadevang_Asyl_1892^1992x_Streger_til_et_virksomhedspor££®tx_redx_Bent_Christensenx_1992x_35_sx_2_krx_30x00.

Det er et fornemt lille hefte,

der er udsendt i anled

ning af Gadevang Asyls 100 års jubilæum: meget fint

papir og tryk,

tiltalende opsætning og gode billeder.

Man har valgt at lade 10-12 af de mennesker,

der på

den ene eller anden måde har haft tilknytning til asylet,

fortælle,

hvad institutionen har betødet for dem,

og det

giver tilsyneladende et udmærket billede af asylets be

tydning .
Men først skildres de første år,

og beskedent,

ikke mindst den pris,

for at få børnene passet,

hvor alt var småt
der skulle betales

mens forældrene gik på arbej

de .
På en af de første sider gives der også et indblik

i indholdet af den fundats,

af Guds Naade Konge til

som "Vi Frederik den Ottende

...." har konfirmeret. Det høj

tidelige dokument afsluttes med den kongelige bemærk

ning:

"Forbydende alle og enhver imod det,

vet staar, Hinder at gøre".

som foreskre
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Det er imidlertid især heftets sidste del,

der er in

teressant læsning for udenfor stående. Her læser man

,

hvad ihærdige borgere i Gadevang - med Asylet som udgangs

punkt - har formået at sætte i gang til gavn for alle i
den lidt isolerede (men ingenlunde tilbagestående!) del

af kommunen.
Allerede i 1930erhe blev der holdt søndagsskole i asylet og i 1970erne tog man i bestyrelsen fat på at ud

vide asylets virksomhed til andet og mere end, hvad den

gamle fundats foreskriver.
I 1975 oprettedes en interessegruppe for Gadevangs
børn og unge over 12 år.

Denne blev forløberen for Gade

vangs Ungdomsklub, der fik lokale i asylets hus.

En halv

snes år senere fik asylet og klubben fælles leder,

og man

har nu et tæt samarbejde med Gadevang Idrætsforening og
med beboerforeningen.

Visioner mangler det ikke på.

På ønskesedlen står e-

tablering af en vuggestue og køb af en større bus (i sam
arbejde med idrætsforeningen),

og der er nogle, der for

sig ser en sammensmeltning af asylet,

tennisblubben,

i-

drætsforeningen og sejlklubben samt etablering af et

svømmebasin og en vinterskøjtebane.

I Gadevang vil man

(og kan man?) det hele.

ad
Ove Rasmussen, Helsingørsgade 18, har nu samlet og udgivet sine

undersøgelser over Skomagergårdens historie. Under titlen "Træk
af Skomagergårdens historie.

1856t191_6"
i A4-format.
bladet

Ejendommen og dens mennesker fra

foreligger undersøgelserne som et hæfte på 54 sider

Et kapitel fra hæftet har været bragt her i medlems

(1991,3).

Det er et velskrevet,

fornøjeligt og præsentabelt hæfte, der

tydeligt bygger på grundige arkivstudier.
Vægten er lagt på en redegørelse for husets ejendomsforhold,
beboerne og deres familieforhold,

husets og lejlighedernes ind

retning og de skiftende erhvervsvirksomheder i Helsingørsgade 18.
Umiddelbart lyder det måske som lidt tørt stof, men Ove Rasmus-
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sens beretning er overalt krydret med interessante og tidstypi

ske træk, dels fra samtidens lokale aviser, dels med udblik til

Hillerøds historie og danmarkshistorien.

Hertil kommer gengivelsen af et rigt materiale af billeder,
kort og dokumenter, der både tjener som dokumentation,

liver op.

og som

Der ligger et stort arbejde, alene i at samle dette

illustrationsmateriale.

Hæftet er - skriver forfatteren i forordet - primært skrevet for
Rasmussen-familien . Men alle med interesse for Hillerøds historie

at det er spændende læsning.

vil finde,

Man kunne ønske sig flere af denne type ejendomshistorier.

AB

E^_vejL_Årbog_udgivet_af_Frederiksborg_Amts_Historiske_samfund ,

1292x-72_sr_=-krr_15OxOO.
Frederiksborg Amts Historiske Samfund har givet sin årbog titlen

"På vej",

idet alle bogens artikler omhandler eksempler på tid

ligere tiders trafik i Frederiksborg amt.
Dette tema knytter sig til det fælles udstillings- og for

midlingsprojekt,

som amtets seks egnsmuseer og Teknisk Museum i

Helsingør har gennemført i 1992.
Temaet anslås allerede på årbogens omslag, hvor man gengiver

det kendte udsnit af "Indkørslen til Hirschholm",

tegnet ca.

1825

af skolelærer Schjerbech.
Billedet viser bommen ved en af Hørsholms indkørselsveje.

I

sin tid var der tilsvarende bomme ved vejene ind til Hillerød

(Frederiksborg), men herfra har man ingen illustrationer,

der vi

ser, hvorledes bommene så ud.

I den første artikel skriver Jørgen G.

ne, altså om de lukkede veje,

Bertelsen om kongeveje

der her i Nordsjælland blev anlagt

fra Frederik Ils tid alene til brug for kongen og de mænd,

der

tjente ham.
Forfatteren har medtaget et billede, der viser de nuværende
rester af kongevejen fra Usserød til Fredensborg. Da kongevejene

jo så vidt muligt skulle være farbare året rundt,

er der grund
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til at regne med,

at de var sin tids bedste veje. Det interes

sant ved billedet er derfor, at det let leder tanken hen på en

nutidig smal og idyllisk markvej.

Imidlertid er billedet af en

jo ikke fuldkommen, når man ikke kan vise de gærder,

kongevej

volde eller grøfter m. v., der forløb på begge sider af vejen

for at forhindre uvedkommendes brug af den.
Carsten Hess skriver om Kongernes Færgested - Jægerspris
Færgegaard og SørenvFrandsens indlæg hedder ”På vej til havs”.

Her læser man bl.

a.

om den omfattende transport af kartofler

fra nordkystens småhavne til København, der spillede så stor en
rolle i forrige århundredes sidste par årtier.
I "Nordsjællandsk cyklisme i gamle dage"

sen)

(Lars Bjørn Mad

fortælles om de første cykler, der kom frem i sidste del

af 1800-tallet:

De umulige velocipeder ("væltepetere ”) og de

oprindelige cykler med to lige store hjul, men uden friløb.
Bremsen på disse var en træstang, der skulle trykke en træklods

ned på forhjulet.
Endelig har Ole-Chr. M.

Plum og Birger Wilcke med en længe

re artikel beskrevet Hundestedbanens historie.
Initiativet til oprettelsen af Hillerød-Frederiksværksbanen
kom naturligt nok fra sidstnævnte by.

Frederiksværks transport

mæssige forbindelse med omverdenen var helt frem til 1890erne
i hovedsagen blevet opretholdt med småskibe.
Frederiksværksbanen åbnedes i 1897,

og umiddelbart derefter

begyndte man i Hundested og andre steder på Halsnæs at arbejde

for en jernbane til Frederiksværk.
til at gå næsten 20 år,

Der skulle imidlertid komme

før Hundestedbanen kunne begynde drif

ten.

Dette skete i december 1916. Det var naturligvis nærliggen

de at søge et tæt samarbejde med Hillerød-Frederiksværk-strækningen,

og et sådant fik man da også fra starten, og snart o-

vertog Frederiksværksbanen driften og vedligeholdelsen af den
nye bane.

Først i 1943 blev de to private driftsselskaber slå

et sammen til det nuværende Hillerød-Frederiksværk-Hundested

Jernbaneselskab.

*

Årbogen afsluttes med en kort formandsbeberetning, i hvilken

det nævnes,

at det oprindelig var planen at udsende "På vej"

allerede i foråret 1992. Artiklerne skulle have tjent som op

takt til de omtalte udstillinger på amtets egnsmuseer.
Man må håbe,
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at de økonomiske vanskeligheder,

der har for-

sinket udsendelsen,

vil blive overvundet,

således at der fort

sat kan udkomme en stor og lødig årbog fra Frederiksborg Amts
Historiske Samfund.
Hvis nærværende blads læsere fra tid til anden finder det

oplivende at læse andet og mere,

end det vi her beskæftiger os

med, altså vil se lidt ud over den hjemlige kommunes lokalhisto

rie, kan årbogen anbefales.

Støt det mere end 80 år gamle hi

storiske samfund ved at blive medlem eller ved at købe dets år

bog.
ad

LOKALHISTORISK FORENING I HILLERØD KOMMUNE

MED STØTTE FRA:
C.A. Andersen malerfirma - Baltica Finans - Bikuben - Borg & Green - Dansk Lokalhistorisk Forening - Den Danske
Bank -Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg - Grafisk Center Hillerød - FO Arbejdernes Fællesorgani
sations Byggeaktieselskab - Frederiksborg Amts Avis - Hillerød Bibliotek - Hillerød Kommune - Hillerød Posten
-Høvelt Electric - Jyske Bank - Ristorante La Perla - Lokalbanken - Nykredit - Ullerød Brugsforening - Unibank
-Wiibroes Bryggeri.

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

