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Erindringer fra besættelsestiden
Som optakt til markeringen af 50-årsdagen for 
Danmarks befrielse den 5. maj 1945 opfordrede 
Lokalhistorisk Arkiv og Nordsjællandsk Folke
museum alle, der boede i Hillerød i krigsårene, til 
at fortælle om deres oplevelser i denne tid.

Vi fik flere udmærkede redegørelser, som 
nu opbevares i Lokalhistorisk Arkiv, og vi brin
ger her den beretning, som skatteinspektør J. 
Kjeldgaard-Pedersen har sendt.

Redaktionen har spurgt, om jeg ville bidrage med en artikel om erindringer fra 
perioden 1940-45. Jeg var straks parat, fordi det jo absolut var en historisk og 
spændende tid for os, der var unge dengang, og fordi jeg syntes, at der var 
meget at berette om. Og så - når man pludselig sidder der og skal have noget 
nedfældet - er hukommelsen så alligevel ”lang” nok? Jeg forsøger.

Iaugust 1941 kom jeg til Hillerød kommune og gennemlevede således næsten 
4 af de 5 krigsår her.

På grund af rationeringsordningeme havde vi i disse år og jo også adskellige 
år efter krigen en bred berøringsflade med byens borgere. På sit højeste var jo 
næsten alle dagligvarer rationerede. Det gjaldt smør, sukker, kaffe, brød, kød, 
brændsel, tøj, sæbe m.m.

Rationeringerne blev styret med rationeringskort for et kvartal ad gangen. 
Udleveringen af disse kort skete i ligningskommissionens mødesal i admini
strationsbygningens stueetage på Torvet. Hillerød kommune havde på det 
tidspunkt omkring 8.500 indbyggere, og af disse så man altså hvert kvartal en 
person fra hver husstand henvende sig i disse lokaliteter.

Dette gav jo et kolossalt kendskab til byens borgere, et kendskab, som jeg 
absolut har følt som noget meget værdifuldt i min indleven i Hillerød 
kommunes tjeneste.

Der var meget arbejde med tilrettelæggelsen af disse udleveringer og med 
efterfølgende regnskab og afstemning af rationeringsmærkerne. Fra den nu 
genoptagne TV-serie ”Matador” harde yngre jo nu sdt, at rationeringsmærker 
var en handelsvare og altså et eftertragtet objekt. Derfor havde vi jo også 
mange henvendelser fra personer, der enten havde tabt deres mærker, eller var 
kommet til at smide dem i kakkelovnen, eller hunden havde bidt dem itu o.s. v. 
Og så gjaldt det altså om, hvorvidt man ved underskrift på erklærings
blanketter kunne få skilt de reelle foreteelser fra de mindre reelle.
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En standende diskussion med mange af byens fruer var om kaffemærker. 
Børn skulle være fyldt 6 år ved kvartalets begyndelse for at få kaffemærker. Og 
når så lille Ole/Oline var født 2/7, så kunne deres mor altså ikke forstå, at 
barnet først skulle begynde at drikke kaffe 1/10.

Efterhånden som tilstandene skærpedes, og mange måtte leve illegalt, påtog 
vi os - og gjorde det med god samvittighed - flere og flere udleveringer af 
”erstatningsrationeringskQrt”. Det var jo blot en lille brik i den voksende 
modstand mod besættelsen.

Folkeregistret administrerede også udfærdigelsen af de legitimationskort 
med billede,

Navn _
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’ Legitimationslcort . 
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FOLKEREGISTRET. :

Fotokopi aï Jorgen Kjeldgaard- 
Pedersens legitimate mskort

som tyskerne havde forlangt, at vi alle skulle være udstyret med. Disse kort var 
årsag til en af de første konfrontationer i det daglige arbejde, vi fik med 
tyskerne.

I efteråret 1943, eller måske var det foråret 1944, gik der vedholdende rygter 
om, at tyskerne ville udskrive gymnasieelever til at anlægge befæstningsanlæg 
på Jyllands vestkyst. Gymnasieeleverne havde på deres legitimationskori enten 
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ingen stillingsbetegnelse eller var betegnet med skoleelev. På grund af rygterne 
henvendte en del sig på folkeregistret og fik påført en eller anden stillingsbe
tegnelse på deres legitimationskort, hvilket vi fandt helt i orden.

En dag stod der så pludselig en tysk soldat og en dansk gestapomand i 
folkeregistret og ville anholde de personer, der udstedte falske legitimations
kort. Vi fortalte dem, at vi intet kendte til falske kort, men at vi da gerne ville 
vide, hvad det drejede sig om. Efter nogen parlamentering fik vi så ud af dem, 
at det drejede sig om de stillingsrettelser, vi havde lavet.

Vi hævdede naturligvis, at vi ingen pligt havde til at kontrollere rigtigheden 
af stillingsskift, når folk bad om en ændring af stillingsbetegnelse. Men først da 
vi tog lov og cirkulære om legitimationskort frem, stillede tyskeren sig tilfreds. 
Med en advarsel fra ”danskeren” om, at hvis vi foretog os noget ulovligt, så 
skulle han nok sørge for, at vi blev sendt til de tyske saltminer, forlod de 
folkeregistret i denne omgang.

Frem gennem 1944 accellererede modstanden mod det tyske herredømme 
stærkt, og tyskerne slog gang på gang hårdt igen. Således løb Hillerød natten 
mellem den 22. og den 23. november ind i en stor razzia, der bl.a. kom til at 
gribe ind i den daglige kommunale administration. En snes personer blev den 
nat arresteret. En af dem var kommunebogholder, kommunaldirektør 
Hedegaard Jensen. Han var stærkt engageret i opbygningen af modstands
grupper i Hillerød. Vi var derfor flere, der havde kontakt til ham, eller andre 
af de arresterede, og vi følte det derfor påkrævet at gemme os for en tid. For 
skattekontorets vedkommende drejede det sig om de to assistenter, der var 
ligningsmedarbejdere, den senere socialinspektør Robert H. Petersen, Møn, og 
så mig selv. Hele staben på skattekontoret og folkeregistret udgjordes af 
skattesekretæren, 1 assistent og 1 elev i folkeregistret og så vi to førnævnte. Fra 
socialkontoret mener jeg, at socialinspektør Balsløw måtte gå underjorden.

Vi to skattefolk opholdt os en halv snes dage hos venner og bekendte på 
Holbæk-Slagelse-egnen. I håb om, at tingene var faldet til ro i Hillerød, vendte 
vi så tilbage til vort arbejde. Ingen af os vovede dog længere at bo på vore egne 
adresser. Den første uges tid boede vi nogle nætter på loftet i administrations
bygningen, derefter nogle nætter i Hedegaard Jensens tomme villa. Hedegaards 
hustru var flyttet hjem til sin mor, og hun overlod os.gæstfrit villaen, som vi 
regnede med, at tyskerne ikke længere interesserede sig for. Efter en god uges 
tid havde vi så hver især fundet os en ovematningsdækadresse i byen, således 
at vi stort set kun kom i vore lejligheder til måltiderne. På grund af sygdom 
havde jeg måttet efterlade min kone på Sæby sygehus ved Høng. Her var hun 
under dæknavn patient til primo januar 1945.
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Trods al uroen kom vi i gang med arbejdet igen, fik startet forberedelserne 
til ligningen for året 1944 og fik til normal tid dengang selvangivelser udsendt 
inden 15/1 1945.

Så gik det galt igen. Tyskerne arresterede den 19. januar skattesekretær A. 
Silberg og folkeregistrets kontorelev, Jørgen Seifert, på kontoret. De sad i de 
to forreste af de 3 kontorer, der udgjorde vort domæne i stueetagen i admini
strationsbygningen ud mod Torvet. Robert Pedersen og jeg sad i det 3. kontor 
og tilfældigvis den dag med døren lukket til nabokontorerne. Vi anede intet, 
førend vi pludselig på fortovet uden for vore vinduer så Silberg og Seifert 
ledsaget af den tidligere omtalte danske gestapomand og nogle tyskere på vej 
over til tyskernes hovedkvarter på politistationen. Hvorfor tyskerne ikke 
interesserede sig for den lukkede dør, forblev en gåde for os.

Vi snuppede omgående vores overtøj og forsvandt gennem bagdøren ud til 
gården, tog vore cykler og kørte til hver sin side gennem Helsingørsgade og 
Slotsgade.

Denne gang vidste jeg, at tyskerne reelt kunne være ude efter noget med 
falske legitimationskort. Siden razziaen i november havde vi forsynet en del 
personer med sådanne, og selv brugte vi det, når vi færdedes uden for vor 
arbejdsplads, i illegalt arbejde.

Jeg havde den samme dag bemærket, at depotejer Poul Jørgensen, Mølle
stræde, der senere viste sig at være lederen af det ene af modstandsbevægelsens 
kompagnier i Hillerød, havde været på besøg hos Silberg. Jeg kørte derfor 
direkte til ham for at advare, hvis han var udsat for en eller anden risiko. Og 
ganske rigtigt, han havde hos Silberg bestilt et falsk legitimationskort, som han 
skulle hente senere på dagen.

Vi cyklede derpå tilbage til Torvet for at prøve al observere, om tyskerne 
kørte bort med Silberg og Seifert. Gestapobilemc- som vi efterhånden kendte - 
holdt der endnu. Efter nogen venten kom tyskerne da også ud fra politistatio
nen med Silberg og Seifert og steg ind i bilerne. Bilerne kørte op ad Helsingørs
gade, og Poul Jørgensen, der havde en god cykel, besluttede sig til at prøve at 
følge med, så langt han kunne for at se, om man kørte til København eller 
Helsingør, hvor der var et gestapohovedkvarter, eller til ransagning i Silbergs 
hjem på Holmegårdsvej. Han nåede at se dem køre ud ad Holmegårdsvej og 
dermed formentlig til Helsingør.

Sammen med Poul Jørgensen gennemsøgte vi om aftenen ved lommelampers 
skær Silbergs og Seiferts skriveborde og andre mulige gemmesteder for at se, 
om Poul Jørgensens falske kort med billede var der endnu. Men vi kunne intet 
finde og måtte gå ud fra, at tyskerne havde fået fat i det.
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Vi var nu kun Robert og mig tilbage på skattekontoret. Vi besluttede at vove 
forsøget med at møde op næste morgen. Det var lørdag, hvor vi jo arbejdede 
dengang. Det gik godt, og vi troede faren drevet over og mødte igen mandag 
morgen. Vi måtte jo se, om vi kunne køre kontoret videre sammen med nogle 
halvdagsdamer, der hvert år hjalp til under ligningen med alle de manuelle 
arbejdsopgaver.

Dagen gik, og ved 16-tiden talte Robert og jeg om, at nu skulle vi vist stoppe 
for i dag. En nøgle bliver da sat i indgangsdøren til forkontoret. Vi regnede 
med, at det var portneren. Jeg gik ud for at se og mødte to civilklædte unge 
mænd - den ene med mappe under armen. Ham med mappen sagde til mig, at 
han ville snakke med os om folkeregistret, som frihedskæmperne ville fjerne. 
Det kendte jeg ikke noget til, prøvede jeg at fortælle ham. Alt imens havde han 
åbnet mappen og trukket en adskilt maskinpistol frem og samlet den. Så blev 
der taget i døren. Den anden unge mand lukkede op, og ind trådte to 
uniformerede tyskere. Så vidste vi, hvad klokken var slået.

Efter at de havde bladret gennem 3-4 skuffer med borgernes hovedregi- 
sterkort, for at prøve at finde de kort, der evt. svarede til de falske legitima
tionskort, fik Robert og jeg ordre til at følge med over til politistationen, hver 
med en mand med maskinpistol bag os. Her fandt det første korte forhør sted. 
Herefter blev vi sat i bilerne, stadig under bevogtning, og kørt til en villa i 
Rungsted, hvor der også var et gestapohovedkvarter. Her blev vi anbragt i 
villaens tidligere viktualiekælder, der med en dobbelt køje tjente som fængsels
rum. Midt om natten hentede de Robert med den besked, at nu så jeg ikke 
mere til ham. Næste dag kom jeg i forhør, og først langt hen på dagen fik jeg 
det første måltid mad.

Der kunne være mange flere spændende enkeltheder at fortælle om 
arrestationen og forhøret, men nu kun dette, at vi klarede os gennem forhørene 
uden at blive til skade for andre. Dagen efter blev jeg kørt til Vestre Fængsel.

Den 13. februar mødtes Robert og jeg på fængselsgangen. Vore koner havde 
opnået besøgstilladelse med tid lige efter hinanden.

Den 28. februar om aftenen blev jeg kaldt ud til fangetransport. Blandt de 
udkaldte var både Silberg, Seifert og Robert. Der var naturligvis gensynsglæde, 
selv om vi var nervøse for rejsens mål. En gammel tysk fangevogter fra min 
cellegang hviskede mig i øret: ”Keine Angst - nur Ftøslev”. Efter to døgns 
transport i lukkede kreaturvogne viste det sig, at han havde haft ret. Vi blev en 
sen nattetime i stærkt projektørlys og under skarp bevogtning læsset af i 
Frøslev, den tyske koncentrationslejr i Sønderjylland.

Her var de tre andre til befrielsen, medens jeg af ukendt årsag den 25. april 
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blev sendt med en af de hvide bussers transporter til Sverige, hvorfra jeg og 
tusinde andre først blev hjemsendt medio maj måned 1945. Svenskerne holdt 
nøje mandtal med, hvem de havde fået ind i landet og hvem de fik ud igen.

Så vi måtte deltage i befrielsesglæden pr. radio.
Men i mellemtiden havde arbejdet jo skulle gå videre hjemme i kommunen. 

Skattekontor og folkeregister var affolket. Byrådet rettede henvendelse til 
indenrigsministeriet, der Vvia statens ligningsdirektorat (sådan hed stats
skattedirektoratet dengang) fremskaffedeen kontorchef til at forestå vinterens 
ligningsarbejde. Sammen med den tidligere assistent fra folkeregistret, der nu 
var overflyttet til socialkontoret, og halvdagsdamerne, der gik på heltid, o.s.v. 
lykkedes det at køre arbejdet igennem.

Og kort efter vor hjemkomst kørte hjulene for fulde drøn, idet vi havde den 
store formueopgørelse 23/7-45 med total pengeombytning, afstempling af 
værdipapirer m.m. og den deraf følgende kontrol af skatteunddragelser. Det 
var jo bl.a. de mange ”sort” tjente penge under krigen, man ville have frem til 
beskatning.

Ja, det var nogle af mine erindringer med tilknytning til og udsprunget af mit 
tilhørsforhold til Hillerød kommune i perioden 1940-45. Det har været 
spændende for mig at skrive dette ned. Dig kære læser - hvis du ellers har læst 
så langt - har jeg måske kedet. Det får du så tilgive mig.

J. Kjeldgaard-Pedersen

Om posthuse og postmestre 
i Hillerød
af Peter Christensen

Begyndelsen til et postkontor i Hillerød skete den 22. oktober 1722 ved 
oprettelse af et ”bipost kontor”. Først fra juli 1744 blev det et hovedpostkontor 
for Nordsjælland.

En af postmestrene var Hans Dahlerup, som foruden at være forstander for 
Hillerød Hospital tillige var vejinspektør (vejfiskal) for Frederiksborg og 
Kronborg amter. Han var postmester fra 1827 til 1835, da han fratrådte som 
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76-årig. Postkontoret var i Hospitalets forstanderbolig - ejendommen Slots
gade 23 - den ejendom, hvor senere slagtermester Anker Mogensen havde 
forretning. Ejendommen blev revet ned i 1962 for at give plads til Sparekassen 
SDSs forretnings- og kontorbygning. Nu er det indgangen til ”Slotsarkaderne” 
fra Slotsgade.

Hans Dahlerup varen betydningsfuld personlighed og var en foregangsmand 
på mange områder. Han begyndte at opdyrke ødejordeme - Overdrevsjordeme 
- uden for byen og fik Overdrevet udstykket med en lod til hver ejendom i 
Slotsgade - de såkaldte Overdrevslodder.

En af Dahlerups sønner - Vilhelm Dahlerup - blev sekondløjtnant i marinen. 
Han faldt den 22. marts 1808 om bord på linieskibet "Prins Christian” under

Posthuset Kannikegade 3 ca. 1915 (gi. postkort!

slaget ved Sjællands Odde og ligger begravet i krigergraven på Odden 
kirkegård.

Både før og efter Hans Dahlerups tid har postkontoret haft til huse 
forskellige steder i Hillerød. Et bykort over Hillerød fja 1870 viser, at Posthus 
og Telegraf lå på hjørnet af Slotsgade og Gasværksvej (Frederiksgade) - i dag 
Slotsgade 11.

I 1895 blev kaptajn Christian Frederik Dencker udnævnt til postmester. 
Postkontoret var da indrettet i ejendommen på hjørnet af Torvet og Sdr. 
Jembanevej (Borellas Hjørne - nu restaurant La Perla). Den nye postmester 
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ønskede større lokaliteter og købte derfor for egen regning enkefru Mogensens 
ejendom Kannikegade 3 for en sum af8.500 kr. Han lod det gamle hus nedrive 
og opførte - stadig for egen regning - et nyt posthus med postkontor i 
stueetagen og postmesterbolig på 1. sal. Bygningen havde 4 fag vinduer - dvs. 
den del, der i dag ligger mellem porten (nr. 3) og indgangen (nr. 5) midt i 
bygningen. Post- og Befordringsvæsenet overtog bygningen i 1910. Efter
hånden blev posthuset her også for lille, og i 1914 fik ”væsenet” tinglæst skøde 
på nabogrunden Kannikegade 5. Her blev posthuset omkring 1915 udvidet 
med en tilbygning i stil svarende til nr. 3.

Postmester Dencker - fra 1895 til 1923 - var i 1898 medstifter af A/S Hillerød 
og Omegns Bank og var en af bankens første direktører.

Det var ikke ualmindeligt, at tidligere tiders postmestre havde en anden og 
mere vigtig ting at passe, så postmesterembedet af og til blev betragtet som en 
bibeskæftigelse. To postmestre - H. Madsen fra 1729-54 og Mathias Wisch fra 
1777-81 - var tillige forstandere for Hillerød Hospital i Slotsgade.

Når et brev blev afsendt, skulle det være forseglet. Afsenderen betalte for 
forsendelsen, og modtageren betalte for modtagelsen. Meget af det blev fortid, 
da frimærkesystemet blev indført i 1851, og der samtidig skete ophængning af 
postbrevkasser.

Som årene gik, blev pladsforholdene i Kannikegade 3-5 for trange. Dertil 
kom kontorernes upraktiske beliggenhed i forhold til jernbanestationen, 
hvorfra posten fra Hillerød skulle afsendes og hvortil de voksende postmæng
der ankom.

Nyt postkontor Sdr. Jernbanevej 28-30 blev indviet 1976, og bygningerne 
Kannikegade 3-5 blev solgt til Justitsministeriet, der indtil for få år siden havde 
tinglysningskontor, fogedkontor m.m. i bygningen. Det nye postkontors 
bygning blev i 1976 præmieret af Hillerød Kommune.

Postmestre i nyere tid:
1938-1946 A.V.B. Hasselager
1946-1963 Jens Peter Thule 
1963-1983 SvenA. Lassen 
1983-1994 Jalgrim Herdal

Kildemateriale:
Nils Gustafsson: Hillerød Hospital
Bogen om Hillerød v/ Jørgen Andersen
Bysvenden fortæller II
Danmarks Amter, 1930 Frederiksborg Amt
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To slotspræster
af Peter Christensen

11718 blev Peder Hersleb (1689-1757) sognepræst for menighederne i Hillerød 
og Herlev samt slotspræst ved Frederiksborg Slot. Han var en dygtig præst, 
som i høj grad havde Kongens - Fr. IV .s - gunst og som med held påkaldte sig 
denne, når han havde behov for hjælp. Han blev kaldet til embedet, fordi 
Fr. IV under et ophold 1718 i Nykøbing F havde hørt ham prædike, og kongen 
blev så begejstret for ham, at han straks udnævnte ham til slotspræst ved 
Frederiksborg. Hertil hørte også embedet som sognepræst i Hillerød og Nr. 
Herlev.

Han tog ivrig del i røret om pietismen, og samme år, som han tiltrådte 
embedet, fik han genoplivet Chr. I Vs gamle forordning af 1629 om kirketugt. 
Efter den skulle 4 af menighedens medlemmer hjælpe præsten med at våge over 
byens sædelige liv - noget der efter Hersiebs mening var særlig nødvendigt i 
denne menighed, 'formeldels det uordentlige og uskikkelige levned, mange førte, og 
den slette lydighed og ære. de onde vidste at give det hellige embede”. Om den 
strenge kirketugt i menigheden har Hersleb efterladt en interessant beretning 
for årene 1720 og 1721 indført i kirkebogen med en udførlig redegørelse for de 
enkelte forseelser. Også påtalen - eller straffen - i de enkelte tilfælde omtales, 
(se Hillerødbogen 1948, side 278 ff.)

Peder Hersleb tog sig også af byens fattigvæsen, som han med støtte af hoffet 
reorganiserede.

Et gammelt fattighus i Bakkegade købt i 1651 var i 1721 så brøstfældigt, at 
almisselemmeme, som boede dér, frygtede, at huset kunne falde sammen om 
dem når som helst. Hersleb fik med amtmandens hjælp kongen til at skænke 
en grund til de fattige. Grunden, der havde ligget øde hen efter den store brand 
1692, lå forrest i Helsingørsgade ved Torvet. Foruden grunden skænkede 
kongen også tømmer til huset. Derudover indbragte en indsamling så anseelig 
en sum som 479 rdl., så en nabogrund, der netop var billig til salg, og som 
egnede sig udmærket til fattighus, kunne købes. Endda blev der penge tilovers, 
og renterne heraf kunne dække den årlige vedligeholdelse. Dette fattighus var 
i brug til 1770, da det blev afløst af et nyt og større i Mørkegade (Østergade).

Oprettelsen af Hillerød Hospital skyldtes et forslag fra Hersleb. Det var en 
mild stiftelse, som skulle tage sig af syge og fattige. Der var plads til 30
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spectaculøse personer, det vil sige mennesker, der var angrebet af kopper, 
hudtuberkulose (lupus) og andre sygdomme. Kongen skænkede hertil en grund 
midt i Slotsgade. Endvidere gav han hospitalet en kapital på 24.000 rdl. 
Renterne heraf skulle sikre hospitalets drift. Hospitalets fundats blev 
underskrevet af Fr. IV den 1. januar 1726.

Medvirkende til hospitalets oprettelse kan være, at mange fattige og betiende 
stakler flokkedes omkring de kongelige vogne i håb om at blive benådet med 
en almisse, når kongen under sine ophold på Frederiksborg kom kørende 
gennem Hillerød på vej til og fra slottet.

Også skolevæsenet havde Herslebs interesse. Han fik oprettet en skole i 
Nørre Herlev - en rytterskole (nu Kirkepladsen 2). Den blev forbillede for de 
i alt 240 rytterskoler, der i årene 1720-27 blev opført i de 12 ryttergodsdistrikter 
iht. Fr. IV.s forordning af marts 1720 om almueskoler. Her har Peder Hersleb 
også været kongens rådgiver. I 1722 bevilgede Fr. IV ”mundtlig en skole i 
Hillerød købstad for de dér indkvarterede rytteres børn og andre på gaden 
omløbende, fattige børn”. Det blev rytterskole nr. 241. Den blev forsynet med 
en kvist for at være ligesom lidt finere. Byggeriet skete Slotsgade 44.

Peder Hersleb blev i 1724 forflyttet til København som hofpræst. Og i 1730 
blev han af Chr. VI udnævnt til biskop over Aggerhus Stift i Norge. Her 
virkede han til 1737, da han blev kaldt tilbage til København som biskop over 
Sjællands Stift.

Frederiksborg Amts Historiske Samfund lod i 1922 indsætte en mindetavle 
for biskop Hersleb i muren over præstegårdens indgangsdør. Tavlen bærer 
følgende indskrift:

Her Boede Præsten Peder Hersleb
fra 1718 til 1724.

Han Var Fattiges Velgører
Syges Hjælpere, 

Skolebørns Talsmand.

Digterpræsten Jens Chr. Hostrup er født 1818. Han blev teologisk kandidat 
i 1843, men tænkte ikke på at blive præst. Allerede i studietiden var han 
begyndt at skrive lystige viser og sangspil. Den første komedie ”Genboerne” 
blev opført 1844 på Hofteatret som studenterkomedie og 2 år senere på Det 
kgl. Teater. Derefter kom en række sangspil og viser.

Først i 1856 blev Hostrup præst i Silkeborg. Her lærte kongen - Fr. VII -ham 
at kende under et besøg i byen. Og i 1862 blev han af kongen kaldet til 
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embedet som slotspræst og sognepræst i Hillerød.
Hostrup blev en af sin tids mest betydelige præster - midt i grundtvigianis

mens brydnings- og blomstringstid.
1 1881 tog Hostrup af helbredsmæssige grunde afsked med Hillerød efter en 

stærk påskønnet virksomhed i 19 år dels som prædikant i Slotskirken, dels for 
i en årrække at have holdt stærkt besøgt folkelige møder i den rummelige 
præstegård med flere af tidens personligheder som talere.

Til minde om Hostrup afsløredes den 25. maj 1913 en mindesten, hugget 
efter en tegning af maleren Niels Skovgaard. Den kom til at stå på Slots
bropladsen ved indgangen til slottet. Stenen har haft en lidt ”omtumlet” 
tilværelse, for i 1964 blev den gemt bort nede ved bredden af Slotssøen. Nu er 
den heldigvis atter kommet op på sin oprindelige plads.

Det kan tilføjes, at med sine sognebørn i Nr. Herlev kom Hostrup aldrig 
rigtig på bølgelængde.

Siden J. C. Hostrup forlod Hillerød i 1881, har præstegården været beboet 
af slots- og sognepræsterne:

1882-1920 Bemh. L. Paludan-Müller
1920-1938 Rasmus Carl Raid, resid. kapellan 1918-1920
1938-1961 Carl Ewald Kiilerich, resid. kapellan 1931-1938
1961-1973 Jon A. Juul, tidl. resid. kapellan Asminderød-Grønholt 
1973-1994 Kristian Lauritsen, tidl. landsprovst på Grønland 
fra 1/6 1994 Ole Cæsar Jensen, tidl. Rhær-Vigsø ved Hanstholm 
Titlen slotspræst bortfaldt i 1974.

En slutbemærkning: I forbindelse med Hillerød kommunes planer om gade-og 
trafikregulering af Østergaade og Hostrupsvej vardeleaf præstegårdshaven og 
stendiget i fare for at blive eksproprieret. Den påtænkte regulering trak ud, og 
nu er faren borte, for i 1979 blev præstegården og haven fredet i klasse A.

Kampestensdiget omkring den ca. 2000 m2 store præstegårdshave er fra 
omkring år 1865.

1 1959 måtte havens vestlige hjørne afgive 51 m2 til Hillerød kommune til et 
lille anlæg, hvortil Genforeningsstenen blev flyttet fra krydset Sdr. Jembanevej- 
Hostrupsvej på grund af gaderegulering. Området ser i dag temmelig forsømt 
ud.

Kildemateriale:
Hillerød Bogen 1925
Hillerød Bogen 1948

Bogen om Hillerød v/Jørgen Andersen 
Hillerød Kirke 1987
NOMUSnr. 1 -2 1991
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Fløjstangen på Hillerød Rådhus

Hillerød fik sit første rådhus i 1831. Det afløste Tinghuset, der lå i Møllestræde, 
hvor dette formodentlig var opført i 1600-tallet. Det blev nu Asyl og senere 
Lazaret for endelig at blive nedrevet i 1928.

Amtmand H.G. Treschou gjorde i 1826 Kanceliet opmærksom på, at 
Hillerød, som havde fået købstadsprivilegier i 1569, burde have en hen- 
sigtsmæssigrådstuebygning  med fornødne arrester. Efter meget besvær blev det 
endelig i 1831 besluttet at bygge rådhuset efter overbygningsinspektør C.F. 
Hansens tegning.

Rådhuset (nu Politistation) på Torvet med fløjstangen øverst oppe.
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Fløjstangen ti! spiret på det rådhus, der blev nedrevet i 
1887. Her i gården til Slotsgade 24. Vejrhanen, derer 
fastgjort til fløjstangen, stammer fra Gurrehus.

Rådhuset blev pla
ceret ved den nedlagte 
kirkegård (nu Torvet) og 
begravelserne flyttedes 
til en plads uden for 
byen. Kirkegården sva
rer stort set til Hillerøds 
torv i dag. Kirken lå her 
i få år, men blæste om
kuld 1624, hvorefter 
begravelserne foretoges 
fra et simpelt begravel- 
seshus. Ved opgravnin
ger på torvet finder man 
stadig skeletdele af tid
ligere Hillerødanere.

Rådhuset, der var 
opført i empirestil, blev 
nedrevet i 1887 for at 
give plads til det nye 
radhus (den nuværende 
Politistation).

På fotografiet af det 
gamle rådhus ser man 
øverst oppe på klokke
spiret en fiøjstang, som 
senere fik en lidt omtum
let tilværelse.

11950-erne foretoges mange nedrivninger af gamle bygninger i den indre by - 
nok for mange. I anledning af Hillerøds Elværks 50 års jubilæum i 1959 udgav 
man bogen ”Fra det gamle Hillerød” for med billeder og en kort omtale at 
fastholde nogle indtryk før udslettelsen. 1 den forbindelse fandt man frem til 
fløjstangen fra det gamle rådhus.

Blikkenslagermester Skogstad fik bjerget fløjstangen ved nedrivningen i 
1889, og han opstillededen i sin gård i Slotsgade 24. Ejendommen blev i 1966 
erhvervet af købmand E.F. Rose, som i sidste øjeblik, før buldozeren fôr frem, 
reddede fløjstangen.

Ved et tilfælde fik jeg senere fortalt, at fløjstangen gennem en snes år havde
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ligget i E. F. Roses have på Københavnsvej. Efter en samtale mellem E. F. Rose 
og undertegnede fandt vi, at denne fløjstang burde bevares og anbringes det 
sted, i lighed med tidligere, hvor byens råd holdt til - altså på byens rådhus.

Man må erindre, at rådhuset på Torvet blev opført i 1888, og at Hillerød 
byråd flyttede herfra ved kommunesammenlægningen med Frederiksborg 
Slotssogn i 1966 til den nuværende adresse i Frederiksværksgade 37. Den 
bygning, der siden nævnte år har tjent som rådhus, blev ombygget og udvidet 
i 1989. Det var her, vi mente fløjstangen skulle anbringes.

Fløjstangen var i en temmelig dårlig forfatning, da vi overdrog den til 
borgmester Toke Stokholm. Han sørgede imidlertid for, at Nationalmuseet 
restaurerede den med guldbelægning m. v. - for et ikke ringe beløb - så den 
fremstod som ny trods sine mere end 150 år.

Det nye rådhus i Frederiksværksgade fik ikke lov at bære fløjstangen, men 
fik en vindfløj af jern, så byrådet kunne følge, hvor vinden bar hen, hvilket 
politikerne i øvrigt er ret interesserede i at have kendskab til.

Ved Hillerøds politis jubilæum i 1988 skænkede Hillerød byråd fløjstangen 
til opsætning på rådhuset på Torvet (politistationen), hvor den så sidder i dag.

Når du går over Torvet, så kig op og betragt fløjstangen - den er virkelig flot,

Det gamle rådhus 1831-87.
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især når solen skinner i guldbelægningen.
Det er helt unikt, at en bygning i sin tid fik lov til at bære kongekronen, når 

bygningen ikke ejedes af eller stod direkte under kongen.
Symbolikken i fløjstangen er klar nok: Nederst er jordkloden (kuglen) 

hvorover kronen hersker og øverst oppe korset - altså kirken eller Vor Herre, 
højere end alt - selv kongen.

Når fløjstangen ikke fik den af os påtænkte placering over byens råd, så 
glæder vi os dog over, at den kom tilbage efter mere end 100 år til nær sin 
oprindelige plads på byens første rådhus 1831-1887.

Søren Hørlyck

Vi ses på Fruebjerg

Hvorfor dog? Skal vi på skovtur? Skal vi stå på ski? Eller noget helt tredie? 
Ja, netop. Faktisk kender jeg nogen, der har været været med til møder på 
Fruebjerg o. 1930 - Nu prøver vi igen. Fruebjerg er et dejligt sted: 69 m over 
havet med udsigt til Arresø. Der skal vi alle mødes lørdag den 15.juni kl. 14.

I "Touristen i Nordsjælland", der 
udkom i i865. lindes en tegning 
ulden lil/e pavillon, der stod på 
Fruebjerg i nogle år. Den var byg
get af fyrretræsstammer, og den 
nævnes også i Elith Reumerts 
"Grib Skov, et Stykke dansk 
Natur" fra 1897. Pavillonen stod 
der altså endnu i Fruebjergmo- 
demes første år.
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Som det nok vil være alle læsere bekendt, oprettede Holger Begtrup i 1895 
Frederiksborg Højskole. Året efter indbød han til møde på Fruebjerg. Det er 
altså her i 1996 netop 100 år siden, det første møde fandt sted.

Himmelbjergmødeme med Blicher i spidsen startede i 1839, og med dem som 
forbillede blev der afholdt folkemøder på Skamlingsbanken fra 1843. Det var 
nationale-folkelige møder, hvis indflydelse på mennesker og på udviklingen 
blev stor. Det var også, specielt efter 1864, et håndslag til danskheden både 
nord og syd for Kongeåen.

Tænk at samles i så smuk en natur som de to nævnte steder. Mange menne
sker deltog, men "folk" står mere for emner, der var af værdi for hele folket, 
end det hentyder til de store skarer.

Begtrup var lærer på Askov Højskole. Da han i 1892 hørte, at digterpræsten 
Hostrup var død, besluttede han, at han ville tage "tilbage til Nordsjælland for 
at fortsætte den folkelige gerning, Hostrup havde øvet der". - Som højskole
lærer talte Begtrup i 1894 på Skamlingsbanken, i 1896 talte han som forstander 
ved det første møde på Fruebjerg. Folkemøde-traditionen førte han med sig fra 
Jylland.

Pionerarbejde

Begtrup ville samle "kulsvierne" til møder som de jyske, under åben himmel, 
men uden dans, gøgl og drikkeri. Folk skulle komme sammen for at høre gode 
taler, synge sammen og spise deres medbragte mad i det grønne.

Fruebjerg var det ideelle mødested; som nævnt: 69 m over havet, med vid 
udsigt og "med sin græsbevokste skråning i ly af de høje bøge". Et udvalg stod 
bag arrangementet, men man tør vist sige: med Begtrup i spidsen.

I indbydelsen stod bl.a.: "Søndagen den 21 .juni kl.4 præcis agtes der afholdt 
et stort offentligt folkemøde på Fruebjergi Gribskov, hvortil amtets befolkning 
indbydes.."

"Der vil blive sørget for telte med spise- og drikkevarer {dog ikke stærke 
drikke)o% staldplads med pålidelige opsynsmand. Madkurve kan medbringes. 
Adgang til mødet betales med 25 øre". - Udover Begtrup talte bl.a. sønder
jydernes store fører, H.P.Hanssen-Nørremølle. Hejskolens piger havde pyntet 
festpladsen og sang flerstemmige sange. "Der kom henved 2000 mennesker til 
mødet", O.300 vogne var "opstaldet".

Mødet blev hjemsøgt af et regnskyl; men det føltes nærmest behageligt, da 
der havde været tørke i lang tid. løvrigt blev møderne tit plaget af dårligt vejr.
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Det blev en talemåde på egnen, når man trængte til regn: ”Ja, bi kun til 
fruebjergdagene, så kommer regnen nok”.

Begtrup var meget optaget af Fruebjergmødeme. Forberedte sin tale i ekstra 
god tid, skrev ofte en sang til lejligheden, ikke noget digterværk, siger han selv, 
men båret af kærlighed til Nordsjællands skove og nordsjællændemes sind. En 
af de mest kendte blev Fruebjerg-sangen fra 1911 :

Vort land er kun en lille bid 
af hele den vide jord, 
og hun har tabt så tit i strid, 
vor fattige, gamle mor; 
men hvad så andre sige 
om dette husmandsrige, 
så skylder vi dog Danmark 
vort liv, vor kraft og flid.

Et lille land er ej fortabt, 
når folket har et mål.

Ved det 9.møde i 1904 sagde digteren Jakob Knudsen bl.a.: ”Uagtet jeg elsker 
Jylland højere end Sjælland, kan jeg ikke vægre mig ved den forestilling, at 
Sjælland er det egentlige Danmark”...”Nordsjælland er for mig kongernes 
Sjælland. Det er Danmarks stadsestue. det eneste, vi har at vise frem i 
sammenligning med andre landes tiltrækninger. Der er Øresund. Man skal gå 
til strædet ved Konstantinopel for at se så stolt et syn, som skibene på Øresund 
frembyder".

I 1920 var der alle tiders største Fruebjergmøde med 4 - 5.000 mennesker. 
Det var genforeningens sommer - H.P.Hanssen-Nørremølle talte nu som 
repræsentant for det genvundne Sønderjylland. ”Jeg holder en løsning på 
selvbestemmelsens grund, som vi nu har fået, for den bedste, den tryggeste og 
den lykkeligste for vort folk og fædreland. (Stærke håndklap og ”H.P.Hanssen 
leve!”).

Det 34.møde var i 1929, og det blev det sidste, Begtrup stod for. Om 
formiddagen pjaskregnede det så meget, at mødet måtte henlægges til 
højskolens gymnastiksal. Den 70-årige Begtrup ville gerne have været på 
Fruebjerg, for han havde aldrig oplevet større følelse af fællesskab end netop 
der.
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I 30eme vat friluftsmøder ikke længere så højt i kurs, end ikke, hvis selveste 
Begtrup talte ved møder arrangeret af andre (han døde i 1937). -1 1936 og 37 
blev de to sidste Fruebjerg-møder afholdt, - dog ikke i skoven, men på 
højskolen. Mer Fruebjergnavnet til trods havde møderne ikke større 
gennemslagskral; end højskolens øvrige møder; de var jo "kun" som almindeli
ge offentlige møder. Et lignende forsøg blev gjort i begyndelsen af 50eme.

Børn i Ullerød

Begtrup var fuld af initiativer. Samtidigt med Fruebjerg havde han planer om 
et asyl for småkårshøm i Ullerød, få minutter fra højskolen. Projektet var en 
del af den tids sociale forpligtelse. Ullerød Asyl blev oprettet i 1898 - ude
lukkende for frivillige bidrag. Langt de fleste penge kom imidlertid fra 
Fruebjergmødeme. hvor der var en lille entre. Overskuddet gik ubeskåret til 
asylet. Derfor var vejret på dagen meget vigtig - specielt for asylet. Dette 
private foretagen«^ blev nedlagt i 1921; på grund af offentlige tiltag var det 
blevet overflødigt.

Den lange pause

Der er sikkert mange, som har sagt; Vi burde genoplive Fruebjergmødeme. Jeg 
var selv første gang på Fruebjerg i 50eme - på travetur med højskoleelever i 
Gribskov. Efter en gribende beretning om gamle dage sluttede man altid med 
at sige: "Vi burde forsøge at arrangere Fruebjergmøder i vore dage. Måske 
kunne det lade sig gøre igen".

I "Bogen om Frederiksborg Amt" (1969) står: "Der er knyttet historie til

dsaiUfi dejlige.pfell

Fruebjerg ’96

I OO-året i 1996, det måtte da kunne bruges som en løftestang. 1 1994 begyndte 
planerne at tage form, og i løbet af 95 så en organisation dagens lys. Det blev 
et repræsentantskab med følgende sammensætning: -kursiv!!!!!
Sognepræst P.H. Bartholin, Højskoleelev 94 Janne Bavnhøj, Professor Mikael
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Begtrup (oldebarn af Holger Begtrup), "Tidl. højskoleforstander Svend Erik 
Bjerre(formand), MuseumsdirektørMetteBHgaard, HøjskoleforstanderErling 
Christiansen, "Tidldriftsbestyrer Søren Høriyck, Amtsborgmester Kirsten 
Ebbensgaard, Chefredaktør Erik Jensen, LO-Forstander Frode Møller 
Nicohusen, Formand f. Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Knud Kruse, 
Undervisningsinspektør Carl Nissen, Borgmester Valborg Sandberg og 
Statsskovrider Lars Toksvig. ‘"Forretningsudvalg.

Det skal ikke være et nostalgisk møde, men vi tager med glæde udgangspunkt 
i Begtrups indsats derude i Gribskov. Vor egen tid har alt for mange pro
blemer, et hoved-spændingsfelt er folkelig-mellemfolkelig, national-inter
national. En ny besindelse på os selv som danskere, som et folk, der hviler i sig 
selv, samtidig med at det er dybt forbundet med andre folk. Det mellem
folkelige og det internationale er det globale netværk, der skal sikre klodens 
overlevelse. På trods af krig, nød og forurening.

Kun hvis vi kæmper, engagerer os i begge perspektiver, har vi mulighed for 
at overleve. I perioden for de første 24 Fruebjergmøder var kampen for 
Sønderjylland en hovedsag. I dag er problemerne ikke Danmarks alene, de er 
verdensomspændende.

Den gamle Fruebjerg-skråninger groet til. Men det er vel også passende, at 
vi tager en frisk skråning i brug her i 100-året ! Udover velkomst og sange er der 
følgende program:

1. Forfatteren Ebbe Kløvedal Reich taler om "Magt og afmagt. En 
folkelig dimension".

2. Folketingsmedlem Per Stig Møller om: "Magt og afmagt. En mellem 
folkelig

3. Skuespilleren Solbjørg Højfeldt fortæller - om kærligheden og livet.
4. Octava Brass Band stiller med 30 mand. (Der var hornmusik på 

Fruebjerg første gang i 1913).
5. Majazz-koret kommer med 50 sangere.
6. Der bliver boder med kaffe, te, vand og fadøl. Ikke noget med flasker 

idet grønne! Dette arrangeres af Hillerøds Samvirkende Idrætsfore
ninger.

A

Vi regner med, at programmet kan afvikles på 2 timer - og være både lødigt og 
festligt. - Der er sikkert flere deltagere, der supplerer Fruebjerg med en større 
skovtur med madkurv m.v. - før eller efter mødet.
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De praktiske forhold er nu også ved at være i orden. Men det svirrer dog stadig 
i luften - i skrivende stund - med sceneplat form, lydanlæg, ”kunstner-gardero
be” (det bliver nok en campingvogn), toiletvogne eller ”afskærmede steder” 
(eller beggedele)...parkeringsvagterm.m. Ifølge velvilligaftale medskovrideren 
bliver der mulighed for at parkere på en skovvej, hvor der skulle kunne stå 
omkring 400 biler.

V

Nutidens udvikling - med deraf følgende højere krav på alle områder - gør, at 
et møde som dette ikke kan afholdes uden sponsorer. Vi er stor tak skyldig til: 
Frederiksborg Amt, Hillerød Borgerstiftelse, Hillerød Industri- og Håndvær
kerforening, Hillerød Kommune, samt UnibankFonden, som alle velvilligt har 
støttet os med vægtige kontante donationer. - Bemærk disse gode organisatio
ner, der støtteret FOLKEMØDE.

Vi har, på nye vilkår, brug for ”staldplads med pålidelige opsynsmænd”...- 
Mange frivillige har lovet at hjælpe med i det store arrangement. Tak.

Meteorologerne sørger for godt vejr; for uden det... Dog har vi sikret os adgang 
til Kulsviergården i Alsønderup; thi også i et sådant tilfælde gælder: ”Stol på 
Gud, men hold krudtet tørt”.

Deltagertallet er svinget meget mellem 1896 og 1929, allerflest kom der, når 
solen strålede. Hvor mange kommer i 1996? Oprindelig sagde nogen: I skal 
være glade, hvis der kommer 200. Nu siger vi: Der kommer nok et tusind 
stykker. Hvem ved? Der er plads til flere; men kom alligevel i god tid.

Vi ses på Fruebjerg!
Svend Erik Bjerre

Kilder:
Anders Urskov skriver grundigt om ”Fruebjergmødeme” i Frederiksborg Amts Historiske 
Samfund, Årbog 1953, pp.84 - 112. Han bygger i meget høj grad på Frederiksborg Amts 
Avis, hvor der blev bragt grundige referater af samtlige møder. Hertil kommer Begtrups 
erindringer, Frederiksborg Højskoles årsskrifter (nu Grundtvigs Højskole). I 1920 blev 
udgivet: ”Fruebjergsange af Holger Begtrup". Udover alm.historiske værker skal også 
nævnes: Anders Uhrskov: ”Gribskov i Dansk Åndsliv” (1957), hvor pp. 29-33 omhandler 
Fruebjerg.
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GENERALFORSAMLINGEN
Ved den ordinære generalforsamling i marts aflagde formanden og kassereren 
årsberetninger. Disse blev godkendt. Ved valgene var der genvalg af Per 
Andersen, Jørgen Berner og Anton Mariegaard som bestyrelsesmedlemmer og 
af Inge Elsøe og Ove Rasmussen sotn hhv. I. og 2. suppleant til bestyrelsen. 
Der var ligeledes genvalg af Carl Rathsach som revisor, og revisorsuppleant 
Tage Wiuff.

MEDLEMSKONTINGENT
På generalforsamlingen var der tilslutning til bestyrelsens forslag om 
uændret kontingent for 1996. Årskontingentet er altså stadig kr. 100, 
idet pensionister og studerende dog kun betaler kr.5O.

Man bedes benytte det vedlagte indbetalingskort. Betal venligst 
senest den 10. juni.

De nye medlemmer, der allerede har betalt for 1996. modtager ikke 
noget indbetalingskort.

For at undgå forsinkelser ved udsendelsen af medlemsbladet m.v. 
bedes man give oplysning ôm eventuel adresseændring til kassereren. 
Skulle der være fejl i navn og/eller adresse, somjiidtiï anført herfra, 
bedes også dette meddelt, eventuelt telefonisk: 42 26 24 32.
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GRAFISK GÄTER
Trollesmindeallé 9 • 3400 Hillerød

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


