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Frederik Vils jagtmusik 
på Frederiksborg

Martin Coif ix, der er sognepræst i Lynge, genopdagede i midten af 
igcjo’erne partitur samlingen med Frederik VIIs jagtmusik, som nu er 
indspillet pd CD, og som blev lanceret pd Frederiksborg Slot 
den 21. oktober i dr

På Rigsarkivet i Hærens Arkiv be
finder sig en partitursamling på 13 5 
værker - Hans Majestæt Kong Fre
derik VIIs Jagtmusik paa Frederiks
borg Slot.1 Partitursamlingen er en 
kulturhistorisk raritet, idet den in
deholder den ældst bevarede mu
sik for messingensemble i Dan
mark, både hvad angår originalkom
positioner samt den transskriberede 
musik. Musikken er arrangeret for 
messingblæsere, og besætningen 
omfatter klaphorn, kornet, 2 trom
peter, 2 naturhorn (valdhorn), I 
tenorhorn eller tenortrombone 
samt tuba.1

Partiturets melodiførende* in
strument er klaphornet, et sopran
instrument, nærmest et signalhorn 
(bygelhorn), som med et system 
af klapper på selve hovedrøret kunne 
spille kromatisk. Joseph Haydn 
skrev i 1796 sin berømte trompet
koncert for den klaptrompet, der er 
i familie med klaphornet og gør 
brug af samme teknik.

I Europa havde klaphornet ud
spillet sin rolle omkring 184O, men 
i Danmark har man åbenbart holdt 
fast ved dette melodiførende instru

ment i militærmusikken, skønt 
ventilinstrumenterne havde holdt 
deres indtog i landet. De to trom
peter, kornet og tuba er således no
teret for »valve« - ventiler, hvorimod 
hornstemmerne er skrevet for ventil
løse valdhorn (naturhorn). Basun
stemmen veksler i partituret mellem 
tenorhorn (ventiler) og trombone
tenor.

A.F. LINCKE OG
AUGUST OTTO DEHN 
Mændene bag de mange arrange
menter er militærmusikerne An
dreas Frederik Lincke og August 
Otto Dehn. £n stor del af musik
ken knytter sig til Danmarks store 
komponist H.C. Lumbye (1810- 
1874), hvis navn er uløseligt for
bundet med Tivoli. Fra 1843 til 
1872 stod »Nordens Strauss« i 
spidsen for sit orkester og fornø
jede hele Danmark med sine melo
dier.

Andreas Frederik Lincke (1819- 
I874) begyndte sin karriere som 
hoboist2 i Jydske Regiments Musik
korps. Da regimentet nedlagdes i

Af
Martin Corfix

3



Modstående side: 
Sådan kunne 
det se ud, nar 
Frederik VII 

medfølge red ud 
fra Frederiksborg 

for at tage på 
jagt. På broen 

til indre slotsgård 
ses dobbeltpost af 

Livgarden til 
Fods. Litografi.
Det Kongelige 

Bibliotek.

I842, kom han til Den Kgl. Liv
garde til Fods’ Musikkorps, og ved 
Tivolis åbning året efter tog H.C. 
Lumbye ham med i sit orkester, 
hvori han i hen ved 20 år bestred 
pladsen som primoviolinist. Han 
blev hurtigt Lumbyes betroede, og 
da Lincke besad et ualmindeligt ta
lent, var han selvskreven til at lede 
orkestret i Lumbyes fravær.

Som komponist og arrangør ind
tog Lincke en vigtig position i dansk 
musikliv. Det synes dog som om, 
at han har stået lidt i skyggen af in
stitutionen Lumbye, og det kom da 
også til et brud mellem de to gamle 
musikere i 1864*

Linckes marcher og danse opnå
ede vid udbredelse i Danmark og 
Tyskland. Hans dygtighed som ar
rangør bærer også jagtmusikkens 
partitur vidnesbyrd om. Han var 
personlig ven med Frederik VII og 
har vel af den grund fået til opgave 
at samle og arrangere Den Kgl. Jagt
musiks repertoire, der er forfattet 
midt under Treårskrigen, fra novem
ber 1848 til januar I85O.

Lincke dedicerede flere af sine 
kompositioner til de kongelige, 
bl.a. valsen »Forårsblomster« til 
grevinde Danner i anledning af hen
des fødselsdag den 21. april 1855 
på Frederiksborg.

Frederik VII gjorde hvert år no
get særligt ud af grevindens fødsels
dag. Livgarden til Fods’ musikkorps 
musicerede fra morgenstunden 
foran hendes sovegemak,3 og det 
kan tænkes, at valsen »Forårsblom
ster« har klinget en tidlig forårs
morgen for fødselaren Danner.

Lincke skrev også marcherne 
»Kong Frederik VIIs Skånske 
Husarers Marche«, da kongen var 
blevet udnævnt til æresoberst for 
Det Skånske Husarregiment, samt 
en morgenmarch til majestæten, 
»Kong Frederik VIIs Reveille«.

I en årrække var han kapelme
ster på Hofteatret samt forlystelses- 
etablissementet»Alhambra« på Fre
deriksberg. I I865 hædredes han 
med titlen »krigsråd«, ligesom 
H.C. Lumbye.

August Otto Dehn (f. 1815) er 
den anden af de to arrangører. Han 
var hoboist ved Livgarden og avan
cerede senere til forblæser, dvs. 
musikdirigent af Livgardens Musik
korps i årene 1862-1875* Dehn 
kunne også sit håndværk, og for
uden jagtmusikken er mange af 
hans fine arrangementer bevaret i 
Livgardens nodearkiv.

FREDERIK VII OG HILLERØD 
Da Frederik VII var blevet konge i 
1848, forlagde han residensen til sit 
elskede Nordsjælland. Det lille, stil
færdige Hillerød vågnede så at sige 
af tornerosesøvnen og fik nu både 
en konge og en daglig vagtparade, 
der trak op med klingende spil til 
stor glæde for byens indvånere.4

Og ikke bare vagtparade fik 
man, men også et lille nyt ensem
ble fulgte med den musikglade 
konge, et messingensemble, »Hans 
Majestæt Kong Frederik VIIs Jagt
musik på Frederiksborg Slot«.

Musikerne i jagtmusikken var 
alle hoboister ved Livgardens til
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Krigsråd og 
musikdirektør 

Andreas Frederik 
Lincke.

Det Kongelige 
Bibliotek.

Fods’ Musikkorps, og når Frederik 
VII residerede på Frederiksborg 
Slot, lå musikkorpset samt et kom
pagni af Livgarden til Fods indkvar
teret hos byens borgere, ligesom et 
detachement af Den Kgl. Livgarde 
til Hest (Hestgarden) lå på den 
forreste slotsholm.

Frederik VII havde med sit jo
viale væsen en nærmest faderlig 
omsorg for sine musikere og kaldte 
flere af dem ved navn, ligesom han 
kendte til de enkeltes familiefor
hold. De var »hans« musikere, som 
han stolt viste frem.

Kongen tilbragte gerne sin tid i 
det nordsjællandske, ikke mindst på 
hans elskede slot, Jægerspris, og her 
fulgte Jagtmusikken fra Frederiks
borg ham. Også på sine arkæologi
ske udgravninger var hans musikere 
med og musicerede under de til ti
der lukulliske frokoster.

Det fortælles også, at kongen ved 
flere lejligheder havde sin jagtmusik 
i sit følge, når et turnéteater holdt 
forestilling i en nordsjællandsk kro. 
I mellemakten underholdt musi

kerne så med de sidste nye Lumbye- 
ske toner fra hovedstaden.

Jagtensemblet var altså ikke kun 
et brugsorkester til jagt, men et 
messingensemble, der ligesom i 
Hoftrompeterkorpsets dage skulle 
afspejle kongens magt og vælde - 
nu bare på en mere folkelig måde.

Hans Majestæt Kongens Jagt
musik deltog i kongejagterne, hvor 
de ligeledes formodes at have spil
let til jagtfrokosterne i Badstue
slottet.

En del af partiturets numre har 
endvidere små anmærkninger, der 
knytter sig til de personer, som stod 
kongen nær. Under en march står 
således »Kammerherre [Fritz] 
Blüchers Favoritmarch«. En anden 
kompostion af August Dehn, »Paa 
Jagten«, oplyser os, at den er kom
poneret på »Frederiksborg 18/1 
1850«.

På Jægerspris Slot muntrede 
kongen sig med klapjagter i vinter
halvåret, hvor han foruden sit jagt
kapel selv bidrog med musik. På en 
islænderhest ledte han klapperne 
gennem såterne med sit signalhorn, 
hvorpå han blæste de militære 
udførselssignaler: avancer, retirer, 
holdt, træk til højre etc.5

KONGEN OG MUSIKKEN 
Frederik VII satte musikken højt, 
og i hans regeringstid talte den sam
lede militærmusikerstand i Dan
mark 6OO mand, et tal, der aldrig 
siden er blevet overgået. Og musik 
skulle der til, også når kongen var 
på sine rejser i provinsen.
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Det fortælles fra et af majestæ
tens mange ophold på slottet Glyks- 
borg, at en til middag indbudt sam
ling holstenere engang mødte op 
uden deres koner - en åbenlys for
agt for grevinde Danner. Frederik 
VII blev rasende, og resten af afte
nen blev der på kongens befaling 
dineret til én eneste melodi, »Den 
Tapre Landsoldat«, der uafladeligt 
blev spillet af et musikkorps. Mu
sikken kunne også bruges som po
litisk opdragelsesmiddel.

En kongelig komposition blev 
det også til. Kongens kammermu- 
sikus, C.J. Hansen, som var kantor 
ved Helligåndskirken og en af kon
gens yndlinge, var en aften til sel
skab på Frederiksborg. Ud på nat
ten, hvor der ikke var blevet sparet 
på alkoholindtagelsen, satte monar
ken sig til klaveret og spillede en lille 
march. Kammermusicusen noterede 
i al hemmelighed det hele ned, og 
næste gang han var på slottet, satte 
han sig til pianoet og præsenterede 
majestæten for hans eget værk. 
»Hvad for noget, har jeg kompo
neret den March? Den er minsand
ten brillant! Det skal Du have et 
Ridderkors for«, skal kongen have 
sagt, og derefter blev kammerherre 
Berling sendt ud for at hente deko
rationen. Kongen befalede nu, at 
marchen skulle indgå som repertoire 
i alle hærens musikkorps.

Der er flere uoverensstemmende 
kilder til tilblivelsen af »Kongens 
Marsch«. C.J. Hansens søn, kon
treadmiral Victor Hansens, fortæl
ler i sine erindringer, at marchen er 
blevet til på Skodsborg, medens 

dirigenten og komponisten Carl 
Gottschalksen, der også har hørt hi
storien fortalt af C.J. Hansen selv, 
fortæller, at marchen blev til på Fre
deriksborg.6

Frederik VII havde selv flere ud
gaver eller rettere historier af, hvor
dan den var blevet til. Kongen spil
lede den efter et taffel for Prins 
Heinrich af Weimar, der dog syn
tes, kadencen var meget langsom. 
»Ja«, svarede kongen, »jeg har også 
skrevet den som Sørgemarch i An
ledning af min Faders død.«

Kabinetssekretær J.P Trap for
tæller i sine erindringer om et taffel 
på Glyksborg i i860, hvor kongen 
spillede marchen for prins Her
mann af Weimar: »Hans Majestæt 
spilte det meget langsom.« Prinds 
Hermann maatte sige noget til Tak 
for den Kongelige Naade.Han 
yttrede da: »Sehr hübsch aber sehr 
melankolish«. Hvortil Hans Maje
stæt allernaadigst svarede: »Ich habe 
es auch komponiert, als Frederiks
borg gebrannt war.«

Kongens arkæolog, Jacob Wor- 
saae, fortæller i et brev, hvordan han 
under udgravningen af Sorø Kloster
kirke var til middag på Akademiet. 
De overdådigste retter blev serveret, 
og under middagen underholdt en
semblet, der netop indledte med 
Kongens Marsch.6

MUSIKSMAGEN7
Blandt de mange musikstykker, 
som Fredrik VII og grevinde Dan
ner lyttede til kan nævnes »Fanfare« 
og »Jægermarsch«, som var kom-
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Partituret til 
Hermann v. 
Løvenskiolds 

»Jagermarsch«, 
som A.E Lincke 

arrangerede til 
jagtmusikken 

december 1848.

poneret af baron Hermann Severin 
v. Løvenskiold (1815- I870). Fan
faren er det ældst kendte stykke mu
sik fra perioden, der specifikt er 
skrevet for de nye messinginstru
ment en Fanfaren og Jægermarchen 
er med Løvenskiolds egne ord 
»Smaastykker componeret til Hans 
Majestæt Kongens Jagtmusik«.

Løvenskiold musicerede ofte på 
Frederiksborg, bl.a. ved en aften
koncert i anledning af Grevinde 
Danners stort anlagte fødselsdag i 
1856.

Løvenskiold er i dag mest kendt 
for sin musik til Bournonville-bal- 
letten Sylfiden, men skrev en hel del 

musik til forskellige syngespil på 
Det Kgl. Teater, ligesom hans kla
vermusik, sange og marcher vandt 
stor udbredelse i samtiden. I 1851 
modtog Løvenskiold stillingen som 
hoforganist ved Christiansborg 
Slotskirke.

Der er meget, der taler for, at jagt
musikken har uropført manget af 
H.C. Lumby es musik for de kon
gelige. Lincke sad som nævnt i 
Lumbyes orkester og var hans for
trolige også med hensyn til arran
gementer af Lumbyes musik.

»La Lithuanienne« er en polka 
af H.C. Lumbye, som senere 
benævntes »Alexandra Polka«.8 Par

8



tituret indeholder en del ballet
musik, og det kan tænkes, at grev
inde Danner med sin baggrund som 
balletdanser har haft indflydelse på, 
hvad der skulle skrives ud for jagt
musikken* Denne smukke polka 
blev skrevet i 1844 til et ballet
divertissement, komponeret af for
standeren ved Det Kgl* Teaters Dan
seskole, solodanser Lefevre*

»Jæger Chor» af Elverhøi af Fre
derik Kuhlau (1786-1832) var ar
rangeret af August Dehn. Syngespil
let Elverhøi med tekst af Johan 
Ludvig Heiberg blev oprindelig be
stilt til de stort anlagte festligheder 
i forbindelse med daværende kron
prins Frederiks giftermål med Fre
derik Vis yngste datter, prinsesse 
Vilhelmine Maria, den I* novem
ber I828*

Ved festforestillingen på Det 
Kgl* Teater må det ses som et af 
historiens luner, at Louise Rasmus
sen som 13-årig elev i balletkorpset 
dansede for kronprins Frederik, 
hvis gemalinde hun mange år senere 
i I85O skulle blive under navnet 
Grevinde Danner* Men det havde 
ingen selvfølgelig tanke for i 1828*

Om Dehn har kendt til denne 
forbindelse, da han arrangerede 
jægerkoret, vides ikke. Selv yndede 
Frederik VII at fortælle vennerne, 
hvordan han en dag i sine unge år 
på Hofteatret havde stået ude i ku
lissen og overværet en prøve på en 
høstballet, da han blev trådt på den 
ene fod af en lille, lyskrøllet pige, 
der løb dansende ind på scenen med 
et neg på armen* Det var såmænd 
balleteleven Louise Rasmussen*

Men det er måske endnu en af kon
gens mange historier.

»Vive le Roi« - »Kongen leve!«, 
er en march tilegnet Frederik VIL 
Den er komponeret af Volkmar 
Busch (I812-I893), eller som 
vittighedsbladet Corsaren døbte 
ham »\blksnar Busch«, som var en 
ganske farverig person i København. 
Lumbye var hans forbillede, og 
mange af Buschs kompositioner 
blev spillet af Lumbye i Tivoli. 
Lumbyebiografen Godtfred S kjerne 
tilstår ham i sin bog: »noget dår
ligt Hoved var han ikke«; han be
sad nemlig »Smarthed« i sine kom
positioner. I trioen er der med sæd
vanlig »Busch-smartness« indlagt 
en velkendt ørehænger; en folke
melodi, der først langt senere, i 
1859, fik titlen, »Vort Modersmål 
er dejligt«, og som nærmest blev en 
uofficiel nationalsang.

Busch, der yndede at smykke 
sine kompositioner med franske tit
ler, skrev således også en march til 
den russiske zar, »Gloire au Zcar«, 
der indbragte ham en tobaksdåse i 
sølv som tak, ligesom han modtog 
en slipsenål med brillianter af Fre
derik VII for en af sine tilegnelser.

»Frederik Folkekjærs« jagtmusik 
er nu dokumenteret og bevaret for 
eftertiden på CD, den messing
musik, der ikke bare oplivede og 
forlystede Frederik VII og grevinde 
Danner, men også den nordsjæl
landske befolkning - høj som lav - 
i midten af l8OO-tallet. Og mon 
ikke den gamle monark sidder i sit 
himmelske paulun og fryder sig der
over.

9



NOTER

1 Partitur til Jagtmusik, Forsvarets Arkiv IO6O.OOI, Rigsarkivet. Partituret er arrangeret for 
besætningen: klaphorn i des, cornet i as, 2 trompeter i des, 2 naturhorn (valdhorn) i des, I 
tenorhorn eller tenortrombone i Bb samt tuba i f.

2 Hoboist var datidens fællesbetegnelse for militærmusikere efter det franske »hautbois«. 
»Hoboen« var forløberen for vore dages obo. I folkemunde blev hoboister dog til »hoppege- 
ister«.

} Birgit Christensen og Eva Holm-Nielsen, »»En mild, en ædel Høitidsdag«. Om grevinde 
Danners fødselsdage pi Frederiksborg«, Lokalhistorik Forening i Hillerød Komune, 1993-2, 
s. 5-16.

4 Eva Holm-Nielsen, red., Fra den gamle gæstgiverglrd, Hillerød, 1998, s. 25 ff. og 48-49-
5 Livgarden gennem 300 ÂR, Kbh. 1974- s. 131. Fortalt af kammerherre, oberst Jacob E.C. 

Roesen i sine efterladte erindringer.
6 Carl Gottscalksen, En glad Musikants Dagbog, Kbh. 1920, C.F. Holten, Memoirer og J.P 

Trap, Fra fire kongers tid.
7 En stor del af oplysningerne om komponister og værker er hentet fra Gotfred Skjernes bog 

H.C. Lumbye og hans Samtid, Kbh 1912.
8 Arrangeret. A.F. Lincke 7-12. 1848. ♦

Hillerrød-Kalenderen 2002
Arets Hillerød-Kalender indeholder 12 fotografier af forskellige fotogra
fer fra forskellige perioder. Januarbilledet viser hjørnet af Torvet og Slots
gade ca. 1900. Pris 85,50 kr. hos byens boghandlere.
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Vaskebakken

Med åbningen af Søstien i som
meren 2001 vil den lille sti, der 
går fra Helsingørsgade over for 
Bakkegade og ned til Slotssøens 
bred, blive brugt meget mere end 
hidtil.

Mig bekendt har denne lille 
stump sti ikke noget officielt 
navn, og jeg vil i det følgende be
grunde mit forslag om, at stien 
fremover officielt skal have navnet 
Vaskebakkestien eller blot Vaske
bakken.

Det er nemlig en sti eller gyde, 
der har ligget på stedet i mere end 
I50 år, og som i gamle dage blev 
brugt, når konerne fra Bakkegade 
— et af byens mest befolkede 
arbejderkvarterer — skulle ned til 
søbredden for at vaske eller hente 
vand til tøjvask. Det havestykke, 
som stien gik over, hørte til Det 
gamle Sygehus eller Fattighuset, 
som lå på hjørnet ved Helsingørs
gade syd for stien.

I Anders Uhrskovs Købstad
folk, 1965, gengives under over
skriften »En arbejderkvindes erin
dringer«, nogle barndomsminder 
fra ca. 1850 fortalt af Jensine Jør
gensen (I835-I92I), som var 
vokset op i Bakkegade:

»Byen havde i mange Aar et gam
melt Hus, som laa lige ved Gyden, 
det blev kaldt for det gamle Syge
hus. Paa første Sal boede der en 

Del gamle Familier husfrit ... Alle 
Familierne, som boede der, havde 
hver et pænt Stykke Havejord. 
Nede ved Søen var der lavet en Bro 
af Træ, der har jeg været nede 
mange Gange og banke Luden af 
Tøjet, naar det var vasket og kogt. 
Der var ogsaa en Brønd nede i den 
H ave, som Folk gerne maatte 
hente Vand fra, men det var en drøj 
lur med Aag over Nakken at gaa 
op ad den høje Bakke. I de fleste 
Steder til højre i Bakkegade var der 
ingen Vand, saa det var ingen Plasér 
om Vinteren, naar der var Is paa 
Havegangen, at hente Vand fra 
Søen til Vasken, for det var bedre 
end Brøndvandet.« (s. 121).

Den lille sti ned til søen havde 
også en anden funktion, som mu
rermester Otto Thye Jacobsen, 
hvis oldemor boede i Bakkegade, 
fortæller om. Helt op til 1930’erne 
var der mange af Slotsgades og 
Helsingørsgades større huse, der 
havde stald i baggården. Her stod 
ikke kun heste, men også køer og 
grise. Om sommeren blev kreatu
rerne drevet på græs ude på Hille
rød Overdrev, hvor mange borgere 
havde en jordlod til samme formål. 
Men når dyrene så skulle hjem ad 
Helsingørsgade, blev de ført ned 
til søbredden ad Vaskebakken, for 
at de kunne blive grundigt vandet, 
inden de skulle på stald igen.

Asger Berg
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Toftes Kontor
center på 

Københavnsvej.
Foto: 

Jørgen Berner.

Årets Hus

Den 18. september blev Arets Hus 
kåret. I år gik Lokalhistorisk For
enings Ærespris til Jesper lofte for 
den vellykkede ombygning af ejen
dommen Københavnsvej 3 I, som i 
sin tid er opført som hovedkvarter 
for Mercedes i Nordsjælland, og 
som han overtog i 2000. Arkitekt 
er Steen Jattrup. I begrundelsen hed 
det bl.a.: »De valgte løsninger, som 
har givet form til ombygningen, er 
velvalgte i ordets bedste betydning. 
Facaderne er afstemte og underord
net en hovedide, som giver bygnin
gen ro og harmoni i sin ydre frem
toning. De oprindelige bygnings
facader og huskroppe, som tidligere 
i stor grad fremstod som en synlig 
konstruktion med bygningsdele i 
beton, er med ombygningen om

dannet til rene flader med påsatte 
mørke eternitplader. Disse flader er 
med til at fremhæve bygningernes 
hovedlinier og volumen.

Bygningens afgrænsede for
arealer har tilsvarende fået et kva
litetsløft. En ældre beplantning er 
fjernet og et nyetableret græsareal 
gør, at facaderne kan ses i deres hel
hed fra gaden.

Bevidsthed om vigtigheden af at 
skabe miljø og oplevelse samt løse 
de tilhørende funktioner som til
kørselsforhold, parkeringsgården 
og adgang til bygningen er løst op
timalt. Også skiltningen er blevet 
en intregreret del af bygnings
komplekset, som spiller fint sam
men med helheden i et enkelt og 
raffineret formsprog.«
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Bognyt

Gamle postkort fra Hillerød, 
Uddrag fra min postkort
samling, Bo Christiansen, Hillerød 
2001, (64 sider, 140 kr.)
Bo Christiansen er en af Hillerøds 
store private postkortsamlere. Li
gesom Lennart Weber, der har be
nyttet sin samling i sine lokal
historiske bøger, og Henrik 
Selsøe Sørensen, der har lagt dele 
af sin samling ud på internettet, 
har Bo Christiansen nu offentlig
gjort et udvalg på 135 af sine 
postkortbilleder fra Hillerød i sin 
bog. Det er et meget værdifuldt 
bidrag, der viser både kendte og 
mindre kendte billeder fra 
postkortperioden frem til ca, 
I93O - motiver og stemninger, 
som vil glæde alle med lokalhi
storisk interesse. Hvor er det po
sitivt, at disse specialsamlere ikke 
ruger over deres skatte, men lader 
alle andre få glæde af dem! For at 
udfylde pladsen mellem d’e 
mange topografiske billeder fra 
Hillerød og omegn har Bo Chri
stiansen indsat forklarende tek
ster, der trækker på den eksiste
rende litteratur. Der er enkelte 
små misforståelser, som når Jæger
bakken på side 9 kaldes »Batzkes 
Bakke«, og når Hillerødsholm 
konsekvent kaldes »Hillerød- 
holm«. Til gengæld glæder man 
sig over den omfattende registrant, 
som Bo Christiansen har udarbej
det bagest i sin flotte bog.

Folk og minder fra Nordsjælland, 
2001, Red. Kenno Pedersen og Lars 
Bjørn Madsen, Nordisk Forlag. (j6 si
der, 100,00 kr.)
56, årgang af billedhæftet rummer 
8 artikler, der topografisk bevæger 
sig fra Karlebo over Frederiksværk, 
Gilleleje, Helsingør, Birkerød, Hel
lebæk til Hillerød, Et par af artik
lerne tager udgangspunkt i en ejen
doms historie, Karlebogård, som 
med sine mansardtage og sandstens
ornamenter leder tankerne hen på 
1700-tallets senbarok og rokoko
stil, men som er fra begyndelsen af 
1900-tallet, får en lang og noget 
ujævn behandling, I dag rummer 
gården en konsulent- og kursusvirk
somhed indenfor IT-netværk, Fa
stere funderet er artiklerne om »bel- 
vederen« (udsigtspunktet) ved 
Marienlyst Slot og om åndssvage
anstalten Ebberødgård, hvis byg
ningskompleks senere skiftede navn 
til Svaneparken, Den personal- 
historiske ramme tilføjes i Erik 
Trolles artikel om »Anes Hus« i 
Hellebæk, som Johanne Luise 
Heiberg besøgte i 1847* Af særlig 
interesse for Hillerød er Eva Holm- 
Nielsens artikel om maleren Fattig- 
Holm og hans billeder her fra sta
den, Med Grethe Andersens fornø
jelige skoleberetning fra Gilleleje og 
Bent Jørgensens øgenavne fra Hel
singør Skibsværft får vi de »folk og 
minder«, som hører med. Alt er rigt 
illustreret, men både omslagets far

Af
Asger Berg
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vefoto og farvegengivelserne gene
relt har desværre ikke den sædvan
lige høje tekniske standard»

Solidaritet og sammenhold» 110 

ÅR MED FREMTIDEN FOR SIG »». Red. 
Tue Tortçen, udgivet som jubilæumsnum
mer af SID Hillerød Afdeling, august 
2001. (80 sider).
I I99I udgav den lokale SID-afde- 
ling et IOO-års jubilæumsskrift, og 
i august 2001 benyttede man an
ledningen til at markere de sidste 
10 år med endnu et skrift» Det er 
blevet en hel lille bog, der absolut 
har lokalhistorisk interesse» Lokal
historie er mange ting, og en af tin
gene er personlige livsberetninger. 
Denne bog indeholder netop sådan 
nogle beretninger, som bliver for
talt af I6 lokale fagforenings
medlemmer, både unge og ældre, 
mænd og kvinder. Mange af dem er 
rigtig gode fortællere med begge 
ben på jorden. Det er arbejdslivet 
og hverdagen, der er det centrale. 
Tidens skæve gang og livet i almin
delighed får også et par ord med på 
vejen, og beretningerne er ledsaget 
af mange interessante fotografier, 
både gruppebilleder og billeder af 
arbejdssituationer. Der ligger et 
meget stort arbejde i at redigere så
dan en samling beretninger, så det 
bliver til en læseværdig tryksag, og 
man må rose initiativet. I bogen lig
ger der erfaringer, der ellers let ville 
kunne gå i glemmebogen. Bagest i 
bogen berettes der endelig om af
delingens arbejde i tiåret 1991- 
2001.

Hillerød - en by med musik. Tu
rist i Hillerød, film, Hillerød 2001, 
Centervideo. (20 min. 100,00 kr. i Høyer 
Olsens Boghandel og Hillerød Turist
information).
Centervideo, som tidligere har pro
duceret Danmarks smukkeste sømil 
og Hillerød år 2000 har som deres 
tredje projekt valgt at lave en deci
deret turistvideo, som har fået tit
len Hillerød - en by med musik. 
Bag projektet står som sædvanlig 
John Plenov, der har skrevet manu
skriptet, Kaj Fjellerad, Peter Olsen 
og Svend Aage Pedersen. Ud over 
slottet og slotshaven beskæftiger 
filmen sig med selve byen, bl.a. 
Søstien, Biblioteket, Kræmmer
markedet, Klaverfabrikken og natur
legepladsen Eghjorten, Husmands
stedet ved Sophienborg og meget 
andet. Hvad angår musikken er 
Drabantgarden i centrum, men vi 
hører dog også andet, bl.a. Claus 
Havemanns Kvartet og Middel
alderbølgen. Filmen giver et glim
rende portræt af byen, og da den 
skal bruges i markedsføringsøje
med, skal man igang med at lave en 
engelsk version.

Danish Brass Music anno 1848. 
From the original scores of King 
Frederik VII 's Brass Ensemble at 
Frederiksborg Castle. Copen-hagen 
Brass Quintet & Friend, Oluf sen Records, 
2001, CLASSCD 391. (130,00 kr. Fås 
i handlen, men kan også bestilles hos Mar
tin Corfix på tlf. 48 18 jo 28.)
For første gang udgives en samling 
musikstykker på CD, der alle blev
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spillet ved Frederik VIIs hof. 
Musikstykkerne er dels transskri
berede populærmusikstykker af 
bl.a. H.C. Lumbye og Kuhlau, men 
der er også originalkompositioner 
af A.E Lincke, August Dehn og 
H.S. Løvenskiold. Hans Majestæt 
Kong Frederik VIIs Jagtmusik paa 
Frederiksborg Slot omfatter i alt 
135 værker, hvoraf de 25 nu er ind
spillet, giver et bredt indtryk af ti
dens musiksmag.

Kærlighed til ..., Red., Lise Høyrup 
og Bente Jensen, 2.001. (40 sider).
Lrdag den 10. november var det 
Arkivernes Dag, og for første gang 
nogensinde åbnede arkiver i Dan
mark, Norge og Sverige dørerne for 
publikum samtidig. Temaet var 
Kærlighed til ... - og så kunne de 
enkelte arkiver selv vælge hvad. I 
forbindelse med arrangementet har 
Statens Arkiver og Sammenslutnin
gen af Lokalarkiver (SLA) med 
støtte fra Kulturministeriet udgivet 
publikationen, som indeholder 12 
artikler, der hver især belyser et erdne 
indenfor kærligheden, f.eks. »Kære 
far ...«, »Kærlighedens hemmelige 
sprog«, »Udvandrerens kærlighed 
til hjemlandet«, »Kjærlighetens 
konsekvenser«, »1b mennesker mø
des«, »Kærlighed, jernbaner og ar
kiver«, »Den forbudte kærligheds 
frugt«, »Kærligheden til det nye 
land«, »Kærlighed til fædrelandet« 
og »Kærlighed til dyr«. Hæftet er 
rigt illustreret og er ganske inspire
rende i sit bud på, hvordan et over
ordnet tema har mange udtryk.

FÅS HOS 
BYENS 

BOGHANDLERE
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Indkaldelse til Generalforsamling
Lokalhistorisk Forenings ordinære generalforsamling

afholdes tirsdag den 12* marts 2002, kl. 1930 i Hillerød Viden og Kulturpark. 
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Hvem, Hvad, Hvor?
Nedenstående fotografi er taget af fotograf C. Rathsach omkring 1900 i haven til den gamle 
Petersborggård, nuværende Petersborgvej 13. Skulle der blandt læserne være nogen, der kan 
identificere en eller flere af personerne eller komme med andre oplysninger om fotografiet, 
bedes man kontakte Lokalhistorisk Arkiv eller Lokalhistorisk Forening.


