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Kommunens yngste mand

Ved Inge Elsøe
Hans Nyrup Vistesen arbejdede i mange dr ved Hillerød Kommune. Først arbejdede han 
som kontorelev pd socialkontoret og derefter kommunekontoret, senere som fuldmægtig pd 
borgmesterkontoret, byrddssekretær, sekretariatschef for kulturel forvaltning og sluttelig som 
sekretariatschef for teknisk forvaltning.

Mit efternavn, slægtsnavn, stammer 
fra Store Vildmose, hvor min farfar 
var lærer midt ude i Vildmosen og 
kordegn ved Thise kirke. Min mor 
kom fra Nyrup, og derfor fik jeg 
Nyrup som mellemnavn. Jeg er født 
syd for fjorden i Lille Vildmose ude 
i en lille landsby, som knap nok er 
en landsby, i Ferslev sogn i Aalborg 
stift. Jeg var kun nogle få dage og 
timer, da min mor og jeg flyttede til 
Fredensborg, hvor jeg boede til jeg 
blev I6-I7 år. Derefter flyttede jeg til 
Hillerød, hvor jeg faktisk har været 
lige siden bortset fra krigsårene. Det 
jeg vil fortælle, handler om Hillerød 
Kommunes administration i tiden fra 
1934-1940 og nogle få år efter kri
gen, set med en 16-årig kontorelevs 
øjne.

Kommunens administrationsbyg
ning er den skønne bygning, som 

ligger på hjørnet af Torvet og Hel- 
singørsgade. Dengang, jeg begyndte 
der, var der indgang i hjørnet. Så kom 
man ind i en stor forhal, og i stuen 
var der til højre ligningskontoret, og 
inde bagved lå folkeregistret. Gik 
man den anden vej, var der borgme
sterens privatkontor og et lillebitte 
udvalgsværelse. Oppe på første sal lå 
kommunekontoret med bogholderi og 
kasse på den ene side af gangen, og på 
den anden side lå borgmesterkontoret. 
Her blev der indrettet socialkontor 
hen på efteråret i 1933- På 2. sal lå 
stadsingeniørens kontor og tegnestue 
samt bygningsinspektørens kontor og 
tegnestue, og så var der portnerbolig. 
Øverst oppe var der et loft, og i kæl
deren var der varmeovn og vaskerum. 
I I939 blev der opført en tilbygning 
op imod rådhuset, som blev indrettet 
til socialforvaltningen.



Portneren

Min mor var portner, til hun var 
næsten 80 år. Hun døde i 1972. 
Hun boede i portnerboligen med to 
værelser, to små kamre, køkken og 
toilet ude på gangen. Under krigen 
var min mor også brandvagt, da var 
hun omkring 70 år. Det havde hun 
fået politimesterens tilladelse til. 
Oppe på loftet stod en spand med 
sand og en skovl, og hendes opgave 
var at afvæbne brandbomber, som gik 
igennem taget og røg ned, ved gå op 
på loftet og strø sand på bomberne, så 
der ikke opstod brand i bygningen.

Borgmester Carl Zahlmann

Hillerød har haft 10 borgmestre i 
de 100 år, der er gået fra 1900 til 
2000, og jeg har faktisk tjent under 
de 8, som spænder over de 92 år af 
de 100.

Den første borgmester, jeg arbej
dede for, var Carl Zahlmann. Han 
var dommer og borgmester fra 1908 
til 19 V* I de første mange år, fra 
1908 \il I919, var han kongevalgt 
borgmester, og fra 1919 til 1937 
var han folkevalgt borgmester. Han 
boede ude på Holmegårdsvej og var 
oprindelig auditør og dommer ved 
hæren. Han var en fornem og myndig 
embedsmand af få ord — en ubestik
kelig, nobel og nydelig gammel mand 
og en meget dygtig borgmester. Til 
byrådsmøderne var han en myndig 

leder. Richard Børgesen, som blev 
borgmester noget senere, fortalte 
mig, at når man gik til møde i by
rådssalen og røg cigar på vejen op, så 
kunne man lægge cigaren fra sig og 
gå i gang med byrådsmødet, og når 
mødet var slut, kunne man tage ciga
ren, Qg der var stadig ild i den.

Hvis man dykker ned i det gamle 
byrådsarkiv, sag for sag, i de mange 
år Zahlmann var borgmester, vil man 
bemærke, at næsten hver eneste sag 
har et stort gult koncept, der er bøjet 
på midten. Til venstre har Zahlmann 
med egen skrift skrevet sagens navn, 
og så har han skrevet et forslag til 
sagens besvarelse overfor indenrigs
ministeriet, andre myndigheder eller 
byens borgere. Så grundig en borgme
ster var Carl Zahlmann, at han gav 
vejledning til byrådssekretæren.

Hillerød byråd og Hillerød by 
blev i alle de år, hvor jeg var ganske 
ung, faktisk styret af tre gamle, klo
ge mænd: Carl Zahlmann, som var 
konservativ, Lauritz Hansen, som var 
chefredaktør for Amtsavisen, valgt af 
Venstre, og så var der den tredje, C. 
Th. Andersen, som var Socialdemo
kratiets leder. Han var kontorbestyrer 
på arbejdsanvisningskontoret, som lå 
i Helsingørsgade, dér hvor Børsen nu 
ligger.

Som sin sidste større opgave lede
de Zahlmann kommunevalget i 1937* 
Da vi kom til opgørelsen af valget, gik 
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han op og ned ad gangen og dikterede 
fra leveren, hvordan han ønskede, at 
man skulle gøre stemmeoptællingen 
og de personlige stemmer op. Men 
desværre havde den gamle borg
mester fået fat i en gammel lov, så 
fuldmægtig Balslev måtte gå op og 
sige: »Kære borgmester, jeg er ked af 
at afbryde Dem, men der er kom
met en ny lov.« Han blev så gal, den 
gamle borgmester, at han smed loven 
hen ad gulvet, men han besindede sig 
dog meget hurtigt igen. Efter at være 
vendt tilbage med den nye tekst, satte 
han sig ind i den i løbet af et øjeblik, 
og så gik det sin gang.

Borgmester Carl-Frederik 
Raaschou

En anden borgmester, jeg vil fortælle 
lidt om, er Carl-Frederik Raaschou, 
som var borgmester fra 1946-50. Han 
var en energisk og meget foretagsom 
borgmester. Som taler var han ele
gant, inspirerende og også morsom, 
og han havde sans for litteratur, digte, 
kunst og historie. Jeg tror, at han el
skede at være vært, for han afholdt i 
hvert fald en lang række teselskaber, 
hvor hans fortræffelige kone dukkede 
op og serverede te for byrådsmedlem
mer og andre, der var indbudt, og der 
kunne også være kunstneriske indslag 
i sådan en komsammen. Sommetider 
foregik det oppe på rådhuset, men of
test inviterede han til middage nede i 

»Elmehuset«, der hvor Katolsk center 
nu ligger. Han ejede den store, lange 
bygning og holdt adskillige mid
dage og store fester der. Ellers var 
Raaschou optaget af de store ting, 
der skete: grundlovens 100 årsdag, 
starten på nordisk venskabsbystævne, 
og udnævnelsen af Wesenbetg-Lund 
som æresborger i Hillerød.

Da han stod for ombygni igen af 
byrådssalen med moderne n øbler, 
placerede han et stort ur i salen, til 
hvilket han valgte teksten: »Labore- 
mus tempus fugit« - »Lad os arbejde, 
tiden iler«. Det var jo egentlig et godt 
motto for et byråd, og det må have 
været et af hans yndlingsudtryk 
som advokat og borgmester. Da han 
skrev afsnit i Hillerødbogen, udgivet 
af Uhrskov i 1948, skrev han som 
det sidste i kapitlet »Bag fremtidens 
slør«: »Tid og strøm venter ikke på 
nogen«. Det er fra Dickens.

Borgmester Richard Børgesen

Richard Børgesen kom til i 1950 og 
var der til 1958. Han er den, jeg har 
arbejdet nærmest sammen med, og 
det hører til de lykkeligste og mest 
begivenhedsrige år. Han var dreng 
og også arbejdsmand fra Hillerød 
by, og han kendte gud og hver mand, 
og vidste, hvad der skete. Han var en 
hjertelig og følsom mand, som var 
nem at omgås. Han var en fortræf
felig fortæller, der elskede digte, og 
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han var også foredragsholder for Ar
bejdsmandsforbundet over det ganske 
land. Var der jubilæer i Jylland, på 
Fyn eller andre steder, så brugte de 
meget ofte Børgesen som foredrags
holder, Når han vendte hjem, fortalte 
han på borgmesterkontoret, hvad han 
havde oplevet, og det var altid utrolig 
meget.

Han var også engang på rejse til 
Amerika efter krigen. Man sendte 
forskellige folk til Amerika, bl.a. fra 
fagforbund. Han kom hjem og for
talte, at man kunne løse flyforsikring 
for 2-3-500 kr., hvilket han syntes 
kunne være meget rimeligt, når man 
således kunne forsikre en mand som 
ham, der var borgmester i Hillerød, 
for et par hundrede for en rejse — så 
var det ikke så galt igen.

Han var også forfatter til den viel
sestale, der blev brugt igennem mange 
år ved borgerlige vielser, og som jeg 
brugt mange gange, da jeg var hans 
stedfortræder ved borgerlige vielser.

Arbejdsopgaver i 30’erne

Tilbage i 30 erne var Svendsen chef 
for borgmesterkontoret, og han 
havde sit eget store kontor. Han blev 
senere kommunaldirektør. Kom
munebogholder var dengang Oscar 
Hansen og senere Viggo Hedegaard 
Jensen. A. Silberg var skatteinspek
tør og C. Andersen var stadsingeniør, 
senere var det A. Mygind Sørensen, 

Socialkontoret lå et par trin nede i 
forhold til førstesalen, og kontoret 
lå sammen med borgmesterkontoret. 
Vi, der var der, arbejdede også med 
borgmesterkontorets sager, byråas- 
sager osv., samtidig med alt hvad der 
havde med socialkontoret at gøre. 
Vi hjalp også til ved vikartjeneste i 
folkeregistret, vi skrev for stadsinge
niøren, for kommunebogholderen, og 
vi havde altså også den store centrale 
administration. Der var tre personer 
om det, Balslev var fuldmægtigen, 
Rita Lindquist var overassistent, og 
jeg var elev. En tid havde vi et skilt 
hængende på indgangsdøren, hvor der 
stod, at der kun måtte opholde sig to 
personer i lokalet ad gangen på ansøg
ningsdagen. Der kom jo mange folk, 
og det gik livligt for sig.

Socialreformen

Vi var altså tre, og vi skulle så igang
sætte den nye lov, som hed socialre
formen. Der var ca. 55 danske social
love, som i 1933 blev samlet under 
ledelse af K.K. Steincke. Resultatet 
blev fire love: Forsorgsloven, folke
forsikringsloven, ulykkesforsikrings
loven og lov om arbejdsanvisning og 
arbejdsforsikring. Det var en bog på 
størrelse med en normal historiebog. 
Hver anden side var lovtekst, cirku
lærer eller bekendtgørelser, og hver 
anden side var blank. På den blanke 
side skrev vi afgørelserne efterhån-

6



Hillerød byrådssal. I venstre side fra venstre ses tjenestemandene: P. Balsløw, soc. insp., H.N. 
Vistesen, fuldmægtig og Chr. Svendsen, kom.dir. I midten ses journalisterne: Klouman, F.A.A., 
Svend Nielsen, Soc.dem. og Jensen, F.A.T. I højre side fra venstre ses byrådet: A. Thorngreen, H. 
Licht, Magda Jensen, Anna M. Shigaard, Carl H. Mogensen, P. Thygesen Poulsen, Rich. Børgesen, 
Ingrid Petersen, Chr. Poulsen, H. Chr. Larsen, Poul Frederiksen og Carl M. Hauge 
Privat foto.

den, som vi besluttede, hvordan de 
skulle være, og dermed havde vi altså 
en bog, der hed Socialreformen. Den 
læste vi i, når der var sager, som der 
skulle tages stilling til.

De ydelser jeg kendte til i praksis, 
var kommunehjælp, fattighjælp, bør
nebidrag, enkebørnsbidrag, invalide
pension og aldersrente. Jeg mener, at 
vi i de år, jeg var der, havde mindst 
I.OOO sager, og da hver sag berører 

ca. 3 personer, vil det sige, at vi havde 
kontakt til omkring halvdelen af by
ens befolkning, som var på omkring 
6.000 i 1937* Det siger noget om den 
nød, vi var4 dengang. Jeg kan huske, 
at ansøgerne stod i kø helt ned på 
Torvet. De kom om mandagen og 
søgte, og kom så igen om fredagen 
og fik deres bidrag.
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Børnebidrag

Ved udregning af børnebidrag blev 
barnet kaldt det uægte barn, faderen 
for barnefaderen og moderen for 
barnemoderen» Det startede med, at 
amtet bedømte og afgav resolution, 
og den fik vi så en genpart af I den 
stod der: »Thi kendes for ret, den er 
faderen og den er moderen.« En af 
mine opgaver var at kræve pengene op 
hos barnefaderen. Bidraget til mode
ren kunne eksempelvis være 125 kr. 
hvert halve år, og det udbetalte vi så. 
Så kom de unge mænd hver fredag og 
betalte 2, 5, 10 kr. eller hvad de nu 
havde, og det skulle jo sådan nogen
lunde balancere.

Bogholder

Jeg var bogholder, og jeg sad og 
førte regnskab med alt, hvad der var 
af kommunehjælp, enkebørnsbidrag, 
aldersrente osv. Bogføringssystemet 
var dengang moderne, og systemet 
hed »ruf«, og vi var vistnok de første, 
der ge/inemførte »rufsystemet«. På en 
skriver askine førtes der en journal 
med hovedbog og en personlig konto 
med gennemslagspapir. Vi havde ca. 
1000 personlige kort alene for fat
tighjælp og kommunehjælp.

En af vore trofaste ansøgere på 
socialkontoret lignede nærmest en 
heks, og duftede ligesådan. Med sig 
som stok havde hun en knortekæp, 
og når hun blev vred, og det blev hun 

meget ofte, slog hun i pulten, og så 
havde hun et sprog og en stemme, 
der nåede helt ud på Torvet, når hun 
råbte op. Hun kom hver uge og søgte 
om lidt hjælp, som hun så hentede 
om fredagen.

En anden af ansøgerne kom kun 
sjældent selv, (som regel kom hans 
kone). Det var Mestertyven. Når 
han kom, satte han skoene nede ved 
indgangsdøren på Torvet og gik så 
på strømpesokker og bankede ganske 
forsigtigt på døren. Han gik ikke ind, 
før der blev råbt »Værs go«, eller vi gik 
ud og lukkede op for ham.

Det kunne også ske, at der kom 
folk, som blev syge. Vi havde en, der 
jævnligt søgte os, som fik ligfald el
ler epileptiske anfald. Vi tilkaldte 
hverken læge eller sygeplejerske men 
ordnede det selv, ved at jeg løb op til 
min mor, som var portner, og hentede 
den største suppeske vi havde, og så 
lagde jeg den besvimede på gulvet, 
og fuldmægtigen kom til og satte 
knæet på brystet. Så stak vi skeen 
ind i munden for at holde tungen 
fri, så der var luftforbindelse. Det 
gik altid godt.

Respekt for hinanden

Vi fik også besøg af farende svende, 
og dem har der været mange af i min 
tid. De kom, når det blev koldt og 
bad om hjælp, og vi henviste dem så 
til Arbejdsanstalten, som er det nuvæ
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rende forsorgshjem ude på Skansevej. 
Om foråret har jeg mødt dem på vej 
ud forbi Teglgårdssøen, hvor de sang 
i vilden sky og gik ud og havde det 
godt i naturen, men om efteråret kom 
de tilbage igen.

Det var en meget svær tid i Dan
mark, men jeg kan ikke huske nogle 
klagesager. Jeg husker det heller ikke 
som om, der var nogen videre forskel 
på os, der stod på den ene side af 
skranken, og på dem, der kom og søg
te. Min fornemmelse var, at de blev 
respekteret, og at vi blev respekteret. 
Jeg kan ikke mindes, at der har været 
nogen mislyd. Folk var tålmodige, og 
det var ligesom om, man fandt sig i 
tilværelsen og klarede sig for utroligt 
små penge.

Kollegaerne

Jeg havde to nære medarbejdere. Den 
ene var Poul Balslev, som var fuld
mægtig og senere socialinspektør. 
Han var fra Slotssognet, og hans far 
var brandinspektør i Frederiksborg 
Slotssogn Kommune. Balslev var 
efter min opfattelse et fund, idet 
han startede socialreformen og det 
moderne socialvæsen. Han havde alle 
de evner, der skulle til for at klare en 
sådan opgave. For det første var han 
foretagsom og iderig, men han havde 
også et godt hjerte for de svageste, og 
han blev ved, indtil det, der skulle 
klares, var klaret. Han havde gåpå

Hans Vistesen.
Privat foto.

mod og følelser og et åbent sind.
Min anden nære medarbejder var 

Rita Lindquist. Vi havde en ældre 
byrådssekretær, Chr. Svendsen, som 
selvfølgelig var med ved møderne, men 
det var Rita Lindquist, der sørgede for 
alt det praktiske vedr. skrivearbejdet 
og møder og tilrettelæggelse af det 
hele. Hun var datter af vognmand 
Lindquist i Slangerupsgade, og hun 
blev gift i 1945 med stadsingeniør 
Mygind Sørensen. Hun havde et ene
stående humør - var hvad jeg vil kalde 
en humørbombe. Hun var den, der 
formidlede samarbejdet mellem byrå
det, pressen og befolkningen, så hun 
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var i praksis en slags byrådssekretær. 
Samtidig havde hun også arbejde i 
socialforvaltningen.

Slotspræst Carl Rald

Jeg vil slutte med en lille lokal hi
storie. Som helt ung etev gik jeg 
rundt med post for Hillerød byråd 
til byrådsmedlemmerne, og også til 
sogne- og slotspræst Carl Raid, der 
på det tidspunkt var en ældre mand. 
At han gav sig til at tale med en 16- 
årig dreng, gjorde et stort indtryk 
på mig.

Mange år senere mødte jeg O.K. 
Dinesen, og han fortalte mig om en 
hændelse i 1920erne med netop Carl 
Raid.

Nr. Herlev kommune havde altid 
været ledet af en venstremand, men 
efterhånden var der så mange social
demokrater bl.a. i Hammersholt og 
på teglværket, så de sammen med 

De Radikale kunne vælge Dinesen 
til sognerådsformand. Da det stod 
på forsiden af amtsavisen, at Nr. 
Herlev havde valgt en radikal sogne
rådsformand, troede folk nærmest, at 
jorden var ved at gå under.

Allerede dagen efter valget så Di
nesen* en stor, kraftig mand komme 
cyklende ind i gården. Han præsen
terede sig: »Jeg er din sognepræst, 
slotspræst Carl Raid, og jeg bor 
inde i Kannikegade i præstegården. 
Jeg har læst i avisen til morgen, at du 
er blevet valgt til sognerådsformand. 
Jeg kommer for at ønske dig tillykke, 
og skulle der være noget i en tekst, 
som du har svært ved at læse, eller er 
der et brev, du gerne vil have hjælp 
til at affatte, så er du velkommen 
hos din sognepræst i Kannikegade.« 
Sådan var sognepræst Carl Raid.

Hvor meget hjælp, O.K. Dinesen 
bad om, vides ikke.

Jeg har her forsøgt at tegne et billede af kommunale forhold — især sociale 
— omkring 1930 erne. Jeg har omtalt nogle af de personer, jeg har mødt. Alle 
gjorde de et godt stykke arbejde i byens tjeneste — jeg er taknemmelig for at 
have mødt dem.

Hillerød i maj 2004
Hans N. Vistesen

Dette er endnu en artikel, der er blevet til pd baggrund af et interview optaget af Lokalhistorisk 
Forenings registreringsgruppe i zooz. I forrige nr., zooj.~i, bragte vi historien om sadelmager 
Hans D. Jørgensen.
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Promillerne steg i Nr. Herlev 
— og andre historier fra 
Frederiksborg Amts Avis’ 
ældre årgange
Af Orla Larsen

"Promillerne steg i Nr, Herlev ", 
Det var en overskrift i Frederiksborg 
Amts Avis den II. marts 1952, som 
aldeles ikke havde noget med spiri
tuspromiller at gøre, for det drejede 
sig om skatteligningen i Nr. Herlev 
kommune, som dengang var en selv
stændig kommune med ca. 1100 
indbyggere.

Avisen skrev: 
"Kommuneskatteligningen i Nr, 
Herlev er nu afsluttet.
Den samlede Indtagt efter Fradrag og For
højelser udgør 2,775,000 Kr. Ligningspro
centen blev uforandret ansat til 3, hvorimod 
Grundskyldpromillen blev ansat til 24 og 
Ejendomsskyldpromillen til 18 mod A aret 
før henholdsvis 20 og 15.

Sogneraadet holdt i øvrigt Møde i Lør
dags, hvor Formanden, Næstformanden og 
Kassereren genvalgtes.”

En ligningsprocent på 3, som i de 

følgende år steg til 3,5! Så lave skat
teprocenter ses ingen steder i dagens 
Danmark, men i 50 erne var det ikke 
noget særsyn.

Ovenstående historie er en af de 
mange om Nr. Herlev Sogn, som er 
indsamlet af Lokalhistorisk Arbejds
gruppe, Hillerød Syd, ved nærlæsning 
af Frederiksborg Amts Avis, og sam
lingen omfatter indtil d.d. årgangene 
1948-1957* Materialet er tilgængeligt 
på Lokalhistorisk Arkiv på Hillerød 
Bibliotek og vil løbende blive suppleret 
med andre årgange. Stoffet omfatter 
stort set alt, hvad der er skrevet i avi
sen om Nr. Herlev sogn (Nr. Herlev, 
Freerslev og Hammersholt), f. eks. om 
sognerådsmøder, foreningsmøder, ar
rangementer af forskellig art, store og 
små begivenheder, læserbreve, fødsels
dage, dødsfald, begravelser o. s. v. I det 
følgende gives nogle eksempler, dels i 
uddrag, dels i deres helhed:
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Den I6. maj samme år (1952): 
”Nr. Herlev Sogneraad har holdt 
Møde.
Den nye Vej over Kurreholm er nu fardig 
til Aflevering. Overdragelsen vil finde Sted i 
Morgen. Udgiften til denne Vej er blevet nogle 
Tusinde Kroner dyrere end budgetteret.

Biblioteket fik et Tilskud paa y oo Kr. og 
Idrætsforeningen et Tilskud paa zyo Kr.

Et Hold fra Hammersholt Skole, der skal 
holde Ferie ved Ølsted Strand, fik bevilget 
Halvdelen af Udgifterne.

Fra Amtet forelaa Meddelelse om, at 
Planer og Tegninger vedrørende Skolebyg
geriet i Nr. Herlev skal være godkendt inden 
i. April 1953.

Saavel i Nr. Herlev som i Hammersholt 
mangler Skolerne Gymnastiksal, Sløjdloka
ler og Skolekøkken.”

Skolebyggeriet var i de følgende år 
gentagne gange til debat i sognerådet. 
Endelig, i december 1957, besluttede 
et flertal på 9 medlemmer mod 2 at 
opføre en centralskole med belig
genhed vest for Brødeskov og til en 
pris af 83I.OOO kr. Denne beslutning 
undgik ikke at støde på kraftig mod
stand fra store dele af den ”skatte
plagede” befolkning, men det er en 
anden sag. Man må dog formode, 
at der i planerne for centralskolen 
også blev plads til et cykelskur som 
foreslået af sognerådsmedlem H. P. 
Larsen, refereret i Amtsavisen den 14* 
december 1950:

”H. P. Larsen foreslog, at der opføres et 
Cykelskur ved Hammersholt Skole, men 
Formanden fraraadede dette, da man snart 
stod overfor en Skoleudvidelse.”

Der skulle gå 12 år før denne skole
udvidelse var på plads.

Sognerådet varetog - blandt meget 
ANDET - OGSÅ KIRKENS ANLIGGENDER:

Den 20. april 1950:
”Nr. Herlev Sogneraad holdt Møde i For- 
gaars, hvor det vedtoges at undersøge Mulig
hedenfor at optage et Laan i Frederiksborg 
Amts Spare- og Laanekasse til Brug ved 
Installation af elektrisk Varme i Nr. Herlev 
Kirke. Et saadant Varmeanlæg vil koste 15- 
16,000 Kr.

Sogneraadsformandens Løn forhøjedes 
med 300 Kr. til 1400 Kr. og Kassererens 
med ca. 150 Kr. tilyoo Kr.”

Lånet blev optaget i Sparekassen til 
4*/2 pct. med afdragstid på tyve år. I 
oktober blev varmeanlægget taget i 
brug, men der kom

”en saadan Os fra Varmeanlægets Ele
menter, at Pastor Kiilerich maatte gaa ned 
paa Kirkegulvet for at kunde gennemføre 
Gudstjenesten, som ydermere maatte af
kortes noget, idet Osen var værst omkring 
Prædikestolen og Alteret.” (31/10-yo)

I øvrigt støttede sognerådet i 1951 
indsamlingen til tre nye lysekroner i 
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Nr. Herlev kirke med i alt II40 kr. 
Installationen af lysekronerne, som 
blev ophængt i kirken i november 
samme år, blev også betalt af sognerå
det. Sognerådsformand Carl Hansen 
var kirkeværge, og allerede på menig
hedsrådets konstituerende møde den 
29. november 1949 opfordrede han 
stærkt det nyvalgte menighedsråd til 
”at vare med ved Indsamlingen til Indkøb 
af Lysekroner til Nr. Herlev Kirke, som for 
øvrigt nu i nar Fremtid faar installeret 
elektriske Varmeapparater”.

Om det resulterede i flere kirkegæn
gere er nok tvivlsomt. Herlev-beboer- 
ne var ikke sådan vant til at gå i kirke. 
Svigtende kirkebesøg i Nr. Herlev var 
en af de ting, som pastor Gustav ved 
en afskedssamtale med Amtsavisen 
den 9* oktober 1948 var ked af:

”Beboerne er flinke og hjalpsomme, naar 
man kommer til dem, degaar blot ikke i Kirke. 
Flere af dem har sagt til mig, at det maatte da 
vare kedeligt for mig at tale i Nr. Herlev Kirke 
for tomme Stole — i Reglen er der kun en halv 
Snes Mennesker til Søndagens Gudstjenester 
— og det er naturligvis sandt nok, men jeg 
synes alligevel, at det er mere kedeligt for de 
Mennesker, som bliver væk”
At der trods alt kom en halv snes 
mennesker til søndagens gudstjene
ster kunne skyldes alderdomshjem
mets beliggenhed kun få meter fra 
kirken. Hvem kunne mon være mere 
motiverede end alderdomshjemmets 

beboere til at høre om livet efter dø
den? Pastor Gustav var dog ikke den 
eneste, som beklagede den svigtende 
kirkegang. I bogen ”Fra Frederiks
borg Amt - Aarbog for 1912” skriver 
Morten Pontoppidan om Hostrup, 
der ”var glad for sin Prastestilling i Hil
lerød, derimod ikke ret glad for Herløv Sogn, 
Annekset. Han havde haabet, at det skulde 
vise sig her som i Jylland, at han ogsaa kunde 
tiltale Bønder. Ved hans Indsattelse derude 
var da ogsaa Kirken fuld; Provsten talte 
varmt og hjerteligt om ham, og hans Prædiken 
blev hørt i dyb Stilhed, hvoraf han spaaede sig 
det bedste. Men allerede næste Søndag var der 
kun ganske faa i Kirken, og saaledes vedblev 
det. Hostrup kom personlig særdeles godt ud 
af det med Beboerne. De betragtede ham som 
en hæderlig og fredsommelig Mand, vidste 
ogsaa godt, at han var en anset og højtbegavet 
Mand; men der skete ingen Tilstrømning til 
Kirken, dannede sig heller ikke en lille fast og 
stadig Tilhørerkreds. Herløverne gik i Kirke, 
ganske som de havde været vant til, d. v. s. 
ikke ret meget.”

Der var dog håb forude:

Amtsavisen den 28. december 1956: 
”Nr. Herlev Kirke var fyldt til trængsel ved 
gudstjenesten juleaften, det kneb endda for 
de sidste at komme ind. Det er sjældent at se 
saa stærk en tilslutning til gudstjenesterne i 
Nr. Herlev, rapporterer man.”
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Men et er at svigte kirken, noget 
ANDET ER AT SVIGTE EN TUBERKULO

SEUNDERSØGELSE: •

Amtsavisens kommentar den 12. maj 
1951:
”Næh, hør nu, sagde vi i Gaar em Resultatet 

fra TB-Undersøgelsen i Nr. Herlev, det er jo 
mildest talt sløjt — en Mødeprocent paa seks

ogfyrre! Ja, mere blev den altsaa ikke. Der 
var inviteret 439, og der mødte zoj Voksne 
og 66 Børn, deraf 69 udenfor Aldersklas
serne. Vi haaber ikke oftere paa dette Sted at 
skulde bringe lignende usle Tal.”

SÅ VAR DER TRODS ALT MERE FOR

MAT OVER TILSLUTNINGEN TIL BYFE

STERNE:

Den 25. august 1953: 
"August-Eventyrdag i Idyllen Nr* 
Herlev

Byfrsten blev en morsom Oplevelse og gav 
mange Penge til Forsamlingshuset

Nørre Herlevs stille Idyl blev brudt i 
Forgaars.

Men det var kun for det godes Skyld.
Til daglig ligger Stedet lidt borte fra 

Alfar Vej. Paa Grund af Tidens Krav til 
lige Vejlinier er der slaaet en ny Vejstreg 
udenom Byen. Ganske vist tangerer den 
Nr. Herlev, men det er en ganske upersonlig 
Streg. Gør man sig imidlertid den Umage 
at følge den gamle, bugtede Vejlinie, finder 
man ind i en Eventyr-Idyl. Vejen krummer 
sig ind mellem straatækte, hvidkalkede Huse, 
ind mellem nysselige Partier, hvor Latyrus i 
hundredfold forskellige Farvenuancer fryder 

Øjet, hvor der aander Ro, Hygge og Fred for 
Sjæl og Legeme.

Men tro derfor ikke, at Nr. Herlev sover 
Tornerosesøvn. Netop den Velholdthed, Byen 
præges af, er jo et Tegn paa, at der er Liv, 
at der hentes Velstand til Huse, at der er 
Initiativ.

Hvis man ikke vidste det før, kunde man 
faa Bevis for det i Forgaars.

Nr. Herlev havde Byfest.
Et af Formaalene med Byfesten var 

at skaffe Midler til Forsamlingshuset, det 
Forsamlingshus, som danner Rammen om 
nuværende og kommende Slægters Virke. Det 
er her, man har lyttet til gode Foredrag; det er 
her, man har dyrket Fortidens Dans i Folke
danseform, det er her Ungdommen (og Old 
Boys med for den Sags Skyld) har udviklet 
Legemet; det er her, man har moret sig; det 
er her, man ogsaa er samledes i alvorligere 
Stunder — kort sagt: det er forstaaeligt, at 
man maa holde Forsamlingshuset paa Højde 
med Tidens Krav.”
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Dagen før skrev avisen, at
”der er meget, der tyder paa, at Nr. Herlev i 
Morgen vil komme til at staa paa den anden 
Ende, og givet er det, at der vil blive stark 
Invasion fra de omliggende Byer”.

Ingen tvivl om det. Byfesten begyndte 
med, at CF-Kolonnen fra Karsemose 
gav opvisning,

”De lagde Vandrør ud, de byggede Tal
jeporte, de savede Brandeknuder over i Løbet 
af Nul komma Fem, ja, deprasterede et Bevis 
paa, at de er ”vakse” i alle de Situationer, de 
kan komme udfor.”

Og derefter begyndte byfestens 
løjer med sæbekasseløb, et stafetløb 
mellem CF-holdet og medlemmer af 
Nr, Herlev Idrætsforening og et ”For
hindringsløb, hvor Deltagerne med fyldte 
Vandspande skulde mase over en Stige.”

SÂ VAR DER pandekageløbet:
”Om den naste Konkurrence kom der til 
at staa Gny. Det var Pandekageløhet, hvor 
fire af Byens Damer i fuldt Firspring skulde 
klare den vanskelige Opgave ikke blot at til- 
bagelagge Strakningen, men ogsaa stadig 
vende Pandekagerne paa Panden. — Der 
var som Prämie stillet i Udsigt, at Vihderen 
vilde faa et Kys af Festens utrattelige Primus 
motor Købmand Knud Larsen.”

Fru købmand Knud Larsen vandt 
præmien i første etape. Det var man 
”naturligvis højligen utilfreds med, at det 
skulde blive i Familien. Næste Etape vandtes 

af Fru Købmand Olsen — og det turde være 
et fuldgyldigt Bevis paa den gode Aand, der 
hersker i Nr. Herlev, at Købmand Larsen 
ifølge Spillets Regler afleverede Løbspræmien 
til sin Konkurrents Hustru med al mulig 
Honnør.”

Festen fortsatte med stort Tivoli 
med radiobiler, gynger m, v, og et af 
aftenens højdepunkter var en ama
tørforestilling, hvor bl, a, ”søde Kirsten 
Hansen fra Helsinge sang sig dybt, dybt ind 
i alle Hjerter, og Operettesangerinden Ann 
Margrethe Skov pd yndig Maade tolkede 
Valsekomponisters fortryllende Toner. ”

Artiklen slutter med disse ord: 
”Stemningen var tropisk. Temperaturen 
ligeledes — men man fik behagelig Afsvaling 
bagefter ved Asfaltballet mens Musik — og 
Publikum — hulkede Øjeblikkets Schlager 
”Hele Ugen alene — uhuhu -—”, Det var 
ellers en herlig stille Aften, hvor Illumina
tionen gav Stemningen en ekstra Tak.

Der var Eventyrstemning over Eventyr
stedet Nørre Herlev. Og Dagen gav et godt 
Tilskud til Formaalet.”

Avisens forside var i øvrigt prydet af 
et billede med
”defire Nr. Herlev Damer (som) i Forgaars 
som Led i en Byfest løb Pandekageløb” 
Byfesten var en årligt tilbageven
dende begivenhed, og som regel var 
det Forsamlingshuset og dets besty
relse, som stod bag festlighederne.
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Pandekageløb zy. august lÿjj- Frederiksborg Amts Avis. Affotograferet af Allan Nørgaard.

Det hørte dog til sjældenhederne at 
se en så udførlig omtale i avisen som 
i 1953* Aret efter var omtalen lidt 
mere beskeden:

Den 14» september 1954: 
”Byfesten i Nr* Herlev prægedes

AF DET STORE BøRNEOPTOG*
Forny lig var det Herlev ved København, der 
havde en stor Børnefest. I Forgaars var det 
Nr. Herlev, der havde sin Fest, som prægedes 
af Børnenes Islæt. — og for dette Aars Fest 

gjaldt det i endnu højere Grad end tidligere, 
at den blev et stort ”Trækplaster. Tilstrøm
ningen var stor med over 1000 Mennesker.

Festens Højdepunkt var uden Tvivl 
Børneoptoget ”Eventyrernes og Børnebø
gernes Parade”. Der var lagt megen Fantasi 
og stor Dygtighed for Dagen fra de mange 
Deltagere (og deres paarørendes) Side. Man 
traf Robinson Crusoe og hans Fredag; der 
var Molboerne, der jog Storken ud af Korn
marken, Kejserens nye Klæder, Rødhætte med 
Ulven, Dværge, Jægere osv., alt sammen et 
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broget, farverigt Skue, der fremkaldte Be
gejstring hos Tilskuerne. Optoget lededes af 
Førstelærer Kirk.

Programmet omfattede endvidere 
Knallertløb, 4 x 100 Meter Stafetløb og 
forskellige Forlystelser, og om Aftenen var 
der Optræden af forskellige lokale Kræfter, 
af Frederikssund-Pigerne og Illusionisten 
Carl Nordfort.

Dagens Overskud skal anvendes til Byg
ning af et moderne Forsamlingshus.”

Kriminalpolitiet opklarede meget 
HURTIGT EN SAG FRA HaMMERSHOLT:

Den 2L oktober 1950:
”13,600 Kr* stjaalet ved Indbrud 
paa Hammersholt Teglværk

Da Personalet paa Hammersholt Teglværk i 
Gaar Morges mødte paa Kontoret opdagede 
de, at et Vindue var brudt op, og at Penge
skabet var tømt for dets Indhold af y,6oo 
Kr., der i Gaar skulde udbetales i Løn til 
Arbejderne.

De mange Penge var fordelt i Lønnings
poser, som skulde have været udleveret ved 
Arbejdstids Begyndelse i Gaar. Man maatte 
i Hast tælle andre 13,600 Kr. sammen til 
Arbejderne, som naturligvis fik deret Løn 
alligevel.

Det ser ud, som om Indbrudstyven er 
stedkendt. Han har først været paa Værk
stedet, hvor han har forsynet sig med en 
Skærebrænder, ved Hjælp af hvilken han 
har aahnet Pengeskabet paa Kontoret. Pen
geskabet i Værkstedet har han derimod ikke 

forgrebet sig paa. Det var tomt, og Tyven 
har muligvis vidst det.”
Den 5* november 1950:
”Fem implicerede i Pengetyveriet 
paa Hammersholt Teglværk

Som tidligere omtalt har Politiet i Køben
havn anholdt tre Personer som meddelagtige 
i det store Pengetyveri paa Hammersholt 
Teglværk forleden. Disse tre er nu overført 
til Arresten i Hillerød. Dertil kommer, at 
Kriminalpolitiet i Hillerød har anholdt en 
fjerde, der har tilstaaet sig skyldig i Hæleri. 
Han er atter løsladt. Og endelig har det 
svenske Politi anholdt en femte Mand. Det 
er en af Hovedmændene. Han stak af til 
Sverige, da hans medimplicerede var paag
rebet, men Lovens Arm er som bekendt lang. 
Denne femte, der er fra Hillerød, fremstilles 
i Formiddag i Retten.”

Den I» december faldt dommen. 
En af de skyldige, som havde været 
med til at skære pengeskabet op og 
fået halvdelen af pengene, fik to års 
fængsel, ”hvad han ønskede at appellere, 
da han fandt, det var for meget.”



"Promillerne steg i Nr. Herlev" 
var overskriften på den første historie 
i denne artikel. Den kunne også have 
været overskriften på den sidste:

Den 23» juni 1955:
"Fem Berusere anholdt i Nr, 
Herlev

Politiet anholdt i G aar fem Berusere i 
Nr. Herlev, og Aftenen før maatte Politiet 
bortvise flere starkt berusede Personer fra 
Byomraadet.

I det hele taget har det overhaandtagende 
Drikkeri i Nr. Herlev vakt en Del Forargelse 
hos Byens Borgere. Drikkeriet finder Sted 
paa offentlige Steder, hvor der fardes Børn. 
Der vil nu blive sat en Stopper for dette 
Drikkeri.”

PS. Frederiksborg Amts Avis bibe
holdt retskrivningen fra før 1948 helt 
frem til maj 1956. Det var læserne 
ikke utilfredse med:

Den 24» februar 1955: 
"Tak for de store Bogstaver!
En nordsjallandsk Folkeskole-Larerinde 
skriver til os:

Tak, fordi Deres arede Blad bevarer de 
store Bogstaver. Ikke alle indenfor Folkesko
lens Rammer er enig med den moderne Ret- 
skrivnings Fadre. Jeg vil havde, at den giver 
langt flere saakaldt ”ordblinde” Børn.”

Måske har hun ret!

Så er det tid til kontingentindbetaling for året 2004* 
Det er uændret 125,- kr. og 75,- kr. for studerende og pensionister. 

Benyt venligst vedlagte girokort.
Nyligt indmeldte medlemmer har betalt for i år, og modtager derfor 

ikke opkrævning.
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Referat af Lokalhistorisk Forenings ordinære generalforsam
ling ONSDAG DEN JI. MARTS 2004, KL. 1930 PÂ BIBLIOTEKET.

Formanden bød velkommen, hvorefter man gik over til første punkt på dags
ordenen.

VÀLG AF DIRIGENT: Lisbet Schacht Hansen blev valgt og konstaterede, at gene
ralforsamlingen var lovligt indkaldt og afholdt.
ÅRSBERETNING FOR 2003: Beretningen blev godkendt uden spørgsmål. 

FREMLÆGGELSE af REGNSKAB FOR 2003: Kassereren gennemgik regnskabet og 
meddelte, at foreningen dags dato har 228 medlemmer, det højeste antal no
gensinde. Herefter blev regnskabet godkendt.
Fastsættelse AF KONTINGENT FOR 2004: Bestyrelsens forslag om uændret 
kontingent, hhv. 125 kr./75 kr. blev vedtaget.
VALG TIL BESTYRELSEN: Efter tur afgår Per Andersen, Jørgen Berner og Inge 
Elsøe. Per Andersen ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Niels Arne Hansen 
for 2 år. Asger Berg ønskede at udtræde af bestyrelsen. I stedet valgtes Erling 
Aaskilde for I år.
Valg af SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN: Henrik Selsøe Sørensen blev genvalgt 
og Inger Gjerløv-Christensen blev nyvalgt.
Valg AF REVISOR og REVISORSUPPLEANT: Tage Wiuff og Hans Henrik Egeblad 
Christoffersen blev genvalgt til hhv. revisor og revisorsuppleant.
FORSLAG FRA MEDLEMMERNE: Ingen forslag var indkommet.
EVENTUELT: Et medlem foreslog, at man — som i Allerød — arrangerede 4-5 
medlemsaftener om året (”bytte-kig”, lysbilledforedrag m.v.). Formanden ud
talte, at det vil blive taget op i bestyrelsen.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og formanden erklærede 
generalforsamlingen for afsluttet. Efter generalforsamlingen vistes to gamle 
Hillerød-film.

Eva Holm-Nielsen, referent
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Arrangementer

Lokalhistoriske aftener

Tirsdag d. 28. september kl. 19* Medlemsaften. Vi ser på gamle billeder 
fra Hillerød, og der bliver mulighed for at se en del af Lokalhistorisk 
Arkivs store billedsamling. Desuden vil arkivet gerne have hjælp til at 
identificere personer/steder/begivenheder. e

*■
Torsdag d. 25. november kl. 19: Lokalhistorisk filmaften.* Herom 
nærmere i næste nr. af bladet.

Sæt allerede kryds i kalenderen til dette eftermiddagsarrangement: 
Lørdag d. 22. januar kl. 1430: Journalist Knud Cornelius fortæller 
om sit liv som journalist i Hillerød.

Lokalhistorisk Forening støttes af:
C. A. Andersen malerfirma - Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ernst & Young - Det National
historiske Museum på Frederiksborg - Dines Jørgensen. Rådgivende ingeniører - FO Arbejdernes 
Fællesorganisations Byggeaktieselskab - Hillerød Bibliotek - Hillerød Borgerstiftelse - Hillerød 
Industri- og Håndværkerforening - Hillerød Kommune - Høvelt Electric - Lokalbanken - Nykredit 
- Ristorante La Perla - Ullerød Brugsforening


