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Nyt fra Bestyrelsen
Kære medlemmer
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FAHS skal naturligvis leve op til de krav,
som den nye persondataforordning
GDPR stiller.
Vi har udarbejdet en sådan politik, som
kan ses på vores hjemmeside, og som

bringes i uddrag her i bladet
Årbog:

Vi kan nu afsløre, at årbogen for 2019
handler om den fingernemme landsby
snedker Jens Poul Andersen i Nellerød.
Bogen er som sædvanlig gratis for
medlemmer af FAHS. Den udleveres på
generalforsamlingen i marts.
Se mere inde i bladet.

FAHS
Medlemsblad for Frederiksborg Amts
Historiske Samfund
Tryk: Nofoprint
Tilrettelæggelse og layout:
Niels Nielsen (ansvh.) og Torben
Bill-Jessen
FAHS udkommer 4 gange årligt,
februar, maj, august, november.
Artikler sendes til redaktøren.

Bestyrelsen:

På bestyrelsens vegne
Niels Nielsen

Niels Nielsen (formand & redaktør)
Margrethe Krogh Sørensen (næstfm.)
Henrik Bachmann (kasserer)
Verner Bylov Larsen (sekretær)
Eva Tønnesen
Lone Hvass
Jeppe Tønsberg (suppleant)

Kontingent:

Kontakt til foreningen:

200 kr./år for husstand

post@fahs.dk
Niels Nielsen, tlf. 4752 8408
Vedr. medlemskab:
Se hjemmesiden eller kontakt
Henrik Bachmann (kasserer@fahs.dk)

Ønske: Nye artikler.

250 kr. for institutioner m fl.
Betaling til Nordea,
Registreringsnummer: 2670
Kontonummer: 4374 709 599
MobilePay: 98 283

Forsidebillede:
En efterårsbuket til vore trofaste med
lemmer.
Selv om historie er et er uudtømmeligt
emne, skal vi huske at nyde den endnu
vigtigere natur omkring os og års
tidernes skiften.

På www.fahs.dk finder man bl.a. op
daterede oplysninger om udflugter og
foredrag.
Desuden register til årbøgerne 1906
2000 samt en oversigt over de ældre
årbøger, som foreningen stadig har til
salg ved henvendelse til Niels Nielsen.
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PIGEN DER SKAL MISTE SIN HALS
OG HOVEDET SÆTTES PÅ STAGE
Af Finn Reinhardt
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Pigen der skal miste sin hals
og hovedet sættes på stage
er den største af mine 22
fortællinger fra Hillerød om:
“Kvindeskæbner 1787 - 1817”
I bogen fortælles om 25 år af
hendes liv til den 16. marts 1792.
Her berettes kort om denne del
af hendes liv med en fortsættelse
af, hvordan det siden gik hende i
den udstrækning, jeg har kend
skab til hendes videre skæbne.
Pigen, sagen handler om, hed
der Birthe Kirstine Piilström og er
født i Ude Sundby ved Frederiks
sund. Hendes to år yngre broder
blev døbt Anders, men benævnes
ellers Andreas. Forældrene var
Maren Andersdatter og Erland
Nielson Piilström. Faderen om
tales ved dåbshandlingerne som
Erland Tingmand (bisidder ved
retssager i birketinget). På et
tidspunkt flytter familien til Hil
lerød, som de tidligere har boet
i. Her ernærer Erland sig som
skomager. Den 18/4 1784 bliver
Birthe Kirstine Erlands D kon
firmeret og den 23/4 1786 bro
deren Andreas Erlandsen. Maren
Andersdatter dør i marts 1786,
og i 1788 bor Erland Piilström
sammen med Andreas og Birthe
Kirstine til leje hos pottemager
Jens Wiberg i Mørkegade 103
(Østergade) i Hillerød.

Efter en del husspektakler hos
Wiberg blev der den 11/9 1788 afholdt
forhør i Hillerød bytings hus. Blandt de
mange afhørte beklagede Wibergs hus
tru Kirstine Jørgensdatter Holmberg sig
over, at hun ofte blev mishandlet af sin
mand, og at årsagen til dette var skom
ager Piilstrøms datter, der tilskyndede
ham til det. Ligesom hun ofte formod
ede, at Birthe Kirstine løb efter hendes
mand, når han havde penge. Han gik
ud og ødede dem på hende i stedet for
at komme hjem med pengene. Når han
kom fra Birthe Kirstine, mishandlede
han altid sin kone.
Men i øvrigt ville hun gerne tilgive
sin mand og tåle de lidelser, de måtte
udstå i deres fattigdom, hvis han ville
være fredelig og kærlig imod hende, og
skomager Piilström med datter blev sat
ud af deres bolig.

Wiberg nægtede ikke, at han nogle
gange havde givet konen ørefigner, når
hun af bare ondskab havde været uartig
imod ham og havde skældt ud og hylet
og klaget for at få folk til at komme
løbende og det på tider, hvor han ikke
havde rørt hende det mindste. I øvrigt
ville han for eftertiden leve kærligt med
konen, såfremt hun ikke var årsag til
uenighed.
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Med hensyn til Birthe Kirstine
havde han ikke haft nogen utilladelig
omgang med hende eller hendes fader.
Desuden kunne hans kones mistanke
derom snart bortfalde, idet Piilström
og datter skulle ud af huset til Mikkels
dag (29/9 var ofte skiftedag/flyttedag).

På skiftedagen flyttede Erland
Piilström med sønnen Andreas, som
på dette tidspunkt var skomagerdreng,
og Birthe Kirstine ind i Mørkegade
113, som ejedes af købmand og poli
ti-betjent Ole Ottesen Birch. Forhuset
bestod af 4 udlejningslejligheder, hvor
fra der var adgang til et fælles køkken.
Den 18. marts 1789 mødte byfoged
Tønnesen m.fl. op hos Erland Piilström for at afhøre Birthe Kirstine i
anledning af, at hun skulle have født et
barn i dølgsmål natten mellem den 11.
og 12. marts. Efter forhøret blev hun
taget med til forvaring i Frederiksborg
amts arresthus, selv om der ikke var
fundet noget barn.
Dagen efter blev der afholdt et nyt
forhør, da faderen havde anmeldt til
byfogeden, at man havde fundet noget
i datterens kiste, der var indsvøbt i et
klæde, som han formodede var datter
ens barn.

Arrestanten Birthe Kirstine blev
bragt til lejligheden, hvor hun i et nyt
forhør utvunget gav forklaringen, at
hun natten mellem onsdag og tors
dag havde ligget mellem faderen og
broderen i ca. 2 timer, hvorpå hun fik
ondt og stod op og gik ud i køkkenet.
Men smerterne tiltog, hvorefter hun
mærkede, at hun fødte et barn, som
faldt på gulvet. Hun var så overvældet
af smerter, at hun ikke kunne tage fat i
barnet eller se til det. Men hun havde
ikke mærket, at barnet havde liv eller
havde rørt på sig, ligesom hun heller
ikke havde mærket, at barnet havde
rørt på sig i hendes liv, medens hun bar
på det.

Efter at der var løbet meget blod fra
hende, og hun var kommet lidt til sig
selv, ragede hun i mørket rundt på gul
vet, hvor hun til sidst fik fat i barnet, der
var uden liv. Derpå tog hun en gammel
skjorte og svøbte barnet ind og lagde det
under noget brænde i køkkenet.

Mens hun var ved at føde, stod bro
deren inde i stuen og kaldte på hende.
Han kunne ikke komme ud i køkkenet,
da hun havde kroget dørene til de 4
lejligheder. Efter at hun havde gemt bar
net under brændet, gik hun ind i
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stuen. Hun var meget syg og forfrossen,
da der havde været stærk frost den nat.
Der gik nogen tid, inden hun kunne
lægge sig, selv om faderen brugte
mund, fordi hun ikke var i seng. Da
hun lagde sig, råbte vægteren tre.

Næste morgen tog hun barnet
ind i stuen og lagde det på stolen ved
kakkelovnen, mens hun åbnede sin
kiste, alt i medens broderen sov, og
faderen, som hun troede var vågen
vendte ryggen til. Derpå lagde hun bar
net i kisten, lukkede låget og tog nøglen
med sig, og gav den først til broderen,
da hun skulle føres i arresten, men
uden at sige noget til ham om barnet.
Hun havde hverken fortalt faderen eller
broderen, at hun var svanger.

Men ved juletid havde pottemager
en opdaget, at hun lagde til barsel,
hvortil hendes svar var: ”Laver jeg til
barsel, er det med jer og ingen anden”.
Hertil sagde Wiberg: ”Dølg dig så
længe du kan og læg mig ikke ud som
barnefader. Thi så er vi begge ulykke
lige”.

På grund at Birthe Kirstines forklar
ing blev pottemageren hentet til forhør,
men han benægtede helt hendes ud
sagn. Derefter forklarede Birthe Kirs
tine, at efter at barnet var lagt i

kisten, gik hun ud i køkkenet og
ragede blodet sammen, tog det på et
potteskår og lagde det ud på mødding
en i porten.

Jordemoderen, Maren Appeldorn, som
var kommet til stede, åbnede derpå
kisten og tog det døde barn op og
skønnede på stedet, at barnet måske
var født en måneds tid for tidligt.
Det blev anset for nødvendigt, at
barnet skulle synes af to kirurger. Men
da de ikke kunne være til stede, blev
barnet atter lagt ned i kisten, som blev
forseglet og sat ud i kulden i køkkenet,
hvor den skulle stå under beboernes
opsyn indtil videre.
Derefter fremstod under vidneans
var de fleste af husets voksne beboere
i forhør, der sluttede med at Birthe
Kirstine og pottemager Wiberg, der
var udlagt som barnefader, blev hensat
i forvaring i amtets arresthus.

Her bør nævnes at Hillerød havde
en læge af format i Abraham Wildbrecht, som havde været reservekirurg
på det kongelige Frederiks Hospital
1759 - 1768 og i 1768 var underkirurg
under Strueense på Christian VII's
udenlandsrejse. Wildbrecht blev i 1769
efter en kirurgisk eksamen udnævnt til
hospitalslæge og sygehuslæge

Side 7
FAHS 4-2018.indd 7

•S
15-11-2018

13:07:3^

SLÆGTSFORSKERNES ' B BLIOTEK

i Hillerød samt læge for Frederiksborg
amt.

Den 21. marts blev der afholdt
forhør i Wildbrechts hus, hvortil man
havde bragt den forseglede kiste og
Birthe Kirstine. Her blev barnet taget op
af kisten af Wildbrecht og kirurg Frahm
fra Hørsholm. Birthe Kirstine vedstod,
at det var det barn, hun havde født. Hun
afgav samme forklaring som ved tidlig
ere forhør over for de to kirurger, og at
hun havde født stående og ikke havde
overrykket eller skåret navlestrengen,
men at den var gået over, da barnet faldt
fra hende ved fødslen. Derefter blev hun
igen hensat i arresten.
Kirurgernes obduktionsrapport er
fagligt meget fin og den slutter med:
”Da barnets moder har født barnet
alene, stående, og i et meget ujævnt og
hårdt stenlagt køkken og barnet ved et
fald på hovedet ved dets fødsel, har det
kunnet få de beskrevne beskadigelser,
.... så har barnets levetid måske ikke
været længere end det øjeblik, som det
brugte til at falde fra moderens liv ned
på jorden”.
Der fulgte nu en del retsmøder,
hvorpå der blev afsagt dom i sagen mod
Birthe Kirstine Piilstrøm og pottemag

er

Jens Wiberg af dommeren byfoged
Tönnesen og de udmeldte stokkemænd. ”Thi kiendes for Ret: Delinqventinden Birthe Kirstine Piilstrøm
bör for hendes begangen Miisgiærning
og ved at have födt et Barn og derpaa
lagt Dölgsmaal, ... miste sin Hals og
Hovedet sættes paa Stage, og Kroppen
nedgraves ved Natmanden paa Retterstædet.”
Pottemager Wiberg, der intet ejede,
skulle for begangen horeri hensættes i
8 dage på vand og brød.
Birthe Kirstines dom blev ap
pelleret til Landstinget i Ringsted, hvor
sagen kom til behandling den 5. august
1789. Her lød dommen på, at byfoged
Tönnesen og meddomsmænds afsagte
dom ”burde stande ved magt”.

Stiftamtmand Haxthausen lod der
på sagen indstævne for højesteret, hvor
den blev behandlet den 7. januar 1790.
Her lød de 10 domsmænds indstilling
på 2 års tugthus-arbejde. Derefter blev
dommen afsagt: ”Landstings Dommen
bör ved Magt at stande”.
Forklaringen er vel, at retsopfattels
en i 1790 er blevet mere human, og at
lovens bogstav formelt måtte følges, og
at kongen, det vil sige kronprinsen,
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var den eneste, som kunne bøje den
gammeltestamentlige strenge lov,

indtil en lovændring blev gennemført i
1860erne.
Den 5. marts 1790 døde Erland Piilström. Han nåede ikke at høre, Birthe
Kirstine blev ”benaadet paa Livet og

derimod hensættes til Arbeide i 2de Aar
udi det paa Christianshavn indrettede

Forbedrings Huus”.
Birthe Kirstine Piilström blev overført
til Forbedringshuset i Christianshavn

den 15. marts 1790 efter nærmest et års
varetægt i Hillerød. På dette tidspunkt
var der ved at ske en del forbedringer i
fængselsvæsnet. I en protokol skulle der

f.eks. ud fra en række spørgsmål være
en kort beskrivelse af hver person.

Den 31. dec. 1791 stod der kort før
løsladelsen bl.a. om Birthe Kirstine:
”Legems Constitution: Med godt Helbred.
Forhold: God”.

Birthe Kirstine må have været en
både fysisk og psykisk stærk pige.

Hendes sygdom efter den hårde fød
sel omtales ikke i nogen af forhørene.

En del kvinder blev frigivet på
ægteskabsbetingelser, da myndighed
erne ønskede, at de kunne forsørge sig
selv eller blev forsørget af en mand.
Men en familie kunne også give ga
ranti for, at den ville sørge for kvinden
efter frigivelsen. Her viser fængsel
sinspektør Curtz sin bekymring i en
benådningsansøgning til tugthusets
direktør Kofoed for en kvinde, idet han
ønskede for hende, at det blev uden
ægteskabsforbindelse, da hun i ægtesk
abet på friheden nær kunne få det
værre end i tugthuset.

I løbet af de 2 år var Birthe Kirs
tine Piilström til alters 4 gange i
Forbedringshusets kirke i Chris
tianshavn, hvor hun er bogført med
efternavnet Erlandsdatter. På daværen
de tidspunkt var det naturligt for en
præst at benytte faderens fornavn som
efternavn for hans datter eller søn
efterfulgt af datter eller søn. Da Birthes
far hed Erland Nielson Piilström, var
det derfor rimeligt at indskrive hende
i kirkebogen blandt altergæsterne som
Birthe Kirstine Erlandsdatter, selv om
hun i Forbedringshuset protokol stod
med efternavnet Piilström.

Efter at tugthusporten den 16/3
1792 slog i bag Birthe Kirstine Pil

ström/-

Desuden svarede hun i de mange forhør
roligt og fornuftigt på de ofte nærgående
spørgsmål samtidig med, at hun var
i stand til at appellere dommen til de

højere myndigheder.
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Erlandsdatter for anden gang - og hun
stod ude på gaden - er hun som opslugt
af jorden, og har været det for mig i ca.
25 år.
Men en slægtsforsker, Bodil Ægidi-

Men første gang hun dukker op
er i København i Citadels sogn den
18/1 1795 og den 1/5 1796, hvor
hun har været til alters og i kirke
bogen er opført som Birthe Kirstine
Erlands Dt.

us, der arbejdede på Give Egnens Mu
seum, har fundet frem til størstedelen af

Man må overveje om Birthe
Kirstine har tjent hos en militær

Birthe Kirstines andet liv.

person, der har været en garanti
for hendes forsørgelse, siden hun

Da Birthe Kirstine forlod
Forbedringshuset i marts 1792 var det

går til alters i militærets kirke på
Citadellet.

vel naturligt for hende at opsøge bro
deren i Hillerød, hvis hun ikke havde

Det næste sted, der findes
oplysninger om Birthe Kirstine, er i

fået arbejde som tjenestepige eller hush
olderske et eller andet sted.

Tikøb sogn, som er landets største.
Her troloves den 13/3 1796-
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i Schibstrup kirke ungkarl Hans Nielsen
Den 10/1 1833 fødtes i Hellebæk
sogn en uægte søn Ludvig Hansen af
og pigen Birthe Erlandsdatter. Den 19/6
1796 bliver de ægteviet, og den 12/8 1796 Birthe Hansdatter og Thomas Joseph
får de en datter, der blev døbt Anne Ma Fleron af Kronborg geværfabrik, hvor
rie, som døde den 21/5 1797.
en Joseph Barnabee Fleron var bøs

Et andet spørgsmål er nu, om hun har
været husholderske for Hans Nielsen og
i den periode er blevet gravid. De fik de

refter børnene Niels (1798), Anne Marie
(1800), Lars (1803) og Birthe Hansdatter
(1810).

I Hillerød fik Sophie Frederiche
Schönberg den 2/8 1818 døbt et uægte
barn Maren Christine Piilström, hvis
fader angives at være And. Erlands. Piil-

semagermester.

I 1834 bor Birthe Erlandsdatter

ifølge folketællingen i Aalsgaard, hvor
hun omtales som enke, inderste og
aftægtskone. Hos hende bor Ludvig

Hansen, en plejesøn på 2 år, samt en
enke og almisselem Ane Marie Holm.
Den 28/10 1836 vies 27-årig Lars

Larsen, kobberværkssvend på Kro
ström. Forældrene blev corpuleret i 1823. nborg geværfabrik, til Birthe Hans

Datter på 26 %2 år, der har været tjene
Vielsesdagen skulle være den 31/12
stepige på geværfabrikken. I en kort
1823, men da var brudgommen død. Den periode fra 17/11 1836 til 28/4 1837
3/1 1824 blev murer Andreas Erlandsen bor de i Willingerød i Esbønderup

Piilström begravet. Han var 56 år. Oven

stående viser, at efternavnet også var et
problem for Birthe Kirstines bror.

sogn, der har været hans hjemsogn.
Derfra flytter de tilbage til Tikøb sogn.

Men året efter den 2/4 1838 døde
I 1801-Folketællingen for Schibstrup

Lars Larsen, der var bøssemagersvend
på gevær-fabrikken. På dette tidspunkt
omtales Hans Nielsen som indsidder og
daglejer. Han og Birthe Erlandsdt. er beg boede familien på Apperup Overdrev.
ge 34 år. Den 3/7 1820 dør Hans Nielsen I kirkebogens anmærkning står der, at
og benævnes i kirkebogen som husmand hans død er meldt til synet af Jacobsen,
i Hellebæk Vang

og om den næste person i fortegnelsen

står den samme bemærkning. Mon der
er sket et uheld på geværfabrikken?
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I 1840-folketællingen for Apperup
omtales Birthe Hans Datter på 30 år

og kirkebøger. Ved Birthe Kirstines
vielse i 1796 benytter kirkebogen

som enke og indsidderske, der nærer sig
ved håndarbejde. Hendes søn Ludvig

Erlandsdatter, hvilket fremover findes i

Hansen med Thomas Fleron er nu 8
år. Hun nåede desuden at få en datter,

Laura Christiane Lars Datter, med den
afdøde ægtemand. Pigen er 2 år. Des

uden bor hendes mor, Birthe Erlandsdatter, hos hende.

Det har desværre ikke været muligt
at finde oplysninger om, hvad der vi
dere skete med Birthe Kirstine. Men her

slutter hendes historie forhåbentlig kun
foreløbig, idet jeg håber, at der blandt
bladets læsere er slægtninge eller andre,
som sidder inde med oplysninger om

hendes videre skæbne efter 1840, samt
om hvor hun opholdt sig i perioden
16/3 1792 til hendes trolovelse den 13/3
1796.

Det er min overbevisning, at Birthe

samtlige kirkebøger.

Efter vielsen overtager
folketællingerne i 1801, 1834 og 1840
navnet Erlandsdatter. Det er dog
et vigtigt bevis, at Birthe Kirstines

broder i Hillerøds kirkebog i 1818
og 1823 benævnes Andreas Erland-

sen Piilström. Nu mangler der blot
en oplysning, hvor de to efternavne

bindes sammen for Birthe Kirstines
vedkommende

Kilder m. m.:
•

•
•

Kirstine Piilström og Birthe Kirstine
Erlandsdatter er den samme person.

Min begrundelse er, at Birthe Kirs
tine Piilström ved konfirmationen er
indskrevet med efternavnet Erlands Dt.
efter faderens fornavn.

Retsmyndighederne benytter efter
navnet Piilström, mens der bruges Erlandsdt. i kirke-bøgerne. Dette ses bedst
i Forbedringshusets protokoller

Finn Reindahl. Kvindeskæbner
1767 - 1817. Hillerød Lokal
historisk Forening. 2010.
Tegner Pia Falck Pape.
Slægtsforsker Bodil Ægidius har
samlet oplysningerne fra
1795 - 1840

•
•

Citadellets kirkebog
Kirkebøger fra Tikøb sogn
Kirkebøger for Hillerød sogn
Folketællinger fra Tikøb sogn (1801
- 1834 - 1840)
Folketællinger for Hillerød (1801)
Randbøldal, juni 2018-06-13

•

Finn Reindahl

•
•
•
•
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Privatlivspolitik for FAHS (uddrag)
for Frederiksborg Amts Historiske Selskab
(version 1.3)
Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god
databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlovspolitik, der kort fortæller,
hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.
Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare saglige formål ud fra foreningens
legitime interesser - i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Vi behandler kun
personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at kunne opfylde de angivne formål,
og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige - eller når du beder os om
det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger
FAHS er dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse
med gældende lovgivning.

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
• Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse,
indmeldelsesdato, telefonnummer, mailadresse.
• For offentlige institutioner: EAN og CVR-nr.

Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, fx:
•
•
•
•

Offentlige myndigheder, fx EAN-numre.
Officielle medier med generel information, fx Krak, De Gule Sider og lign
Sociale medier eller andre kanaler, som er offentlig tilgængelige.
Oplyst af dig selv til os ved indmeldelse i FAHS

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
• Vi behandler dine oplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjem
mel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:
•
•
•

At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger.
At det er nødvendigt for at vi kan opfylde en aftale med dig.
At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver IKKE oplysninger om dig til nogen uden for foreningen - fx til brug for
markedsføring.

Medlemmer:
Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter udløbet af det kalenderår, hvori dit medlem

skab af foreningen er ophørt.
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Jens Poul Andersens helt ex
ceptionelle indsats blev imidlertid
konstruktion og fremstilling af
fotografiapparater af en hidtil uset
kvalitet. Han leverede apparater til
Kgl. Hoffotograf Peter Elfelt, som
han indgik et samarbejde med om
forhandling af de eftertragtede
apparater.

Årbogen for 2019 bliver en udgiv
else af forfatteren Lennart Weber.

Den handler om en landsbyhånd
værker af en ganske usædvanlig kar
at. Hans evner og håndværksmæs
sige kunnen gav ham tilnavnet
”Geniet fra Nellerød”. Hans borger
lige navn var Jens Poul Andersen.
Allerede i en meget ung alder
udviste han stor snilde inden for
snedkeri, reparation af violiner, ure
og meget andet.
Han udviklede sig til en ægte op
finder, der har i begyndelsen havde
svært ved at overbevise andre om
anvendeligheden af sine opfindelser,
som f.eks. en meje- og selvbinder
maskine til brug ved kornhøst.
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Afsender: Frederiksborg Amts Historiske Samfund ved: Margrethe Krogn, Kildedalen 3, 3400 Hillerød

Foredrag om

Jazzen i Nordsjælland
v/Thorbjørn Sjøgren
Det er næsten 100 år siden at jazzen kom til Danmark. De første år var
det primært på københavnske danseetablissementer, men allerede midt i
1930'erne begyndte de mest kendte orkestre at turnere til de største provins
byer. Vi skal helt frem til 50'ernes begyndelse, før jazzen for alvor slog igen
nem som et dagligdags fænomen udenfor hovedstaden.
Det skulle være en meget lille by, der ikke havde sin egen jazzklub, og havde
jazzklubben ikke ligefrem sit eget orkester, hyrede man et fra den nærmeste
større by til de ugentlige eller månedlige arrangementer lokalt.
Også i Nordsjælland blomstrede jazzen. Ildsjæle holdt liv i jazzklubberne i
kortere eller længere tid. En af de mest aktive og musikalsk mest alsidige var
faktisk i Hillerød, hvor Hotel Lindeskov på torvet igennem en snes år var
rammen om en lang række jazzarrangementer af vidt forskellig karakter.

Lørdag den 24.november 2018 kl. 14.00
Sted: Kedelhuset, Fredensvej 12, Hillerød (bag biblioteket)
Lokalet er handicapvenligt. Ingen tilmelding.

ï
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