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Grundtvigs Højskole
FOR 50 ÂR SIDEN
Som tidligere elev, i ig72, og mangeårigt medlem af Grundtvigs Højskoles
repræsentantskab, »Skolekredsen«, har jeg længe haft lyst til at fortælle om,
hvordan forholdene var på skolen i 1950’erne. I den forbindelse har jeg besøgt
Karen og Søren Haugstrup Jensen, der varforstanderpar dengang. De er i dag
begge 89 år og bor stadig i Hillerød

Karen og Søren Haugstrup Jensen
kom til Grundtvigs Højskole Fre
deriksborg i I95I, og forstander
perioden blev på 2 3 år* Men forhol
dene var, tør man nok sige, en del
anderledes end det er tilfældet i dag*
Et forstanderskifte på en høj
skole var en del mere omfattende i
I95I, end det er nu om stunder*
Forstanderen forpagtede skolen, i
dette tilfælde af den selvejende in
stitution »Grundtvigs Højskole«,
og den blev drevet som dennes pri
vate ejendom*
Karen og Haugstrup var yderst
tilfredse med forløbet af overdragel
sen af skolen* Den var meget rund
håndet, og de fik megen hjælp af
det afgående forstanderpar, CPO og
Pip Christiansen. CPO Christian
sen døde dog få dage før Haugstrups ankomst til skolen*
Forud for ansættelsen I* sep
tember modtog Haugstrup et be
tydeligt antal breve fra Pip Christi
ansen. De indeholdt alle mulige
gode råd og vejledning, både om
skolens lokaler, undervisningen,
lærernes boligforhold og desuden

om haven, frimenigheden og kir
ken. Også de handlende på egnen
og de fem nabohøjskoler fik det nye
forstanderpar oplysninger om. Det
skal måske lige nævnes, at familien
Haugstrup kom fra Ry Højskole,
og ikke kendte ret meget til Hillerødegnen*
Også økonomien blev berørt i
brevene* På grund af den dyre op
varmning havde fru Christiansen
allerede købt brændsel til sin efter
følger, da der var rygter om prisstig
ninger.
Det kom som noget af en over
raskelse, at hele personalet var sagt
op pr* I* august, men det var ikke
ualmindeligt ved forstanderskifte*
Det lykkedes dog heldigvis for
Haugstrup at genansætte de fleste
af lærerne så vel som køkkenlederen,
Grete Søndergård* Hun skal næv
nes, da hun var en særlig god støtte
for Haugstrups, især i begyndelsen,
og hun fratrådte først sin stilling i
1976, efter 34 år på skolen*
På den tid var det endnu skik,
at hvis en lærer var gift, så undervi
ste konen også på skolen; som re-

Af
IngeElsøe
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Den gamle
hovedbygning,
der faldt i 1986.
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gel i håndarbejdsfagene eller som
hjælp til gymnastik. Så både mand
og kone var ansat.

var naturligvis velkomsttale af sko
lens daværende formand, H. C.
Henningsen.

De første to måneder
Den I. september 1951 var altså
dagen, hvor Karen og Haugstrup
med deres to børn flyttede ind på
Grundtvigs Højskole.
De første to måneder var der for
skellige stævner, så det egentlige
velkomstarrangement fandt først
sted ved efterårsmødet, der foregik
over tre dage i begyndelsen af ok
tober. Folk kom fra nær og fjern til
foredrag, musik og skuespil, og der

Det første elevhold
I højskolens IOO-års jubilæumsbog
Harpens Kraft, 1995, skriver
Haugstrup:
»Vores første elevhold kom 3. novem
ber, 142. i alt. Landbrugets efterårstravlhed
var overstået, og det var skik at tage på
højskole. Der var en larer på stationen
for at fange de flokke, der en gang i timen
steg ud, før toget dampede af til Fredens
borg. Afhentning var nødvendig, for nogle
vidste bare, at de skulle på højskole i Hil

lerød og anede ikke, at det kunne ske to
steder. I byens nordlige del ligger Luthersk
Missionsforenings Højskole, der modtog
elever på samme dag. Et par vildfarelser
blev klaret på stedet. Men vi kom udfor,
at en enkelt ville på Frederiksborg, skønt
familien havde afsendt ham til »Luther«.
Vore »løse steder«, d.v.s.folkedansen og gym
nastikken, fik to piger til at rejse og finde
»hjem«.
På ankomstdagen blev bybussens rute
efter ansøgning forlanget en halv kilome
ter, så eleverne blev kørt helt til dørs. Under
skoleklokken blev hver enkelt budt velkom
men og fulgt til de små værelser. Eleverne
kom næsten allefra landet, dialekterne lød
overalt og blev omgående årsag til kom
mers. På sommerskolen året efter blev to
fra Vestjylland indkvarteret sammen med
to køhstadspiger. Forvirretforeslog den ene:
»Skulle vi ikke hellere tale engelsk?« Der
var endnu temmelig langt mellem by og
land.«
For en ny forstander er det med
stor spænding, han byder sit første
elevhold velkommen. I dette tilfælde
var det på en gammel skole, og det
kunne straks mærkes på elevernes
adfærd. Langt størsteparten kendte
til højskolen som institution, en
ten gennem efterskoleophold, gym
nastikforeninger eller fra forældre
og ældre søskende, der havde besøgt
denne eller andre højskoler. Et
højskoleophold var jo på den tid
nærmest et »must« i mange land
bofamilier.
Som det fremgår af ovenstående
citat fra jubilæumsbogen, var der på
den tid tale om en vinterskole og en
sommerskole. På vinterskolen, fra no
vember til april, var eleverne på de

Forstanderparret
den første sommer.

fleste højskoler udelukkende karle,
men allerede fra 1934 havde
Grundtvigs Højskole piger på
vinterholdet. I 1951 og 1952 ud
gjorde de ca. 1/3 af eleverne. På
sommerskolen, fra maj til august,
var det udelukkende piger, og det
var store hold. Den første sommer,
altså 1952, var der 164 elever. Man
måtte derfor leje værelser i de om
kringliggende villaer for at få plads
nok. På alle hold var der altid 1015 elever fra de andre nordiske
lande, men der var stadig meget
sjældent elever fra andre lande.
Forholdene på skolen var spar
tanske. Ikke mindst fordi skolen var
ret nedslidt efter besættelsen, idet
den i marts 1945, umiddelbart ef
ter vinterskolens afslutning, blev
beslaglagt, for at skaffe husly til
mere end 500 tyske flygtninge. Både
sommerskolen 1945 og vinter
skolen 45-46 måtte aflyses. Det
meste af inventaret var det heldig
vis lykkedes at opmagasinere, men
det var gammelt, og der skulle sta-
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Banket til middag
med forstanderen
ved bordenden.

dig spares. De værelser, hvor der
boede 3 sammen, havde en 25-watt
pære i loftet, medens 4-mands væ
relser havde en 40-watt pære.

Maden
Det første Haugstrup gjorde var at
tage til markedet og købe 4-6 grise.
De blev så installeret til opfedning
i et hus i haven, hvor der også bo
ede en hest. Den var en god hjælp
før traktorens tid. Skolen havde li
geledes høns.
I køkkenet lavede man naturlig
vis stort set alting selv. En af Pip
Christiansens kommentarer i et af
brevene til Haugstrup var: »I nabo
laget er der enfortræffelig bager. Ham bru
ger vi kun i en snæver vending - og den
slags bør ikke forekomme«.
Aftensmaden bestod af 3 styk
ker pålægsmad til hver samt I stk.
sigtebrød med knapost (kærne
mælksost tilsat salt og kommen),
og kunne man spise mere, var det
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fedtemad. Midt på dagen blev der
serveret 2 retter. Kartofler og sovs
med kødstykker i og efterret såsom
kærnemælkssuppe, sagosuppe,
sødsuppe eller budding. Eleverne
var jo som regel ikke forvænte, så
en af reaktionerne på buddingen var:
»Ded er jo ren søndawsspise«, og
en københavnsk elev konstaterede
forundret »Skal vi ha’ varm mad
hver dag?«
I dag har højskoleeleverne for
skellige rengøringsopgaver, men det
var de helt fri for først i 50’erne.
Der var mange køkkenpiger, og ele
verne nød det, for de fleste havde
været »ude at tjene«, inden de kom
på skolen. Man blev jo nærmest
opvartet.

Undervisning
Der var mange spændende aktivite
ter, både undervisningsmæssigt og
i fritiden.
Det der i dag kaldes udrejse-

weekend var sjældent forekom
mende. Den 3* søndag i hver må
ned holdtes der månedsmøde. Alle
havde adgang til disse møder, og
man startede med gudstjeneste i
frimenighedskirken, og derefter var
der foredrag på skolen. De emner
som foredragene omhandlede de før
ste år, bar præg af tiden kort efter 2.
verdenskrig: Atlantpagten, Finlands
situation, forholdet til Sydslesvig og
forholdet mellem Is-land og Dan
mark for blot at nævne nogle.
I forbindelse med samfunds
fagsundervisningen var der diskus
sionsaften hver anden torsdag, som
regel med en fremmed indleder.
F.eks. en konsulent, der talte om
landbrugsmedhjælpernes uddan
nelsesforhold eller en fabriksin
spektør om arbejderbeskyttelse. Til
diskussionen om de politiske par
tier kom der flere folketingsmænd.
Den anden torsdag var det »ung
domsforeningsaften«. Eleverne

skulle selv tilrettelægge programmet
og fremføre det. Det blev til mange
interessante aftener: »nordisk af
ten«, hvor de nordiske elever talte
og underholdt, »dialektaften«, hvor
landsdelene dystede om den bed
ste fremførelse af deres egen dialekt,
en »H.C. Andersen aften« og en
»FN-aften«. Dette skulle gøre ele
verne bedre til at deltage i og forny
foreningsarbejdet på deres hjemegn.

Andre aktiviteter
Mortens aften blev fejret med små
fortællinger. Lærerne fortalte om
»hver sin Morten«, f.eks. Morten
Hare, Morten Luther og Morten
Korch. Middagen, der blev serveret
på denne aften, var forloren hare.
I mange år, fra 1934-74, var der
altid ansat både en svensk og en
norsk lærer, og den 13. december
tilrettelagde den svenske lærer gerne
et stort Lucia-optog.

Køkkenfacili
teterne som de sa
ud i 1951.
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Skolen var naturligvis lukket i
julen. Eleverne fra de andre nordi
ske lande rejste sjældent hjem, men
blev inviteret til at fejre dansk jul
hos en kammerat.
Når de kom tilbage til skolen var
der nytårsbal og fastelavnsfest.
Sommerholdet havde også man
ge faste mærkedage. Den første var
altid 4* maj, der blev fejret først med
sangtime med 4- maj-sange, deref
ter mindegudstjeneste og lys i alle
skolens vinduer.
Den 17- maj, Norges Grund
lovsdag, fejredes også på behørig
vis. Det var en stor fest, hvor man
inviterede nordmænd bosiddende i
omegnen. Den norske lærer og de
norske piger på sommerskolen til
rettelagde og underholdt.
En søndag hver sommer var der
en stor cykeludflugt. Alle var ind

»Sommerpigerne«
klar til
cykeludflugt.
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budt af Kirkeligt Samfund i enten
Helsinge eller Søborg. Stort set alle
pigerne havde deres cykel med på
skolen — det krævede en kæmpe
cykelstald — dog ikke de færøske
elever. De måtte låne sig frem, og
før de kunne starte turen, skulle de
ofte lære cyklingens vanskelig kunst
i skolens have. På turen var der al
tid et par lærere der dannede bag
trop, og de skulle være parat til at
lappe de dæk der punkterede un
dervejs. Efter selve mødet åbnede en
del hjem dørene og gav aftensmad.
Senere samledes alle i forsamlings
huset, hvor elever og lærere under
holdt værterne med sang og dans
og lign. Derefter cyklede man hjem
til Ullerød i den lyse sommernat.
Hvert år omkring Skt. Hans af
holdtes Musiklejren. Forinden havde
eleverne øvet sig på noget af pro-

grammet, og til selve »lejren« kom
15-20 elever fra Musikkonservato
riet i København, og skolen fyldtes
med sang og musik. Dagene afslut
tedes med en kæmpe koncert.
En anden stor begivenhed om
sommeren var elevmødet, der blev
holdt en weekend i begyndelsen af
juli, altså stadig mens sommer
holdet var på skolen. På den tid var
der ca. 700 deltagere hvert år. Ti
den gik med foredrag, sang og mu
sik, og naturligvis snak om høj
skoletiden. Men de to højdepunk
ter var gymnastikopvisningen og
friluftsteatret. I mange år uddanne
des på hvert elevhold en stor gruppe
delingsførere, gymnastikledere, og
de fremviste deres kunnen, sammen
med andre gymnaster fra sommer
holdet, på plænen. Både elever og
lærere medvirkede på friluftsscenen.
Det var et tidskrævende arbejde at
få gjort stykker som En Skær
sommernatsdrøm og Det gamle
spil om Enhver klar til opførelse.
Foruden disse faste begivenhe
der var der teaterture, museums
besøg, udflugter til Sverige, trave
ture, filmaftener, skuespilopførelser
og forældredag. Desuden kom der
mange gæster, især fra udlandet, og
de danske elever blev ofte inviteret
til andre landes højskoler.
Når man hører om livet på sko
len i 50’erne, og forholdene hvor
under man arbejdede, slår det en,
hvilket kæmpe arbejde der ligger
bag et så højt aktivitetsniveau. Det
er jo netop disse mange oplevelser
der er en af grundene til, at et
højskoleophold bliver et minde for

livet. De minder, som eleverne i
50’erne fik med sig hjem, indprentede sig noget stærkere i elever
nes sind end det er tilfældet med
eleverne i dag. Dengang var fritids
mulighederne begrænsede, og tiden
på højskolen var meget anderledes
end livet både før og efter ophol
det. Kammeratskabet er en anden
grund til at et højskoleophold er
noget særligt, og de følelser eleverne
har, når de skal skilles ved opholdets
afslutning, er uden tvivl nøjagtig de
samme i dag, som de var i 1951*

En stor tak til Karen og Haug
strup for de hyggelige samtaler på
Funkevej i forbindelse med udarbej
delsen af denne artikel, og tak for
lån af fotos fra det private album.

Hvis man har fået lyst til at vide mere om
Grundtvigs Højskole, henvises der til Højskole
i Hillerød i Hundrede Ar fra 1995, skrevet af
Anton Mariegaard. Her fortælles bl.a. om sko
lens tilblivelse og de forskellige bygninger gen
nem tiderne. Bogen, der er rigt illustreret, kan
købes for kr. 48,- ved henvendelse til forenin
gens kasserer.
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Frederiksborg set
fra nord, tegnet af
P.C. Skovgaard,
u.d. Foto:
Frederiksborgmuseet.

Fikserbilleder
Af
F va HolmNielsen
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fra

I l8OO-tallet blev fikserbilleder en
mere og mere udbredt genre. De
tekniske muligheder for reproduk
tion af tegninger, xylografier og li
tografiske tryk medvirkede hertil,
og det samme gjorde det voksende
marked for illustrerede blade, tiden
der, enkelttryk og underholdnings
tidsskrifter m.m.
Billeder, der skjuler motiver i den
egentlige tegnings linier, og som
derfor har til hensigt at fiksere, dvs.
narre beskueren, er et gammelt fæ
nomen. Det kan have sin rod i ok
kulte, magiske eller religiøse sam
menhænge, idet skjulte symboler
kunne appellere til den beskuer, der

Frederiksborg
var indviet i hemmelighederne.
Netop sådan et fænomen kunne in
teressere i romantikkens tidsalder.
Som mere banal adspredelse for
børn og barnlige sjæle vandt fikser
billederne stor udbredelse i slutnin
gen af l8OO-tallet. Disse må ses på
linie med andre former for opgaver,
som var fast ingrediens i tidens
familieblade og ikke mindst den
voksende mængde af julehæfter,
f.eks. Børnenes Juleroser: rebus
ser, logogriffer og rimgåder. Sidst
nævnte genre kan eksemplificeres
med følgende lokalt prægede rim,
her citeret fra Skalks Gådebog fra
1977, nr. 38:

»Det Første et Navn er,
en Konge saa god,
Der gjemmes i Dannemænds
Indre,
Det Sidste blev ofte forsvaret
med Mod
For Fjendernes Fremgang
at hindre;
Det Hele sig bøied
for Flammernes Magt,
Men gik som en »Phønix«
af Asken i Pragt.«

Her er løsningen på gåden na
turligvis: Frederiksborg.
Fikserbillederne med Frederiks
borg er dog af en anden art, altså
ikke tænkt som børneunderholdning. Den nøjagtige datering af de
tre fikserbilleder, der gengives her,
Napoleon vand
rende pa sin gra
pa St. Helena,
u.a.
Det Kongelige
Bibliotek.

Frederiksborg Slot
med Frederik den
Syvendes portræt
med højrevendt
profil. Litografi.
Det Kongelige
Bibliotek.
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Frederiksborg Slot
set fra Jægerbakkensfod med
Frederik den
Syvendes portræt,
hvor profilen
vender mod
venstre.
Frederiksborgmuseet.
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kendes ikke. Man kan antage, at
P.C. Skovgaards skitseagtige teg
ning, hvor slottets bygherre Chri
stian den Fjerde træder frem mel
lem de to træstammer til venstre,
er det ældste. Tegningen synes in
spireret af de franske fremstillin
ger fra l83O’erne, der viser Napo
léon hvileløst vandrende på sin grav
på øen St. Helena, hvortil han blev
deporteret i 1815 og levede frem til
sin død i 1821. I I84O førtes hans
lig imidlertid til Invålidekirken i
Paris.
Denne type fikserbillede er en
slags mindeportræt, og på roman

tisk vis knyttes som en genius loci
afdødes ånd til et bestemt sted,
hvorved beskueren skal kunne for
nemme vedkommendes væsen. I
en vision træder personen frem og
gør sig gældende som den, der be
hersker eller beskytter stedet.
De to fikserbilleder med Fre
derik den Syvendes portræt er an
tagelig fra årene efter den folke
kære konges død i 1863 og skal
markere hans tilknytning til det
slot, der var hans residens, indtil
den.ulykkelige brand den 17» de
cember i I859»
Det kendteste og formodentlig
også yngste fikserbillede indgår
som nr. 5 i serien Nye danske Bil
leder fra V Pios Forlag. Det viser
Frederiksborg Slot fra nordvest,
set fra Jægerbakkens fod. I for
grunden står to træer, hvis stammer
og kroner danner et profilportræt,
der vender mod højre.
Det andet billede er fra G.
Rosenkildes Atelier og var på for
siden af Lokalhistorisk For
ening Hillerød Kommune, 20014» Her ses slottet fra nogenlunde
samme vinkel ved Slotssøens bred,
og for at anskueliggøre lokalitet
ens navn optræder en jæger med
sin hund som staffage. Den fezbærende konge har her venstre
vendt profil, og ansigtstrækkene
er dannet af de små grene, der
stikker frem fra det krogede træ
til venstre.
Begge billeder har en harmonisk
komposition, hvor træerne som på
en scene udgører kulisser, og hvor
Frederiks slot danner bagtæppet.

Flere

læreranekdoter

Artiklen i Lokalhistorisk For
ening i Hillerød Kommune, 20013, har givet flere læsere anledning
til kommentarer og nye anekdoter
om 1900-tallets gamle lærere ved
Frederiksborg Statsskole. Nye bi
dragydere, der her skal takkes, er G.
Asger-Olsen, Birgit Kjeldmand,
Henning Nielsen, Steffen Pabst og
Annelise Tjagvad, f. Heise.
Endvidere har Hans Christophersen tilføjet og begrundet, at foto
grafiet på side 9 må være fra 1922,
at »Højer« på side 9 skal være »Pe
ter Høj«, at »Braun« på side 11 skal
være »Jørgen Bruhn«, og at de tre
manglende damer i billedteksten på
side 11 er frk. Inger Myndel, frk.
Betty Jacobsen og frk. Eva Rindal.
Gymnastiklærerne Meinhardt og
hans svoger Kjølner, omtalt på side
var ansat ved skolen hhv. 1906-1928
og 1895-1928. Om »Moses«, lek
tor Vagn Andersen, menes det, at
han allerede bar øgenavnet, da han
kom til skolen. Endelig kan det
fastslås, at Boisens øgenavn var
»Bojeus« (s. 9)*
Og nu til de nye lærerhistorier,
hvormed denne lille samling slut
tes.
Uforglemmeligt var det, at lek
tor JOHAN GOTTHARD RESPSTOCK, der fra I93O’ernes under
visning huskes som bærende en
pudsig lille kalot, introducerede et
kemiforsøg med brug at en gam
meldags stofbetegnelse: »Nu skal

vi arbejde med kvægsølvl« Det vil
sige: kviksølv!
Fra besættelsestiden huskes det,
at tyskerne en dag foretog en ran
sagning hjemme hos PETER GRO
VE, mens denne var i skole. Da han
kom hjem, kunne hans oprevne hu
stru berette, at tyskerne heldigvis
ikke havde fundet de våben, som
modstandsmanden Grove havde
gemt under tørvene i fyrkælderen.
Grove drog straks ned til tyskernes
hovedkvarter på gæstgivergården
»Sjælland« og gav kommandanten
en formidabel skideballe på tysk med trussel om, at hvis tyskerne
generede ham igen, ville han klage
direkte til »sin gode ven, gestapochefen i København.« Siden und
gik Grove ubehagelige besøg.
Da det blev muligt for lærere at
vælge, om de ville gå af som 67-årige
eller fortsætte til de 70, udtalte lek
tor Grove: »Hvis jeg er åndsfrisk,
når jeg er 67, så går jeg. Men hvis
jeg er senil, så bliver jeg et par år
til!« - Han fortsatte i øvrigt, til han
blev 72!
Lektor KAJ BREDSDORFF
fortalte et par historier om en unavngiven - kollega, der i med
delelsesbogen til forældrene havde
skrevet: »NN gaber i mine timer
langt mere, end min undervisning
giver anledning til.« Tilsvarende var
meddelelsen til en piges forældre:
»NN tager i mine timer revanche for
mangen en søvnløs nat.«

Asger Berg
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Engang forklarede Frk. ES
THER HANSEN (»Hønen«),
hvad det allervigtigste udbytte af
hendes franskundervisning kunne
være: »Hvis I ikke får andet ud af
det, så skal I i hvert fald kunne klare
en nødsituation i Frankrig ved at
sige »Fine cognac« og »Encore!««
Lektor ASGER POULSEN var
en morgen lidt sent på den, da han
uden for skolen blev mødt af in
spektor, lektor Gjerløff, som skif
tevis nidstirrede Poulsen og kiggede
demonstrativt på sit ur - men sagde
intet til sin kollega. Asger Poulsen

lod som ingenting og sagde blot:
»God morgen, Gjerløff. Hvad i al
verden laver De? Koger De æg?«
Frk. BETTY JACOBSEN
(»Jacobine«), fortalte i foråret
1966, at hun og frk. EVA RINDAL
skulle på biltur sammen til Syd
europa i sommerferien. Da klassen
efter ferien spurgte frk. Jacobsen,
hvordan turen var gået, svarede hun:
»Tak, glimrende! Men vi nåede kun
til Padborg. For da vi så, hvor vold
som biltrafikken i Tyskland var,
vendte vi om og kørte hjem!«

Bognyt
Af
Asger Berg
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Hugo Matthiessens Hillerød, fo
1920-21 og 1924,
Flemming Beyer. Forlaget Hikuin, 2001
(90 sider, 120,00 kr, indbundet).
Kort før jul udgav museumsinspek
tør Flemming Beyer, Nordsjæl
landsk Folkemuseum, denne længe
ventede bog, der indgår i skrift
rækken Hugo Matthiessens Dan
mark, som dokumenterer historike
ren Matthiessens købstadsfoto
graferinger fra I913 til midten af
1920 erne. Det er blevet en overor
dentlig smuk Hillerødbog, som
både forfatter, tilrettelægger og ud
giver har ære af. Den tekniske stan
dard i billedgengivelsen, som jo er
afgørende i en sådan bog er meget
høj. Selv om mange, måske de fle
tograferet

ste af Hugo Matthiessens fotogra
fier er velkendte fra andre bøger og senest fra Lokalhistorisk For
enings Hillerød-Kalender 2000 - er
det vigtigt, at alle 57 optagelser her
vises samlet, dokumenteret og be
skrevet. Desuden får man i bogen
historien om fotograferingerne og
om kamerabyggeren Jens Poul An
dersen, Nellerød, der konstruerede
Matthiessens kamera.
Hugo Matthiessens motivvalg
var især de historisk og æstetisk in
teressante købstadshuse og gade
strøg. Påfaldende er det, at næsten
alle de huse, som han fandt værdi
fulde og interessante, og som han
derfor fotograferede, blev revet ned
i perioden 1925-75. På den måde

er bogen også en påmindelse om
det Hillerød, der forsvandt i de år,
hvilket de to bykort fra hhv. 1920
og 2001 understreger. Og bogen
rejser mellem linjerne det spørgs
mål, om ikke Hillerød by gik alt for
hårdhændet frem i sin iver for at rive
ned og bygge nyt. Kig på kvaliteten
af det nye, der blev bygget, og over
vej, om ikke vi alle havde været bedre
tjent med en restaurering af de
smukkeste og mest velbevarede
gamle ejendomme. Næsten ankla
gende fremtræder fotografierne fra
Byskriverstræde 5 med bindings
værk fra 1500-årene - nedrevet i
1966! Der ligger et stykke lokal
historie og venter på den, der vil til
bunds i bystyrets brutale fremfærd
i de år.
Enkelte af billedteksterne inde
holder småfejl, fx ved fotoet side
86, der ikke har noget at gøre med
Løngangsgade. Og på kortet over
Hillerød omkring 1920 mangler der
flere ejendomme, fx villaerne på
Helsingørsgades vestside nord for
Bakkegade.

Nødebo gennem hundrede år, Tor
ben Hartvig Olsen. Udgivet af Nødebo
Lokalråd i samarbejde med Lokalhisto
risk Arkiv i Hillerød, december 2001. (24
sider, jo kr.)
Det lille hæfte er udgivet i tilknyt
ning til den glimrende udstilling om
Nødebo, som i slutningen af 2001
blev vist på Hillerød Bibliotek, og
som var en stor succes for Lokalhi
storisk Arkiv. Hæftet giver nogle
meget forskelligartede punkt

nedslag i Nødebos historie i 1900tallet, og skrivestilen veksler fra den
lyrisk indfølende landsbyvandring
i I904 til den folkeligt eller barn
ligt dramatiserende beretning om
det hårde arbejdsliv i århundredets
begyndelse - til den mere saglige
opremsning af nyere vejnavne fra
1950’erne og I96o’erne. Kildernes
spredthed, herunder billedmateri
alet, har i nogen grad bestemt ind
holdet, synes det. Og her er ikke
mindst mødet med Alfred Jensen
(I895-I982) så interessant, at man
som læser kunne ønske at få hans
beretning i sin helhed og ubearbej
det. Også de herlige fotografier af
smed Julius Bille rejser spørgsmål:
Hvornår levede han, og hvor stam
mer billederne fra? I det hele taget
mangler billederne ordentlige for
klaringer. Hvem er personerne på
bagsiden (og på bagsiden af bagsi
den)? Hvad har billedet på side 21
at gøre i dette hæfte? Hæftets
spredthed og ujævnhed skyldes
uden tvivl dets tilblivelse som et
sideprodukt til en udstilling, som
igen var et resultat af mange beret
ninger om »Nødebo’s levende hi
storie«.
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I901 kom Peter Børsch til Hillerød, hvor han overtog Hans Bolts manufakturforretning
i Slotsgade. Nogle år senere indrettede han en herreekviperingsforretning med eget skræd
deri i den ejendom, som i dag huser Sejer Olsen. Da Peter Børsch døde i 1917, blev
forretningen ført videre af sønnen Chr. Børsch, som i slutningen af 1920’erne lod ejendom
men på hjørnet af Slotsgade og Frederiksgade opføre. I mange år var det Hillerøds største
herreekviperingsforretning og Nordsjællands største skrædderi, som af Dansk Skrædder
forbund blev regnet for at være et af Danmarks bedste skrædderværksteder. Normalt beskæf
tigede Chr. Børsch 9 skræddersvende, og 11, når der var meget travlt, men da han ikke selv var
uddannet skrædder, kunne der ikke uddannes lærlinge.
I marts 1958 døde Chr. Børsch, og hans sønner Axel og Per Børsch overtog familie
foretagendet. Per Børsch trak sig i september 1995, og Michael Børsch, søn af Axel Børsch,
indtrådte i firmaet. Umiddelbart før IOO-års jubilæet i 2000 blev familieforetagendet solgt.
Billedet viser Christian Børsch 's skrædderværksted i 1937* Fra venstre ses Poul Jensen,
Oluf Maindal, Hugo Petersen, Harald Larsen, Erik Sander, Viggo Jacobsen, Rasmus Erik
sen, Emma Nielsen og Jørgen Rundblad.
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