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Minder fra Nordsten
afIvar Sonne Nielsen

Min far, Sofus Marius Nielsen, er født den 22. juli 1887. Han blev ansat
som maskinarbejder på Nordsten i 1912 og arbejdede der i næsten 50 år.
Jeg har i hele min barndom færdedes i denne del af byen, og vi børn
havde en dejlig legeplads på fabrikkens område, som dengang slet ikke
var indhegnet. Det blev den senere. Således husker jeg en søndag efter
middag, hvor vi var en flok børn, der legede på fabrikkens område, hvor
der stod en del gamle landbrugsmaskiner, blandt andet en stor hesterive
med nogle lange enspænderstænger. Disse stænger havde vi fået vippet
ned til jorden, men pludselig røg de i vejret, og jeg som var bag maski
nen, fik det ene ben i klemme og sad uhjælpelig fast. Men når nøden er
størst, er hjælpen nærmest. Der kom nogle voksne forbi, og de hjalp mig
fri. Jeg havde ingen skade taget, men manden, der hjalp mig - han hed
Ejnar Bendtsen og var dengang kusk på Nordsten - han kendte både os
børn og min fader, så der fulgte jo senere en krafrtig reprimande fra min
fader.
Ja, det var så »indgangsbønnen« til min senere tilknytning til Nordstens
Fabrik, idet jeg efter at være udlært som maler - det var hos P. M.
Petersen - kom til at arbejde i flere perioder på fabrikken, første gang i
vinteren 1938, senest 1974-78.
Om selve støberibygningen kan der siges, at den er bygget i 1909, altså
32 år efter, at fabrikant P. Nielsen (Nordsten) havde etableret sig i
Hillerød.
Min fader fortalte mig, at under opførelsen af støberiet, henvendte P.
Nielsen (Nordsten) sig til murermesteren - det var Christensen fra Hansensvej - og påtalte, at murersvendene røg i arbejdstiden. Det ville han
gerne have stoppet, men blev stillet over for det ultimatum, at enten røg
murerne, og støberiet blev muret færdigt, eller også gik det hele i stå.
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Medarbejdernes klub fotograferet den 18. januar /9/7 t bagerste række, nr. 4
fra venstre ses Sofus Marius Nielsen mellem Christian Madsen og Jørgen
Larsen (med sixpence), der var formand for smedenes fagforening. Hillerød
Lokalhistoriske Arkiv.

Men da huset jo står her i dag, så må vi vel konstatere, at murerne både
har røget og passet deres arbejde.
P. Nielsen, som senere tog navnet Nordsten, blev tiiiik*r<‘t »Fabrikan
ten« og var på mange måder en usædvanlig personlighed, nok det vi i dag
kalder patriarkalsk, og han fulgte med i alt, hvad der foregik. Jeg kan
nævne et eksempel - det er stadig min fader, der er kilden. Der var
fremstillet en ny maskine - jeg husker ikke hvilken - men det viste sig, at
det færdige produkt, der var lavet efter tegning, ikke' helt svarede til
forventningerne, så konstruktøren blev tilkaldt for at gøre rede for for
miseren. Denne mand, som var kendt for at være lidt missionsk, sagde til
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sit forsvar, at det var han sørme ked af, og at det kunne han sandelig ikke
forstå, men så brød Fabrikanten ind og sagde: »Det kan jo ikke hjælpe, at
du er klog på Himmelen, når du er dum og tosset på jorden!«
Fabrikanten gik altid med skødefrakke, og disse skøder blev brugt til at
kontrollere målene med, sådan i tommemål.
Der har også været talt russisk på fabrikken. Det skete engang, da der
var lønforhandling. Det foregik på en lidt anden måde end i dag. Det
drejede sig gerne om et beløb fra 2 til 5 øre mere i timen, men kunne
man ikke blive enige, blev der kommanderet »Trøjerne på!«, og så gik
hele styrken over i haven ved Sommerlyst - det tidligere missionshotel.
Der tog man sig en forfriskning og en tænkepause, og det endte jo gerne
med et kompromis. Ved denne lejlighed var der en mand - han har jo
nok været lidt beruset - han sprang op på en kasse og holdt en lang tale
på et uforståeligt Dirch Passer-russisk. »Hva’beha’r« sagde Fabrikanten,
»hvad er det han står og taler om?«, men fik det svar, at han bare talte
russisk.
Så gik der nogen tid, og så skete det hverken værre eller bedre end at
der kom en delegation fra zarens Rusland. De skulle bl.a. købe bredså
maskiner. Og da der nu var lidt sprogvanskeligheder, kom Fabrikanten i
tanke om den russisktalende mand i Støberiet, og der blev sendt bud
efter ham, men det viste sig jo hurtigt, at hans russiske ikke rigtig kunne
bruges til noget.
Jeg husker som dreng, at der skete en alvorlig ulykke med dødelig
udgang. Det var en roterende smergelsten, der sprang i stykker og ramte
en mand i hovedet - han hed vist Svend Stål. Ulykker af den art tror jeg
kun der har været to af, idet fyrbøder Klüver omkom ved en ulykke med
en kultransportør, og selv om det i sig selv er sørgeligt nok, må det siges
at være billigt sluppet i en periode på 100 år på en arbejdsplads med
både tunge løft og mange slags bearbejningsmaskiner.
Der er også blevet sat rekorder her på virksomheden, idet man her
byggede Danmarks største tærskeværk - jeg tror det var 60” cylinders
bredde eller måske mere. Det skulle leveres til et stort gods på Haslevegnen. Køberen var godsejer Nielsen, kaldet »Berliner-Nielsen«. De kørte
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af sted med tærskeværket her fra fabrikken en søndag formiddag. Det
skulle transporteres ad landevejen med hesteforspand, så det tog jo et
par dage, og man måtte udskifte hjul undervejs, men derned kom det.
Der har været en broget skare af alle slags folk. Nogle blev her i hele
deres liv, andre var he? i en kortere eller længere periode. De havde vel
alle et døbenavn, men mange havde et øgenavn, og ikke alle vidste, hvad
de hed i virkeligheden. Men lad os begynde i toppen:
Grundlæggeren P. Nielsen, senere Nordsten, blev som nævnt tituleret
»Fabrikanten«. Det var vel ikke et øgenavn, men snarere en titel, lians
søn, Milton Nordsten, var ingeniør og blev tiltalt som sådan, i 3. person,
men mand og mand imellem blev han kaldt »Den Store«, mens drifts
ingeniør Holger Kisling blev kaldt »Den Lille«. Hver dag gik de sammen
»stuegang« på hele fabrikken.
Derudover var der en række navne, som jeg nævner i flæng: »Den
Lange«, »Lille Peter«, »Basunen«, »Georg llold-an«, »Den langarmede«,
»Lille Alfred«, »Store Marius«, »Støbe-Marius«, »Svend Sejlgarn«, »Kong
Hans«, »Svend arme og ben«, »Eksperten«, »Den tavse* dansker«, »Røde
Petersen«, »Stille Petersen«, »Gnavpot«, »Limaen«, »landkaninen«, »Lille
Søren Stribolt«, »Plov-Nlelsen«, »Dallc«, »Ole Vægter«, »Se lskabs-manden«
og flere andre. Selv havde jeg ikke noget øgenavn, men blev kaldt »Sonne«. Dog ikke
ved den lejlighed, hvor malermester Jørgensen, i forbindelse med nogle
skilte, der skulle laves, sagde til Nordsten, at han ville* tale med Sonne om
det, og fik den besked af Nordsten, at jeg hed ikke Sonne, men Sonne
Nielsen - »og han kommer heller ikke til at heckle andet!« Det er den
slags oplevelser, som var betegnende for fabrikken, og som jeg nødig
ville være foruden, fordi de bærer ved til mindernes ild, som stadig
brænder.

Ovenstående er et sammendrag af talen, som Ivar Sonne Nielsen holdt
ved Nordstensaftenen i Støberihallen, søndag den 12. juni 1994.
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Slotsgade 50, ca. 1912. Ejendommen tilhørte købmand Niels Andresen. Inde i
gården begyndte Otto Emst Andresen selvstændig engrosforretning i 1910.

O. Emst Andresens regnskabsjoumal
1910-1912
afAsger Berg

Lokalhistorisk Arkiv har netop som gave Ira efterkommerne modtaget en
regnskabsprotokol, der stammer fra den kendte hillerødvirksomhed O.
Emst Andresens første år. O. Emst Andresen var født i 1884 og døde i
1942. Protokollen er på fribladet autoriseret og^ underskrevet af borg
mester Carl Zahlmann som journal for O. Emst Andresens købmands
handel. Autorisationen er dateret den 23. november 1910, og proto
kollen, der er forsynet med byfogedkontorets stempel og embedssegl, er
ført dagligt frem til udgangen af 1912.
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For en senere tid er navnet O. Ernst Andresen især knyttet til
småkageføbrikken i Østergade 4,1 Men protokollen viser, at O. Ernst
Andre-sens grossistvirksomhed i de første år var præget af et bredt udvalg
af kemiske artikler og konfekturevarer. Dag for dag anføres kundernes
navne, varearten og det samlede salg, så man lår et godt indtryk af
virksomhedens art og udvikling. Bagest i protokollen cr der cn oversigt
over den måned-lige omsætning fra december 1910 til og med maj 1914,
en omsætning, der var stadig stigende. Således var den i 1911 på ca.
13 500 kr, i 1912 på ca. 31.000 kr og i 1913 på ca. 51.000 kr.
Kundekredsen omfattede hele Nordsjælland, naturligvis dog med et
flertal af kunder i Hillerød og omegn. Mange større og mindre
købmandsforretninger og brugsforeninger Hk varer fra grosserer O. Emst
Andresen. I flæng kan fra protokollen nævnes lokale købmænd eller an
dre forretningsdrivende som Lcinsdorff (Østergade), købmand H. W.
Rixen Rasmussen, fru Laura Kjøller (Nyhusc), Carl Hansen (Nyhuse),
Niels Nielsen (Nyhuse), købmand Heinrich Schrøders efterfølger Herman
L. Melskens (Slotsgade), Nørup Østergaards efterfølger fru Fulling
(Møllestræde), køb-mand Fr. Israelsen, frk. C. Børgesen (Nyhuse), H. P.
Andersen (Bakkegade), Hansine Petersen (Bakkcgadc), Chr. Hansen
(Østergade), møller Jørgensen (Ullcrød), bagermester Carl Petersen
(Nødebo), købmand A. Jørgensen (Axelhus), handelsmand Hansen (GI.
Højskole, Freerslev), Jens P. Jensen (Frecrslev), købmand Ludvig Gegner
(Helsingørsgade), bagermester Rud. Dcnckcr, barber Bloch, købmand
Alex Jensen, vejmand Jensen (Ullerød), købmand R. Milling, købmand C.
Ibsen, købmand Ih. Christensen (Alleen), købmand Magnus Ingwersen,
fru Schou (Kannikegade), fru Petersen (Slangerupsgade), Børge Herlufsen samt købmand Hald (Teglgaardslund). Desuden er O. Ernst Andre
sen i disse år leverandør til brugsforeningerne i Ullcrød, Tjæreby,
Alsønderup, Nødebo og Kagerup, og herudover er der store kunder i bl.
a. Helsingør, Frederiksværk, Hunde-sted, Esbønderup, Liselejc, Holløse,
Meløse, Skævinge, Kregme, Lynæs, Store Lyngby, Græsted, Mårum og
Strø. I en del tilfælde kan man se, at varerne er fragtet fra Hillerød med
tog, idet der er anført en udgift til banemærker.
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Af særlig interesse kan det måske være at se lidt på varesortimentet. De
»kemiske artikler« er fx eddikesyre, blegvand, blegsoda, salmiak, brillan
tine, fedtsværte, skosværte, selesværte, benzin, soja, glycerin, harpiks,
tørrelse, pimpsten, terpentin, eddike, insektpulver, cykelolie, symaskine
olie, vinsyre, stempelblæk, fiskelim, pudsecreme, hårvand, knivpulver,
ægpulver, ludpulver, guldbronze, amerikansk olie m.m. En del af disse
artikler sælges på denne tid stadig i pottemål. Andre varer fra O. Emst
Andresens lager er ansjoser, sur sennep, fiskesennep, engelsk sauce,
figner, gulvklude, væger (til petroleumslamper), smergellærred, Zeroformsæbe, affaldssæbe, Marseillesæbe, stivelse, tændstikker, madkulør,
vanilleessens, bagepulver, husblas, ribssaft, cikorie, hyldebærsaft, spege
pølse, cervelatpølse, leverpostej, karry, kardemomme, tinktur, citron
olie, klosterost, Thy-ost, olivenolie og sirup. Der sælges også varer af
mærker som »Oda«, »Cleo«, »Sarepta«, »Zebra«, »Amor«, »Aladdin« og
»Sunshine«.
Men fra starten er det sukkervarer, kager og konfekture, der dominerer
omsætningen. Med fare for, at læserens tænder vil løbe i vand, skal der
her opregnes nogle af de typer kager, slik og andet mundgodt, der kunne
leveres fra O. Ernst Andresens lager i disse år. Visse af varerne findes jo
stadig på markedet, medens andre er mere historiske: sportsvafler,
frokostkiks, hvedekiks, turistkiks, frejakager, frydkager, nøddekager,
honningkager, vaffelstænger, victoriavafler, butterdejskringler, vanille
kranse, grand special-kager, kokosgranater, ananasgranater, orangekug
ler, sølvkugler, lette drops, chokoladecigarer, chokoladegranater, katte
tunger, cremefrøer, kringler, kandiserede hindbær, boergranater,
»dukker«, »tandbylder«, kakaobonboner, lakridsfigurer, prinsessestænger,
abrikosfigurer, nødde-bolcher, starbolcher, »skrapper«, frugtstænger,
appelsin- og citronskiver, snoede cremestænger, bismarcksldumper,
»royal«, »hollændere«, »italienere«, »schweitzere«, Dagmarroks, »gran
kogler«, »carmen«, »milla«, »nas«, »snitter«, »rifler«, »balloner«, hindbærballader, »badekar«, »vugger«, »Knold og Tot«, »favorit«, kongen af
Danmark-bolcher, mentholbolcher, stikkelsbærbolcher, citykarameller,
majskarameller, lørdagsdrops, enøresfløjter, salmiakpastiller, dameskrå,
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maltbolcher, Reclamepastiller, lakridskonfekt, pariserstænger, cremetab
letter, marcipancigarer, kokosboller, figurkroketter, skumfigurer, sukker
figurer, taffelchokolade, kronechokolade, cremechokolade, børnechokolade, nøddeblok, cremebrud, pebermynter, kokosis, negerkys og salmiak
kys.
Måske kan nogle åf disse produktnavne fra O. Emst Andresens lager
vække »søde minder« hos enkelte læsere!*

1 Svend Nielsen, »Populær småkagebager«, DørgamZe/fr7/&rø</ liysvenden fortceller, 1981, s. 144f.

Årets Hus

Lokalhistorisk Forenings ærespris 1998 gik i år til Kulsvier Huse i
Gadevang. Prisen gives normalt til ældre bygninger, der er forbilledligt
istandsat, eller bygninger, der på anden vis er taget fint vare på. I år
har Lokalhistorisk Forenings bestyrelse valgt at belønne en ny
bebyggelse, som efter foreningens opfattelse har en så høj arkitek
tonisk kvalitet, at den ud i fremtiden vil stå som et fint og tidstypisk
eksempel på et godt nybyggeri fra vor samtid. Bestyrelsen har i sit
arbejde søgt sagkyndig bistand hos arkitekt Bendt Friis, Skov- og
Naturstyrelsen, der i sin tale ved prisoverrækkelsen bl.a. sagde:
Hillerød er karakteriseret ved store nyere parcelhusbebyggelser
omkring den gamle bykerne, bebyggelser, der desværre ofte fore
kommer ensartede og uden større arkitektoniske kvaliteter. Bebyggel
sen Kulsvier Huse er afgørende forskellig fra disse parcelhusområder.
Når æresprisen gives til Kulsvier Huse er det dels på grund af den
overordnede plan, bebyggelsen er opført efter, og som bevirker, at de
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Fra overrækkelsen af Lokalhistorisk Forenings ærespris 1998, som fandt
sted lørdag den 5 september. Fra venstre foreningens formand, Margrethe
Krogh Sørensen, Peter V. Hendriksen, Kulsvier Huse, og arkitekt Bendt
Friis. Foto: Jørgen Berner. Hillerød Lokalhistoriske Arkiv.

enkelte bygninger ligger smukt placeret i det kuperede terræn i
skovbrynet ud mod Gribskov, dels på grund af bygningernes fine
udformning. Byfgningerne har en spændende indbyrdes placering og
vil, efterhånden som området gror til, danne en fin helhed. De enkelte
bygninger er smukke, enkelte og nutidige, byggede af gedigne
materialer og falder godt ind i omgivelserne.
Bebyggelsen danner gode rammer for mennesker at bo i og er et
godt eksempel på, at man med en god lokalplan opnås gode
resultater. Det er første gang i Hillerød kommune, at der arbejdes med
så fin og varieret bebyggelsesplan, og man må håbe, at dette vil blive et
erksempel til efterfølgelse. For de gode resultater kan vi takke Tegne*
stuen Vandkunsten, Hillerød kommune og den lokale grundejer
forening, som trofast har været med til at fastholde lokalplanens
bestemmelser.
eb-n
il

Julevise 1909
Højt om Slottets slanke Spir
bølger Rødkaa Isduften,
st, hvad Barometret si’er:
der er Sne i Luften;
Juletid, hvor er du sød,*
sødest dog i Hillerød,
glade Bysom Böiger
glemmer alle Soigert
Glemmer dagligt Vrøvl og Slid,
selv Termin og Skatter,
se blot, Jorden ligger hvid
Batzkes Bakke glat er;
Hurra forden hvide Jul,
Slæden frem af Skurets Skjul,
Julen varer maaske
næsten helt til Paaske!
Gran paa Torv og Gæs i Bod,
Nødder, Knas og Bagværk,
hvis det bare ikke stod
ga’ vel Slottets Slagværk:1
»Højt fra Træets grønne Top« hvorfor, mon det siger stop
med sin Melodunte?
ja, hvad siger Munthe?2

Ovenstående vise, der går på melodien »Højt fra træets grønne top«,
er skrevet af postkontrollør Sophus Petri Amø.
I næsten 30 år skrev han avisvers og lejlighedssange til forenings
arrangementer, fødselsdage og jubilæer. Han skrev under pseudony
met Spetria, dannet af hans forbogstaver og mellemnavn.
I 1931 udgav han samlingen Omkring Slotssøen, hvorfra denne vise
er taget.

1 Klokkespillet.
2 Slotsforvalter, oberst Munthe.
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Familien Ratbsacb. Den ældre dame er for
modentlig Carl Ratbsacbs moder, Elise Sofie
Ratbsacb, som døde i Hillerød i 1890. Hille
rød Lokalhistoriske Arkiv.

Fotograf C. Rathsach
af Eva Holm-Nielsen

Det er i år 12. gang Hillerød-Kalenderen udkommer. I 1997 modtog
Lokalhistorisk Arkiv C. Rathsachs store glaspladesamling af topogra
fiske billeder og portrætter. Det var derfor helt selvfølgeligt, at Lokalhi
storisk Forenings kalender for 1999 skulle tilegnes byens gamle
mesterfotograf, som havde sit virke i Hillerød i mere end 45 år, fra
1865 til sin død den 28. marts 1911.
13

Brolæggere i Frederiksborg Slots indre slotsgård, ca. 1880. Frederiksborgmuseet åbnede den 1. februar 1882. Foto C. Ratbsacb. Hillerød Lokal
historiske Arkiv.

En gennemgang af glaspladerne viste, at de fleste topografiske
motiver har været offentliggjort før, oftest dog uden at Rathsach er
blevet krediteret som ophavsmand. Men der er også enkelte motiver,
der ikke før har været vist, eller i hvert fald er meget lidt kendte. Det er
disse billeder, der udgør Hillerød-Kalenderen.
Theodor Carl Christian Voss Rathsach blev født i Middelfart den 8.
august 1839. Faderen var toldkasserer i Middelfart, og efter konsum
tionens ophævelse omkring 1850 blev han kortstemplingsforvalter i
København.
Efter at have forsøgt sig som skuespiller, etablerede han sig i 1864
som fotograf på Vimmelskaftet 34 i København. Året efter, den 1. juni
1865, slog han sig ned i Hillerød, først i Mørkegaden, nu Østergade,
og senere ved Fisketorvet, Slotsgade 41.
14

Kongefamilien fotograferet foran indgangen til Frederiksborgmusset i
forbindelse med kejser Wilhelms besøg i juli 1907. Fra venstre Prins
Harald, Prinsesse Dagmar, Prinsesse Thyra, kronprins Christian (X),
Alexandrine, Prins Gustav, Adelbert af Preussen og Frederik VIII. Foto C.
Rathsach. Det kgl. Bibliotek.

Ï 1876 giftede Rathsach sig med Johanne Sofie Frederikke Voigt,
som var datter af kunstdrejer H. Voigt i Hillerød.
'
Rathsach fotograferede alle slags motiver: portrætter, topografi,
bymiljøer, interiører. I nogle år fotograferede han også for Frederiksborgmuscet, og i 1888 fik han tilladelse til at have et fotoudsalg i indre
slotsgård.
For eftertiden er Rathsach i fagkredse blevet *kendt som læremester
for Peter L. Petersen, der under navnet Elfelt, endte som kgl. hof
fotograf.
Efter Rathsachs død blev hans atelier videreført af hans døtre, og fra
1920’erne af hans søn Helge Rathsach.
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Rundt om en morder i Hillerød (6)
Ole Kollerøds slægt, venner ogfjender
(tfAsger Berg

V
Arrestforvarer Georg Christian Miland

Ole Kollerøds had til Hillerøds arrestforvarer, Georg Christian Miland,
blev grundlagt omkring december 1823, da Ole var blevet pågrebet for
første gang. Som tidligere omtalt forsøgte Ole Kollerød dengang at
undvige fra arresten i Hillerød - den lå på Frederiksborg Slot - men blev
indhentet af Miland og hans folk.1 Ole var da 21 år. Da han var blevet
fanget, gav Miland ham først pisk og ville så have gennemboret ham med
sin sabel, hvis ikke en anden person havde lagt sig imellem. Så blev Ole
bundet på hænder og fødder af Miland og kørt tilbage på slottet. Her blev
han, fortæller han, væltet af vognen ligesom et stykke træ ned på
stenbroen. Så fik han ørefigner, så blodet sprang ud af ørerne, og han
blev lagt i svært jern, om dagen feltkæde, dvs. en fangelænke bestående af
to forbundne bøjler, der spændes om hånd og fod, - og om natten
»springer«, dvs. fangelænker med store metallodder på. Tre morgener i
træk gav Miland ham prygl med en tyremige, dvs. en pisk fremstillet af en
tyrepenis, og så startede forhøret. Ole Kollerød refererer i samme
forbindelse flere andre tilfælde, hvor Miland har gennempryglet fanger,
så man får det indtryk, at byfogeden - dengang Iver Christian Aarøe systematisk lod bruge mishandling for at få fanger til at tilstå.
Næste gang Ole Kollerød kom i alvorlig konflikt med arrestforvarer
Miland var, da Ole var kommet på fri fod. Det var i foråret 1831, da
Miland som tidligere fortalt ødelagde Oles forhold til købmandspigen
Mariane Louise Esvold - ved at fortælle pigens mor om Oles kriminalitet.2
Ole Kollerød anvender - forståeligt nok - nogle drabelige skældsord om
Miland: »denne dievlens jagthund«, »denne, skalk«. Desuden omtaler han
Miland som »in tysker« og »denne tyske venbøidel«, dvs. vindbøjtel.
Muligvis stammede han fra Slesvig eller Holsten.3 Han var enkemand,
arrestforvarer og 40 år gammel, da han den 18. januar 1820 blev viet i
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Rådhuset på Torvet i Hillerød, tegnet afOle Kollerød 1840 som illustration til
Min Historie, Jf. fotografiet på bladets omslag, - Ole Kollerød skriver under
<tegningen: *[H]er er vagtstue og køiken - Frederiksborg Raadbus - her bor
arest[forvareren]. * Det kongelige Bibliotek.

Frederiksborg Slotskirke til den 17-årige tjenestepige Jacobine Marie
Olsen (også kaldet Olsdatter eller Jacobsen). I 1820’eme boede familien
på Slottet i forbindelse med arresten. Da det nye rådhus med arrest blev
bygget på Torvet i 1831, flyttede Miland ind der med sin familie. Ved
folketællingen i februar 1834 nævnes det, at han bor på »Raadstuen« med
sin kone og fem børn, der alle var døbt i Slotskirken.
Ganske interessant er det, at arrestforvarer Miland selv står opført i
strafferegisteret. Den 28. april 1830 blev han nemlig dømt af dommer
Aarøe ved politiretten i Hillerød for »at have ved sin skødesløse Fremfærd
givet Anledning til, at Arrcstantinden Marie Mikkelsdatter, der var anholdt
for Tyveri, er kommet ud af Arresten og derefter samme Aften fundet
druknet i Slotssøen, ved hvilken Leilighed han tillige uforsvarligen har
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Ole Kollerøds bygningsplan for Rådhuset, bag på den anden tegning. Hans
billedtekst lyder øverst: »Lest [dvs. lasst, plan] over Raadbuse[t]. Di 7 fag
vinduer, som er tel gaden, er den stære retssahl, og politieretten er ud tel
gaarden oven over ar[e]steme. Og saa er der gang mit igennem bygningen tel
aresteme. O. K.« Neden under planen bar ban skrevet: »[Her] er borgeraresten, og ber er politiarresteme, di 4, og saa er der 2 paa lotftet] som er
mørke.« Det kongelige Bibliotek.

benyttet sig af den for den almindelige Sikkerhed farlige Arrestant Hans
Larsen, Alsønderup, til at eftersøge hende og gaaet alene med ham om
Aftenen henad den almindelige Hovedvei, hvorved bemeldte Arrestant
kunde have fundet Leilighed til Undvigelse....«4 Men henvisning til, at
arrestforvareren var hidtil ustraffet, lød dommen kun på fem dages vand
og brød. Derudover skulle Miland »betale de af hans Hensættelse medgaaende Omkostninger«. Om den druknede ses det af kirkebogen for
Frederiksborg Slotssogn, at den 35-årige arrestantinde Marie Mikkelsdatter har »aflivet sig selv i Villelse« den 14. januar 1830 og er begravet
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den 23. januar. Man må håbe, at arrestforvarer Miland har passet godt på
sig selv, mens han var indsat til forvaring i sin egen arrest!
Georg Christian Miland døde den 21. marts 1834.5 Også efter hans død
kom Ole Kollerød ved flere lejligheder til at sidde arrresteret i Hillerød,
men han nævner ikke de senere arrestforvarere ved navn. Milands
efterfølger som arrestforvarer i Hillerød blev Henrik Jensen, født ca.
1801, som døde allerede den 4. maj 1835.6 Efterfølger fra 1835 blev
Frederik Christian Nielsen kaldet August,7 som i 1844 blev involveret i en
skandale, fordi han igennem længere tid holdt smugkro i arresten.8
Frederik Christian August, der var født i København ca. 1794, døde i sit
embede i Hillerød den 1. august 1847.9
(Fortsættes)

Noter
1

2
3

4
9
6

7

Ole Pedersen Kollerød, Min Historie, udg. Else Margrethe Ransy, Foreningen Danmarks
Folkeminder, 1978, s. 72ff.
Min Historie, s. 131.
Georg Christian Miland (ca. 1780*1834): lians fødested og foreldre er ukendte, jf. H. C. Terslin,
Guvernør over Dansk Vestindien Gabriel Milan og hans Efterkommere i Danmark, Helsingør
1926, hvor der s. 135f skrives, at hans evt. slægtskab med øvrige med navnet Milan(d) er ukendt. Allerede den 23* januar 1835 giftede hans enke sig med den 25-årige snedkersvend Christian Pfilig
Ewald, jf Frederiksborg Slotssogns kirkebog.
Hillerød Byfoged B, Landsarkivet, Politi* og ekstraretsprotokoller 1827-1830.
Kirkebog for Hillerød og Frederiksborg Slotssogn.
Kirkebog for Hillerød og Frederiksborg Slotssogn. - Arrestforvarer Henrik Jensen efterlod sig enken
Gundeline Birgitte Jensen,født Hansen, if. skifteprotokol for Hillerød Købstad, 1829-44.
Ses som tidligst nævnt ved, at hans hustru nævnes som »Arrestforvarer Augusts Kone« som fadder

ved dåb i Slotskirken den 13* september 1835.
0 Jf. Anders Uhrskov, Kulturbillederfra Hillerød og Omegn, 1,1955, side 113f.
9 Kirkebog for Hillerød og Frederiksborg Slotssogn. * Ifølge skifteprotokol for Hillerød Købstad,
1844-60 og skiftedokumenter for Hillerød Købstad, 1842-56, efterlod han sig enken Elisabeth
Kirstine Nielsen, født Philipsen, og to døtre, Caroline Wilhelmine Nielsen, 27 år, og Wilhelmine
Nicoline Nielsen, 16 år, af tidligere ægteskab med Elisabeth Margrethe Kluck. Denne, der var født i
København som datter afJohan Benjamin Kluck, var ifølge kirkebogen død i Hillerød den 26. maj
1844, 53 årgammel.
a
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Boganmeldelser
Svend Nielsen, Det gamle Hillerød. Bysvendens fortællinger. 326 sider,
rigt illustreret. Høyer Olsen ’s Boghandel. 348,00 kr, indbundet.

For Hillerøds lokalhistorie er Svend Nielsens værk uomgængeligt. Det må
derfor hilses med stor glæde, at hans bøger Bysvenden fortceller og
Bysvenden fortceller videre, for længst udsolgte og nærmest uopdrivelige
antikvarisk, nu er blevet genudgivet i en smuk, samlet udgave under
titlen Det gamle Hillerød. Bysvendens fortællinger. Den generation, der
ikke fik anskaffet førsteudgaven i tide, får nu lejlighed til at erhverve den
spændende, velfortaltc og righoldige bog med de ca. 450 billeder fra det
gamle Hillerød. Et monumentalt værk, som vil blive stående.
Svend Nielsens »gamle Hillerød« var hans barndoms by. Og det er til
en vis grad også fotografiets barndoms- og første ungdomstid, altså tiden
fra omkring 1880-1920, der sætter sit præg på bogen. Med rette bærer
bogen stadig ordet »fortællinger« i sin undertitel, for de 142 artikler oprindelig avisartikler fra perioden 1977-81 - er præget af journalistens
letløbende stil. I øvrigt var Svend Nielsen jo også en glimrende
foredragsholder. Mange vil huske hans lysbilledforedrag om det emne,
der optag ham mest af alt, og som han vidste så meget om: Hillerød i
gamle dage.
I sit nyskrevne forord beretter Niels Richter-Friis om »Bysvendens«,
Svend Nielsens arbejdsmetode. Ofte opstod artiklerne, når han gennem
sin bekendt-skabskreds kom i kontakt med et spændende materiale af
lokale beretninger eller fik lov at låne gamle billeder og arkivalier. Når
artiklen var bragt, kunne det ske, at en læser kom med supplerende
oplysninger, som Svend Nielsen så noterede ned og føjede ind i
artiklerne. Kort efter Svend Nielsens død i 1981 udgav Richter-Friis den
første samling, og året efter andet bind, begge under Nels Petersens
redaktion. Og nu foreligger så 2. komplette udgave, trykt omtrent uæn
dret, men forsynet med nyt forsidebillede - et udsnit af Thorvald Niss’
dejlige maleri af Hillerød set fra syd i 1888.
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Det er boghandler Jens Høyer Olsen, der har æren af at have
genudgivet det smukke bogværk. Med god ret har han benyttet to
overskydende sider til at indføje Svend Nielsens artikel fra 1975 om
byens gamle boghandel.

Folk og minderfra Nordsjælland, 53- årgang 1998, red. Kenno Pedersen
og Lars Bjørn Madsen. 46 sider, 100 kr.

Igen i år tages vi som læsere på en spændende historisk rundtur i
Nordsjælland. Otte meget forskelligartede forfattere optræder som guider
på turen, der denne gang starter ved landstedet Hegnsholt i Grønholt. C.
F. Hansens ejendom pry-der også det smukke farveomslag: Hegnsholt i
vintervejr - sådan skal det være på vores lokale »julehæfte«, der dog
heldigvis ikke har så meget med jul at gøre. Det er i det hele taget
ejendomshistoric, der er i fokus i år, både arkitektonisk og
personalhistorisk. Turen går til Højgaard i Helsingør, som er et landsted
fra 1918, derpå videre til Jørn Utzons glashus i Hellebækskoven, og vi
slutter ved Hotel Prindsen i Fredensborg. På vejen rundt kommer vi dog
også på en lang skovtur ud i Gribskov, hvor Lars Toksvig fortæller om de
nordsjællandske flådeege og deres baggrund, og en lidt kortere skovtur
til Maglebjerg i Rude Skov, hvor Tormod Hessel er på hjemmebane. Hans
artikel følges af de to egentlige erindringsartikler: Elly Hiort-Lorenzens
spredte barndomsminder fra Birkerød og Kate Ulff-Møllers interessante
beretning om sit professionelle liv som medhjælper på kystsanatorieme i
Munkerup og Aalsgaarde i 1930’eme. Folk og minder fra Nordsjælland
1998 er fuldt af gode illustrationer. Det er godt redigeret og godt
gennemarbejdet. Vist kan man finde unøjagtigheder - fotoet på side 43
stammer fra kong Christian DCs rcgcringsjubilæum i 1903, ikke hans
fødselsdag. Men alt i alt må man igen glæde sig over, at der er liv i det
gamle årsskrift, som - uden noter og den slags - fortæller solidt og fyldigt
om egnens historie.
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Tage Eskestad, Erik Olsen, Arne Lindabl og Niels E. Pedersen, red., Finnbusene i Hillerød 1948-1998. 68 sider. Udgivet af Grundejerforeningen
Finn-busene. 75,00 kr, incl. forsendelse.

Finnhusene - de finske træhuse ved Rytterstien, Poppelgangen og Stubbe
vang - blev i juli 1998 fejret ved deres 50 års jubilæum. Grundejer
foreningen udgav ved den lejlighed et skrift, der på en interessant og
uhøjtidelig måde fortæller om det særprægede byggeris historie. Man kan
læse om starten derude på Sandviggårds marker i efterkrigsårene, om
grundejerforeningens tilblivelse og liv - og først og fremmest om det
fællesskab, der udviklede sig imellem beboerne. Også skriftet er præget af
den kollektive ånd - her kommer børn og voksne til orde. Man lår et godt
indtryk af det fælles liv, stort og småt, fra pionertiden til i dag. Som
lokalhistorie på græsrodsplan må hæftet hilses velkommen. Det er et
godt, at historierne bliver fortalt, mens de huskes, og det er godt, at vi
andre også får mulighed for at læse dem.
AB

Registreringsgruppen
holder møde
onsdag den 13. januar 1999, kl. 15. 00
på Biblioteket.
Nye medlemmer er velkomne!
Er du interesseret, så kontakt
Margrethe Krogh Sørensen
på tlf. 48 26 96 22 eller 48 26 72 32
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