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://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

Hillerød Lokalhistoriske Forening: http://www.xn—
hillerdlokalhistoriskeforening-qbd.dk

LOKALHISTORISK
FORENING
i

HILLERØD KOMMUNE

%
crc

c^ed Ko^

1997 - 2

LOKALHISTORISK FORENING
i HILLERØD KOMMUNE

Bestyrelse
Formand: Margrethe Krogh Sørensen
Hestehavevej 13, 3400 Hillerød.
Tlf. 42 26 72 32
Næstformand: Asger Berg
S. Kierkegårdsvej 1, 3400 Hillerød
Tlf. 42 26 46 89
Kasserer: Anton Mariegaard
Tjørnevang 4, 3400 Hillerød.
Tlf, 42 26 24 32
Gironr.: 704-4607
Sekretær: Eva Holm-Nielsen
S. Kierkegårdsvej 1, 3400 Hillerød
Tlf. 42 26 46 89
Per Andersen
Skippermosen 19, 3400 Hillerød
Tlf. 42 26 83 89
Jørgen Berner
Avang 78, 3400 Hillerød.
Tlf. 42 26 06 13

Lokalhistorisk Arkiv
Lisbet Schacht Hansen
Bakkegade 23, 3400 Hillerød
Tlf. 42 26 95 22

Medlemsblad
Redaktør: Anton Mariegaard
Adresse og tlf.: se ovenfor
Tekstbehandling m. m.: Inge Elsøe
Bladet udsendes fire gange årligt,
februar, maj, august og november.

Stof til bladet sendes til redaktøren
senest den 10. i udsendelsesmåneden.
Tryk
Grafisk Center, Hillerød
ISSN 0903-3505

2

Årets arrangementer !
Se side 22

Bemærk det nyplanlagte
arrangement den 27. maj.

FORENINGEN STØTTES AF:
C.A. Andersen malerfirma - Dansk
Lokalhistorisk Forening - Den
Danske Bank - Det National
historiske Museum på Frederiks
borg - FO Arbejdernes Fællesorga
nisations Byggeaktieselskab - Fre
deriksborg Amts Avis - Grafisk
Center Hillerød - Hclsingørsgadeforeningen - Hillerød Bibliotek *
Hillerød Borgerstiftelse - Hillerød
Industri- og HåndværkcrforeningHillerød Kommune - Hillerød
Posten - Høvelt Electric - L.okalbanken - Nykredit - Reklamefoto
graf Henrik Knoblauch - Ristorante
La Perla - Ullerød Brugsforening Unidanmarkfonden.

Bone Falch Rønne
Præsten, der skrev skolebøger og senere blev anklaget for landsforræderi.

Til beroligelse for nutidens skolebogsforfattere må det straks nævnes, at det
ikke var præstens skolebøger, der en tid truede ham med landsfor-visning.
Som vi skal se, betegner de to ting resultatet afen meget foretagsom mands
virke.
Bone Falch Rønne, der blev født i Fredericia i 1764 som søn af klokker,
maler og forgylder Albert Rønne, tog teologisk attestats (embedseksamen)
i 1790. Derefter blev han lærer for den senere Christian VIII, som på dette
tidspunkt kun var 4 år.
I 1794 blev Falch Rønne sognepræst i Tjæreby og Alsønderup, et
embede, han beklædte til 1802, da han forflyttedes til (Kgs.) Lyngby. Her
døde han i 1833.
Før man i Danmark havde et skolevæsen, der sikrede, at alle børn fik
undervisning i den kristne tro, var denne sag i landsognene lagt i hænderne
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på præsterne, og disse vedblev længe - i takt med udbygningen af
almueskolen - at have indseende med, at børnene fik den rette undervisning.
Der er derfor intet overraskende i, at Falch Rønne i Tjæreby-årene
gjorde en indsats for sine to sognes skolebørn, ejheller at han samtidig
arbejdede for fattigplejen og - i lighed med tidens andre landsbypræster tillige bistod bønderne i deres forsøg på at forbedre landbruget.
Tilsyneladende var Tj^erebypræsten imidlertid betydelig mere optaget af
disse fortjenstfulde bestræbelser end af den opgave, man vel måtte anse for
at være hans vigtigste: Forkyndelsen i kirken ôg hvad der i øvrigt hører med
til den egentlige præstegerning.
Allerede før Falch Rønne kom til Tjæreby, havde han udgivet "Uskyldig
Tidsfordriv for Børn" (1792-94) samt "Stave- og Læsebog for smaae Børn"
(1793). Den direkte kontakt med skolebørnene i de to nordsjællandske
landsogne førte til udgivelsen af "Læsebog for Bønders Børn" (1795) samt
"Kort Udtog af den bibelske Historie for Børn, som kun have liden
Skolegang" (1801).
Den første af disse bøger fortjener en nærmere omtale. Den udkom i
ikke færre end 6 oplag eller udgaver, og i 1805, da den har fået titlen
"Læsebog for Almueskolen", har den et større tillæg. Heri finder man bl.a.
et læsestykke om "Kartøfler”:
"Kartøfler ere en meget nyttig Frugt, som Bønderne ret burde lægge Vind paa
og avle. De ere velsmagende for Menneskene og kunne let fordøies. De fleste af
vore Huusdyr æde gjeme Kartøfler. Især bruges de paa mange Steder til at føde
Køer og Sviin med. Ogsaa kan man fede sine Kreature med Kartøfler. De bruges
til Stivelse, og ved deres Dyrkning forbedrer man sine Agre".
Vi er i rationalismens periode, og som nævnt var det helt almindeligt, at
landsbypræsterne deltog i bestræbelserne for at forbedre bøndernes
økonomiske kår.
Falch Rønne skriver i sin bog: "Mit Øiemed med denne lille Bog har været
at give Bøndernes Børn noget, som de kunde forstaae, som maatte rette en Deel
af deres, eller Forældrenes urigtige Begreb, som maatte lære dem at afskye
Lasten og elske Dyden".
Han priser i læsestykkeme den flittige og dadler den dovne, og han
fortæller om børn, der strikker strømper, fletter kurve eller laver træsko og
træskeer. Man får også besked om fremstillingen af sundhedsdrikke af
forskellige vilde planters tørrede blade, om konservering af hyldebær uden
at bruge sukker og om mulighederne for at sælge tørrede hyldebær og hyben
i købstæderne.
Det er helt tydeligt Falch Rønnes tanke, at børnenes forældre også skulle
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lære af disse læsestykker. Tør nutidige skolebogsforfattere regne med en
sådan effekt af deres bøger?
Fornøjelig er præstens omtale af bøndernes svineavl: ”Svimet er det
skadeligste Huusdyr, som jeg kender, .... Det er vel endog som det holdes her i
Egnen, skadeligere end Rotter og Muus og alle vore Landes Rovdyr,.....Hver
eneste Bonde holder ofte 20 til 30 Sviin, af hvilke de fleste ikke bliver større, det
første Aar, end en god stor Kat, og næsten alle disse Sviin gaae uringede, hvor
de v 'dle. Det er derfor ikke sjældent, at man seer 60-80-Ja 100 og flere Sviin paa
een Mands Jordlod; og disse fordærvelige Kreature ødelægge saare meget for den
vindskibelige Bonde. Harman sine Jorder indhegnede med Grøvter, saa kommer
strax en heel Skare af de ødelæggende Sviin, sætte Trynerne i Grøvte-Volden, og
nedkaste den i et Øieblik. Har man saaet Kløver, og den er opkommen efter
Ønske; strax indfinde Sviinene sig, afæde Kløvernes Hjerte og omvelte .Ageren.
Har man Kartøfler paa Marken, som ere bievne spiiselige, det varer ikke mange
Dage, førend de graadige Sviin have fortæret dem - De nybesaaede Rug Agre
gjennempløies, den opkomne Vintersæd nedtrædes og Engene omveltes af dette
skrækkelige Dyf.
Man får det indtiyk, at Falch Rønne vil svineavlen til livs. Hans formål
med dette læsestykke er imidlertid, dels at få bønderne til at indse nytten af
gode indhegninger, dels at få dem til at holde bedre svin.
1 den forbindelse fremhæver præsten en person, som alle, der har læst
Frederiksborg hestestutteris historie, husker, nemlig stutmester F.E.C.
Nielsen. Ham kan Falch Rønne bruge, fordi han var en ivrig forkæmper for
forbedringen af svineavlen.
Stutmesteren havde bl.a. indført nogle svin fra Portugal, som blev krydset
med danske dyr. Dette forædlingsarbejde foregik naturligvis ikke på
hestestutteriet. I 1820’eme købte han først Sophienborg, og derefter endnu
to gårde i Ullerød, nemlig Humlegården og Aasegården, og på disse tre
ejendomme gennemførte han i årene som stutmester og godsejer et stort
arbejde for at forbedre husdyrracerne. Han indførte kvæg fra Schweiz, og på
Humlegården oprettedes et "schæferi".
I de foregående år var der til flere større landbrug i Frederiksborg amt
(Jægerspris, Faurholm og Esrom Schæfergaard) indført et ret stort antal
finuldede spanske får. Stutmesteren gik imidlertid en anden vej.
Herom skriver G. Sarauw i ”Frederiksborg Amt. Beskrevet efter
Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab ”, 1831:
”Affremmede, men ikke finuldede Faareflokke, maae endnu anføres omtrent
200 Stkr. engelske af Southdown Racen, som holdes paa Humlegaarden i
Ullerød paa Frederiksborg Amtsdistrict. De ville maaskee have mere Indflydelse
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paa Forædling af omliggende Bønders Faar, end de spanske, da det Slags Uld,
disse Faar bære, er mere efter Bondekonens Smag til hendes hjemmegjorte
Tøief.
Det var efter, at Falch Rønne var blevet præst i Lyngby ved København,
som jo endnu på denne tid var et landsogn, at han begyndte samarbejdet
med godsejeren i Ullerød. Denne blev fremført som et forbillede for
bondebefolkningen.
Sideløbende med den fortsatte udsendelse af skolebøger fandt han i
Lyngby også tid til at få oprettet både en arbejdsskole og et arbejdshus til
sognets fattige mennesker - og endelig var det i hans ihærdige bestræbelser
for at hjælpe sine sognebørn, at han kom i en alvorlig knibe, en hændelse,
der en tid truede hans fremtid.
Baggrunden var intet mindre end Englands angreb på Danmark i 1807.
Da København blev indesluttet af engelske tropper, opstod den situation, at
der ikke var embedsmænd udenfor hovedstaden til at forhandle med fjenden
om de fremmede troppers indkvartering og forsyninger.
Da de engelske officerer truede med at tage sig selv til rette, besluttede
tre mænd fra Lyngby-egnen at forhandle med englænderne for at forhindre,
at befolkningen blev udsat for vold og plyndringer. De tre var etatsråd Fr.
de Coninck, Dronninggård, grev S.L. Schulin, Frederiksdal og pastor Falch
Rønne.
Efter krigsafslutningen blev der rejst sag mod de tre velmenende mænd,
idet de uden bemyndigelse havde påtaget sig øvrighedens rolle. Der var tale
om en handling, som kunne være blevet skæbnesvanger for dem. Frederik
VI måtte nemlig betragte dem som landsforrædere, og der blev rejst sag
mod dem. Denne afsluttedes dog i 1809 med en højesteretsdom, der
frikendte alle tre.
I de følgende år skete der for Falch Rønne en personlig udvikling, der
medførte en mere positiv indstilling til selve præstegerningen, og virksom
som denne kirkens tjener var til sine dages ende, deltog han de sidste 20
embedsår i flere forskellige kirkelige foreningsforetagender. Vigtigst er hans
stiftelse af Det danske Missionsselskab (1821).
Anton Mariegaard
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Tove med sin mor og søskende i haven på Fredensvej ca. 1920. Fra venstre Annie, Tove,
Henning og Verner.

»Fodnoter til et liv«
ved Eva Holm-Nielsen

Fodterapeut Tove Edith Jegindø Olsen, født Petersen, kom til verden den 28.
marts 1917 i Hillerød. Da hun giftede sig i 1938 med kommunekasserer Svend
Ove Olsen, flyttede hun til Hørsholm, hvor sønnen Keld blev født. Men den 5.
april 1945, altså umiddelbart før freden, døde hendes mand, kun 29 år gammel.
I august samme år flyttede hun tilbage til Hillerød, hvor hun fik en lejlighed på
3. sal i »Genboen«, Hostrupsvej 25. Hun blev uddannet lægeautoriseret fodplejer
i 1948 og indrettede klinik i husets stueetage 1951. Senere flyttede hun klinikken
til Bakkegade 28, hvor den lå, til huset blev solgt i 1982. Derefter flyttede hun
til Hansensvej, hvor hun i dag - i en alder af 80 - er »still going strong« og har
kontakt med flere af sine klienter gennem årene.
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- Min mor hedder Marie, f. Mortensen. Hun er født 1887 i Grønholt. Her
havde min bedstefar, Jens Mortensen, et lille husmandssted, men så byggede
han huset i Bakkegade (nr. 28), og her voksede min mor op. Dengang - ved
århundredskiftet - kostede sådan et hus 8.000 kr. at bygge, og min bedstefar
havde 15 kr. om ugen på Christians Mølle, hvor han kørte med brød bl.a. i
Gadevang. Han var den type, at var der for meget læs på brødvognen, så gik
han ved siden af hesten, så den ikke også skulle trække ham.
- Jeg møder stadig folk, der har kendt ham. Ham holdt jeg utrolig meget af.
Bedstefar var ude fra Alsønderup. Da min oldefar døde, fik hans mor lov til at
blive som klokker ved Alsønderup Kirke. Hun blev aldrig kaldt andet end Trine
Klokker.
- På min mors side stammer vi fra Jegindø oppe i Limfjorden. Vi
nedstammer fra en, der hed »Skipper-Ellen«. Hun var en slags frihedskæmper
under Svenskekrigene og hjalp danskerne. Min mors familie flyttede senere fra
Jegindø til Sønderjylland.
- Min far er malermester Peter Marius Petersen. Han er født i Østergade
1881. Fars far hed Anders Petersen, og han nåede at blive 96 år. Han var fra
Skærødegnen, og kort efter konfirmationen i Annisse Kirke kom han til
Hillerød. Det var i 1858. Han kom i tjeneste hos adjunkt Hertel i Nyhuse og var
øjenvidne til slotsbranden i 1859.
- Senere tjente han hos den gamle købmand Willerup, og derefter havde han
i mange år kurvemagerværksted på Fisketorvet. Endelig i 1896 afløste han Chr.
Petersen som graver på Hillerød Kirkegård. Han kom en gang ned til sit
redskabsskur, der lå ud mod Ndr. Banevej. Der var en selskabsklædt mand i høj
hat og med fint hvidt silketørklæde i færd med at hænge sig. Så sagde bedstefar:
»Kan De komme ud. Skal De hænge Dem, så er det ikke her!« Manden var
fuld, men blev så forskrækket, at han skyndte sig væk.
- Far blev uddannet maler i 1900, og sammen med en kammerat fra
Allerød, der hed Nielsen, gik han på valsen. Han ville ud og se sig om, inden
han blev gift. Han arbejdede helt nede i Venedig. Det var ikke altid, de havde
penge på lommen. Far fortalte: »Jeg har stået på Sukkenes Bro og tænkt,
hvordan skal det gå?« Hvis humøret var nede hos Nielsen, så sagde far: »Tag
det roligt, vi har arbejde i morgen.« Og det gik, for folk var ualmindelig flinke,
og et stykke mad, det kunne man altid få. Far var ude et par år, og mens han
var væk, malede han et billede af min mor efter et fotografi og sendte det hjem
i 1907.
-11909 blev far selvstændig, og samme år blev far og mor gift. De flyttede
ind i huset i Bakkegade, og bedstefar gav dem et års husleje i bryllupsgave. I
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Bakkegade 28 omkring århundredskiftet. I døren bedstefaderen Jens Mortensen, som boede
i stueetagen. I vinduet på 1. sal til højre søstrene Christensen, som syede.

1910 blev min ældste bror født, og omkring 1911 købte før så huset i
Frederiksgade af den ældste bager Budde for 10.000 kr. Det var mange penge
dengang. Mor fortalte, at da før havde købt huset, sov han ikke om natten, fordi
han tænkte: »Kan jeg nu betale?«
For at tjene lidt ekstra malede før også om aftenen, bl.a. hestevogne.
Mens han stod og malede, sad mor med sit sytøj for at underholde ham. Far var
vant til, at der skulle spares, og hjemme hørte vi hele tiden parolen: »Sluk lyset
og luk døren!«
- Vi var fire børn, Henning, f. 1910, Annie, f. 1913 og Verner, f. 1915.
Jeg var den yngste. Vi boede oven på malerværkstedet. Der var ikke
farveforretning dengang, den blev først indrettet, da Verner blev konfirmeret.
I stedet indrettede far værksted på Fredensvej 15.
- Begge mine brødre kom i min fars firma. Henning blev først udlært i
manufaktur, men lønnen var ikke stor, så han kom i lære som maler, og senere
overtog han forretningen. Vemer fik så malerværkstedet på Fredensvej. Da vi
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Malermester P.M. Petersen foran
i deren til Frederiksgade 8,
ca. 1920.

var børn, var der kun værkstedet og en pragtfuld have, hvor vi morede os
dejligt. Senere byggede far og mor til og indrettede en lejlighed oven på. Det
var meningen de skulle være flyttet derned, men så blev mor syg og døde. Det
var i 1965, da hun var 81. Min far døde i 1982. Han blev 101 år på nær en
måned.
- Mit hjem var pragtfuldt. Vi havde det dejligt. Det var et hjem, hvor man
virkelig mærkede omsorg. Vi skulle opføre os ordentligt, og jeg har nok været
den mest urolige af os børn. Men jeg tror, at min far mange, mange gange
morede sig over mig. Og hvis jeg havde været ude at opleve noget, så fik de
hele referatet hjemme.
- Vi havde vores faste pladser ved spisebordet. Engang havde far lige ordnet
spisestuen med fyldninger med blåt silketapet, og Verner sad ovre på den anden
side af bordet og lavede ansigter til mig. Så tog jeg skeen ned i middagsmaden
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Frederiksgade 8, ca. 1920. Gaden hed tidligere Gasværksvej efter Hillerød Gasværk. Familien
havde lejlighed på 1. sal. Foran huset ses broderen Henning.

og svirpede den over imod ham, men så rag det i stedet over på det nye flotte
tapet. Min far rejste sig og sagde bare: »Tove, det er jeg meget ked af det der,
for nu skal jeg lave det hele om.« Jeg kunne være krøbet i et musehul, så ked
af det var jeg. Men jeg kunne mærke, at han morede sig over, at jeg var så
klodset.
- Nu var min far ikke en, der slog. Han var en meget stor modstander af
klø. »Klø, det er ikke noget, der avler noget godt!« sagde han. Han fortalte om
en episode fra sin barndom, fra dengang de boede i Slotsgade. Der boede også
en dyrlæge Thorup, en skrap herre. En dag sagde han til far, som da var en lille
dreng: »Kan du lige hente mig to spande vand!« Det-gjorde min. far så, og da
han kommer tilbage, og inden han får sat spandene ned, så gav dyrlægen ham
en på hver side af hovedet og sagde: »Det var du sgu længe om«, hvorpå min
far vendte bøtten i vejret på spandene og løb. Så kunne manden selv hente sit
vand.
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- Far lærte hos malermester Aabye nede ved slottet. Dengang måtte man
gerne slå læredrengene, og der var altid øretæver i luften. Derfor lovede han sig
selv, at der aldrig skulle være noget der hed tæsk, hvor han skulle være, og da
han selv blev mester, sagde han til sine svende: »I kan understå jer i at røre
læredrengene. Vi skal komme ud af det på fredelig måde. Man når ikke langt
med klø, man skal kunne sætte sig i respekt uden.« Og det kunne han. Han var
dejlig, det var han.
»
- Han indprentede os også, at »Der er ingen, der bliver mindre af at sige
undskyld!« Hjemme måtte vi aldrig tale ondt om andre mennesker, det tålte han
ikke. »Hvis man siger noget ondt om andre, kan det gøre så stor skade.«
- Der var sammenhold mellem mine forældre. Hvis man spurgte, om man
måtte gå i biografen - det kostede 35 øre - så sagde far: »Har du spurgt Mor?«
Jeg tror, det er godt for børn, at de mærker at mor og far holder sammen.
- Annie og jeg delte værelse. Vores senge stod i forlængelse af hinanden.
Jeg var meget mørkeræd, så jeg havde en lille vågelampe, der blev tændt, så jeg
kunne falde i søvn.
- Da jeg var 5-6 år gammel var vi til juletræsfest på »Hotel Kronprinsen« far var formand for Borgerforeningen - og så havde jeg fået hovedpine. Mor gik
hjem og lagde mig i seng, og da jeg sov, vendte hun tilbage til festen. Men idet
mor gik og smækkede døren, vågnede jeg op. Der var ikke et menneske, jeg var
helt alene i det store hus. Jeg var meget bange. Jeg ville være, hvor de andre
var. Jeg hev min grønne silkekjole op over hovedet og løb ud på gaden. Da var
klokken over 12 om natten. Jeg følte, at var jeg først ude på gaden, hvor der
var mennesker, så kunne jeg føle mig tryg. I dag ville man jo sige, det var dog
klogere at blive inde i huset end at fare ud på gaden. Da jeg kom hen til
cigarforretningen på hjørnet af Slotsgade - der hvor Børsch nu ligger - mødte

jeg en mand, der var ude at gå aftentur, og han råbte: »Hvor i alverden skal du
hen, tøs?« Familien fik naturligvis et chok, da jeg mødte op på »Kronprinsen«
med krøllet kjole og uredt hår. Så måtte jeg jo blive der, til de skulle hjem, og
mor sagde: »Jeg går aldrig mere fra et barn, der sover.«
- Om aftenen spillede min far orgel eller violin, og vi sang salmer. Far var
meget musikalsk. Min bedstefar havde spillet violin til baller i Hillerød, da han
var ung. Den violin havde min far.
- Jeg spillede klaver. Jeg gik til spil hos fru Bloch-Møller, som boede ovre
i »City«. Jeg har været 6-7 år, da jeg begyndte. Jeg gik 3-4 år, men så tabte min
far tålmodigheden, fordi jeg var ikke så flittig. Og fru Bloch-Møller sagde til
mig: »Du har så let ved det. Du bliver en pind til min ligkiste!« Men jeg kunne
jo høre, når de andre legede nede på vejen.
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»Gæstgivergaarden Sjalland« i 1930erne. Senere byggede man en veranda ud mod
Frederiksgade, kaldet »Sporvognen«. I baggrunden ses Henriksens tobaksforretning og til
venstre »Genboen«. - (C.P. Foto).

- Der var altid nogen at lege med. På hjørnet af Frederiksgade og
Hostrupsvej, der hvor nu Teknisk Forvaltning ligger, boede Gartner Larsen,
som havde 9 børn, og smeden på hjørnet, hvor Aldi ligger, havde 6 børn, bl.a.
Helga, som jeg legede med, og Poul, der legede med min bror.
- Hans Petersen på »Gæstgivergaarden Sjælland«, som lå, der hvor Netto
ligger, havde 10 børn. Jeg var veninde med Inger. Hr. og fru Petersen var så
elskelige. Jeg har tilbragt alle de timer, jeg kunne på »Sjælland«. Fru Petersen

var meget, meget tålmodig. Tænk, at hun har kunnet holde til, at hendes børn
hver især slæbte en med hjem. Der foregik mange sjove ting. Den ældste søn
hed Ejler. Han var meget dygtig og læste til ingeniør. Så en dag siger han til
mig: »Når du kommer her på »Sjælland« så tit, så må du have et pas.« Det
lavede han meget kunstfærdigt, og jeg turde slet ikke gå derover, uden jeg
havde det med.
Og hvis jeg var kommet af sted og havde glemt det, var det hjem igen og hente
det. Det havde han meget fornøjelse af. Deres staldkarl, som hed Madsen,
kaldte Inger for »Ingeborg« og mig for »Tuborg«.
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Til fødselsdagsfest hos fru Kristian Sørensen på Hansensvej. Forreste rk. fra venstre, nr. 2:
Jørgen Budde, Kaj Jacobsen, Ruth Kristian Sørensen, Grethe Budde og yderst til højre Tove;
2. rk. nr. 6: Esther Kristian Sørensen og yderst til højre Poul Gegner; 3. rk. damefrisør frk.
Christensen, Jørgen Buddes far, Inger Kristian Sørensen, Inger Petersen (»Sjælland«), Ellen
(Sylvest) Jensen, Verner Larsen, Hans Pedersen, Gunna Larsen, Knud Sørensen og Lasse
Petersen; bagerste række, nr. 4 fra venstre: fru Budde, Gea Kristian Sørensen og Christian
Budde.

- Noget af det bedste, jeg vidste, var at få lov til at spise et stykke
smørrebrød inde i restaurationen. Det var også en stor ting, hvis man kunne få
lov til at spise med. Det var jo spændende med gæstgivermad. De havde et stort
køkken med et langt bord, hvor hele familien sad samlet, når de spiste. De
havde også værelser, som de lejede ud, og det allerbedste, der kunne ske var,
at man fik lov at sove ovre hos Inger på et af værelserne. Det skete mange
gange, at Inger sagde: »Må Tove være herovre i nat?« Jo, det var dejligt.
- Jeg kom også sammen med Gea og Inger fra Hvide Hus på Hansensvej.
Deres far, Kristian Sørensen, havde en herreekviperingsforretning på hjørnet af
Slotsgade og Møllestræde. Det var et meget velhavende hjem. Jeg var engang
inviteret til en rigtig bømefest hos dem. Det var til middag og dans. Og der var
skylleskåle på bordet. Det var meget fornemt, og jeg var dybt imponeret.
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- Jeg begyndte at gå til dans hos Richard Nielsen på Hotel Kronprinsen, da
jeg var 4-5 år, og jeg gik, til jeg var en halv snes år. Mor sendte os alle fire til
dans, men mine brødre boykottede det. De ville ikke, ikke tale om. Mor
pyntede os piger, når vi skulle til dans: hvide strømper og fin kjole og håret
skulle sidde. Jeg dansede med Poul Bloch, søn af barber Christian Bloch i
Helsingørsgade. Vi dansede charleston. Det havde jeg lært, og så ville jeg lære
ham det. Vi stod nede i krogen og lagde ikke mærke til, at musikken var holdt
op, og så sagde Richard Nielsen: »Når du er færdig med at undervise dernede,
så kan du komme herud på gulvet.«
- Christian Bloch og hans kone var min mors og fars venner. De havde to
drenge. Vi holdt altid nytår sammen. De skiftede hos hinanden. Vi fik enten
torsk eller kliptorsk. Det var almindeligst. Når vi gik hjem oppe fra Bloch
nytårsaften, oplevede vi Hans fra Gadevang nede på Torvet. Det var sjovt.
- Far havde en høj gammel Ford, vi kørte rundt i. Vi kørte ude i St. Lyngby
engang, og så var der en københavner, der kørte forbi min far. Man kørte jo
ikke stærkt, og man kunne næsten nå at tale sammen, når to biler passerede
hinanden. Der stod »B« på vognen - det betød Frederiksborg amt. Og så råbte
han: »B betyder bonde, kan du ikke flytte dig ind til siden, din bonde!«
- Far kørte aldrig over 40 km i timen. Vi kørte ind til København en gang.
Vi skulle på Amager. Min bedstemor var med. Man havde ingen vinger til at
slå ud, men brugte hånden. Så sagde far, da vi holdt og skulle dreje: »Mor, kan
du lige slå hånden ud til højre.« Og så var der en, der tog hende i hånden og
sagde »Goddaw Bessemor!« Vi kom sådan til at grine.
- Jeg gik på Ndr. Banevejens Skole. Jeg synes, jeg havde nogle dejlige
lærere. Jeg har nok været doven, mine lektier læste jeg lige før jeg skulle i
skole, men jeg har haft meget let ved det, så det jeg har lært, det sidder altså.
- Hver morgen sang vi morgensang på »Svalegangen«. Der stod et orgel, så
der blev spillet til. Først var der skoleinspektør Petersen, og senere fik vi
Schlander, som var en rar inspektør. Jeg havde Alma Jørgensen til
klasselærerinde. I 7. klasse havde vi Sigurd Elkjær i naturhistorie, en dejlig
lærer. Han var også forfatter. En dag kom jeg sådan til at grine i hans time. Så
sagde han til mig: »Ja, jeg synes jo også, det er morsomt, at der gror lyng på
heden. Men du må nok hellere gå ud på gangen og stå og grine af!« Schlander
kom forbi og kiggede, men han sagde ikke noget.
- Jeg havde Andkjær Jensen i historie. Så havde jeg lærer Søndergaard i
sang. En gang stod klassen og ventede på at skulle ind til sang. Inger og jeg
stod og pjankede, og så kom Andkjær Jensen og langede mig en. Så sagde
Inger: »Det var vel nok uretfærdigt«, hvorpå han sagde: »Du kan få en med!«.
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og så fik hun også en. Dengang måtte lærerne jo godt slå børnene. Men for
øvrigt var han en dejlig lærer.
-1 de større klasser havde jeg Henrik Nielsen i danmarkshistorie. Ham fik
jeg senere som forstander på Handelsskolen. Vi havde husholdningslære hos
frøken Boesen. Hun kunne være meget skrap. Hun havde et sommerhus i
Holløse, og der inviterede hun os piger fra skolekøkkenet op. Vi var på cykel,
og da vi kom frem, skullewi have te. Vi skulle først hente vand ved brønden,og
så fik vi en rotte med op, der var druknet. Så vi tabte appetitten, og der var
ingen af os, der ville have noget at drikke, og det kunne hun jo ikke forstå.
- Jeg var 14 år, da jeg gik ud af skolen. Jeg kom allerede i skole, da jeg var
6 år, men da man skulle blive i skolen, til man skulle konfirmeres, måtte jeg gå
to år i 7. klasse.
- Jeg ville have været damefrisør. Men i stedet skaffede min mor mig en
plads hos frk. Marie Jensen i »Ardens Parfumeri« i Slotsgade. Inger sagde
dengang: »Der biir du altså ikke!«, men jeg var der i syv år. Prk. Jensen kaldte
mig »Peter«, et navn, der stadig følger mig. Forretningen havde eneforhandling
af Elisabeth Arden her i byen, og det skulle man være meget heldig for at få.
Frk. Jensen blev inviteret af Elisabeth Arden til Berlin og boede på Hotel Eden
og fik kursus i, hvad Ardens præparater var, og hvad man brugte dem til.
- Det var sjældent, vi solgte Ardens cremer, fordi de var meget dyre?
Kunderne købte mest »Tokalon« eller »Oatine«. Af parfumevarer var det »Soir
de Paris« og »Worth«. Og »Chanel No. 5«, hvis det skulle være rigtig fint.
- Det hændte, at vi fra forretningen så Christian X ride gennem Slotsgade.
Han red ofte til Hillerød, når han boede på Fredensborg. En af hans ture gik ad
Holmegårdsvej, ned ad Helsingørsgade og Slotsgade. Han red alene og nikkede
til folk, hvis de hilste.
- En ældre mand, der var kunde hos os, kom ind en dag og sagde han, at
han søgte en husbestyrerinde. Om det ikke var noget for mig, jeg var jo ung?
Så sagde jeg bare til ham, naiv som jeg var: »Jamen, jeg kan ikke lave mad!«
Så sagde han: »Det var ikke så meget det, det kom an på.« Så kom frk. Jensen
farende ud og sagde: »Tak, Peter, denne ekspedition overtager jeg.« Og så blev
han ellers ekspederet!
- Jeg skulle engang ud at køre en aftentur med en sheik. Vi kørte ud til Grib
Skov og ind ved Ottevejshuset, og imod mig kom frk. Jensen og hendes veninde
fra Fredensborg. Næste morgen kiggede hun på mig og sagde: »Ved du hvad,
Peter? Jeg synes din veninde havde fået lange bukser på i går!«
- Da jeg lærte Svend Ove at kende - jeg har ikke været mere end 16-17 år -

så turde jeg ikke sige hjemme, at han var en ven af mig, så jeg sagde til min
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Christian X på vej gennem
Helsingørsgade sidst i 1930erne.

bror: »Verner, du må altså lade som om, det er din kammerat, der kommer med
hjem.« Det gjorde han så, men da der var gået et års tid, så sagde han: »Nej,
nu må du sør’me gå til bekendelse. Nu er træt af det her.« Så fortalte jeg min
mor, at Svend Ove kom for min skyld, og så sagde hun: »Hvis du tror, jeg ikke
har været klar over det, så ta’r du fejl.«
- Så var det, at jeg holdt op i forretningen, da vi blev gift og flyttede til
Hørsholm.
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De gamle skoler II
(fortsat fra blad 1997-1)

Nr. Herlev Skole blev opført i 1722. Peder Herslebs interesse for oprettelsen
af den er omtalt tidligere. Han indberettede i januar (eller februar) dette år,
at han havde antaget en skolemester. Da der på dette tidspunkt endnu ikke
fandtes nogen skolebygning, ville Hersleb (for egen regning) leje en stue til
at holde skole i. Samtidig påtog han sig at skaffe 15 læs sten til byggeriet,
som han mente burde ske "strax ved Kirchegaarden paa dend ledige Platz tæt
ved Degnen i Herløf.
Da rytterskolerne havde eksisteret i omkring 70 år, blev de underkastet
en omfattende forbedring. Dels blev de forsynet med et udhus, hvilket
muliggjorde den tidligere omtalte ombygning (se de to skitser side 15 i blad
1997-1 ), og dels gennemførtes en mere eller mindre tiltrængt reparation. For
Nr. Herlev skoles vedkommende skete dette i 1795.
Alle rytterskolerne var grundmurede og forsynede med tegltag, og de
fremstod således som meget solide bygninger sammenlignet med bøndernes
huse. Om de i von Grams brev omtalte svagheder ved byggeriet i Herlev var
et særtilfælde, er ukendt.
Det var udskiftningen af landsbyernes jord i slutningen af 17tMJ- og
Høyagtbahre og /ornerne

Sr. Lars Erichsen,
Som Tiden er lenge Bxpedered, til hvilcken de Nye opbiugte
skoeler her i Districterne Skulle vere ferdig, som de og mesten
saa vit ieg har fornomed er, men dend Skoele i Nørre Herløf
ickun med Vinduver og døre slett vere forsiuned, I det vinduvis Rameme gandske icke passer i Carmeme, og er icke Et vin
due som kand tilluckes men maa staa aabne saa ej Alleene Var
men forgiefves bortgaar men endog skoelemesteren saa velsom
bønderne paa bøndemis vegner ere meged ilde tilfreds, at de
har varme uden Skolledørne skal og vere gandske aabne og
utette, saa lader Jeg hannem dette hvor med en goed Vén “ Ved
at hand udén forsømelse komer med allerførste her ud at efftersee same at det som findis urrigtig kunde blive Endret siden
hand dog ved at der maaskee skulle vel findis de som forskrefne
i En anden maade skulde forebringe er Jeg ynsker at alting blef
saaleediss giordt i stand at ingen derpaa kunde have noged at
sige. I øfrigt venter Hans svar og forbliver
5r. Lars Erichsens beredvelligc

F.
Friderichsborg, d. 16. Novemb. A« 1722.
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V.

Qram.

Amtmand von Grams
brev til skolens bygme
ster viser, at man også
for små tre hundrede
år siden kunne komme
ud for byggesjusk.

begyndelsen af 1800-tallet, der gav stødet til byggeriet ved skolerne. I
instruksen fra 1721 om lærernes aflønning ved rytterskolerne indgik, hvad
der tidligere er nævnt om pengeløn og naturalier, tillige en bestemmelse om,
at skoleholderen havde græsningsret til sine husdyr på landsbyfælleden.
Da bønderne nu ved udskiftningen opgav fællesdriften, måtte man yde en
erstatning til skoleholderen, og denne kom naturligt nok til at bestå i, at der
til skolen blev afsat en mindre jordlod. Den gamle instruks gav ret til
sommergræsning på fælleden af 2 køer og 6 får - eller et antal husdyr
"svarende til 3 Høveder", og ud fra denne bestemmelse kunne man så, ved
samtidig at tage hensyn til jordboniteten, beregne, hvor mange tdr. Id., der
ved udskiftningen skulle lægges til skolelodden.
I de år, da man på denne måde gjorde rytterskolerne til smålandbrug,
blev der i Nordsjælland, og i øvrigt også andre steder i landet, oprettet en
række nye skoler. Ved disse fulgte man ved fastsætningen af læreraflønnin
gen de samme retningslinier som ved rytterskolerne. Jespersen og Thastums
”Skolekalender eller Beskrivelse over Skoleembederne i Sjællands Stift”, 1842
og 1843 afslører imidlertid, at der blev en nok så stor forskel på lønforholde
ne ved de enkelte skoler.
Om Herlev Skole læser man
Beboelseslejligheden er god; da den
afgiver 4 gode Værelser foruden Kjøkken og Spisekammer. Desuden er i
Udhuset... indrettet Bryggers, Bageovn og Pigekammer. Haugen er meget lille og
slet indhegnet. .......... Skolelodden, omtrent 5 Tdr. Land, er fortrinlig god,
leerblandet Muldjord. Den giver indtil 10 Fold Rug, 14 Fold Byg og udmærket
Kløver. 1 Td. Land er Eng, som kan meget forbedres, men dog afgiver omtrent
4 Læs Høe aarlig. Den er beliggende 1000 Skridt fra Skolen, kan ikke ses fra
samme, men Veien dertil er god og indgrøftet. Der kan rigelig fodres og græsses
3 Køer og 2 Faaf.
Blandt de lærere, der har virket i Herlev, er Ole Ingemann, en brorsøn
til digteren B.S. Ingemann, måske den mest navnkundige. Hans omfattende
virke og betydning for hele egnen er tidligere omtalt udførligt her i bladet
(1994-3) af Eva Holm-Nielsen.
Ingemann kom til skolen i 1834, og i en del af hans tid var embedet
"belastet” af to lærerenker. Til en ældre enke måtte han svare 1 td. og 3 skp.
rug, lige så megen byg samt 14* rigsbankdaler årligt, og en yngre enke skulle
have 6 rigsbankdaler.
Fra omkring 1870-80 følte man flere og flere steder, at den måde,
lærerne på landet aflønnedes på, var utidssvarende. I et lovforslag (1885) om
skoleordningen i Danmark hed det, at de ældre skolers jordlod kunne
frasælges, "naar fornøden Mælk og Fløde sikredes Læreren; Have paa Vz Td.
Land bør dog forbeholdes".
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Rytterskolebygningen i dag.

Forslaget blev ikke vedtaget, men de følgende år, da prisudviklingen i
stigende grad afslørede ulemperne ved den gamle aflønningsordning,
ønskede flere og flere lærere at komme af med jordlodden, og kultusmini
steren tillod i nogle tilfælde, at dette skete.
Den lønningsreform, der gennemførtes en halv snes år senere, havde en
bestemmelse om jordloddens afløsning. Lønnen skulle herefter udbetales
kontant, idet dog bolig, brændsel og have bevaredes som naturalieydelse. Og,
hvad der skulle få stor betydning mange steder: Reformen havde en
bestemmelse om, at afskaffelsen af jordlodden i hvert enkelt tilfælde
krævede sognerådets samtykke.
I de forudgående år var der blevet oprettet mange skoler på landet,
hvortil der ikke var knyttet noget landbrug, og der er mange eksempler på,
at lærerne (førstelærerne) på de gamle skoler var utilfredse med den måde,
de aflønnedes på.
Endnu i 1930’eme fandtes der skoler, hvortil der var knyttet landbrug,
men det må retfærdigvis nævnes, at der også kendes tilfælde, hvor der var
fuld tilfredshed med den gamle aflønningsform.
I Nr. Herlev blev problemet løst i 1897, da man opgav at bruge det gamle
skolehus til det oprindelige formål. Huset blev solgt til privatbeboelse, og
jordlodden solgtes nogle år senere til afbygger Villum Hansen, Uvelse.
I de følgende tre årtier skiftede huset (Kirkepladsen 2) ejer ret mange
gange. Fra 1929 til 1960 drev fire efter hinanden følgende ejere en
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købmandshandel i huset.

I det lille ski ilt "Brødeskov Jul S3" fortælles der i artiklen "Den gamle
købmandskone” nogle træk fra den korte tid ( 1957 60). da den sidste af disse
købmænd, Oskar Palm, drev den lille butik sammen med sin kone, Karen.
I 1961 blev den gamle skolebygning overtaget af de nuværende ejere,
Birte og Lars Feilberg. De hari "Brødeskov Jul 77" beskrevet, hvorledes de
ved en række restaureringer efter overtagelsen både i huset og på grunden
udenfor er stødt på flere spor, der viser, at huset, der her i 1997 er 275 år
gammelt, virkelig har været bygget efter samme plan som landets øvrige 239
(240) rytterskoler.
I 1897 flyttedes
Nr. Herlev Skole til
en nyopført byg
ning, Bygaden 32.
hvor undervisnin
gen
foregik
til
1928. Derefter blev
her indrettet alderdomshjem,
og
senere er huset
ombygget til brug
for
Brødeskov
Børnehave.
Til kommunens
folkeskole opførtes
den store bygning.
Nr. Herlev-Freerslev
Fællesskole i perioden 1928-62. Senere blev del: store hus hjemsted for
Statens Biavlsforsøg, og det er nu indrettet som to privatlejligheder.
Skoleloven af 1958, der stimulerede oprettelsen af centralskoler,
medførte, at man 1961-62 byggede den nuværende store skole, Brødeskovvej
39, til Nr. Herlev Centralskole. Det snævre samarbejde med skolerne i
Hillerød har fra 1981 gjort den til en almindelig 7-klasset børneskole med
det gamle navn Nr. Herlev Skole.
I 1971 markerede man 250-året for oprettelsen af den første skole i Nr.
Herlev. Dette skete i øvrigt et år for tidligt, idet lytterskolen først blev
startet i 1722. I Frederiksborg Amts Avis blev der i forbindelse med
jubilæumsdagen fortalt om to gamle embedsprotokoller, som man havde
fundet ved skolens flytning fra Fuglebjergvej.
Anton Mariegaard
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Arrangementer 1997
Tirsdag, den 27. maj

kl. 19.00: Besøg på Trollesminde. Erhvervschef Bent
Ove Jørgensen orienterer om stedets mange
nye aktiviteter. Der vil blive serveret kaffe, og
Kofoed Thomsen vil fortælle om forsøgsgår
den Trollesminde - en fortsættelse af hans
foredrag ved foreningens generalforsamling i
marts. Mødested: Erhvervscentret, Trolles
minde. Alle er velkomne - gratis adgang.
Tilmelding: Hillerød Bibliotek tlf. 42 269522
senest mandag, den 26. maj.

Lørdag, den 30. august kl. 14.00:

Rundvisning på Beredskabscentret. På
Beredskabscentret på Søndre Banevej 18 (også
kaldet "CF-kasernen" eller ”det gamle syge
hus") er der rundvisning for Lokalhistorisk
Forenings medlemmer og gæster. Sektionschef
Kjeld Enevold Nielsen, der står for rundvis
ningen i bygningerne, fortæller lidt om deres
historie og demonstrerer materiellet. Man
mødes inden for porten. Arrangementet varer
ca. 2 timer. Alle er velkomne!

Onsdag, den 1. oktober kl. 19.30: Borgerlig kost. Kirsten Rykind Eriksen
fortæller om borgerlig kost omkring år 1800.
Hun vil komme ind på nogle af de retter,
man blev stillet over for i Hillerød. Mødet
afholdes på Biblioteket, Bakkegade 23.
Alle er velkomne, entré 20 kr. Der er dog
gratis adgang for foreningens medlemmer.

Årets bus. I løbet af september arrangeres en sammenkomst i den bygning, der
i løbet af sommeren bliver udpeget som "Årets hus". Tidspunktet og mødestedet
for kåringen af huset og overrækkelsen af den bronzeplade, som "Nykredit" lader
fremstille til opsætning på den prisbelønnede bygning, meddeles i vort
medlemsblad i august samt i Hillerød Posten og Frederiksborg Amts Avis.

22

GENERALFORSAMLINGEN
Ved den ordinære generalforsamling i marts aflagde formanden og
kassereren årsberetninger. Disse blev godkendt. Ved valgene var der genvalg
af Margrethe Krogh Sørensen, Asger Berg og Eva Holm-Nielsen som
bestyrelsesmedlemmer, af Inge Elsøe og Ove Rasmussen som hhv. I. og 2.
suppleant til bestyrelsen. Som ny revisor valgtes Tage Wiuff og den ny
revisorsuppleant blev Hans Egeblad Christoffersen.

MEDLEMSKONTINGENT
På generalforsamlingen var der tilsjutning til bestyrelsens forslag
om uændret kontingent for 1997. Arskontingerfttct er altså stadig
kr. 100, idet pensionister og studerende dog ku n betaler kr.50.

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

De nye medlemmer, der allerede har betalt for 1997, modtager
ikke noget indbetalingskort.

For at undgå forsinkelser ved udsendelsen af medlemsbladet m.v.
bedes man give oplysning om eventuel adresseændring til
kassereren. Skulle der være fejl i navn og/eller aidresse, som hidtil
anført herfra, bedes også dette meddelt, eventuelt telefonisk:
42 26 24 32.
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