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Den malende præst -
William Schiøpffe

Lokalhistorisk Forenings udstilling 
»Hillerød i malerkunsten« har vakt 
stor interesse og haft mange besø
gende. En inspiration for os var - 
som det nævnes i udstillingskata
loget - succesudstillingen »Mit 
Bedste Eje« på Hotel Leidersdorff 
i I942, en udstilling, der netop 
blev tilvejebragt ved, at lokale pri
vatpersoner udlånte deres bedste el
ler mest interessante genstande til 
offentlig fremvisning, hvorefter by
ens borgere kunne gå rundt og se 
på, hvad naboerne havde udsmyk
ket deres hjem med.1 Men også ma
leriudstillingens tema, de topogra
fisk eller historisk interessante mo
tiver fra Hillerød og omegn, har 
selvfølgelig bidraget til publikums
interessen.

Adskillige kendte Hillerød-ma- 
lere er repræsenteret blandt udstil
lingens 93 billeder, blandt andre 
Andreas Friis, Knud Dybvad, Ha
rald Erhard-Hansen, Jakob Hansen, 
Th. Kjølner, J. P. Nielsen, Axel Si
monsen og Johannes Tillitze. I ud
stillingskataloget nævnes malernes 
data, for så vidt de har kunnet 
opspores, og maleriernes motiver 
beskrives kort af hensyn til dem, der 
gerne vil have udvidet deres lokal
historiske viden. Men flere af ma
lerne og deres billeder kunne godt 
fortjene en grundigere behandling.

En del af dem, der især malede i 
første halvdel af 1900-tallet, er ved 
at gå lidt i glemmebogen. Nogle var 
såkaldte »søndagsmalere«, for hvem 
kunsten var en bibeskæftigelse, og 
de opnåede måske aldrig at blive op
taget i malerkunstens gængse op
slagsbøger. Al viden om disse kunst
malere og deres værker må derfor 
stykkes sammen fra mange forskel
ligartede kilder.

Eva

Holm-Nielsen

Udsigt over Slotssøen

Et af de malerier, der stilmæssigt 
adskiller sig fra de øvrige på udstil
lingen, viser udsigten over Slots
søen en sommerdag i haven, der 
hører til Helsingørsgade 27* Det 
skitseprægede maleri viser i forgrun- 

Udsigt over 
Slotssøen en 
sommerdag. 
Foto: Erling 
A askilde.
Privateje.



den en kvinde og et barn, som sid
der på hver sin side af et bord un
der to sammenvoksede træer. I mel
lemgrunden ses en lille robåd ude 
på søen, og i baggrunden Frederiks
borg Slot.

Maleriet er signeret »W. S.« og 
et utydeligt årstal, og på bagsiden 
er der skrevet med blyant »Malet af 
W. Schiøpffe«. Maleriet er det ene
ste på udstillingen af denne kunst
ner, men hvem var W. Schiøpffe, og 
hvad var hans baggrund og eventu
elle tilknytning til Hillerød?

Skolelærer og Præst

William Schiøpffe eller Charles 
William Schiøpffe, som var hans 
fulde navn, var født i København 
den 28. oktober i860 som søn af 
en hofguldtrækker.

Efter studentereksamen i 1878 
fra det von Westenske Institut be
gyndte han at læse teologi. Han var 
imidlertid også meget kunstinter
esseret og ville gerne lære at male, 
hvilket han fik lov til af sine foræl
dre på den betingelse, at han fort
satte sine teologistudier. Så i 6 år 
studerede han sideløbende maler
kunst hos maleren, professor Johan 
Peter Kornbeck.2

Efter at være blevet teologisk kan
didat i I884 søgte han ikke straks 
et præsteembede. I stedet blev han 
lærer ved Gasværksvejens Kommu
neskole i København, et arbejde, 
han var utrolig glad for. Alligevel 
søgte han i 1890 væk for at blive 
residerende kapellan iThirsted-Skør- 
ringe-Vejleby på Lolland.

Samme år blev han gift med An
drea Christiane, født Ørsted, men 
de nåede kun at være gift i knap fire 
år, inden hun døde.

I I897 blev han sognepræst i 
Græse-Sigerslevvester i Nordsjæl
land. I 1899 giftede han sig med 
Francisca, født Sielle, men hun døde 
allerede året efter. To år efter giftede 
han sig igen, og William Schiøpffe 
og hans tredie hustru, Helga, født 
Petersen, var efter sigende idealet af 
et præstepar på landet.

På grund af sygdom så Schiøpffe 
sig imidlertid nødsaget til i en al
der af kun 55 år at tage sin afsked i 
1915, hvorefter han flyttede til Hil
lerød. Her blev han en af byens 
kendte skikkelser og fik sig hurtigt 
en stor omgangskreds.

I Hillerød i mellemkrigstiden 
Først boede han i Nyhuse, senere 
på Nordre Banevej, hvor han i går
den lod indrette et atelier, som hans 
ven, kunstmaleren Kr. Kongstad 
hjalp ham med at bygge.

Trods sit svage helbed følte Wil
liam Schiøpffe sig for ung til at 
trække sig tilbage, så selv om han 
var emeritus, genoptog han præste
gerningen og vikarierede for sine 
kolleger over hele Nordsjælland, og 
højt oppe i årene var han på prædi
kantlisten så at sige hver søndag i 
sommermånederne.

Amatørmaler og -skuespiller 
William Schiøpffe, som var en dan
net og kultiveret mand af den gamle 
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skole, havde mange interesser og var 
altid i gang med noget.

Som habil amatørmaler efterlod 
han sig en del malerier, til dels sta
dig i familiens eje. Men det var skue
spilkunsten, han virkelig brændte 
for. En stor del af vennekredsen be
stod da også af skuespillere.

Hillerød havde megen glæde af 
hans sceniske talent, og interessen 
for ungdommen og scenekunsten 
gik for ham op i en højere enhed, 
idet han i vintermånederne arrange
rede en slags aftenskole i sit hjem. 
Her spillede de unge mennesker di
lettantkomedie og øvede sig i kun
sten at bruge stemmen og optræde, 
hvilket faldt nogle af hans præste- 
kolleger for brystet, som syntes, det 
var upassende for en præst. Schiøpffe 
havde desuden ry for at være en frem
ragende instruktør og scenograf, og 
det havde eleverne på Mørks Skole 
megen glæde af. Ved sådanne lejlig
heder var han utrættelig?

William Schiøpffe døde den I. 
september 1939, 78 år gammel. 
Skulle der blandt læserne være no
gen, der har yderligere oplysninger 
om Schiøpffe eller hans malerier, 
hører jeg meget gerne fra dem.

Den § o~arige 
William Schiøpffe 

fotograferet af 
lensgrevinde 
L. M. Reventlow 
på Brahetrolleborg 
i marts 191 l. 
Det Kongelige 
Bibliotek.

1 Eva Holm-Nielsen, »Mit bedste Eje«, Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune, 1995-1, 
s. 5-8. Samme i FAHS, 2000-4, s. 9-11.

2 Nordsjællands Venstreblad, 26.10. 1930. Jan og Lene Schiøpffe takkes for denne henvisning. 
i M. Mørks Skole og Hjem, Hillerød 1918-20.
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Lysthuset ved Slotssøen

Der har varet rejst tvivl om, hvorvidt C. W. Schiøpffes maleri var 
fantasi eller virkelighed. Her løser Ove Rasmussen gåden

Af C.W. Schiøpffes dejlige oliemaleri 
Ove Rasmussen »Lysthus ved Slotssøen« har fået 

mig til at finde et gammelt foto
grafi frem.

Den »lille husar« 
Ove Rasmussen i 

haven til Helsing- 
ørsgade 27. 1 bag
grunden under de 

sammenvoksede 
træer ses de fast

tømrede banke. 
Bordet flyttede 

man derimod 
rundt med.

Som altid skal man begynde med 
begyndelsen. Jeg er født i ejendom
men Helsingørsgade 18, i dag Sko
magergården. En ejendom, hvor der 
nu snart i 100 år har boet en Ras
mussen.

Dengang boede jeg med mine 
forældre i lejligheden på 2. sal, og 
min farfar og tre af mine fastre bo
ede i lejligheden nedenunder.

Ved den tid, hvor jeg begyndte i 
Hillerød Kommuneskole, blev lej
ligheden for trang, hvorfor vi flyt
tede skråt over gaden til nr. 27 -

»Sygekassens ejendom«, som man 
dengang sagde.

Samtidig med os boede i ejen
dommen Marius Hansen, faktor på 
Frederiksborg Amts Avis, der den
gang lå i Helsingørsgade. Hvad 
hans kone hed, ved jeg ikke. I mine 
drengeår sagde man kun »fru Han
sen«.

Derudover boede enkefru Søren
sen, også uden fornavn, med datte
ren Mary Sørensen, som var ansat i 
Sygekassen. Hun var jævnaldrende 
med min far, dvs., at hun må være 
født omkring 1906.

Til hver lejlighed hørte et stykke 
af haven, som kunne udnyttes efter 
lyst og evner. Men de to bådebroer 
var til fælles benyttelse. Der var den 
store bro og den mindre, som ses 
på billedet, og som træet voksede 
over. Og netop foran den mindre 
bro blev jeg fotograferet i 1937 for
mentlig ved min 8-årige fødselsdag 
i juni måned.

Det gamle fotografi bekræfter 
ægtheden i Schiøpffes idylliske ma
leri, for sådan var det, og sådan så 
det ud i min drengetid.

For en ordens skyld skal jeg til
føje, at jeg ikke kan genkende per
sonerne på maleriet.

PS: I dag står stubbene tilbage.
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En julekoncert i 1867

Også for 136 år siden blev der arrangeret velgørenhedskoneert 
i Hillerød op til jul - under medvirken af lokale krafter

Den 5* december 1867 kunne man 
i Frederiksborg Amts-Tidende læse, 
at der den følgende tirsdag, den 10. 
december kl. 19.00, skulle afhol
des en koncert i salen hos Leiders- 
dorff til fordel for »værdige Træn
gende i Hillerød«. Leidersdorffs 
hotel lå dengang endnu på Torvet.

Bag annoncen stod den 32-årige 
cand.phil. og komponist Joseph 
Glæser, som netop var flyttet til 
Hillerød for at ernære sig som un
derviser i sang og klaver. Glæser 
skabte gennem årene et levende 
musikliv i byen, arrangerede mange 
koncerter, ikke mindst velgøren
hedskoncerter, hvor han fik assi
stance både af kunstnere fra Det 
Kongelige Teater og byens egne 
kræfter. Denne koncert er et typisk 
eksempel på det sidste.1

På programmet stod værker af 
nogle af tidens mest populære kom
ponister, Gade og Kuhlau, arrange
ret for firhændigt klaver. Desuden 
vokalensembler fra operaen Den 
hvide Dame fra 1825 af Boieldieu, 
et af den franske romantiks vigtig
ste værker, og Mozarts operaer 
Figaros Bryllup, Tryllefløjten og 
Don Juan. Netop Don Juan yndede 
Glæser ofte selv at foredrage store 
partier fra. Imellem disse indslag var 
der deklamationer og »En lille Fore
læsning«.

Glæsers rolle som initiativtager 
og musikalsk hovedkraft har sik
kert også indebåret, at han har vej
ledt og instrueret de medvirkende i 
det musikalsk krævende program. 
Men hvem der assisterede Glæser 
ved koncerten, fremgår ikke af an
noncen. Et brev fra en af de impli
cerede giver imidlertid svaret. Som 
det fremgår af det følgende, var de 
optrædende rekrutteret blandt Hil- 
lerød-borgerskabets ungdom.

Af
Eva

Holm-Nielsen

Annoncen i
Frederiksborg 
Amts-Tidende 
den 5. december 
1867.
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Joseph Glaser 
sotn aldre, malet 

af Hans Christian 
Jensen. U.d.

Frederiksborg- 
museet.

De medvirkende

Brevet, som er dateret den 29- no
vember 1867, er skrevet af den 20- 
årige Oscar Bentzon Gyllich, søn 
af slotsforvalter på Frederiksborg G. 
S. Gyllich, og stilet til broderen, den 
tre år ældre Frederik Gyllich i Jyl
land?

I brevet beklager Oscar sig over, 
at Hillerød som altid er »grusom 
kedelig«, fordi de fleste fra om
gangskredsen ikke er i byen, og det 
er gået ud over ballerne, som har 
måttet aflyses på grund af mangel 
på herrer. Men han glæder sig til jul, 
for da kommer otte unge herrer af 
hans omgangskreds hjem. »Så til 
den Tid kan vi nok faae et Bal til at 
gaae - «.

Et lyspunkt er koncerten: »Om 
en 14 Dages Tid skal Glæser arran
gere en Concert til Fordel for de 
Fattige her i Byen, hvor Mun
de [Munthe?] og Marie skal synge 
og Frk Rasmussen og de 2 Frk 
Culmsee og Ferdinand L og jeg 
ogsaa, blandt Andet skal vi synge 
en stor Sextet af Don Juan, som er 
ganske deilig, jeg vilde ønske Du 
kunde høre Concerten den bliver 
vist god.«

Frk. Rasmussen og Munde la
der,sig ikke identificere. Men de to 
frøkener Culmsee må være papir
handler Andreas Culmsees døtre 
Amalie og Vilhelmine på henholds
vis 21 og 22 år, som boede i Slots
gade. Marie er Oscars 28-årige sø
ster, og Ferdinand L. bardomsven
nen Ferdinand Lerche, der er jævn
aldrende med Marie. Han voksede 
ligesom Marie og Oscar op i det 
meget musikalske miljø på slottet.

Et musikalsk hjem

Samlingsstedet for musikinteres
serede og sangdygtige mennesker i 
Hillerød var slotsforvalter Gyllichs 
hjem i Kancellifløjens stueetage. 
Det var et meget gæstfrit hjem, og 
hver onsdag var der åbent hus, hvor 
der blev musiceret og spillet kort i 
en hyggelig og afslappet atmosfære. 
Traktementet var altid te og smørre
brød. Her var mange af byens bor
gere og deres børn kommet til igen
nem årene?

Etatsråd Peter Abrahams fortæl
ler i sine erindringer om en sådan 
musikalsk komsammen.
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Da han som ung i midten af 
l85O’erne var i lære i Hillerød, blev 
han indbudt til selskab hos fami
lien Gyllich. Han vidste godt, at der 
blev musiceret, og da han selv var 
en habil sanger, kom han selvfølge
lig til at optræde, »Dette var mig 
vel til Fornøielse«, skriver han, »men 
paa den anden Side ogsaa til Kval, 
da jeg særlig overfor Damer led af 
Generthed i en ganske utrolig Grad, 
Og denne min Generthed blev ikke 
ringere derved, at Tonen i sin Hel
hed ikke var saa lidt friere, end hvad 
jeg var vant til,«

Han skulle indlede med at synge 
»Jacobs Bøn« fra Méhuls bibelske 
opera Joseph og hans Brødre. Uhel
digvis lød hans første indsats »Gott 
Abrahams!«, altså »Abrahams Gud!«. 
Det resulterede i, at en af de tilstede
værende råbte: »Godt, Abrahams!«, 
hvorefter selskabet brød sammen i 
latter, så den unge Abrahams blev 
hylet helt ud af det.4

Hvad blev der af dem?
Koncerten var en succes og blev dver- 
været af omkring halvanden hun
drede mennesker. Nettooverskud
det beløb sig til 5 5 rigsdaler, I mark 
og 4 skilling, som kunne fordeles 
blandt værdige trængende i Hille
rød,5

Men hvad blev der egentlig af 
disse unge musikglade mennesker?

Joseph Glæser, som var en frem
ragende pianist, havde allerede gen
nem Slotskirkens præst, digteren C. 
Hostrup, som han var ven med, 
kort efter sin ankomst til Hillerød

fået overdraget orgelspillet ved guds
tjenesterne i Slotskirken, I begyn
delsen var han ulønnet vikar, men 
fra 1873 blev han fastansat, på trods 
af, at han ikke havde en formel or
ganistuddannelse, Embedet som 
slotsorganisfcbestred han til sin død 
i I89I- Han blev desuden en kendt 
og meget produktiv komponist og 
komponerede bl.a, til Hostrups 
tekster. Senere flyttede han i øvrigt 
ind i en lejlighed på slottet,

Marie Gyllich blev aldrig gift og 
boede sammen med forældrene i 
slotsforvalterboligen. Efter faderens 
død flyttede hun og moderen til en 
lejlighed i Frederik den Andens 
østre tårn, hvor hun boede, indtil 
hun døde den 31* januar 1888,

Oscar Bentgon 
Gyllich, foto
graferet af
C. Rathsach. U.S.
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I Ferdinand 
Lerches smukt 

indbundne lieder- 
og sangbog, som 
sikkert er blevet 

brugt flittigt pa 
slottet, er sang

stemmer og 
akkompagnement 
omhyggeligt ned
skrevet i banden.

Privateje.

Ferdinand Lerche var netop ble
vet cand.jur. og han blev senere over
retssagfører i Hillerød. I I87O gif
tede han sig med Helene Marie Gul
stad, som hørte til den lokale ven
nekreds, og da hans fader, kammer
herre, H.G.F. Lerche døde i 1871, 
flyttede han ind i sit barndomshjem 
i Kongestaldslængen på slottet. 
Han døde den 4» juni 1886 efter 
længere tids sygdom og efterlod sig 
hustru og seks umyndige børn.

Oscar Gyllich blev, trods en øjen- 
lidelse, der efterhånden næsten fra

tog ham synet, professionel opera
sanger.

Han debuterede i Helsingfors 
som Rigoletto - i Verdis opera af 
samme navn. I fire år sang han her 
de store operapartier og blev på 
grund af sin stemme og sit musi
kalske foredrag en fejret sanger.

Senere blev han engageret ved 
mindre teatre, men var også en pe
riode ved Den kgl. Opera i Stock
holm, indtil han i l890 erne måtte 
opgive sangkarrieren. Han døde i 
Abo i Finland den 16. marts 1899-

1 Eva Holm-Niclsen. Om Joseph Glæser og Hillerød i »Frederiksborg Slotskirkes organister i hen 
ved 200 år«, Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune, 2002-3, s. 8-10.

~ Brevet beror i privateje.
1 Victor Lange, Gamle Minder, Hillerød 1919, s. 28 og Eva Holm-Nielsen, »Om slotsforvalter 

G. S. Gyllich og hans liv på Frederiksborg«, Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune, 
1994-3, s. 9-14.

4 Peter Abrahams, Mn Ungdomsliv, Kbh. 1923, s. 69-70.
5 Frederiksborg Amts-Tidende, 12. december I 867.
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Interiør fra 
kunstnerens bolig i 
Slotsgade 12, 
malet 1949. 
Gennem vinduet 
anes gæstgiver
garden Sjælland i 
Frederiksgade. 
Foto: Erling 
A askilde. 
Privateje.

Johannes Nielsen Tilutze -
EN JÆVN OG FLITTIG MALER

Maleren Johannes Nielsen Tillitze 
var født 1885 i den lille landsby 
Tillitse imellem Rødby og Nakskov 
på Lolland, Med en opvækst under 
små kår kom han efter endt skole
gang i lære som håndværksmaler i 
det lokale område.

Efter at have virket som maler
svend i nogle år, flyttede han til 
København, Her boede han på Re
gensen, medens han gik på maler
skole, Herfra stammer det første 
maleri, som jeg har viden om, et 
billede af værelset, som han havde 
indrettet med seng, bord og stol. 
Det er dateret 1919.

I I92O flyttede Johannes Niel
sen til Hilleød. I Løngangsgade nr.

24 indrettede han en lille lejlighed. 
Han fik sin daglige gang på svende
hjemmet i Helsingørsgade, hvor 
han spiste hos mine bedsteforæl
dre, som var svendemor og svende
far. A

I de første år arbejdede Johan
nes Nielsen på barnevognsfabrikken 
på Ndr, Banevej hos Eickhoff. Her 
lærte mine onkler og tanter Johan
nes Nielsen at kende. Særlig Nanna 
og Anders Christensen, »Onkel 
Anders«, fik et livslangt bekendt
skab med ham.

Min mor fortæller, at når Tillitze 
havde fri om søndagen, kom han 
tidligt om morgenen forbi svende
hjemmet for at hente en madpakke

Af
Niels Arne
Hansen
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Johannes Nielsen 
Tillitze fotografe

ret i 195 o’erne.

for så at tage ud i naturen og male 
hele dagen.

I 1928 stoppede mine bedstefor
ældre på svendehjemmet, og Til-litze 
spiste på forskellige pensionater 
rundt om i byen resten af sin tid.

Johannes Nielsen skiftede også 
arbejde. Han fik ansættelse som 
maler på Nordsten. Med hans hån
delag havde han ansvar for specielle 
maler- og stafferingsopgaver, når det 
var nødvendigt. I perioden op til nu 
findes kun lidt kendt maleriarbejde 
fra hans hånd.

I 19 3 3 var Johannes Nielsen Til- 
litze flyttet til Helsingørsgade 3 3 i 
gården hos Weitzmann. Herfra ken
des flere billeder med udsigt herfra. 
Hans fritidsmaling vidner om en del 
hjemmekomposition, stills og blom
steropstillinger og kun lidt fra eg
nens dejlige natur.

Tillitze var en lille, stille og til 
dels sky person, som ønskede at 
være i fred og ro og passe sig selv.

Omkring hans naturmalerier 
findes der typisk ingen billeder fra 
de lokaliteter, som var kendt og 
besøgt af det brede publikum, mens 
motiverne og stederne typisk var 
valgt ud fra steder med fred og ro.

Inden 2. verdenskrig flytter Tillitze 
til Slotsgade 12, hvor en lille taglej
lighed danner rammen om resten af 
hans liv.

Efter krigen bærer hans produk
tion tydeligt tegn på mere tid til ren
dyrkelsen af hans fine penselføring, 
nøjagtighed og mere omhyggelig 
gengivelse af det valgte motiv.

I ejendommen, Slotsgade 12, 
hos »Ole Morten«, senere Sparving, 
havde han ikke meget kontakt med 
de andre beboere, men hos familien 
Schøtt, redaktør på Frederiksborg 
Amts Tidende, fik han sin aftens
mad og havde her et godt fristed.

I 1954 stopper han med sit ar
bejde hos Nordsten, og igen ses en 
opblomstring i hans billeder. Hans

Skovparti fra
Gadevang, 1945.

Foto: Erling 
A askilde. 
Privateje.



horisont, hvad angår emnevalg fra 
naturbilleder, udvides. Der findes 
enkelte portrætmalerier, flere inte
riører og stills og ikke mindst be
stillingsarbejder med lokale huse og 
udsigter. Naturbilleder fra Store 
Dyrehave, Fønstrup Damme, loka
liteter i Grib Skov og slotsbilleder.

Tillitze solgte sine billeder pri
vat i Hillerød. Hos farvehandler H. 
Krause, som havde forretning i stuen 
Slotsgade 12, var der billeder til salg. 
På et tidspunkt havde han desuden 
kontakt med en kunsthandler i Gen
tofte, som aftog billeder fra ham.

I årene 1962-68 blev hans pro
duktion mindre og svagere i stilen. 
Han blev ofte inviteret med over til 
redaktør Schøtts sommerhus ved 
Viborg, og herfra stammer hans sid
ste udendørs billede, sommerhuset 
liggende i bakkerne med en gig kø
rende i forgrunden.

Tillitzes sidste år, hvor han var 
svagelig, kendes der ingen billeder 
fra. I 1976 dør han, 91 år gammel. 
Han er begravet på Skansekirke
gården, hvor en sten i stensætnin
gen omkring kirkegården vidner 
om hans sidste hvilested.

Udsigten fra 
kunstnerens 
lejlighed mod 
Slotssøen, 1953. 
Nedenfor til 
venstre ses 
bogtrykker Rud. 
Pallesens ottekan
tede lysthus. 
Yderst til højre 
anes Posen og 
foran reberbanen. 
Foto: Erling 
A askilde. 
Privateje.

Oplysninger om Johannes Nielsen Tillitze til Niels Arne Hansen, Rødkløvervej 16, 3400 Hille
rød. Tlf. 48 26 29 3 3/21468206.
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Det hvide Palte, 
Møllestræde 1i, 
som det ser ud i 

dag. Foto: Jørgen 
Berner.

Årets Hus 2003

Blandt de mange huse, der blev fore
slået som emner til modtagelsen af 
Lokalhistorisk Forenings Ærespris, 
også kaldet Arets Hus, valgtes i år 
Møllestræde II, også kaldet »det 
hvide palæ« eller »Pontoppidan- 
huset«, fordi forfatteren Henrik 
Pontoppidan boede der i årene 
1902-04*

Lørdag den 30. august 2003 blev 
bronzepladen, som er sponseret af 
Nykredit, overrakt til husets ejer, 
Ella Grimm. På foreningens vegne 
motiverede arkitekt Jonna Møller 

prisen, bl.a. ved at fremhæve ejerens 
udholdenhed og det kvalitetsbevid
ste materialevalg, der er brugt ved 
renoveringen af den fine, godt 100 
år gamle byejendom, der - nu som 
tidligere - både rummer beboelse og 
liberalt erhverv. Et nyt tag og en ny 
tagterrasse ud imod Møllestræde er 
desuden kommet til. Efter at for
eningens formand, Margrethe Krogh 
Sørensen, havde overrakt æres
prisen, fortalte Asger Berg om Hen
rik Pontoppidan og hans tilknyt
ning til Hillerød.
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Foto: 
Lokalhistorisk 
Arkiv.

Hillerød-Kalenderen 2004

Hillerød-Kalenderen 2004 præsen
terer 12 morsomme gamle fotogra
fier fra Hillerød og omegn. Det 
fælles tema er »Hillerød på hjul«, 
idet der er køretøjer på alle kalender
billederne - fra hestevogne til biler 
og motorcykler. Som sædvanlig er 
der desuden lagt vægt på at vise ste
der eller begivenheder, der vil appel
lere til alle med lokalhistorisk inter
esse.

Et enkelt billede har allerede vakt 
opmærksomhed. I sin foromtale 
viste Hillerød Posten fotografiet fra 
Skolegade, hvor en ukendt mand 
står med sin med motorcykel foran 
brødudsalget, Skolegade 7* De øv
rige voksne på billedet fra slutnin
gen af 1930 erne er identificerede.

Omtalen førte til en henvendelse 
fra den nu 9I-årige fhv. manufak
turhandler Elof Petersen, Fredens
borg. Han var den stolte ejer af mo
torcyklen med nummerpladen B 123, 
som ses på fotoet. Elof Petersen oply
ser, at hans »Matchless« motorcy
kel, som han^på billedet fremviser 
til sin kammerat, maler Daniel Niel
sen, havde kostet 1.000 kr. De to 
samarbejdede dengang som fritids
musikere.

Elof Petersen, født og opvokset 
i Gadevang, har før hjulpet Lokal
historisk Forening med oplysnin
ger om »Urmagerens sangbog« - se 
bladets årgang 1989, nr. 4*

Kalenderen koster 88,50 kr. og 
fås hos byens boghandlere.

Af
Asger Berg
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Indkaldelse til Generalforsamling
Lokalhistorisk Forenings ordinære generalforsamling 

afholdes onsdag den 31. marts 2004, kl. 19*30 på Hillerød Bibliotek. 
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Lokalhistorisk Forenings udstilling

Hillerød i malerkunsten
10. november - 30. december 

på Hillerød Bibliotek

I forbindelse med udstillingen har Lokalhistorisk 
Forening udgivet et katalog med farveillustrationer 
og oplysninger om de 93 udstillede malerier. Kata
loget, som koster 30 kr., kan købes på Hillerød Bi
bliotek.

Efterlysning!
Fotografiet på forsiden viser en person, der 
står og maler på den isdækkede Slotssø ne
denfor Kancellibygningen. Billedet er opta
get af fotograf Staunstrup. Men herudover 
er redaktionen »på glatis«. For hvem er kunst

maleren på fotografiet, og hvornår er billedet 
fra? Og kendes det færdige maleri? Skulle der 
blandt læserne være nogen, der kan komme 
med oplysninger, hører redaktionen gerne om 
det.


