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Barndommens gade

I dag er Nyhuse udbygget med mange eksklusive lejligheder 

og pensionistboliger. Men i i gyo’erne var det et eldorado 
for kvarterets mange børn

Jeg kom til verden den 21. decem
ber 1949 og blev døbt i Frederiks
borg Slotskirke, Jeg har to brødre, 
Bruno, der er 2 år ældre og Bjarno, 
som er I år ældre. Vi boede i 
Nyhuse, først i Grønnegade 19, til 
jeg var 10 år. Så flyttede vi til Skole
gade 7 i min farmors hus.

Min farmor, Marie Nielsen, 
havde tidligere haft brødudsalg i hu
set, og før hende havde min olde
mor, Maren Nielsen, haft forret
ningen. Hun blev kaldt Maren 
Brødkone, og i Skolegade var der 
en stor bakke, der blev kaldt Ma
rens Bakke efter hende. I samme 
hus var der dengang også Fransk 
Vask og Strygning, og derfra har 
jeg en bakke, som blev brugt til at 
tørre kraver på.

Min farfar hed Ole Nielsen og 
blev kaldt Ole Nilen. Han var an
sat hos Nordsten og gik til og fra 
job. Han var hjemme for at spise 
midt på dagen, og han gik tilbage 
til arbejdet igen, når sirenen tudede, 
for folk gik ikke med ure dengang.

Min far, Christian Emil Nielsen, 
var født den 4* marts 1915 i 
Nyhuse. Han var skrædder og ud

lært hos skræddermester Carl Han
sen i Helsingørsgade. Far arbejdede 
i København, så han drog af sted 
hver dag i 3 5 år.

Min mor, Ruth Schiller Johan
sen, var født den 28. december 
I917 i København. Min mormor og 
morfar hed Bertha og John Johan
sen. Min mor var uddannet blom
sterbinder i København. Da hun så 
fik børn, fik hun job på CF-kaser- 
nen på Søndre Banevej, først i op
vasken, senere i køkkenet. Der var 
hun i ca. 20 år. Så passede min tante 
Hedvig os børn, når vi kom fra 
skole. Hun boede også i huset sam
men med min farbror, Daniel Niel
sen, der var maler og arbejdede hos 
P. M. Petersen.

Skolen

Jeg snakker stadig med en del af 
klassekammeraterne fra min skole
tid. Nogle af dem bor stadig i Hil
lerød. Vi startede i Nyhuse Skole i 
1956. Der havde min far også gået. 
Skoleinspektøren hed Maren Juul, 
hun røg altid store cigarer. Hun 
boede dengang i Stutmesterboligen 

Af
Mona S.

Petersen



(Frederiksværksgsade 39)* Hun fik 
to adoptivbørn, Lene og Anders.

Vores klasselærer hed fru Rye 
Clausen. Hun havde svært ved at 
styre de store. Når vi ingen penge 
havde til slik, satte vi os til at græde. 
Så fik vi altid en 25-øre. Nogle 
gange spurgte hun, om der var no
gen, der havde slået os, og om det 
gjorde meget ondt. Så sagde man 
ja, for så fik man I kr. I det store 
frikvarter løb vi så ned til Frede Niel
sen i ismejeriet på Stutmestervej og 
snoldede.

Senere kom jeg til at gå på 
Hillerødsholmskolen, som var en 
stor, moderne skole. Jeg fik lærer 
Woldbye til klasselærer, fru Høeg i 
dansk, fru Skytte-Knudsen i hånd
arbejde og Finn Jellingsø i regning. 
Han var vældig sød og blev senere 
skolens leder. Lærer Mose havde vi, 
hvis der var sygdom.

Jeg kunne ikke så godt lide at gå 
i skole, bortset fra sangtimerne, så 
jeg gik ud af skolen i 1964 og kom 
i huset. Jeg var først et halvt år hos 
familien Hansen i Grønnegade 5* 
Der skulle jeg mest passe børnene. 
Bagefter var jeg hos familien Larsen 
i Bag Haver. Han var ansat på el
værket. Jeg skulle gøre lidt af hvert. 
Der var jeg også i et halvt år. I 1966 
kom jeg så på Hillerød Dampva
skeri, hvor jeg arbejdede i 26 år.

Dagligdagen

Mit hjem var ganske almindeligt. 
Der kom altid mange mennesker, 

familie, venner og vores kamme
rater, som fik kaffe og mad. De var 
altid velkomne. Min mor var rigtig 
god til at lave mad, og jeg kunne 
lide al mad. Jeg skulle altid skrælle 
kartofler, inden min mor kom hjem 
fra arbejde. Hun mødte kl. 6.00 
og kom hjem ved 8-9 tiden. Så 
mødte hun igen kl. 12.00 og kom 
hjem kl. 14-15, og hun skulle af 
sted igen til kl. 16.30 og var først 
hjemme 18.30.

Min far havde 500-600 fugle, 
både i inden- og udendørs volierer. 
Dem skulle jeg give mad og vand 
hver dag, når jeg kom fra skole. Der 
var undulater, kanariefugle, parakit- 
ter, risfugle, 2 guldfasaner og 
dværgvagtler. Vi havde også hund, 
først Lassie, en cockerspaniel. Se
nere fik vi en boxer, der hed 
Thoman.

Fra jeg var 8-10 år var jeg altid 
ude at handle om lørdagen med min 
far. Han mødte som regel en masse 
mennesker, han skulle snakke med. 
Det var meget irriterende, for han 
kendte alle. Nu kan jeg se, at det 
er det samme med mig, når jeg går 
i byen. Der er heller ikke nogen, 
der vil følges med mig, for jeg ken
der også alle mennesker, som jeg 
skal snakke med, men det kan jeg 
først se nu.

Da jeg var 12 år, ville jeg så 
gerne have silkestrømper, men det 
måtte jeg ikke få for min mor, før 
jeg var konfirmeret. Jeg plagede så 
meget, at min far til sidst sagde: 
»Kom, så går vi op og køber dem!«
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Så gik vi op i Strømpemagasinet. 
I forretningen spurgte damen: 
»Hvad skulle det være?« »Jeg skulle 
se på en sokkeholder«, sagde min 
far. Jeg blev stjernetosset. »Det hed
der det ikke, det hedder hoftehol
der«, sagde jeg. »Det er veh det 
samme, det holder strømperne 
oppe!«, sagde han, og så fik jeg 
strømperne. Da vi kom hjem, blev 
min mor tosset. Men min far 
sagde: »Selvfølgelig skal hun have 
dem, når alle de andre har!«

Da jeg så blev voksen, fulgtes 
vi stadig i byen om lørdagen. Vi 
gik på højre side af Slotsgade opad 
mod Torvet og var inde to eller tre 
steder og få en øl og en sodavand, 

Pejsepub i Frederiksværksgade, som 
lå overfor Lille Slotssø, Købmands
gården og Kong Albert. Så nåede 
vi Torvet og gik og kikkede og 
handlede lidt. Så gik vi hjemad på 
den anden side af gaden og var igen 
inde et par steder for at få øl og so
davand, bl.a. Biocafeen på Torvet 
og Drabantstuen.

Når vi så kom hjem, spiste vi fro
kost, og så skulle vi til fodboldkamp 
på Selskov Stadion og se UGF 
(Ullerød Gymnastik- og Idrætsfor
ening), senere HGI spille. Hvis der 
var udekamp, blev vi hentet af en af 
min fars venner, Finn Nørgaard. Vi 
kørte det meste af Nordsjælland 
rundt og så på kampe.

Grønnegade fra 

luften ca. 19J0. 
Den store 
bygning til 
venstre med 
flagstang i 
forhaven er det 
davarende 

alderdomshjem. 
I baggrunden ses 
Løngangsgade. 
Foto: Sylvest 
Jensen. Lokalhi
storisk Arkiv.
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Yderst til venstre 
min oldemor 

Maren Nielsen 

foran døren til 
sit brødudsalg. 
Over kringlen 

står der Buddes 

Udsalg. U.å.

Ferier holdt vi ellers aldrig, men 
i 1958 var vi på bilferie med nogle 
af min fars og mors venner, Ruth 
og Egon» Egon kørte bilen, en Hill- 
mann, som var en stor vogn» Bjarno 
og jeg sad på forsædet, mens min 
mor, Ruth og Bruno sad på bagsæ
det» Vi var i Vordingborg, kørte 
rundt på Fyn og i Jylland» Vi lå i 
telt og var inde på gårde for at få 
halm at ligge på» Der var ikke bunde 
i teltene dengang»

Legekammeraterne

Vi var altid mange børn og unge 
samlet, når vi legede» Det var bør
nene fra Grønnegade og Skolegade, 
og nogen gange kom de også fra de 
andre veje i nærheden» Så legede vi 
»gemme« rundt omkring kirkegår
den, dvs» Grønnegade - Skolegade - 

Frederiksværksgade - Frejasvej 
(dengang Kirkegårdsvej), og vi 
havde det vældig sjovt. Nogle dage 
legede vi »dåsegemme«» »Dåse
gemme« hed det, når vi stillede en 
tom konservesdåse på gaden. Hvis 
nogen af os var blevet taget, dvs. 
opdaget, så løb angiveren hen og 
sparkede til dåsen og råbte »1-2-3 
krone for Mona«. Det måtte man 
tre gange, så skulle der komme en 
ny at sparke til dåsen. Blev man ta
get 3 gange, så var man »død« og 
ude af legen. Det larmede jo me
get, og så kom Alfred Kjeldsen, 
som boede i Skolegade 5, ud på 
vejen til os og fjernede dåsen, midt 
mens vi var i gang. Men vi fandt 
hurtigt en anden dåse. Når så der 
kom en og sparkede til dåsen, så 
den fik for meget fart på, så røg 
den op i luften og ramte lednin- 
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gerne, så al strømmen gik. Så kom 
de ellers ud alle sammen fra de for
skellige huse og skældte ud.

Det hændte også, at min bror 
Bjarno og Ole Christiansen, som 
boede i Rosenlund i Grønnegade 
23, arrangerede boksekamp i Ro
senlunds gård - mod betaling. Det 
tjente de så lidt ved.

Om vinteren løb vi på skøjter på 
Slotssøen, og vi var lige så mange 
ude og lege, også når det var mørkt. 
Engang havde vi fået lavet to glide
baner på kørebanen ud for Grønne
gade 19, den ene op ad vejen og 
den anden modsat. Så kom plud
selig grusvognen - dengang brugte 
de ikke salt. Der stod to mænd på 
ladet og skovlede grus i en spreder, 
der snurrede rundt, men da vi så 
den komme med det gule lys, smed 
vi os alle sammen på de to glideba
ner, så ikke de skulle blive ødelagt. 
Men det var de to mænd ligeglade 

med, for de smed grus ud over det 
hele, så de også ramte alle os unger, 
og så kunne vi begynde forfra.

Til nytår købte vi børn gær i alle 
de købmandsbutikker, der lå i nær
heden. Der lå mange dengang. I 
Frederiksværksgade var der køb
mand Egon (Christensen), køb
mand Clausen, købmand Petersen 
og købmand Thomsen. I Grønne
gade købmand Alex (Petersen) og 
efter ham Erik Larsen og købmand 
Toftegård Madsen. Så var der køb
mand Kielberg i Løngangsgade og 
købmand Arne Larsen på Stutmes- 
tervej. Vi skulle også bruge mange 
pakker gær, for vi kom dem i 
lokummerne i gårdene til de for
skellige huse. Så sad vi nogle styk
ker og ventede spændt, for at se 
hvad der skete, når der kom nogen, 
der skulle på das. Endelig kom der 
nogen, og da døren blev åbnet, 
havde indholdet hævet så meget, at 

Farbror Daniel 

og kammeraten 
Elof Petersen 

med sin motor
cykel foran 

brødudsalget i 
det nye hus, 
Skolegade y i 
slutningen af 

193 o’erne. De 
spillede i orkester 

sammen, min 
farbror spillede 

trompet. Bag 
ruden til højre 

ses min farmor. 
Her havde mine 

brødre og jeg 
varelse de første 

dr, vi boede i 
huset. Senere blev 

dør og vinduer 

muret til. Huset 
blev revet ned i 

1990’ernefor at 
give plads til en 
parkeringsplads.
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vedkommende fik det hele ud over 
sig, og vi unger grinede. Så var det 
om at komme af sted, så vi kunne 
få varmen igen. Men efterhånden 
satte folk hængelås på.

Da vi var 10-12 år prøvede vi at 
ryge. Vi købte Giraf eller Eiffel, for 
der var kun 5 cigaretter i, og så gik 
vi over på kirkegården. Når vi var 
færdige med at ryge, gemte vi pak
ken omme bag gravstenene.

Der var i det hele taget mange 
forretninger i kvarteret dengang. Der 
var ikke mindre end tre blomster
handlere, Arne Nielsen og fru Mark
ussen i Frederiksværksgade og en i 
Udridergården i Løngangsgade. I 
Udridergården lå også en damefri
sør og bager Wildt. Af ismejerier var 
der Steffensen og Eva Svendsen i 
Frederiksværksgade. I Grønnegade 
I var der også ismejeri. Her boede 
fru Hansen, som blev kaldt Hjør- 
NEMOR, fordi huset lå på hjørnet af 
Løngangsgade. Hun var gift med 
Carl Hansen og mor til Carl P. Han
sen, som havde møbelforretningen. 
I 1948 kom der nye ejere, Sigrid og 
Holger Jensen, men navnet Hjørne
mor hang ved. Det var også tobaks
butik. Sigrid passede ismejeriet og 
Holger tobakken.

I Grønnegade 17 havde Carlsen 
ismejeri, og beboelsen var bag bu
tikken. I huset boede der også en 
frk. Knudsen til leje. Jeg har fået 
fortalt, at dengang Eva og Eli Ben- 
neweis boede på Hillerødsholm, 
kom han ridende gennem Skole
stien (nu Stutmestervej) via Skole

gade til Grønnegade for at handle 
ind. Carlsen blev efterfulgt af en der 
hed Sørensen og til sidst fru Emmy 
Jensen.

Jeg var meget sammen med Alice 
fra Skolegade 3, som blev kaldt 
Børnefabrikken. De var 11 børn, 
og Alice var nummer 6 i rækken. 
Jeg var den eneste af kammeraterne, 
der måtte komme ind i den inder
ste stue, hvor deres far Harald sad, 
fordi jeg kunne være stille. Han sad 
altid der og så fjernsyn. Jeg spil
lede også whist med ham og 
svigersønnen Svend.

Det var Alice, der senere skaf
fede mig ind på Hillerød Dampva
skeri i Frederiksværksgade 10, så 
vi fulgtes også ad på arbejde. Først 
skulle vi dog hjælpe med at få hen
des brødre Jan og Palle op om mor
genen.

Mærkedage

Mærkedage plejede vi at markere. 
Når mine forældre havde bryllups
dag, fik min mor en buket blom
ster af både min far og os. Det fik 
hun også på Mors Dag, og far fik 
cigarer på Fars Dag af os børn.

Til fødselsdag var der morgen
bord med flag, og far sang fødsels
dagssangen »I dag er det ... fød
selsdag«. Om aftenen kom den nær
meste familie til spisning eller 
kaffe. Vi havde slik med i skolen, 
enten blandede slikposer eller 
nogle gange flødeboller. Købmand 
Alex i Grønnegade havde størst

8



&

udvalg af slik. Her kunne vi bl.a. 
få dukkebolcher i kræmmerhus, 
som han snoede selv. Han gav os 
altid en begmand, når vi kom, næ
sen blev vredet helt om.

Julen blev altid holdt hjemme. 
Min far ville ingen steder til jul, for 
han elskede julen og inviterede al
tid familien til juleaften. Der blev 
pyntet op til den store guldmedalje 
med juletræ fra gulv til loft. Da jeg 
så blev større, var jeg med tjl at 
pynte op. Der brugte vi en week
end. Når min mor og brødre var 
gået i seng, startede min far og jeg. 
Vi fik and og flæskesteg og risala
mande og masser af gaver. Vi sang 
julesangene, men træet var for stort 
til at vi kunne gå rundt om det.

Jeg blev konfirmeret i Frederiks
borg Slotskirke i 1964- Præsten 
hed Viggo Jensen, og han boede i 
Frederiksværksgade 83. Vi gik til 

præst i et lokale i kælderen på 
Stutterivænget.

Tøjet blev købt hos Sejer Olsen: 
Hvid kjole med blonder, en grøn 
andendagskjole med trekvartærmer 
til fint brug og en blå frakke med 
pelskrave. Skoene var fra Ejnar Han
sen, Slotsgade 26, hvide spidse sko 
med hæl og blå andendagssko. Fars 
og mors gode venner Egon og Ruth 
kørte os til kirke. Da vi kom ud fra 
kirken, så stod folk og dannede spa
lier med telegrammer. Nogle fik 
mange og andre næsten ingen, så det 
blev lavet om, så telegrammerne lå 
inde i kirken.

Gæsterne var familien og fars og 
mors nærmeste venner. Der var 25 
gæster. Jeg havde også fået lov til at 
invitere min veninde Lene med. Jeg 
fik 2-3 armbånd, halskæde, ur fra 
mine forældre, fingerringe, smyk
keskrin og penge.

Legekammera
terne fra Nyhuse 

Z957. i. rk.fra 
venstre: Ole 

Christiansen, 

Marian Jensen, 
Søren Jørgensen, 
Poul Valentin, 
Lene Nielsen, 

Tonny Parbst, 
min bror 

Bjarno, mig 
selv, Hanne 

Christiansen. 

2. rk.: Janni 

Hansen, Jonna 

Hansen, Jette 

Jensen, Leif 
Jensen, Anne 

Opfermann, 
Jørgen Jensen, 
Vagn Christian

sen. 3. rk: Lena 
Opfermann, 
Käte Christian
sen, Birthe 

Opfermann og 
Inga Christian

sen.
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Til afdansnings
bal pa Hotel 

København 

sammen med 
Lene Nielsen fra 

Crønnegade. 
Hendes mor var 
søster til Larno.

Maden var det store kolde bord 
med øl og snaps. Jeg fik hambur
gerryg, som var bundet om med en 
rød sløjfe. Mine brødre fik også 
deres livret, da de blev konfirmeret, 
Bruno fik mørbradbøf, og Bjarno 
fik stegeben, også med rød sløjfe. 
Det var P.O. Nielsen, der lavede 
maden. Han var kok på CF-Kaser- 
nen.

Telegrammerne blev læst højt un
der spisningen. Bagefter var der kaffe 
og småkager, øl og vand og drinks. 
Stolene blev ryddet væk, og så blev 
der ellers danset. Fars spolebånd
optager spillede musik fra radioens 
ønskekoncert.

Andendagen var jeg rundt til alle 
naboerne og sige tak for opmærk
somheden. Hvis der var gaver eller 
penge i telegrammerne, inviterede 
jeg dem til spisning samme aften til 
rester og supplement. Dagen lig
nede konfirmationsdagen, bortset 

fra at vi ikke dansede. Og den va
rede næsten længere. Købmand Erik 
Larsen fra Grønnegade gik fx di
rekte på arbejde.

ØGENAVNE OG ORIGINALER

I Nyhuse, hvor alle kendte hinan
den, havde mange øgenavne. Der 
boede også en del særlinge eller ori
ginaler, som undertiden blev om
talt på en hård måde både af børn 
og voksne.

Min farfar, Ole Nielsen, blev 
kaldt Ole Femøre, men jeg har al
drig fundet ud af hvorfor. På hjør
net af Grønnegade og Skolegade 
boede der en, der hed Hans Chri
stiansen. Ham kaldte vi Kong 
Hans, for han ville gerne bestemme 
det hele. Vi børn syntes, han var 
en sur mand, for han arbejdede 
ikke og sprøjtede altid vand på os 
med en vandslange. Hans hvide ha
velåge hængte vi op i lygtepælen en 
nytårsaften, så fra da af tog han lå
gen ind til nytår.

I Grønnegade 4 boede Børge 
Hansen, som blev kaldt Fedthas, 
for han var så nærig og skulle have 
alting gratis, og Villy Nielsen i nr. 
5 blev kaldt Æggemanden. Han 
havde en grund i Løngangsgade, 
næsten ude, hvor grønttorvet lå 
dengang. Der var både gæs, ænder 
og høns. Han kørte rundt på en 
longjohn-cykel og solgte æg og 
koks. Hvis der ikke var nogen 
hjemme, gik han bare ind ad døren 
og satte varerne, så fik han penge 
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næste gang han kom. Han kom hver 
fredag. Dengang var dørene ikke 
låst, selv om man ikke var hjemme.

Poul Renvasker kaldte vi en 
mand, fordi han altid var så beskidt, 
og i Grønnegade 13 boede der en 
mand, vi kaldte Døden. Han stod 
og lurede ved porten, så vi unger 
ikke turde gå forbi. Der var også en, 
der blev kaldt Giraffen, fordi han 
havde så lang en hals, og i Grønne
gade 15 boede Niels Andersen, som 
blev kaldt Den døde Murer, fordi 
han var længe om at lave tingene. 
Her boede også Georg Larsen, 
Larno, som var artist og klovn i Cir
kus Arena. Han boede sammen med 
alle sine dyr, hunde, en ged og hvide 
mus. Men hans hunde stak af fra 
ham mange gange. Så måtte vi un
ger ud og fange dem. Når så vi kom 
hjem med hundene, sagde han: 
»Det var godt, børn«, og så fik vi 
en appelsin.

I Grønnegade 16 boede Silde 
Valde, der altid spiste røgede sild, 
og i nr. 23 boede Ole Larsen, som 
blev kaldt Ole Mads Vægter, fordi 
hans far hed Mads og var vægter. 
En mand, der hed Jørgen Jørgen
sen, blev kaldt Pudimut-Jørgen, 
fordi han drak pullimut. Flødeka- 
ramel-Hansen havde gerne fløde
karameller i lommen, og vi børn fik 
så nogle, når vi mødte ham. Ellers 
sad han med hovedet ud ad køk
kenvinduet og smed dem ned på 
gaden til os børn. Poul Fup og hans 
kone Fuppeline var klunsere, og de 
boede forskellige steder rundt om.

I Skolegade I boede fru Hansen, 
som blev kaldt »den skævmun
dede«. Og så var der Snot-Jens-Pe- 
TER, som altid tørrede snot af i ær
met, og Snot-Arne, der bare altid 
snottede.

I Skolegade boede en dame, der 
blev kaldt Skovfitten, for der stod 
mandfolk i kø for at komme på be
søg. Stedet blev også kaldt Nyhavn. 
I samme hus boede der tidligere en 
pige, som blev kaldt Pis-Asta, fordi 
hun tissede i bukserne. Som dreng 
boede min far jo i nabohuset, og 
når han kom ud med en syltetøjs
mad, ville Asta have den. Fik hun 
den ikke, fik min far øretæver af 
hende, for hun var lidt ældre end 
min far.

På Kirkegårdsvej, dengang en 
jordvej, boede Kristine, som kald
tes Røde-Kristine, og som havde 
8-9 drenge. Her boede også en fru 
Olsen, der blev kaldt Den Tossede, 
fordi hun kunne finde på at køre op 
ad Kirkegårdsvej helt nøgen, mens 
hun råbte højt. At hun var syg, det 
tænkte vi børn ikke på.

Hr. Christiansen fra Løngangs
gade 16 hed Den gående Vogn
mand. Han havde en trækvogn, som 
han gik og solgte fra. Han hentede 
også koks på gasværket. Spørge
jørgen var så nysgerrig. Han gik 
rundt med hænderne på ryggen og 
spurgte alle om forskellige ting. 
Arne Hansen fra Løngangsgade hed 
Lorte-Arne, fordi han kørte rundt 
og tømte lokumsspande om natten 
for kommunen.

II



Buddes brødudsalg i Frederiks
værksgade blev kaldt Den kolde 
Jomfru, fordi hende, der ekspede
rede, altid stod og gned sig i hæn
derne og sagde: »Ih, hvor er det 
koldt i dag!« Og det var lige meget, 
om det var sommer eller vinter. Poul 
Jørgensen i Frederiksværksgade 32 
blev kaldt Chokolade-Poul, fordi 
hans bedsteforældre havde choko
ladebutik i Helsingørsgade.

I Frederiksværksgade nr. 17 
havde Ole Bradepande en blandet 
marskandiserbutik. Inden han kom 
der, havde han haft Sorte Hest i 
Slotsgade. Når min far og hans ven 
Alf Rasmussen (Poul Ligkiste
snedkers far) som yngre havde væ
ret i byen og skulle hjem om nat
ten, så gik de forbi det sted, hvor 
Ole boede og bankede på ruden, 
hvor de lå og sov. Så spurgte Ole 
»Hvem er det?«. »Rasmussen og 
Nielsen,« svarede de. »Ah,« sagde 
han så til sin kone, »stå op og smør 
noget mad til drengene.«

I den samme butik kom en 
kunde ind, og hun spurgte: »Hvad 
skulle det være«? »To af de sædvan
lige«. Så måtte hun spørge sin 
mand, der sad i baglokalet: »Der er 
en, der skal have to af de sædvan
lige. Er det Hof eller Tuborg.?« 
»Äh,« svarede Ole, »det er franske 
artikler.« Samme sted kom senere 
Jens Sørensen, som blev kaldt Jens 
Søren og som også var marskandi
ser.

Alf boede i Grønnegade 19- 
Hans far hed Lars Peter og havde 

Hillerød Ligkistemagasin i Slots
gade, som Alf senere overtog. Alf 
var tvilling, og hans tvillingebror 
hed Edmund og var gift med Lilly.

Engang til pinse blev min far 
overtalt til at sejle ud i robåd på 
Slotssøen sammen med Edmund 
og Lilly. Edmund stillede sig op 
på rælingen og fik båden til at vippe 
så voldsomt, at den kæntrede, og 
alle tre faldt i vandet. Min far kunne 
ikke svømme og troede, at nu var 
dët slut. De to andre svømmede i 
land, og da de nåede bredden, op
dagede Edmund, at alle hans pen
gesedler lå og flød i vandet. Så 
mens han sprang ud for at redde 
pengene, måtte Lilly redde min far. 
Og Lilly, der lige havde været hos 
damefrisøren, var rasende, fordi 
hun fik ødelagt sit hår.

I dag er det sjovt at tænke på, at 
min farfar og Alfs far var venner. 
Så blev min far og Alf venner, og 
min bror Bjarno og Alfs søn Poul 
blev kammerater, og min søn Jan 
og Pouls søn Jacob har også leget 
sammen.

Fritid
Som barn gik jeg til dans hos Hugo 
Nielsen på Hotel København. Vi 
dansede standarddanse, vals, tango 
og quickstep, og jeg kom hurtig 
til at hjælpe til med de små.

Jeg gik også til gymnastik i 
mange år. Jeg begyndte i UGF, da 
jeg var 11 år, og samtidig startede 
jeg med at spille håndbold.
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Hillerøds første 
damefodholdhold 

1969. l. rk.fra 

venstre: Jane 
Mortensen, mig 
selv, Tove 
Østergaard, 

Irene Rasmussen, 
Annelise 
Jørgensen, Ulla 

Thomsen. 2. rk.: 
Rita Ølsted, ?, 

Connie, Lise 
Andersen, Lone 

Jensen og Inger.

I starten havde vi skørt på til 
kampene. Dem syede min far, fordi 
han var skrædder. Jeg kom hurtigt 
på dameholdet, for dengang var der 
hverken junior- eller ynglingehold, 
så man røg direkte ind på dame
holdet. Så gik jeg direkte fra gym
nastik til håndboldtræning. Jeg 
holdt så op med at gå til dans, for 
jeg kunne ikke nå det hele. Til gen
gæld begyndte jeg at træne de små 
piger i håndbold.

Senere var jeg med til at starte 
damefodbold i Hillerød. Det var i 
efteråret 1969, og jeg spillede ind
til 1976, hvor jeg fik ødelagt mit 
knæ. Jeg stod også for alt vasketø
jet til fodbolden. Hver lørdag for
middag fra kl. 8-12 pakkede jeg 
sammen med Peter Jørgensen fra 
herreholdet tøj til alle spillerhol
dene. Der var 100 kg om ugen. Lige 

pludselig stod jeg også for alt 
håndboldtøjet. Det havde jeg der
hjemme og skulle pakke det til alle 
kampene.

I mellemtiden blev jeg gift og fik 
to sønner, og jeg trænede stadig pi
ger i håndbold og har været med 
mange forskellige steder til stævner 
og kampe, både med pigerne og 
med det hold, jeg selv spillede på.

Siden 1967 har jeg lavet scrap
bog om førstAeholdet i herrefodbold. 
Jeg sender brev til den by, hvor Hil
lerød spiller, og får så tilsendt deres 
avisomtale. Til næste år er der gået 
40 år. Da Peter Bendtsen, som var 
håndboldformand dengang, hørte 
om min scrapbog, spurgte han, om 
ikke jeg ville lave en om både første 
dame- og herrehåndboldhold. Så 
det gør jeg også, og jeg har nu gjort 
det i 10 år.
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Bogtyven fra Slangerupsgade

4A
Eva

HolM'Nielsen

Det er blevet kaldt danmarks
historiens største kulturtyveri, og i 
efteråret 2005 havde Lokalhistorisk 
Forening et foredrag ved journali
sterne og forfatterne Lea Korsgaard 
og Stéphanie Surrugue om Det 
store Bogtyveri af bøgerne fra Det 
Kongelige Bibliotek. Foredraget var 
et tilløbsstykke, måske fordi bog
tyven var opvokset i Hillerød. Flere 
klassekammerater fra underskolen 
og gymnasiet dukkede op for at 
høre historien og give oplysninger, 
som både korrigerede og supplerede 
bogen, og en enkelt medbragte 
klassebilledet af 5*b på Nyhuse 
Skole årgang 1944»

Frede Jens Møller-Kristensen var 
født den 6. januar 193 3 i Nr. Her
lev. Bindestregen i efternavnet købte 
han til sig og sine brødre, da han 
var blevet optaget på universitetet.

I hans barndom boede familien 
i baghuset til Slangerupsgade 14* 
Faderen, Aage Julius Kristensen, ar
bejdede bl.a. på autoværkstedet i 
Slangerupsgade, men da Frede kom 
i gymnasiet, kaldte han sig repræ
sentant. Han var meget optaget af 
tips og væddeløb og drømte om den 
store gevinst, og nogle husker ham 
for hans talemåde »Jeg var lige ved 
at vinde!« Moderen, Grethe, pas
sede hjemmet og arbejdede af og til 
som syerske for en dame i nærhe
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den, Frede havde to yngre brødre, 
Bjarne og Jørgen, og selvom mid
lerne var meget små, blev de tre 
drenge sendt til danseundevisning 
hos fik. Ellen Bernild. Og fami
lien fik som nogle af de første i 
byen fjernsyn og kunne således 
følge Ungarnshjælpen i 1956.

Bedsteforældre boede i den 
gamle, charmerende gård på hjør
net af Løngangsgade og Grønne
gade, som for længst er revet ned. 
Her opholdt Frede sig en stor del 
af skoletiden, for der var alt for lidt 
plads i forældrenes toværelses lej
lighed.

Frede gik i Nyhuse Skole. Den
gang begyndte skoleåret den I. 
april. Klasselæreren i alle fem år var 
fru Anker, som var dansklærer og 
indgød respekt. Hun havde en dat
ter, der vikarierede i klassen som 
nybagt student, et ukendt begreb 
for de fleste, og det gjorde et uud
sletteligt indtryk på nogle. Gud- 
mand-Høyer var skolens regnelærer, 
og Jens Bjernemark underviste i 
musik. Han spillede violin og lærte 
eleverne at synge fædrelandssange 
og salmer.

Frede var en begavet og dygtig, 
men indesluttet dreng, som kam
meraterne aldrig kom rigtig ind på 
livet af. I klassen sad man efter, hvor 
dygtig man var, og Frede og Torben



Hvidegaard konkurrerede om at 
være nummer ét, og det var som 
regel Frede, der vandt.

Efter 5* klasse blev de to drenge 
optaget i mellemskolen på Frede
riksborg Statsskole på Sdr. Bane
vej. Torben gik i a-klassen og Frede 
i b-klassen. I 1947 tog de mellem
skoleeksamen og fortsatte i gym
nasiet. Torben valgte den matema- 
tiske-naturvidenskabelige lirtje, 
Frede den nysproglige. Men da 
skolen året efter oprettede en klas
sisksproglig gren, begyndte Frede 
forfra, hvilket betød, at han først 
blev student i 1952. Hans ynd- 
lingslærer var lektor Peter Grove, 
som underholdt klassen om det 
gamle Egypten, og det blev til stor 
inspiration for ham.

Frede bestod studentereksamen 
med mg+, hvilket placerede ham 

som nummer to i klassen og num
mer seks på årgangen, og fra skolen 
modtog han både en bogpræmie og 
et legat på 1200 kr., der var bestemt 
for trængende studenter, og som 
skolen havde modtaget fra Brevdue
foreningernes Totalisator. Pengene 
gjorde ham i stand til at flytte til 
København og studere på universi
tetet, hvorfra han efter otte års stu
dier blev magister i indisk filologi.

Aret før var han blevet gift med den 
to år yngre lægedatter Eva Lindegaard, 
som kom fra Mørks Skole til stats
skolen i 1950 for at tage realeksamen.

Frede fik straks efter eksamen 
arbejde, og i 1967 blev han ansat 
som forskningsbibliotekar på Det 
Kongelige Bibliotek. To år efter var 
han leder af Orientalsk Afdeling.

Frede Møller-Kristensen døde 
den 21. februar 2003, og først her

j. h på Ny huse 
Skole i 944. 1. rk. 

fra venstre: Aase 

Larsen, Vivi 
Koch, Gerda 

Kjær Andersen, 

Lena Larsen, 
Birthe Hansen, 
Edith Hansen, 
Grethe Olsen, 
Ingelise Svens

son, Kirsten 
Sarah Ohlsson 
og Tove Olsen.
2. rk.: Johannes 

Jensen, Steen 
Bentzen, Karl 
Hakon Larsen, 

Arne Larsen, 
Torben Hvide
gaard, Frede 

Møller Kristen

sen, Henny 
Østergaard, Inge 

Nielsen, Esther 

Wils, Tove 

Petersen og Tove 

Hansen, j. rk.: 
Erik Petersen, 

Leon Rasmussen, 
Holger Petersen, 
Milton Rasmus
sen, Poul Erik 

Jørgensen, Ih 

Hansen, Bent 
Andersen, Kai 

Ingemann 
Larsen, Aksel 

Hansen, Gert 
Johanson og fru 
Nana Anker.
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efter begyndte opklaringen af sagen 
om de mange kostbare og uerstat
telige bøger, som han gennem årene 
havde stjålet, og som enken og fa
milien fortsat solgte ud af I novem
ber 2003 blev 1312 bind beslag
lagt af politiet ved ransagningen af 
hjemmet i Espergærde.

I 1977 havde Frede Møller-Kris- 
tensen 25-års studenterjubilæum, 
og festen blev holdt l|os parallel
klassekammeraten Ove Stagethorn

Pedersen, som er gift med advoka
ten Merethe Stagetorn. Hun blev 
ved skæbnens ironi beskikket til 
forsvarer i den efterfølgende straf
fesag mod Eva Møller-Kristensen.

Kilder:
Lea Korsgaard og Stéphanie Surrugue, Det 
store Bogtyveri, Kbh. 2005. - Tak til Torben 
Hvidegaard, Tove Rasmussen og Leon Ras
mussen for oplysninger og lån af billedet.

Af
Asger Berg

Bognyt
Finn Jensen, Ham fra »børne- 
FABRIKKEN«, 2006. Skrevet af Lars 
Aksel Jakobsen, DJE 115 sider. Pris 
100 kr., bl.a. ved henvendelse til 
Kontorland, Industrivænget 15, 
Hillerød.

Finn Jensens erindringsbog skal 
hilses hjerteligt velkommen her. 
Den repræsenterer en lokalhistorisk 
genre, som ikke er så almindelig. 
Bager Finn Jensen, født 1942, kendt 
fra Alholm Vægtløfterklub og Re
staurant Hasta La Vista på Falke
vej, har her fortalt løst og fast om 
sit og sin families liv. Den mundt
ligt prægede beretning er sammen
skrevet og redigeret af journalist Lars 
Aksel Jakobsen, der sikkert har bi
draget med de mellemrubrikker, der 
fører læseren gennem alle historierne 
fra Finn Jensens barndom frem til 
nutiden. Som det fremgår af bog

titlens »børnefabrik«, er han ud af 
en stor børneflok, og bogen giver 
et godt indblik i en arbejder
families liv, først i Bendstrup, se
nere på Nordhøj vej i Freersvang og 
i Skolegade i Nyhuse. Efter kon
firmationen og læretiden hos ba
germester Specht Hansen i Ullerød 
fortæller Finn Jensen om sit vok
senliv med arbejde, vægtløftningen 
og familielivet, og til slut gengives 
et stamtræ, der viser, at hans rød
der stikker dybt i den lokale muld. 
Undervejs er der mange fotografier 
fra familiealbummet. Hvad der gør 
bogen til noget særligt, er to ting. 
For det første er den meget åben
hjertig om det private. Den unge 
bagersvend, der var forlegen over 
at skulle spise sammen med sine 
kolleger, har lagt genertheden fra 
sig i dag. For det andet giver den
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et billede af nogle livsforhold i 
194O-196o’ernes Hillerød, som 
ikke er beskrevet tidligere. Gennem 
det private og det individuelle for
tælles en historie, der også har al
men interesse ud over nysgerrig- 
hedsplanet. Forhåbentlig kan ud
givelsen inspirere andre, der måske 
har deres skriverier liggende i skuf
fen. Selv om der har været profes
sionel bistand til nedskrivningen, 
har der indsneget sig en del slagfejl 
og faktuelle fejl, som når sproglærer 
Røen bliver kaldt »Rømer«.

skovrider Lars Toksvig, der skriver 
henholdsvis om kanalens skaber, 
Diderich Adolph von der Recke, om 
kanaler i europæisk sammenhæng 
og brændets vej fra Nordsjælland til 
de københavnske ovne, samt om 
frednings- og adgangsforhold i for
bindelse med kanalen. Pramfarten 
med brænde fra Gribskov, der i 
1800-tallet var af største betydning 
for Københavns varmeforsyning, får 
i bogen sin historie belyst fra ad
skillige vinkler. Umiddelbart kan 
det ses som en svaghed, at bogen i 
så høj grad fremlægger de kilder, der 
dokumenterer historien frem for at 
skrive historien på grundlag af kil
derne. Men for alle, der interesserer 
sig for emnet og lokalhistorien, kan 
det måske være en fordel. Hertil 
kommer en liste med nyttige ord
forklaringer, der gør læsningen af 
de ældre tekster lettere. Og man får 
netop lyst til at fordybe sig, når man 
blader i den store bog i coffee table

format. Der er grund til at lykøn
ske og takke bagmændene, ikke 
mindst udgiveren, Niels Richter- 
Friis. Som forlægger, formand for 
redaktionskomiteen og ansvarlig for 
layout og ombrydning har Richter- 
Friis lagt et stort arbejde i denne 
bog. Richter-Friis, der i mange år 
stod bag Folk og minder i Nord
sjælland, har med sit omfattende 
kendskab til det historiske billed
materiale og med sin æstetiske sans 
givet bogen det præg, der gør, at 
man gang på gang må vende tilbage 
til den.
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Bendt Friis, Esrum Kanal. Pram
fart OG BRÆNDETRANSPORT TIL KØ

BENHAVN. Vandmøller og krudt
værk, 2006. 280 sider. Forlaget 
Esrum Sø. Pris 199 kr.
Det er en overvældende smukt il
lustreret bog, der her markerer Fre
deriksborg Amts Historiske Sam
funds IOO-års jubilæum. Samfun
dets medlemmer har modtaget bo
gen som årbog, men andre kan købe 
den i boghandelen til en pris, der 
virkelig giver god valuta for pen
gene. Forfatteren Bendt Friis 
(1908-94) efterlod sig ved sin død 
et manuskript om Esrum Kanal 
historie og dens forbindelse med 
Esrum Mølle og Dronningemøllen. 
Dette manuskript, der byggede på 
en nøje gennemgang af et omfat
tende arkivmateriale, er i bogen 
suppleret med nyskrevne kapitler af 
landinspektør Svend Balslev, dr. 
phil. Anders Monrad Møller og



Generalforsamlingen 2006

Eva

Holm-Nielsen

Lokalhistorisk Forenings ordinære 
generalforsamling blev afholdt den 
28» marts 2006 i Kedelhuset.

Efter formandsberetningen, som 
er udlagt på foreningens hjemme
side (www.lfhk.dk.), gennemgik 
kassereren, Inge Elsøe, regnskabet 
og meddelte, at foreningen dags 
dato har 225 medlemmer. Et med
lem foreslog at man for at spare 
porto husstandsomdelte bladet. 
Kassereren meddelte, at bestyrelsen 
tidligere har husstandsomdelt giro
kortene, men at det er en stor og 
tidkrævende opgave. Spørgsmålet vil 
blive taget op igen i bestyrelsen. 
Herefter blev regnskabet godkendt.

Bestyrelsen foreslog uændret 
kontingentet for 2006, hhv. 125 
kr./75 kr. På spørgsmålet om et 
særligt virksomhedskontingent 
meddelte kassereren, at foreningen 
igennem årene har haft sponsorer, 
som dels støtter foreningen gene
relt, men også har givet særlige bi
drag ved bogudgivelser o.lign. Her
efter blev kontingentet godkendt.

Der var genvalg til Asger Berg, 
Inge Elsøe og Henrik Selsøe Søren
sen. Mona Petersen og Aase Han
sen blev valgt til henholdsvis I. og 
2. suppleant, og Tage Wiuff og 
Hans Henrik Egeblad Christoffer
sen blev genvalgt til hhv. revisor og 
revisorsuppleant.
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Der var ingen forslag fra med
lemmerne, men under Eventuelt 
spurgte et medlem, om Lokalhi
storisk Forening gjorde indsigelser 
mod diverse lokalplaner. Forman
den svarede, at foreningen princi
pielt sjældent påtog sig denne rolle, 
men i stedet støttede positive ini
tiativer, fx via kåringen af Arets 
Hus, foredrag m.m. Formanden 
anbefalede folk som enkeltmedlem
mer at skrive læserbreve, ligesom han 
henviste til Folkemuseet, der har 
myndighed til indsigelse.

Et medlem foreslog, at Lokalhi
storisk Forening sikrede, at Trolles
minde blev gennemfotograferet, 
inden nedrivningen begynder i juni 
2006.

Om forholdet til Skævinge Kom
mune, som efter kommunesam
menlægningen vil indgå i Hillerød 
Kommune, svarede formanden, at 
han har taget kontakt til Lokalhi
storisk Forening i Skævinge, og at 
han forestiller sig et fremtidigt sam
arbejde om fx arrangementer og 
foredrag.

Efter generalforsamlingen kon
stituerede bestyrelsen sig uændret 
med Asger Berg som formand, Mar
grethe Krogh Sørensen som næst
formand, Inge Elsøe som kasserer 
og Eva Holm-Nielsen som sekre
tær.

http://www.lfhk.dk


Efterlysning
Klassebilledet er fra Ndr. Bane
vejens Skole, 1956. Mange husker 
deres skoletid på Ndr, Banevejens 
Skole, der var Hillerød Kommune
skole fra 1877 helt frem til 1973* 
Bag porten lå skolegården med den 
gamle bygning til venstre, med den 
nye bygning (fra 1931) bagest til 
højre og med fløjen imod gaden, 
hvor der var kommunebibliotek i stue
etagen, indtil det flyttede til Bakke- 
gade. Man husker måske skolegård
ens regneskur ind mod kirkegården 
eller lokummerne ud imod Østergades 
baghuse. Og så måske nogle af sine 
gamle lærere!

Lokalhistorisk Forening efterly
ser små historier eller anekdoter om 
lærere ved Ndr. Banevejens Skole. 
Hvis du har sådan en historie eller 

flere, må du meget gerne sende dem 
til undertegnede, så vi kan bringe 
dem her i bladet. Ideen er at samle 
læsernes historier og redigere dem 
sammen til en artikel.

Måske er det kun en enkelt be
mærkning fra en lærer, man husker, 
eller en situation, komisk eller på 
anden måde mindeværdig. Naturlig
vis vil det altid være oplevet fra bar
nets side, og det fortæller derfor 
ikke den objektive sandhed om en 
lærer. Men tilsammen vil anekdo
terne give et billede af, hvordan det 
oplevedes at være elev dengang - i 
Ndr. Banevejens Skole.

Send gerne din eller dine histo
rier til Asger Berg, Søren Kierke- 
gaardsvej I, 3400 Hillerød. Eller 
som e-mail til: asger.berg@ofir.dk.

Af
Asger Berg
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Lokalhistorisk Forenings Ærespris
for 2006 uddeles i august måned

Alle kan bidrage med forslag. Følg med i Hillerød Posten,

Ham fra »børnefabrikken«
Finn Jensen fortæller om sit liv

Lørdag den 23. september 2006, kl, 14-00 i Kedelhuset 
Gratis adgang

Postkortets historie i Danmark
illustreret med Hillerød-postkort

Foredrag ved Henrik Selsøe Sørensen
Lørdag den 25- november 2006, kl, 14-00 i Kedelhuset 

Gratis adgang

HUSK AT BETALE KONTINGENT GIROKORT ER UDSENDT!


