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Strejftog i Hillerøds
Mange gårde og huse bærer navne.
For husenes vedkommende er det
især ældre villaer fra før 1930. Den
praktiske årsag hertil er oprettelsen
af Folkeregistrene i 1923, der ind
førte vejnavne og husnumre i de
bymæssige bebyggelser. På landet
blev der ikke alle vegne givet navne
til vejene, og her fortsatte brugen
af gårdnavne som adresseidentifi
kation op igennem 1900-tallet. Da

husnavne

BBR-registet^t (Bygnings- og Boligregisteret) blev indført i 1977, skulle
alle ejendomme have et nummer på
en navngivet vej, og på den måde
blev også gårdnavne overflødiggjort.
Man har dog holdt fast i navne
brugen mange steder, og nyere ejen
domme har endda fornyet den skik,
at et hus skal have et navn. På lan
det opgiver man ikke lige et gård
navn, der måske har en historie, der
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går et par hundrede år tilbage. Og i
et villaområde, hvor husnavne står
skrevet i et felt på facaden, vil en
ny ejer ofte men desværre ikke al
tid sætte pris på den historie, der
ligger bag ved husets navn, og som
indgår i det, man kan kalde husets
identitet eller sjæl. Man glæder sig,
når man ser en husejer, der viser sit
hus den respekt, at han ved en re
novering af huset trækker bogsta
verne frem det navn, der står pren
tet på husmuren.
Ud fra et lokalhistorisk syns
punkt er gård- og husnavne et spæn
dende område. Interessen for em
net har i flere kommuner i landet
medført, at der er blevet skabt al
fabetiske databaser med ejendoms
navnene og deres historie. Sådanne
databaser kan have flere formål. For
det første kan de selvfølgelig bru
ges til at identificere en bestemt
éjendom, hvis man fx ser navnet på
et gammelt billede eller i en avisar
tikel. For det andet kan man gen
nem en sådan fortegnelse sikre sig,
at historien bag navnene ikke går i
glemmebogen.
,
Navnene kan fortælle lokal
historie. De kan referere til noget
karakteristisk ved det sted, hvor
ejendommene er opført, eller til
personer, der har bygget eller ejet
dem. Historien bag navnet kan være
oplagt og let gennemskueligt, men
det kan også være mere finurligt el
ler gådefuldt.
I denne artikel skal vi på et
strejftog igennem Hillerøds hus

navne. Gårdnavnene i kommunens
landsogne lader jeg for det meste
ligge. Men tanken er selvfølgelig, at
alle ejendomsnavne bør registreres i
den fortegnelse, som jeg slår til lyd
for.
Da Hillerød fra slutningen af
l8OO-tallet gradvis udviklede sig
med villabebyggelser, især imod
nord, øst og vest, blev husene navn
givet på samme måder som i andre
byer. En ny villa kunne fx få navn
efter bygherren selv eller hans fami
lie, eller navnet kunne kommentere
husets beliggenhed i forhold til om
givelsernes naturforhold. Men der
var mange andre muligheder, som vi
skal se.
Glæden ved det nye hjem afspej
les i de helt enkle navne som Hjem
met (Milnersvej 24), Vort Hjem
(Funkevej 14) eller Hjemly (Blytækkervej 6). På udenlandsk lyder
det finere, fx My Home (Hillerødvej 22), Domus (Holmegårdsvej 9)
eller Mon Chalet (Ved Skovgærdet
15). Arnen (Møllevej 36) giver tan
ker om »hjemmets arne«, mens
Godset (Trollesvej 3) har en mere
ironisk klang. Baggrunden for God
hjem (Langesvej 17) er i virkelighe
den lidt gådefuld, for det burde vel
hedde »godt hjem«, hvis det da ikke
skal associere til Gudhjem på Born
holm. Navnet Havn (Slangerupsgade 81) lyder maritimt, men skal
måske fortælle, at hjemmets ejer her
er kommet i havn.
Beskedent lyder det, når ejen
dommen kaldes Lille-Eje (Jesper-
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vej 12), Lillebo (Jespervej 4), Lod
den (Nødebovej 67) eller Vraa
(Buevej 11, Langesvej 29) *
Personnavne ses undertiden
overført direkte til et hus, oftest
kvindenavne, og her har praksis
normalt været at give huset navn
efter hustruen eller en datter. Ek
sempler kunne være Margrethe
(Hansensvej I6A), Villa Marie
(Nordre Jer nbane ve j^ 28), Mona
(Godthåbsvej 12), Rita (Jensensvej 5A), Tove (Skansevej 107) el
ler Xenia (Frejasvej 6). Om det er
pigenavnene eller blomsterne, der
ligger bag Iris (Ødamsvej 12) og
Rosa (P. Mogensensvej 16), er ikke
klart, og Vita (Frederiksværksgade
65) betyder jo også »livet« på la
tin, så navnet er tvetydigt.
I mange tilfælde er et hus- eller
gårdnavn dannet ved en sproglig
forbindelse mellem et personnavn
og et efterled af mere konkret eller
abstrakt art. Carlsberg eller tidli
gere oftest Karlsberg (Køben
havnsvej 34), Annaborg (Frederiks
værksgade 2A), SOPHIENBORG
(Sophienborgvej 36), Olinehøj
(Helsingørsgade 63) og Petersborg
(Petersborgvej 13) er velkendte,
gamle huse eller gårde, hvis navne
er skrevet ind i byens historie. Men
Ankerhus (Slotsgade 34), Axelhus
(Slangerupsgade 18), Herlufhus
(P. Mogensensvej i) og LouisenLUND (Grønnegade 25B) er vist min
dre kendte. I øvrigt ligger der et an
det Axelhus på Pibe Møllevej 18.
Margrethehøj (Margrethevej 6) er
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ligesom vejen opkaldt efter Margre
the Lange, der var gift med tømrer
mester Lange, mens Mariebo
(Marievej 4) er kommet til senere
end vejen og har navn efter den.
Andre eksempler på denne
navnedannelse er Ellenhus (Fun
kevej 29), Mariehøj (Frederiks
værksgade 176), Mariendal (Harløsevej 91), Marievang (Søndre
Jernbanevej 25), Laurines Hus
(Jespervej 20), Ulrichsdal (Harløsevej I65) og SOFIERO (Køben
havnsvej 36), husnavne, der hver
især skal forklares.
Når huse kaldes Carls Minde
(Hellebakkevej 9) eller Karens
minde (Teglgårdslund 20) er det
antagelig ud fra respekt for en
slægtning, mens Hertz’ Minde
(Helsevej) henviser til den testa
tor, der oprindelig muliggjorde
byggeriet. Baggrunden for Rerupsminde (Margrethevej 5) og SøGAARDS Minde (Glentevej 3) ken
der jeg ikke.
I nogle tilfælde hænger et ejer
eller beboernavn ved huset, også
mange år efter, at vedkommende er
borte. Man kunne her nævne Bud
des Gård (Helsingørsgade 24) el
ler Lowzons Gaard (Møllestræde
4) som eksempler. Det kan minde
lidt om den praksis, at en ejen
doms tidligere anvendelse fasthol
des i de gamle navne, som det gæl
der for Bagergården (Slotsgade i),
Postgården (Torvet 7), Rebslager
gården (Slotsgade 30) og Skomagergården (Helsingørsgade 18).

En særlig type villanavne er dem,
der er konstrueret ud fra stavelser
eller forbogstaver, der indgik i fa
miliens navne. Det gav undertiden
nogle besynderlige navne, der i dag
kan være vanskelige at gennemskue.
Villaen Elto (Milnersvej 23) er op
kaldt efter bygherrens to døtre,
Elna og Tove. Andre eksempler
kunne være Eljo (P. Mogensensvej
27), Perani (P. Mogensensvej 15)
eller Pemo, som dog snarest er konstrueret ud fra vej navnet (P.

Mogensensvej 18). Der kunne sik
kert nævnes mange flere af denne

7PeMere abstrakt kan et husnavn
udtrykke ejerens håb og ønsker el
ler måske den følelse, som er knyt
tet til at eje huset, nærmest som en
slags motto. Her kan fx nævnes
Frem (både Frederiksværksgade 40
og P. Mogensensvej 45), Virkelyst
(Nordvestvej IO) og Nøisomhed
(Møllersvej 4)- Til samme kategori
hører Godthaab (Godthåbsvej 12),
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der har givet navn til vejen - et andet
Godthaab ligger på Københavnsvej
38. Gratia (Søndre Jembanevej 23)
betyder »taknemmelighed« på latin,
og samme følelse må ligge bag det
franske navn Merci (Godthåbsvej
I6), medens et navn som Fryden
dal (Slangerupsgade 46) udstråler
tydeligt optimisme.
Rigtig mange villanavne har
skullet signalere et ønske om fred
og ro. Fredbo findes på Bilidtsvej

Vennerslyst,
Margrethevej 4.
Foto: Erling
A askilde

8

7, Frederiksværksgade 51, Rolig
hedsvej 2 og Teglgårdslund 26, og
Fredly på Møllersvej 12, Amosevej
24 og Jespervej 136. På latin hed
der fred Pax, og det navn bærer Hansensvej 17, Humlegårdsvej 8 og
Frederiksgade 29, mens Siesta spansk for middagshvile - ligger på
Funkevej 48. Aftenhvile (Hjortholmvej II) er et navn af samme
art, selv om det måske næsten lyder
som en pensionistbolig. Villanavnet
Hygge findes på Helsevej 17 og
Jespervej 107, mens Hyggebo lig
ger på Skovvej 29B. Gæstfrihed
markeres i navne som Vennersly
(Margrethevej 4) og Bilidt (Jesper
vej 12).
At solen skinner over Hillerød og
omegn, får man klart et indryk af,

når man ser de mange navne, hvori
forstavelsen Sol- indgår. Man kan
nævne Solbakken (Helsingørsgade
41 og Ådalen 21) Solbrink
(Frederiksværksgade 80), Soldal
(Jespervej IO), Solfang (Nord
vestvej 8), Solglimt (Jespervej 8),
Solgård (Baunevej 9), Solhjem
(Fre-jasvej 4), Solhverv (P. Mogensensvej 17), Solholt (Salpetermosevej 25), Solhøj (Milnersvej
5 og Amtmandsvej 13), Solstua
(Solskrænten 12), Solvang
(Frederiksværksgade 70 og Fre
densvej 6). Hvis huset vender mod
øst, kan navne som Morgenfryd
(Langesvej 41) eller Gry (Odinsvej
8) henvise til morgensolen.
De topografiske forhold og
naturforholdene spiller en stor rolle
ved navngivningen af ejendomme.
Nærheden til det omgivende bon
deland spiller ind for navne som
Landlyst (Freersvangsvej 2) og
Landly (Harløsevej 73, Brickasvej
26 og Frederiksgade 19) - sidst
nævnte hus ligger i dag nærmest i
centrum af Hillerød.
Imidlertid er det tydeligt, at
skovens nærhed og træerne endnu
oftere har givet navn til huse og
gårde: Skovbo (Thorsvang 2),
Skovly (Ved Skovgærdet 21), Skov
lyst (Brødeskovvej 35), Skovbogård
(Harløsevej 167), Skovmosegård
(Harløsevej 165) og Skovrødgård
(Roskildevej 102). Ikke for ingen
ting henviser efterstavelsen »-rød«
her - ligesom i Hillerøds eget navn
- til »en rydning i skoven«.

Næsten alle træer findes i hus
navne. Nogle eksempler er: Askhøi
(Slotsvænget 15), Birkebo (Gam
melvej 22), Birkely (P. Mogensensvej 26, Frederiksværksgade 30
og Nordvestvej 5), Birkene (Røn
nekrogen 13), Birkholm (Salpetermosevej 39), Bøgelund (Køben
havnsvej 5 5), Bøgely (Mose
holmsvej 4, Ansgarvej i), Egebo
(Fredensborgvej 67), Egevang
(Hestehavevej 19), Ellebo (P.
Mogensensvej 49), Elmebo (Slangerupsgade 3 5), Elmely (Frederiks-værksgade 103), Granbo
(Havekrogen 5), Granly (Funke
vej 21, Møllebakken 8, Mose
holmsvej i), Hyldebo (Nordvest
vej 7), Piledal (Frederiksværks
gade 195), Pilehøj (Frederiks
værksgade l65) og Pilely (Harløsevej I79)*
Om Lærkebo (Amtmandsvej
36) henviser til træet lærk eller fu
glen lærke, kan diskuteres, og det
samme gælder bebyggelsen Lærke
parken (Skovledet 89-123). Så er
Uglehuset (Gi. Frederiksborgvej
64) tydeligere af ornitologisk op
rindelse. Og jeg vil gætte på, at nav
net Lifligklang (Traneholmen
I6) skulle henvise til de mange
sangfugle, der tidligere kunne hø
res her på kanten af mosen.
Interessant er det i øvrigt, at selv
nyere bebyggelser af etageejen
domme har fået deres egne navne,
som er uafhængige af adressen, fx
også Birkeparken (Slangerupsgade
25-27). Med tiden vil disse navne

nok glide stærkt i baggrund i for
hold til vejnavnet, jf således Biblioteks
parken (Bakkegade 11-21), der ikke
bruges meget i dag, hvor Bibliote
ket er flyttet.

Lindefryd står der med krøllede
bogstaver på Københavnsvej 6, en
mindelse om, at lindealleen fra
Batzkes Bakke tidligere fortsatte ud
ad Københavnsvej. Også Allé
gården (Københavnsvej 19) min
der om det forhold. Ligger huset
ved skoven eller bag en hæk, kan
det kaldes Hegnet (Funkevej 23,
Chr. IV’s vej 4).
Blomster er også en yndet ingre
diens ved navngivning af villaer. I
Hillerød og omegn finder vi bl.a.
Blomsterly (Slangerupsgade 41),
Rosenfryd (Jespervej 3 3), Rosen
haven (Slotsgade 52), Rosenholm
(Roskildevej 211), Rosenhøj (Arresvej 6, Freersvangsvej 3), Rosenlund
(Grønnegade 23, Teglgårdslund 21)
og Rosenly (Amtmandsvej 12,
Frederiksgade 27). Mindre blom
strende lyder navnet Bregnely
(Frederiksværksgade 108).
Hillerøds terræn går i bakke og
dal, og det smitter af på hus
navnene. Bakkehus eller Bakkehuset
hedder Jespervej 18, Østergade 6,

Morgenfryd,
Langesvej 4 1.
Foto: Erling
A askilde
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Møllebakken IO, GL Frederiksborgvej 41, Nejedevej 19, Hillerødvej 17
og Funkevej 34, mens Bakkely lig
ger på Jespervej 6. Et populært navn
er også Højbo (Jagtvej 5, Bilidtsvej
2, Frederiksværksgade 127, Harløsevej 292, Brickasvej 14) eller bare
Højen (Hulvejen 3, Skovledet 64)Eller huset på bakken kan kaldes
Udsigten (Skansevej 64) eller
Horizont (Skansevej>IO4)- Sand
åsen hedder Attemosevej I, men
under en bakke eller bag træerne kan
man måske finde Læ (Roskildevej
74) eller endda Nordlæ (Harløsevej 20)»
Ligger huset på en skråning, kan
det kaldes Skrænten (Jensensvej
IlA, Frederiksværksgade 68, Hel
singørsgade 51, Møllevang 5, Sol
bakken 10) eller Brinken (Chr.
IV’s vej 8).
Sammenhængen kan undertiden
være mere kompliceret» Stenhøi
(Søndre Jembanevej 20) fik sit navn
efter den gård ved Strø, som bygher
ren, Jørgensens hustru kom fra» Næ
ste generation Jørgensen byggede
Stenholm (Milnersvej 30) og Sten
dal (Milnersvej 30A) og tog i øvrigt
selv navnet Stenhøj Jørgensen.
At Hillerød omgives af moser,
damme og søer ses af mange »fug
tige« navne» Pølåens tilløb og andre
vandløb kan spores ved navne som
Aahuset (Milnersvej 21, Frederiks
værksgade 88), Aabo (Løngangs
gade 43, Frederiksværksgade 105)
og Bækhuset (Hostrupsvej 23)♦
Mosegård hedder flere gårde i kom
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munen: Kulsviervej 5, Damvejen 20
og Præstevej 3, mens Mosebo lig
ger Amtmandsvej 11 og Mose
huset G1» Frederiksborgvej 78»
Nær ved Teglgårdssøen ligger
Sølund (Teglgårdslund 4), og i
Salpetermosen findes Damhuset
(Salpetermosevej 9)Flere fremmedartede eller
fremmedklingende navne har været
nævnt i det foregående. Det kan
ly<4e flot, at huset hedder Hill
House (Salpetermosevej 37),
Rose Hill (Frederiksværksgade
82) eller Villa Hill-Top (Smede
bakken 5)- Boede man kun to men
nesker, kunne man måske kalde
huset Two (Hjortholmvej 9).
Villa Ultima på Københavnsvej
og senere Ultimagården (Carlsbergvej 4) lå i en vis forstand som
det yderste hus på vej ud ad Køben
havnsvej (»ultim« er latin for
»yderst«) » På Selskovvej 3 6 kaldes
det beskedne træhus, som benyt
tes som gæstehus af Ferskvands
biologisk Laboratorium, Villa
Limnologica, da limnologi er et
andet navn for ferskvandsbiologi.
Zenith (Jespervej 2) er det punkt
på himmelen, der ligger lodret over
ens hoved, højdepunktet. Timor
(Timorvej 8), der har givet vejen
navn, skal være af malajisk oprin
delse og betyde »øst«, og navnet
skyldes en villaejers personlige
kontakt til øen Timor.
I den mere spøgefulde ende fin
des navne som Valodia (P. Mogen
sensvej 20) eller Falittenborg

(Tamsborgvej 46B). Så uhøjtide
ligt tager de færreste deres villa!
Fra den klassiske mytologi har
man hentet et navn som Urania
(Hyrdebakken 5), der henviser til
astronomiens muse, mens Breidablik (Fredensvej 4) er opkaldt efter
guden Balders bolig i den nordiske
mytologi. Missionshusene Beth
lehem (Hostrupsvej I) og Bethania
(Helsingørsgade 32) har henholds
vis navn efter Jesus" fødeby og La
zarus", Marias og Marthas hjemby.
Mange husnavne henviser me
get håndgribeligt til sig selv. Det
gælder fx Hvide Hus eller i ét ord
Hvidehus (Hansensvej 12, Timor-

vej 8 og Ved Freerslev Hegn 4A), og
husets hvide farve gav også det la
tinske navn til den for snart mange
år siden nedrevne villa Alba (på hjør
net af Holmegårdsvej og Batzkes
Bakke). At kalde et nyt hus for Nybo
(Lyngevej 6} eller - på latin - Nova
(Harløsevej 17) er heller ikke usæd
vanligt.
Men inden dette strejftog i hus
navne bliver alt for omfattende, må
jeg her til slut fastslå et par ting.
Denne artikel er i første række tænkt
som en inspirationskilde, et oplæg
til etableringen af en alfabetisk
navnedatabase over hus- og gård
navne i Hillerød Kommune - med

Lindefryd,

Københavnsvej

6. Navnet

stammer fra den

tid, da linde
alleen langs
Batzkes Bakke
fortsatte ud ad

Københavnsvej.

Foto: Erling
A askilde

forklaring på navnenes oprindelse.
Mange af mine forklaringer indehol
der ordene »måske« og »antagelig«,
og supplerende navnelister eller til
føjelser og kommentarer modtages
gerne - i skriftlig form. Der ligger
jo gåder gemt i navne som Arres
(Frederiksværksgade 86), Centa
(Tamsborgvej 5), Gallina (Fole
vang II), Jiki (Møllersvej 5), Mira
(Buevej 3), Reno (Vinkelvej 17),
S vea (Buevej 5) og Viza (Jespervej
31). Husene Enghavevej I og Eng
havevej 3 hedder Swarsenborg og
Agersborg, og for nogle år siden
blev det mig fortalt, at de var blevet
navngivet af en kaptajn, der engang
havde sejlet på et par skibe af de
navne, og sådan kan navne jo have
de særeste oprindelser. Selv om
denne artikel især har beskæftiget sig
med villanavne, ligger der jo også
uhyre spændende historier gemt bag
gårdenes og skovhusenes navne -

tænk bare på Sultepot (Tulstrupvej 17)! Disse navne skal naturlig
vis med i databasen.
For det andet vil jeg gerne slå
til lyd for, at vi bliver ved med at
bruge de gamle gård- og husnavne.
Selv om de ikke mere tjener et prak
tisk formål, er navnene med til at
fastholde en identitet og en histo
rie, som tilhører fællesskabet. In
tet er så trist som den tomme
ramme på en husfacade, hvor nav
net engang har stået. Lad os holde
fast ved at bruge de navne, der pe
ger på husenes og gårdenes fortid:
Stutmesterboligen (Frederiks
værksgade 39), Hjulmandens Hus
(Kalvehavevej 4), Rendelæggerhuset (Rendelæggerbakken i) og
Slotsmøllen (Slotsgade 65). Og
alle de hævdvundne villanavne, som
måske har været knyttet til huset i
100 år, er også en del af vores lokal
samfunds fælles historiske identitet.

Kilder
Kjeld Damgaard, »Da husene blev kaldt ved navn«, Arbog 2003, side 5-26, Helsingør
Kommunes Museer.
Arnej. Hermann, »Huse med sjæl og identitet i Gladsaxe Kommune«, ModersmÅLSelskabets Årbog 2003, side 161 -18 3, ??.

Asger Berg, »Gårde og huse i Hillerød Kommune«, upubliceret fortegnelse, februar 1993,
Hillerød Lokalhistorisk Arkiv.
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Minder

fra kasernen

Nu afdøde lage J. E. Nørregaard (1943-2001) var i mere end 23 dr
kasernelage ved Beredskabcenter Nordsjailand pd Sdr. Banevej.

I denne artikel fra 2001 sender han tankerne tilbage til 1931

I sommeren 1951 startede jeg som
skoleelev på Marie Mørks Skole,
som jo næsten var nabo til »Syge
huset«. Det var det navn, der sta
dig hang ved det store bygnings
kompleks på Søndre Banevej. Fra
foråret 1952 stiftede vi så rigtig be
kendtskab med den nyindflyttede
Civilforsvarskaserne.
Dengang lå der ca. I80 værne
pligtige fordelt i fire afdelinger på
CF-kasernen. Der var ikke alt det
løberi, som der er i dag. Nej, man
lavede eksercits ude på garagepladesen, og så var der bagefter march
ud ad byen. Man marcherede 4 og
4 ved siden af hinanden, i alt ca.
40 mand ude på kørebanen med
delingsføreren inde på fortovet.
Kommandoråbene lød: »Et-to-etto.«
Vi drenge i skolegården fandt så
på at lave heppekor, når mændene
kom forbi. Vi råbte: »Et-to-ettotoetet-to«, hvorpå alle faldt ud af fod
slag. Delingsføreren skreg af raseri,
og vi knægte skreg af grin.
I vinteren 1955-56 blev min far
ansat civilt ved Teknisk Tjeneste.
Han blev senere uniformeret værk
stedsassistent, men døde i decem

ber 1976, fire måneder før han
skulle pensioneres.
Siden min fars ansættelse har jeg
således haft min næsten daglige
gang på kasernen, og jeg har derfor
mange minder fra stedet.

Kasernens

J.E. Nørregaard

sociale liv

Dengang, hvor der ikke var noget,
der hed at trække frinummer, lå de
værnepligtige inde i 12 måneder.
Man boede på kasernen og skulle
være på sit kvarter senest kl. 22.00,
medmindre man om lørdagen havde
fået nattegn til kl. 24*00.
Hvert efterår kom programmet
fra Statens Velfærds tjenes tes film
forevisninger, der løb af stabelen i
løbet af vinteren. Det var hver tors
dag kl. 20, at der blev der vist film
i garage 8. Der var gerne ca. 100 vær
nepligtige samt befalingsmænd og
deres familier, og alle havde varmt
tøj og tæpper med. De store 16 millimester spoler blev kørt af korps
mester P. O. Nielsen fra det mobile
operationsrum. Det var film af me
get høj kvalitet, såsom »Ærens
Pris«, »Qivitok«, »Café Paradis«,
»Don Camillos lille verden«.
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Til jul kom vi børn hvert år til
juletræ, Befalingsmændene samledes
med deres familier i messen 2, eller
3. juledag. Så blev der danset om
juletræet og sunget, og vi børn fik
allesammen flotte gaver fra Mester
foreningen. Hen på aftenen drønede
vi rundt på gangene overalt på ka
sernen og legede. Det måtte vi selv
følgelig ikke, men de voksne havde
travlt med at træde dansen på mes
sens bonede parketgulv,

Ungarnskrisen
Efteråret 1956 glemmes aldrig. Den
kolde krig var lige ved at blive varm
på grund af Ungarnskrisen, Kaser
nen sendte sin første virkelig store
indsats af sted. Der var højeste
alarmberedskab på alle kaserner og
naturligvis også her i Hillerød. Hel
digvis boede vi så tæt på kasernen,
at min far fik lov til at sove der
hjemme.
Fjernsyn havde næsten ingen, så
Mesterforeningen lejede et fjersyn
til Ungarnsudsendeiserne. Så sam
ledes alle om fjernsynsapparatet i
messen lørdag efter lørdag.

ØGENAVNE

Alle befalingsmændene havde øge
navne, eller måske skulle man sna
rere kalde det kælenavne. Kolonne
chefen i 1950’erne hed Sørensen.
Han talte meget lidt og meget lav
mælt, og han blev derfor kaldt
Stillesøren.
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Korpsmester Sørensen, der var
blid og vellidt, havde et taleorgan,
som Carl Ottosen fra soldaterkamme-ratfilmene efterlignede.
Han blev kaldt Gavesøren.
Korpsmester Folmer Hansen,
der senere blev depotbestyrer i
Esbønderup, fik navnet Folmer
Frihavnssvømmer. Han havde nem
lig modtaget tapperhedsmedaljen
for at have reddet en person fra
drqknedøden i Københavns Fri
havn.
En værkstedsassistent, der hed
Thomsen, havde en fysiognomisk
stærk lighed med en diktator i
Afrika, og han blev derfor kaldt
Tjombe.
Engang kørte en nyudnævnt
korpsmester Petersen af sted med
en flok værnepligtige på ladet af en
af de gamle Chevroletter fra før kri
gen. På Carlsbergvej omtrent ud for
By skolen punkterede det højre for
hjul. Den nye korpsmester ville vise
de unge, at det kunne man sagtens
selv klare. Der var skøn sommer
sol, så de værnepligtige lejrede sig
i græsset og tog solbad, røg og hyg
gede sig. Efter en time måtte Pe
tersen sveddryppende opgive og
kaldte værkstedet til hjælp. Værk
mester Larsen ankom med en hjæl
per og skiftede straks hjulet. In
den han returnerede, så han dog på
en enkelt af de solbadende og
sagde med et blink i øjet: »Mig be
kendt er De jo udlært lastvogns
mekaniker og ved udmærket godt,
at hjulboltene på højre side har

Sygehuset pa

Søndre Banevej,
formentlig
omkring 1940.

Her flyttede
Civilforsvaret
ind i /951.

Foto: Privateje

linksgevind.« Fra da af hed Peter
sen Dummepeter.
Min far, Ole Nørregaard, som
noterede hver eneste møtrik og
skrue, der blev udleveret på værk
stedet, blev kaldt Skriverole.
Ingen ønsker tiden tilbage. Hel
ler ikke kaserneånden dengang med
skilderhuse, stålhjelme, støvle
tramp og hovedløs disciplin. Allegevel tror jeg, at de, der arbejdede
på kasernen dengang havde samtne
holdning, som dem, der færdes i
dag [2OOI]: Jeg var ansat ved
Beredskabcenter Nordsjælland på
Sdr. Banevej i mere end 25 år. En
rigtig god arbejdsplads.

Efterskrift
I I883-I884 opførtes Frederiks
borg Sygehus på Søndre Banevej.
Det var i funktion som sådant, ind

til det nye Frederiksborg Amts Cen
tralsygehus blev taget i brug i 1943»
Fra I95I blev de forladte bygnin
ger på Søndre Banevej overtaget af
Civilforsvaret. Da Civilforsvars
korpset i 1993 ændrede navn til
Beredskabskorpset, blev CF-kasernens officielle navn Beredskabs
center Nordsjælland. I forbindelse
med en omstrukturering i 2002
flyttede BRCNS - Beredskabscenter
Nordsjælland - til Birkerød, og In
denrigsministeriet satte derfor byg
ningerne til salg. Hillerød Kom
mune købte ejendommen og videresolgte den i 2004 til udviklingsselskabet
Keops Development. De gennemgri
bende renoverede bygninger lance
res nu som en erhvervsejendom
under navnet Hillerød Port, der
naturligvis henviser til Søndre Bane
vej som indfaldsvej til bymidten fra
sydøst.
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Falleshuset og
noget af bebyggel

sen set fra vejen.
Foto: Erling
A askilde
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Årets Hus 2006
Lørdag den 19* august 2006 blev
Arets Hus i Hillerød kåret for 20.
gang. Prisen gik til denne gang
Seniorbofælleskabet Egebakken i
Nødebo, som består af 29 ejerboliger.
Foreningens formand, Asger
Berg, fortalte først om baggrunden
for prisen. Nogle år er prisen gået
til en historisk ejendom, der er ble
vet nænsomt restaureret, og nogle
gange - som i år - til et nybyggeri,
der er blevet opført med respekt for
omgivelserne. Den smukke bronze
plade, der er det synlige udtryk for
foreningens påskønnelse, er som
altid sponsoreret af Nykredit.
Arkitekt Jørgen Groth, der igen
i år havde været foreningens sagkyn
dige konsulent, motiverede dernæst
valget ved bl.a. at pege på den høje
kvalitet, som Tegnestuen Vandkun

sten havde lagt i byggeriet, og han
understregede netop sammenhæn
gen mellem bebyggelsen og land
skabet op til skovbrynet.
Helge S. Bek fra beboerfore
ningen takkede for prisen og for
talte historien om, hvordan den op
rindelige idé om et oldekolle for
nødebofolk havde udviklet sig til
det nuværende seniorbofællesskab.
Arkitekt Michael Sten Johnsen
fra Tegnestuen Vandkunsten glæ
dede sig også over æresprisen og
pegede på det gode samarbejde med
bygherre og medarbejdere i proces
sen frem til i dag.
Asger Berg takkede sponsorerne
Nykredit og Ristorante La Perla
samt alle dem, der har støttet inte
ressen for Årets Hus, sluttede ar
rangementet festligt med en fælles
sang, skrevet af Poul Paludan.
Indgangen til
falleshuset

Foto: Erling
A askilde
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Grønnegade set

fra Løngangsgade. Til venstre

Grønnegade 3.

Hillerød-Kalenderen 2007
Lokalhistorisk Forenings HillerødKalender 2007 viser en række foto
grafier optaget ca. 1924 af fotograf
Knud Larsen. Han var født i Ganløse i 1895 og blev uddannet som
fotograf i København. I 192 3 etab
lerede han sig i Hillerød på Jesper
vej 56, I. sal, og to år senere flyt
tede han med familien til Slangerup,
hvor han i 1925 åbnede sin nye for
retning på Kongensgade 19- Her
boede han frem til sin død i 1983*
Fordi Knud Larsen især forbin
des med Slangerup, er hans Hillerød-fotos mindre kendte. Enkelte
har dog været trykt som postkort.
Kalenderens 12 fotografier kan
ses som øjebliksbilleder fra en rund
tur i Hillerød - fra Nyhuse i vest
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igennem gaderne i bymidten ud til
Københavnsvej og Kirsebærbakken
i øst. Meget større var byen ikke
dengang. Fotografierne supplerer
fint de samtidige Hillerød-fotografier af Hugo Matthiesen. Knud
Larsens billeder har et charmerende
hverdagspræg med mennesker på
gaderne, børn og unge, voksne og
gamle. Der er automobiler, heste
vogne, cykler og trækvogne. Det
er snarere gråvejrs- end solskins
billeder, og man ser detaljer som
vejbelægning, telefonpæle, rende
stene og butikkernes udhængs
skabe og automater.
Kalenderen kan købes hos by
ens boghandlere og i Bibliotekets
Infobutik og koster 99,50 kr.

Bognyt
Steffen Heiberg, red., Christian 4*
Frederiksborg, Aschehoug
2006. 328 sider, kr. 299.
Renæssanceåret 2006 har også af
født sin lokale bog i form af denne
store coffee table-bog, som man
kalder genren. En bog på godt to
kilo, som er blevet udgivet i for
bindelse med Frederiksborgmuseets efterårsudstilling, og som
måske også indimellem kan være
ganske tung i andre betydninger.
Som læser føres man igennem 17
artikler af 17 forfattere, der primært
fortæller om forskellige sider af
slottets bygningshistorie, interiø
rer og udsmykning på Christian 4*s
tid. Et par artikler drejer sig om
Neptunspringvandet, mens omgi
velserne, Badstuen og Sparepenge
dernæst får deres kapitler. Endelig
sluttes med en artikel om portræt
ter af Christian 4. og et par artik
ler, hvor slottet og dets arkitektur
sættes ind i et bredere arkitektur
historisk perspektiv. Selv om
mange af artiklerne måske snarere
hører hjemme i et specialtidsskrift
end i en umiddelbart så bredt ori
enteret udgivelse, er det en uom
gængelig bog for alle, der interes
serer sig for slottets arkitektur og
bygningshistorie. I forhold til Jan
Steenbergs Christian IVs Frede
riksborg fra 1950 - dengang sta
vede man kongen med romertal og

er der megen ny viden og nye per
spektiver at hente. På den anden
side havde Steenbergs bog meget
om livet ved slottet, som den nye
bog ikke beskæftiger sig med/ frem
drager - mest er der her at hente i
Søren Mentz’ kapitel om konge
slottets landbrug. Mangelen på et
samlet personregister opleves som
et minus for den, der efterfølgende
vil finde rundt i den. Alt i alt er det
en flot bog, der dog typografisk
skæmmes lidt af de mange »hore
unger« og allermest af den katastro
fale spejlvending af helsidesbilledet
på side 11, som ingen sikkert ærg
rer sig mere over end redaktøren.

Af
Asger Berg

Kirsten Baunegaard, red., Hillerød
1945-2006, udgivet af Hillerød
Kommune, 2006. 528 sider, kr.

299.
Den længe imødesete nye Hillerødbog udkom kort tid før jul i et op
lag på ikke mindre end 5.000 ek
semplarer. I bogen er der samlet en
lang række artikler, skrevet af godt
70 forfattere og dækkende mange
områder af byens historie fra 1945
og frem til i dag. Bogen er gennem
illustreret, og takket være et omfat
tende stedregister og personregister
vil den utvivlsomt kunne finde stor
anvendelse som opslagsbog i årene
fremover.
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Kulsvierne
Arkivleder Birthe Skovgaard
fortæller om kulsviernes liv på egnen omkring Hillerød
Lørdag den 27♦ januar 2007, kl. I4.OO i* Kedelhuset
Gratis adgang

Indkaldelse til generalforsamling
Lokalhistorisk Forenings ordinære generalforsamling
afholdes tirsdag den 27* marts 2007, kl. 19*00 i Kedelhuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen vil der være et arrangement, se pressen.

En sten ved Store Funkedam
Ved Funkevej og Gi. Frederiksborgvej i Funkevang ligger Store Funke
dam. Ved dammens nordøstlige side,
ca. 20 meter fra vandkanten, står der
en sten, hvorpå der er indhugget bog
staverne »C. I.« og årstallet »1858«.
Ifølge Carsten Carstensen, Frederiks
borg Skovdistrikt, er stenen sat af
skovfoged ved Hingsterhus, Carl Jør
gensen, der havde sit virke fra 1858I90I. Sådanne sten findes der andre
af rundt om i skovene.

