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Frederiksborg Slot set fra Fangetårnet. Malet (tf Heinrich Hansen før branden i 1859. - Det
Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Kongelige formælinger på Frederiksborg
ctf Eva Holm-Nielsen

Som kongelig bryllupskirke har Frederiksborg Slotskirke ingen egentlig
tradition. To bryllupper er det blevet til inden Prins Joachim og Alexandra
Manleys vielse den 18. november 1995. Det første fandt sted i juli 1752, da
Frederik V blev gift med sin anden hustru Juliane Marie af BraunschweigWolfenbüttel.1 Det skete kun syv måneder efter, at hans første dronning,
Louise, var død efter en operation.
Det andet bryllup fandt sted godt 100 år efter, da den sidste ætling af den
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oldenborgske stamme, Frederik VII, i største hemmelighed og uden forudgående
godkendelse af statsrådet, lod sig vie til venstre hånd til den tidligere
balletdanserinde og modehandlerske Louise Christine Rasmussen, grevinde
Danner, som havde gjort hans bekendtskab helt tilbage i 1830erne, og som han
havde levet under samme tag med i to et halvt år.
Frederiksborg Slotskirke blev taget i brug 1617 af Christian IV som
kongehusets private kapel;men har desuden været sognekirke for Hillerød. Efter
enevældens indførelse i 1660 blev slotskirken valgt som salvingskirke for de
enevældige konger. En salving var den indvielse, dvs. den helliggørelse ved
påsmøring af salve, som kirkens overhoved foretog, når en konge skulle
indsættes som regent, og som afløste de tidligere kroninger. Seks konger er
blevet salvet i kirken. Christian V var den første, og det skete den 7. juni 1671,
mens den sidste salving fandt sted den 28. juni 1840, da Christian VIII blev
konge. Men med folkestyrets indførelse i 1849 ophørte denne tradition.
For at vende tilbage til Frederik VII tænkte han på at lade sig vie til Louise
Rasmussen allerede, da han besteg tronen i 1848, men hans nærmeste venner
fik han fra det.21 marts 1849 meddelte han officielt konseilspræsident Moltke
sin plan. Ministeriet fik det imidlertid forhindret under henvisning til de
forestående forhandlinger om arvefølgen. Men da disse var godt i gang, og da
udstedelsen af Grundloven havde skaffet ham stor folkeyndest, og da endelig
slaget ved Isted var ovre, mente kongen, at landets forhold tillod, at han ægtede
sin Louise. Efter to mislykkede ægteskaber - det første med Frederik Vis datter
Vilhelmine, det andet med prinsesse Mariane af Mecklenburg-Strelitz - følte
han, at forbindelsen med hende kunne holde. Hun havde en gavnlig indflydelse
på ham og kunne holde ham fra at følge sin tilbøjelighed til stærke drikke og et
udsvævende liv.3 Alligevel gjorde man alt for at forhale det. Man havde også
forsøgt at få Louise til at overbevise kongen om, at vielsen burde udskydes.
Men hun svarede, at det var kongen, der måtte træffe afgørelsen, hun ville ikke
modsætte sig det. Kongen truede med at abdicere, hvis ikke han fik sin vilje:
"Hende til Kone eller jeg er ikke Konge mere!"
Kongen havde anmodet grev Moltke om at være forlover, men i et brev af
26. juli 1850 undskyldte denne sig, idet han endnu en gang bad kongen
overveje.
Når vielsen skulle foregå på Frederiksborg og ikke i København skyldtes det,
at Frederik VIIs forsøg på at få Louise accepteret af de meningsbærende kredse
ikke lykkedes. Det københavnske borgerskab ville ikke vide af hende, og
forholdet mellem kongehuset, aristokratiet og diplomatiet var spændt. Det
skyldtes ikke blot, at hun var af simpel herkomst. Men til alles forargelse
vedblev hun med at se sin tidligere elsker, Carl Beding, som i øvrigt var far til
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Interiør fra Frederiksborg Slotskirke, malet af F. C. Lund 1858. Altertavlen er erhvervet i
1606 hos guldsmeden Jacob Mores i Hamborg. Den er af ibenholt, udsmykket med
sølvrelieffer. Compeniusorglet stod på daværende tidspunkt på Frederiksberg Slot, men blev
i 1868 flyttet tilbage til Frederiksborg Slotskirke til sin oprindelige plads over alteret. - Kong
Frederik VIVs Stiftelse paa Jægerspris.

det barn, hun i største hemmelighed fødte i 1841, og som straks blev sat i pleje.
Ved at flytte til Frederiksborg kunne kongen og hans ”dronning” færdes uden
i samme grad at være udsat for nærgående kritik. Berling, som Frederik VII
havde kendt siden ungdomsårene, fulgte med. Kongen satte stor pris på ham og
gjorde ham ved tronskiftet til sin privatsekretær og generalsekretær for
Civillisten. I 1849 blev han ydermere udnævnt til kammerherre.
Søndag den 4. august 1850 kl. 17.30 ankom så kongen med følge til
Frederiksborg for at forberede brylluppet. Dagen efter indfandt overhofmarskal
J. G. Levetzau sig. Om tirsdagen var der travlhed i kirken i anledning af
kongens formæling dagen efter,4 og samme aften ankom den 75-årige
konfessionarius, biskop J. P. Mynster sammen med sin tjenestekarl Peter.5 De
blev indlogeret på henholdsvis 3. og 5. sal på slottet. Mynster var egentlig
optaget af visitats, og familien lå på landet. Han havde fået beskeden nogle få

5

6

dage før og var overrasket over kongens hastige beslutning.
Da han og kongen havde altalt det nødvendige angående vielsen, var der
"Kammerspise" i slottets havestue. Her deltog også grevinde Danner,
staldmester Roepsdorff, Berling og Bibow, som var kongens adjudant.
Grevinden sad imellem kongen og Mynster, "og der forefaldt intet upassende,
hun var bevæget, talte med, og yttrede iblandt andet, at Kongen var saa god
imod hende. Kongen kaldte hende Du".6
En vigtig kilde til belysning af stemningen omkring brylluppet er et privat
brev, som Mynsters hustru, Fanny Mynster, skrev til parrets ene datter, Betty
Paulli, gift med stiftsprovst J.H. Paulli, dagen efter vielsen. Hun var naturligvis
helt opslugt af de pikante nyheder. Og brevet, der indeholder mange detaljer,
cirkulerede tilsyneladende i familien.
Vielsen mellem den 42-årige konge og hans 35-årige elskerinde foregik
onsdag den 7. august 1850 kl. 12 for "lukte Døre, med Orgelspil". Ved orglet
sad organist Müller.7
Hofjoumalen, som blev ført af hoffoureren, gjorde følgende notat om dagen:
"Arveprinsen og Hofcavalererne kom hertil. Kl. 1 serveredes Chokolade, Win
etc. i Kongens Gemakker. Kl. 5 var Kngl Taffel 27 Couverts i Arveprinsens
forrige Værelse.8 Efter Taffelet tog enhver til sit". Med en anden skrift er
tilføjet: "Hs. Majestæt Kongen blev i Dag formælet til venstre Haand med Hds
Naade Grevinde Danner, Biskop Mynster forrettede Vielsen i Frederiksborg
Slotskirke. Ingen uden Cavalereme vare tilstede. (Arveprindsen førte Kongen
og Overhofmarskallen Grevinden til Alteret)".9
Medlemmerne af kongehuset ignorerede vielsen, bortset fra Frederik VIIs
farbroder, arveprins Ferdinand, som var forlover. Ferdinands velvilje til at
påtage sig hvervet havde efter sigende noget at gøre med hans evindelige
pengesorger. Den franske gesandt i København, M. Dotézac, udtalte ligefrem,
at arveprinsen havde fået 500 rigsdaler for sin ulejlighed. Selv mente arveprins
Ferdinand, at han ikke kunne undslå sig af hensyn til deres "FamilieVenskab".10
Ved vielsen havde kongen sin generalsuniform på, medens grevinde Danners
kjole var af mørkeblåt fløjl med blanke ærmer. Desuden bar hun en
brilliantbroche.
Hun blev ført op til alteret af overhofmarskal Levetzau. Ceremonimester
Ahlefeldts hustru Antoinette, født komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs, og amtmand

På venstre side Grevinde Danner i sin brudedragt, malet af David Monies 1850, kort efter
brylluppet. - Kong Frederik VIVs Stiftelse paa Jægerspris.
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over Frederiksborg amt, greve Knuths hustru Frederikke Sophie, født Løvenørn
- sidstnævnte boede i øvrigt pä slottet i Slotsherrens Hus - måtte ifølge Trap, der
ikke selv var til stede, ”bide i det sure Æble og være Brudekoner".11
Grevinden havde to forlovere, adjudant P.M. Bülow og kongens livlæge, dr.
Lund.
Parret sad på to stole foran alteret, og vielsen foregik ved, at kongen gav
hende sin venstre, hun ham sin højre hånd. Det var et morganistisk ægteskab til venstre hånd - hvilket betød, at hun og eventuelle børn ikke kom til at dele
kongens privilegier og rettigheder. Hun giftede sig med ham som privatperson,
ikke som konge. Hun blev dog i dagens anledning ophøjet til lensgrevinde.
"Hun var meget bevæget og sagde, at det var mere end hun havde kunnet
vente”, og kongen var glad og syntes, ”at Handlingen havde været gandske
tilfredsstillende".12
I sin tale til brudeparret fik hun en forsmag på den kritik, som siden altid
lurede på hende i de kredse, biskoppen tilhørte. Biskoppen appellerede til den
forstand, han vidste, hun var i besiddelse af, og han håbede, at hun ville "hæve
sig og ved sit paafølgende Liv søge at bringe det tidligere i Forglemmelse”.13
Mynster var modstander af kongens ægteskab, og nogle troede, at han
ligefrem var blevet bestukket til at vie parret.14 Når han til manges skuffelse
påtog sig opgaven, skyldtes det, at han trods alt foretrak en legitim forbindelse,
hvor uværdig den end måtte være, frem for et liv i synd. Han ønskede, at
efterverdenen skulle kende hans opfattelse af denne embedshandling. Derfor
skrev han et tillæg til sine Meddelelser om mit Levnet fra 1854, hvori det bl.a.
hedder: ”... Dersom jeg havde anset det for urigtigt at forrette denne Vielse,
skulde intet have formaaet mig dertil; og det vilde have været mig et meget
ringe Offer at opgive min Stilling som Konfessionarius, dersom dette i denne
Anledning var blevet fornødent". 15 Det havde også haft indflydelse på hans
beslutning, at arveprins Ferdinand var til stede ved vielsen. Brylluppet tog på
Mynster, som "var lidt dårlig af Hede og Anstregelse", da han sent samme aften
kom hjem. Desuden havde han mavepine dagen efter.16 Var det mon den gode
mad, eller var det det psykiske pres, der var årsagen?
Arveprins Ferdinands gemalinde, arveprinsesse Caroline, tilgav aldrig biskop
Mynster, at han viede parret. Det fortalte hun mange år senere Mynsters datter,
fru Paulli, som svarede: "Det gjorde han, Deres kongelige Højhed, fordi
Arveprins Ferdinand var Forlover!".
Umiddelbart efter vielsen var der kur på slottet, hvor der blev serveret vin
og chokolade i kongens gemakker. Her præsenterede kongen grevinde Danner
for hoffet som sin ægteviede hustru,17 og kl. 17 var der taffel med 27 kuverter.
Kongen førte grevinde Ahlefeldt og arveprinsen grevinde Danner til bords.
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Mindeblad med gengivelse af scener fra grevinde Danners liv med kongen, udgivet
umiddelbart efter hendes død i 1874. I midten vielsen, hvor en ukendt kunstner har forsøgt
at genskabe situationen (med ryggen til arveprins Ferdinand kog yderst til venstre Beding).18
I hjørnerne de to slotte, Jægerspds og Skodsborg, som kongen købte til hende, hhv. 1850 og
1852. Desuden scener fra hverdagslivet, bl.a. sejltur på Øresund. Nederst grevinde Danner
i sorg ved kongens dødsleje og ved hans kiste. Forneden hendes egen gravsten ved Jægerspris
Slot. - Det kgl. Bibliotek.

Gæsterne var, foruden de førnævnte, kabinetssekretær Bluhme, L.N. Scheele,
generaladjudanterne Schiøller og Irminger, Blücher, Fensmark, staldmestrene
Roepsdorff og Haxthausen, Berregaard og Rømeling, kammerjunkerne Smidth
og Kjær. Desuden kan nævnes professor Andreas Kolberg, der underviste
kongen i tegning. Han var i ægteskabets første år en skattet gæst ved hoffet,
men faldt senere i unåde, fordi han bragte sladder til København.19 Endelig
nævnes overauditør Becker.
9

Bryllupsbægeret med indskriften: GIVET AF FREDERIK VII I TIL SIN HÖJTELSKEDE
GEMALINDE I SOM BRUDEGAVE D 7de AUGUST 1850 samt en kamé med profilportræt
af kongen. På modstående side kongens spejlmonogram i diamanter. På låget en kongekrone,
besat med diamanter og rubiner. - Kong Frederik VITs Stiftelse paa Jægerspris.

Om bruden udtalte arveprinsen senere, at hun var meget veltalende "og slet
ikke forlegen".20 Og han udbragte brudeparrets skäl.
Kongen forærede grevinden et kostbart diamantsmykke bestående af diadem,
halskæde, øreringe og broche. Han gerne ville have, at hun skulle bære det ved
taflet, men det ville hun ikke, så i stedet viste han det frem for gæsterne. En
anden af Frederik VIIs bryllupsgaver var et guldbæger, udført af A. Michelsen,
og en tredie gave var en vifte, som havde tilhørt Anna Sophie Reventlow,
Frederik IVs ikke-fyrstelige dronning. Med viften viften fulgte et digt, som
kongen, der havde en lille poetisk åre, havde skrevet til dagen:
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Min Hustru og min tro Veninde,
Ifald min Gave vandt din Smag,
Saa gem den som et venligt Minde
Om din og Kongens Bryllupsdag.

Om ogsaa Tiderne skal skifte,
Saa vil du mindes med Behag
Det lille Vers og denne Vifte,
Jeg gav dig paa din Bryllupsdag.

Vi leve vil for Fred og Lykke,
Vi leve vil for Danmarks Sag.
Gid Danmark ej faa mere Skygge
End vi paa denne Bryllupsdag/1

Brylluppets uofficielle karakter betød, at kongen ikke lod det komme til
offentlighedens kendskab, ligesom regeringen ikke udstedte noget aktstykke,
som gav meddelelse om begivenheden.
Vielsen står anført i Kirkebogen for Frederiksborg Slotssogn, men som en
tilføjelse uden for nummer. De sædvanlige oplysninger om eventuelt tidligere
ægteskab er gjort meget kortfattede, idet der henvises til, at vielsen, i øvrigt
ifølge biskoppen, er indført i ministerialbogen for Christiansborg Slotskirke.
Et stadig eksisterende minde om Frederik VIIs tid ses i Slotkirkens sydlige
karnapvinduer. Kongens kronede monogram og hans valgsprog findes på nogle
af de glasmalerier, der blev sat op her i 1855-57.22
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Årets hus i Hillerød 1995
Vibeke Dalgas9 tale

Igen i år har bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening spurgt mig, om jeg ville
hjælpe til med at finde frem til årets hus. Jeg sagde straks ja - selv om jeg nu bor
i Sverige på grund af mit arbejde ved Lunds universitet. Bare rolig - jeg
glemmer ikke Hillerød, og jeg bliver aldrig svensker!
Vi har set på mange gode og interessante forslag til årets hus. En fælles
nævner for flere af forslagene har været en ny og stærk interesse for byboligen at bo i det urbane miljø enten i et ældre restaureret hus eller i nye og/eller
moderniserede bebyggelser. En anden fællesnævner er byboligemes varierede
karakter og eksperimenter med boligformerne: Andelsboliger, ungdoms
boliger, ældreboliger m. v. Denne nye opmærksomhed omkring byboligen ser
vi som en meget positiv tendens for Hillerød.
Et problem, som vi er stødt på, er, at friarealerne og opholdspladserne ikke
altid holder samme standard som husene. Er det blevet for dyrt og besværligt
at holde omgivelserne - eller har vi glemt, hvor vigtige gård- og havemiljøeme
er for helhedens kvalitet? Måske skal vi tænke i nye baner, give beboerne større
ansvar for vedligeholdelsen og udvikle mere robuste og alligevel smukke og
attraktive omgivelser? Disse åbne spørgsmål sender vi videre til alle, som er
involveret i kommende projekter.

Efter besigtigelse og nøje gennemgang af det projektmateriale, som venligst er
stillet til rådighed for os, er der ingen tvivl i vore sjæle: Som "Årets hus i

Hillerød, 1995" udpeger vi de nye ældreboliger ved Grønnegade.

Ældreboligerne i Grønnegade - Årets hus 1995.
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De 48 ældreboliger, fordelt pâ 8 to-etagers ”byvillaer” udgør sammen med
ældrecentret et samlet anlæg beliggende syd for Grønnegade i det gamle
Nyhuse. Det er boligerne og omgivelserne, vi især vil fremhæve gennem
tildelingen af årets arkitekturpris. Begrundelserne er følgende:
1. Det er forfriskende og morsomt, at ”byvillaen” har fået en renaissance i
Hillerød. Hillerød har en lang og stærk villatradition og smukke gamle
villakvarterer. De 8 byviliaer danner sammen med ældrecentret overgang
mellem den tættere bebyggelse nord for Grønnegade og de mere åbne og
grønne kvarterer mod syd. Bebyggelsesplanen har en klassisk stram komposi
tion, der støtter Grønnegades gadebillede og alligevel åbner sig med grønne kig
mellem husene. Det mest morsomme er måske, at bebyggelsesplanen har sit
forbillede i en meget kendt og besøgt bebyggelse i Berlin, hvor en gruppe
”postmoderne” arkitekter, med Rob Krier i spidsen chokerede hele Europa
med deres utraditionelle og alligevel enkle og smukke arkitektur nær Tiergarten
under den store IBA-udstilling i 1987.
Men tro nu ikke, at ældreboligernes arkitekter bare har kopieret et projekt.
De har hentet inspiration udenlands - som danske arkitekter så ofte har gjort og omsat ideerne til dansk tradition, skala, materialer og bymiljø på allerbedste
måde.
2. De 8 byvillaer er velformede og veltegnede. Materialevalget er helt i tråd
med lokale traditioner og skalaforholdene naturlige på stedet.
3. Hver af byvillaeme har en meget omhyggelig og vel gennemarbejdet
indretning. I den fælles entré findes trappe, elevator og depotrum. Lejlig
hederneer handicap-venligt udformede og alle boliger har terrasseeller balkon
og gode sol- og udsigtsmuligheder.

4. Haveaniægget mellem husene og ældrecentret har en samlet haveplan med
en fin kombination af små og store rum, stier og adgangsforhold. Hvis
haveanlægget får gode muligheder for at udvikle sig med tiden, kan om
givelserne blive en særlig kvalitet for bebyggelsen.
5. Sidst - og ikke mindst - hele anlægget bestående af ældrecentret og
byvillaeme har meget lidt tilbage af det institutionspræg, som kendetegnede
mange tidligere anlæg. Her er de bedste muligheder for at behandle ældre
mennesker med respekt og give dem en selvfølgelig indflydelse på deres hverdag
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og omgivelser som aktive medborgere i Hillerød.

Arkitekterne, som har stået for byggeriet, er Mangor og Nagel A/S v/ Torben
Nagel. Rådgivende ingeniørerer Dominia A/S, og havearkitekten Per Kiowsky
har stået for bearbejdelsen af haveplanen. Mange andre aktører har naturligvis
været indblandet undervejs fra de første byplanideer til det endelige resultat,
som vi ser i dag. Vi gratulerer arkitekterne, alle medvirkende, Hillerød
kommune og alle de gamle, som kommer til at bo her, med en hyggelig og
menneskelig bebyggelse.
Et ønske for fremtiden er at haveanlægget får lov til at udvikle sig med små
haver til beboerne, oplevelser og muligheder. Måske bliver der f. eks. en dag
råd til det væksthus, som oprindelig var planlagt?
Hvor den fine bronzeplade skal sidde, tør jeg ikke sige, men den gælder alle
8 byvillaer. Mon ikke arkitekterne kan hjælpe med til at finde en god løsning
på det problem?

Kommentar til artikel bragt i forrige medlemsblad
En kommentar til følgende afsnit af Peter Christensens artikel ”Om kirker og
kirkegårde i Hillerød” i foreningens medlemsblad 1995-3:
Blandt dem, der blev begravet på den gamle kirkegård, var orgelbyggeren Esajas
Compenius, der døde i Hillerød 1617 under arbejdet med opstillingen afdet berømte
Compenius-orgel i Frederiksborg Slotskirke, l stensætningen (støttemuren) foran
Ting-og Arresthuset blevi1950’eme afHillerød kommune opsat en mindetavle med
indskriften:
Orgelbyggeren Esajas Compenius
døde i Hillerød i året 1617 og
blev begravet på dette sted.
Denne mindetavle blev opsat i støttemuren i 1960, og jeg fik som opgave af
daværende stadsingeniør H.Lund Andersen at sørge for støbningen og
opsætningen. På det tidspunkt var jeg som ung byplanarkitekt flyttet til
Hillerød for at assistere professor Peter BredsdorfT med byplanarbejder i
Hillerød og Frederiksborg Slotssogns kommuner. Peter BredsdorfThavde på
det tidspunkt travlt med egnsplanarbejdet i København og mange andre store
opgaver.
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Lund Andersen bad mig kontakte den gamle møbelsnedker Borella-Hansen,
der havde sin forretning på Torvet i det gamle posthus lige overfor støtte
muren. Det var Borella-Hansens ide, at der skulle opsættes en mindeplade, og
det var ham der skænkede pladen. Fra sit vindue over butikken kunne han se
over på støttemuren, og han vidste præcis, hvor pladen skulle sidde, og han
havde tænkt nøje over, hvad der skulle stå på den. Vi diskuterede lidt - husker
jeg - om der skulle stå et skriftsted eller andet, men det ville Borella-Hansen
ikke have. Han var et uhyre beskedent menneske og mente, at den enkle tekst
talte for sig selv - og det må jeg give ham ret i.'
Pladen skulle støbes i bronze, og så blev jeg sendt ind til bronzestøber
Rasmussen i København for at bestille pladen og sørge for en smuk påskrift.
Det var en spændende oplevelse at få lov til at kigge ind i bronzestøberens
værksted. Det var som at se et guldaldermaleri fra billedhuggerens atelier.
Pladen blev leveret og opsat som aftalt, og gamle Borella-Hansen var godt
tilfreds.

Vibeke Dalgas (tidligere Fischer Thomsen)
professor i arkitektur ved Lunds universitet

Hillerød-kalenderen 1996
Igen i år har foreningen udsendt sin kalender. Den koster kr. 74,50 og kan
købes på Hillerød Bibliotek samt hos byens boghandlere.

Julekort med Hillerød-motiver
Lokalhistorisk Forening genudsender i lighed med i fjor to julekort, hvis
oprindelse går tilbage til ca. 1910. Kortene er fremstillet som dobbeltkort.
De er pakket i poser å 4 stk. - 2 nye kort (se modstående side) og 2 kort fra i
fjor - med tilhørende kuverter.
Kortene kan købes på Hillerød Bibliotek og hos byens boghandlere, og
prisen pr. pakke er kr. 24,00.
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HØJSKOLEBLADET
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1402

Ved Frederiksborg Højskoles Indvielse
den 16. Oktober 1895.
Her, hvor Abbed Vilhelms skønne Virke

Her et Virke nyt med Haab vi rejser

stod saa venligt i den svundne Tid
med sit Kloslerhus og medisin Kirke

i den samme Aand for samme Sag,
skønt det ej med Spir og Taarne knejser,

viet ind, men ej til Døgnets Strid, —

Fredens stille Gerning her blev øvet

tro vi dog, at under Virkets Tag
Fadres Aand vil mildt os overskygge,

i det lune, fromme Klosterbjem,

signe Værket, som her øves skal,

og hvad her af Mænd blev trofast prøvet,

saa det kendes, vi er med at bygge

det til Folkegavn bar vidre frem. —

Danmarks sommerlyse Fremtids Hal.

«

Frederiksborg Højskole

»Sand Oplysning« være Skolens Løsen,

Danmark, ofte blevet kaldt »den gamle«,

Lys, som ejer Varmens ægte Glød,

trænger til, at Kræfter kaldes frem;

Lys, som lokker Sindet ud af Døsen,

gid den Ungdom da, som her sig samle,

som gør Sjælen sund og Kinden rød.

lære maa at bygge Fædres Hjem;

Modersmaalet, som er Lysets Kilde,

bygge tro og ærligt paa det jævne,

som os bringer om det bedste Bud,

under Lyset fra det største Væld;

lad i Ord og Sang det aarie, silde

da med Haab vi end kan fremad stævne

klinge varmt og kønt sig folde ud.

mod vort Maal — til Fædrelandets Held.

L. N.
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1 forbindelse med 100-års jubilæet på Grundtvigs Højskole Frederiksborg i
forrige måned kom der dels i de to jubilæumsskrifter, der omtales side 21, dels
ved udstillingerne på Hillerød Bibliotek og på Højskolen mange billeder frem
fra skolens første tid - billeder, som det i nogle tilfælde var vanskeligt at
tidsfæste nøjagtigt.
Sandsynligvis er det fotografi, der vises her, det ældste eksisterende. Det blev
bragt i "Højskolebladet" den 1. november 1895, og at det må være taget før
selve indvielsesdagen den 16. oktober, ses af, at den flagstang, som på denne
dag (og senere) stod foran hovedindgangen, ikke er med.
Holger Begtrup skrev i skolens årsskrift 1920: "De raa Vægge i Øvelseshuset
var dækkede med Grønt og Blomster. Et Flag, som vi havde faaet afAskovelever,
vajede paa en Stang, der var 32 Alen høj. Den var gjort afen Gran fra Gribskov og
givet mig af Gaardejer Chr. Nielsen i Høbjerg. Omkring Flagstangen havde
Klodsko v plantet en halv Snes rodløse Graner, som blev staaende hele Vinteren og
gjorde det ud for have saa længe".
Det nævnte Øvelseshus (gymnastiksal) er træbygningen t.h., der tydeligvis
ikke var færdigt, da billedet blev taget. Og verandaen foran "havedøren" ved
Begtrup-familiens private dagligstue (bygningens østside) var også en af de
ting, der måtte vente. Om planeringen af arealet omkring den nye skolebygning
blev nået før indvielsen, har vi tilsyneladende ingen meldinger om i dag.
Det hyldestdigt, som kan læses i "Højskolebladet", er en af de tre sange, der
var forfattet til indvielsen. L.N. står for højskolelærer Lars Nielsen. Han havde
været ansat på Hjørlunde Højskole umiddelbart før denne lukkede i 1893 på
grund af manglende elevtilslutning.
A.M.

Lokalhistorisk Forenings udgivelser
Eva Holm-Nielsen, Anton Mariegaard og Margrethe Krogh Sørensen:
Gader og veje i Hillerød Kommune, 1992 - kr. 148.
Småskriftserien:
1. Eva Holm-Nielsen: Hillerød Borgerstiftelse 1867*1992, 1992 - udsolgt.
2. Vibeke Dalgas, Lisbet Schacht Hansen, Anton Mariegaard og Margrethe
Krogh Sørensen: Støberihallen, 1993 - kr. 25.
3. Eva Holm-Nielsen: Hverdagsliv i Hillerød under Besættelsen, 1995- kr.30.
4. Anton Mariegaard: Højskole i Hillerød i Hundrede År, 1995 - kr. 65.
fortsættes næste side
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Foreningens udgivelser fortsat fra forrige side:

Hillerød-Kalenderen 1987-89 og 1991-96. 1996-kalenderen koster kr. 74,50.
Lydbøger:
Bysvenden fortæller kr. 250. Bysvenden fortæller videre kr.250. Brudstykker
af Hillerøds historie l-lll kr. 100 pr. del. Handel i Hillerød kr. 100.
Kulturbilleder fra Hillerød og omegn kr.150. Nye kulturbilleder fra Hillerød
og omegn kr. 150. Røde Ran kr. 250. Georg Nordkild: Kulsvierblod kr. 175.

Asta Paulsen, Birgit Begtrup, Dora Stensgaard, Anna Irene Reier og Mona
Siboni: "Holger og Johanne Begtrup og deres efterkommere.” 1. Biografierog
personlige erindringer, 123s., 2. Slægtstavler, upagineret, 1994- kr. 125,00.
I forbindelse med Grundtvigs Højskole Frederiksborgsjubilæum blev der i juni
på skolen afholdt et stævne for Begtrup-slægten. Der var over 100 deltagere,
og som optakt til sammenkomsten havde de fem nævnte forfattere, der alle er
børnebørn af Johanne og Holger Begtrup, udarbejdet de to små oversigter.
Den første er værdifuld for enhver, der interesserer sig for Frederiksborg
Højskoles tidligste år, idet alle de fem kusiner i en kortere eller længere tid har
haft tilknytning til højskolen og senere til "Æbelholt". Det er den store villa,
som Holger Begtrup lod opføre i skolens have, da han gik på aftægt, og hvor
en større eller mindre del af den store familie ofte kom.
Bd. 2, der omfatter 60-65 sider, er en kort biografisk oversigt over de ca. 500
personer (og eventuelle ægtefæller), som Begtrup-slægten omfatter.
A.M.
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Fritz Norlan og Erling Christiansen, red.: Harpens kraft, 304 s. - kr. 175,00.
Anton Mariegaard: Højskole i Hillerød i Hundrede Ar, 64 s. - kr. 65,00.

Grundtvigs Højskoles jubilæum har givet anledning til to lokalhistoriske
udgivelser. Højskolen har selv udgivet 'Harpens kraft. Frederiksborg Højskole
100 år", redigeret af Fritz Norlan og Erling Christiansen, et værk, som giver et
grundigt, bredt og livfuldt billede af højskolens historie, dens udvikling, og ikke
mindst dens spændende indre og ydre liv gennem årtierne. Bogen former sig som
en halv snes kapitler, skrevet af forskellige forfattere. Ole Vind fortæller om
skolens "dobbelte begyndelse", idet Holger Begtrups oprindelige Frederiksborg
Højskole efter nogle nedgangsår blev fusioneret (1937) med Grundtvigs
Højskole, der lå i Lyngby. Om det nordiske perspektiv og de dramatiske år for C.
P. O. Christiansens "danske og nordiske kampskole" (1934-51) fortæller
henholdsvis Olav Akerlie og Vilhelm Nielsen. Herefter fortæller de fire nulevende
forstandere om hver deres periode: S. Haugstrup Jensen (1951-74), Svend Erik
Bjerre (1974-85), Ole Jensen (1985-92) og Erling Christiansen (1992-). Bogen
slutter med Gunhild Nissens opsummerende artikel om "Frederiksborg Højskole
og den danske højskoleverden" og med Anton Mariegaards værdifulde oversigter
over skolens lærere, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer genem 100 år samt
nogle kommenterede elevstatistikker, der udgør deres egen interessante
dokumentation for skolens historie. Med folkeviseillustrationen "Harpens kraft"
på forsiden - Begtrups symbol for højskolens opgave - og med C. P. O.
Christiansens nordiske folkestjeme på bagsiden, lukker den smukt illustrerede
bog sig ikke blot om sin fortidsbeskrivelse. Den tager også bestik af den
internationale tid, som Hillerøds grundtvigske højskole står blomstrende midt i.
Vindfløjen med "harpens kraft" peger i retning af fremtidens folke- og
livsoplysning.
"Højskole i Hillerød i Hundrede Ar" skrevet af Anton Mariegaard og udgivet
som hæfte 4 i Lokalhistorisk Forenings småskriftserie, er i højere grad en egentlig
lokalhistorisk publikation. Her fortælles mere udførligt historien om, hvordan det
gik til, at Frederiksborg Højskole kom til Ullerød. Trin for trin følger vi herefter
højskolens udbygning på arealerne ved Frederiksværksgade, og i kortere form,
men med mange interessante detaljer, beretter Mariegaard om skolens liv og
udvikling fra Begtruppemes tid frem til i dag. Hæftet er forsynet med
kildeangivelser og et væld af' spændende fotografier.

Asger Berg
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Bjørn Verstege: "Marie Mørks Skole - en skole med historie",
131 s., 1995-kr. 75,00.

Forfatteren til dette ”Festskrift i anledning af skolens 100-års jubilæum den 2.
september 1995”, som undertitlen lyder, er lærer ved Marie Mørks Skole, og
som nogle af nærværende blads læsere vil huske, er han tidligere formand for
Lokalhistorisk Forenings bestyrelse.
”Marie Mørks Skole og Hjem”, som institutionen oprindelig hed, er jo kendt
og agtet af mange hillerødanere, og læsningen af bogen vil fremkalde gode
minder hos alle, der har gået og eventuelt også boet på skolen.
Samtidig med, at Bjørn Verstege fortæller skolens og skolehjemmets historie,
har han sat sig som mål at inkorporere det 20. århundredes skolehistoriske
udvikling i almindelighed i sin beretning, og dette lykkes helt udmærket.
Han tegner desuden et fortrinligt portræt af den markante person, der
sammen med søsteren, Eva Mørk, stod for ledelsen de første 35 år.
Det var et par aldrende damer (hhv. 76 og 70 år), der i 1937 sagde endeligt
farvel til skolen. På dette tidspunkt havde det allerede vist sig, at Marie Mørk
havde truffet en rigtig beslutning ved (fra 1930) at vælge W. Stenberdt,
Frederikssund Realskole, som sin efterfølger.
Stenberdts indsats som forstander og senere tillige som Hillerøds borgmester
huskes stadig af mange. 1 bogens sidste del gøres der rede for nogle af de store
problemer af økonomisk og pladsmæssig art, man har været plaget af de
seneste årtier.
Det fremgår imidlertid af fremstillingen, at man også i denne periode har
truffet de rigtige valg, når der skulle udpeges en ny leder: Erik Bansier, Jørgen
Hansen og (i 1993) Kurt Andersen, og at det er lykkedes for skolen at
overvinde alle vanskelighederne af praktisk art nogenlunde i takt med deres
opståen.
Midt i bogen er der 10 sider med billeder, og man får det indtryk, at alle
illustrationer er valgt med heldig hånd.
A.M.
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Foredragsaften
Den 10. januar 1996 kl. 19.30 afholder Hillerød Bibliotek og Lokalhistorisk
Forening et møde på biblioteket. Lektor Kirsten Glamann fortæller om sin
nyligt udkomne bog "Din hengivne Jacobsen", og hun kalder sit foredrag "Far
og søn, I. C. og Carl Jacobsen".
Da der må påregnes stor interesse for dette arrangement, er det nødvendigt
at afhente gratis adgangskort på biblioteket. Meddelelse om udlevering af
adgangskort: se dagspressen.
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