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En

postkorthistorie

En lille samling postkort er duk
ket op, sandsynligvis efter et døds
bo. De fleste er postkort med mo
tiver fra Hillerød og med afsendere
i Hillerød, og kortene fortæller en
historie fra for næsten 100 år si
den. De har været sendt til en mand
ved navn »A. Heuschkel«, der i
I915-I916 opholdt sig i Rends
burg i Tyskland. Heldigvis er et af
kortene forsynet med en gul lap
papir, der angiver et spor, der kan
forfølges.

Adressaten A. Heuschkel kan
identificeres som Alfred Heuschkel,
eller med fuldt navn: Franz Her
mann Alfred Heuschkel. Han var
født 10. juni 1879 i Mollbitz,
Neustadt, i Sachsen som søn af gæst
giver Hermann Franz Heuschkel og
hustru Selma, født Buchmann. Den
19* juni I9OO kom han til Hillerød
som naver. Hans fag var malerfaget,
og først fik han ophold hos maler
mester P. Aabye i Slangerupsgade
12.1

Asger Berg
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Auktionsholder Chr. Qalberg-Olsens Kontor - Hillerød.
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Nedenstående

kort er dateret

den zo. december
19 iy

og

lyder:

»Modtag Ønsket

om en god Jul og
et godt Nytaar. -

Venlig Hilsen
Viggo Andersen«
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I de følgende år gjorde han ty
deligvis mange bekendtskaber i Hil
lerød, hvilket fremgår af postkor
tene.
Den 22. september 1907 blev
ungkarl, malersvend Alfred Heusch
kel viet i Frederiksborg Slotskirke
til pige Theodora Christine Faust,
født 14. december 1876, en datter af
malermester Axel Faust i Slangerupsgade 32. Det nygifte ægtepars adresse
angives som Slangerupsgade 13Sammen fik de børnene Selma
Marie Louise Heuschkel, født 20, juni
1908, Oskar Johannes Heuschkel, født
5. august I9IO, og Anna Christiane
Oda Heuschkel, født 5. januar
1912.

Ved folketællingen i Hillerød
den I. februar I9I6 er familien
anført som boende hos hendes
forældre, malermester H. O. Axel
Faust, Slangerupsgade 32, matri
kel 13f Men svigersønnen, maler
mester Alfred Heuschkel selv, står
anført på tillægslisten »for de af
Husets Beboere der er midlertidig
fraværende«. Her nævnes også
Rendsburg som hans midlertidige
opholdssted og endvidere årsagen
til hans fravær: »Indkaldt til tysk
Militærtjeneste«.2
Man aner her årsagen til Alfreds
Heuschkels tidlige død i den ty
ske hær under Første Verdenskrig:
Den omtalte gule papirlap medde-
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1er, at han er død i 1916. På de
postkort, som er sendt til ham fra
Hillerød tituleres han som Land
stürmer, og adressen angives som
II RD, IE 85, V Korp, 5 Abtg.,
hvilket må betyde: »2. Reserve Divi
sion, Infanterie Einheit 85,5- Korps,
5* Abteiluing«.
H an døde på lazarettet i
Rendsburg den 3. marts 1916 og
blev begravet i Hillerød den 12.
marts?

Som nævnt er postkortene sendt
fra bekendte i Hillerød. Blandt dem
kan nævnes Holger Bernild, redak
tør for Nordsjællands Venstreblad,
barbermester Adolf Julius Larsen i
Slotsgade 3 3, auktionsholder Chr.
Gaiberg Olsen på Søndre Banevej
23, brolæggermester P. Andersen på
Gasværksvej, købmand Peter Abra
hamsen på Søndre Banevej 27 og
detailhandler Fr. Marius Jensen i
Slotsgade 29»

Postkortet erfra

Marius Jensen
og dateret 16.

februar 1916, en

måned før han
dør og lyder

bl.a.: »Du er jo
en flot Soldat,

jeg haaber at

Du, trods

Bylden, har det
godt efter
Omstændighe
derne, kommer

Du snart en Tur

1 Hans fødselsdato og ankomst til Hillerød ses i Indvandrerdatabasen. Fødestedet og
forældrenes navne fremgår af kirkebogen ved vielsen i 1907, idet der her henvises til en
fremlagt konfirmationsattest, samt ved dødsfaldet. På den omtalte gule lap papir angives
hans fødested som Eisenberg i Sachsen-Altenburg.
2 Folketællingen 1916, Arkivalier Online, Hillerød Købstad, opslag 145 3-1455} Hillerød, kirkebog, 191 5-17, Arkivalier Online, opslag 187-

her op paa

Orlov«. Det

nåede han altsa
ikke.
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Annaborgs fremtid
Annaborg, som er fredet, er belig
gende Frederiksværksgade 2A, ved
opkørslen til slottets vestre port og
Fadeburslængen.
Det var amtsforvalter Frederik
Christian Brammer (1732-96), der
i 1782-83 fik opført en smuk fire
længet gård i Kalvehaven. Gården,
som fik navn efter hans hustru
Anna, født Plum (1743-183 3),
tjente både som amtstue og bolig for
amtsforvalteren og hans familie.
10

Amtet

overtager

I mange år fungerede bygningen
som amtstue, men i 1940 blev
Annaborg overtaget af Frederiks
borg Amt, som benyttede bygnin
gen frem til 1965» Under besæt
telsen blev bygningen og de gamle
ladebygninger en overgang brugt til
indkvartering af tyske soldater. Det
gik hårdt ud over bygningerne og
førte til debat om, hvorvidt byg
ningerne skulle bevares. I første

omgang blev alle bygningerne dog
fredet, men efter mange diskussio
ner fik amtsrådet alligevel lov til i
1947 at rive ladebygningerne ned
for at give plads til en vejudvidelse.
Samtidig blev parkeringspladsen
anlagt.
I forbindelse med struktur
reformen blev Annaborg den I. ja
nuar 2007 overdraget til Hillerød
kommune, som kun lejlighedsvis
har brugt bygningen til administra
tive formål, arrangementer og kur
ser, og fra årsskiftet 2007-08 blev
de kommunale medarbejdere sam
let på det nye rådhus på Trolles
minde.

Annaborg kunstmuseum?

På venstre side

Der har derefter været røster fremme
om, at bygningen kunne indrettes til
lokalt kunstmuseum, der årligt
skulle vise flere særudstillinger, eller
evt. et Trampedachmuseum med
bysbarnet, den internationalt aner
kendte kunstmaler Kurt Trampedachs værker. Men har Nordsjælland
brug for endnu et kunstmuseum?
I maj i år fik Hillerød Kunstfor
ening lov til at låne Annaborg til en
udstilling i forbindelse med Hille
rød Kunstdage, for at man kunne
få en idé om, hvordan det kunne
blive, hvis bygningen blev indrettet
som kunstmuseum. Der var delte

Annaborg,

Frederiksværksgade zA, ca.
i goo, da den

var amtstue.

Forrest stue

huset, bagved
magasin.
Herunder
Annaborg fra
gårdsiden, ca.

1910. Foto:

Carl Rathsach.
Lokalhistorisk
Arkiv.

II

A n n a borgs

stuehus set fra

havesiden,
ca. 1910.
Lokalhistorisk
Arkiv.
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meninger om projektet. Nogle var
begejstrede, mens andre fandt, at
rummene var for små og mørke og
derfor uegnede.
Og hvad med økonomien? At
drive et museum er ikke gratis, og
fagfolk med indsigt i både muse
umsdrift og økonomi har advaret
imod ideen. Da kommunen ejer
bygningen, vil anlæggelsen af et
kunstmuseum som udgangspunkt
måske ikke komme til at koste så
meget, bortset fra el, vand og
varme. Af andre løbende udgifter
kan nævnes udgifter til rengøring
og ind- og udvendig vedligehol
delse. Et mu-seum kræver desuden

lys- og kl imaanlæg, ligesom
sikkerhedsforholdne skal være i
orden. Og museet skal vel også
have en museumsinspektør?
Nordsjælland har mange kunst
museer, og den opfattelse at enhver
kommune skal have sit eget Loui
siana, er udtryk for en forældet lokal
patriotisk tankegang, mener mange.

Lejes ud
Annaborg udgør sammen med slot
tet, Indelukket, Amtmandshaven
og Slotskroen et smukt og histo
risk hele omkring Lille Slotssø.
Det er afgørende vigtigt, at der ikke

gribes ødelæggende ind i disse om
givelser, der udgør Hillerøds gamle
indgangsparti fra vestsiden. Et pro
jekt, der indebærer et nybyggeri af
et delvis underjordisk museum på
dette sted, bør bremses. Det giver
mindelser om planerne for et un
derjordisk byggeri i Kunstindustri
museets have i København, planer,
der heldigvis blev skrinlagt.

Hvilken funktion skal Annaborg
da have i fremtiden? Hillerød By
råd har besluttet, at Annaborg ind
til videre skal lejes ud, indtil man
finder en endelig løsning. Fra et lo
kalhistorisk synspunkt er det ikke
nogen dårlig idé, hvis Hillerød
Kommune viæ lejeindtægt kan sikre,
at Annaborg fortsat bliver vedlige
holdt og drevet på en forsvarlig måde.

Annaborg i dag.
Foto: Jobn
Jessen Hansen

Kilder:
Frederiksborg Amts Avis og Hillerød Posten.
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Bognyt
4/
Asger Berg
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Vibeke Dalgas, red., Et usædvan
ligt SÆRTRYK, Hillerøds fremtid.
Byplanhistoriske Noter, nr. 62,
Dansk Byplanlaboratorium, 2009.
56 sider, 100 kr.
Det interessante ved denne udgivelse
er, at byplanlægger, arkitekt Peter
Bredsdorff og stadsingeniør Arne
Mygind Sørensens artikel om
»Hillerøds Fremtid«, et kapitel fra
Hillerødbogen fra 1948, her
genoptrykkes med en indledning,
hvori byplanlæggeren, professor
Vibeke Dalgas sætter den i perspek
tiv ud fra et byplanhistorisk syns
punkt. Dermed føjer den sig til Vi
beke Dalgas’ forrige Byplanhistoriske
Note, nr. 58, hvor Hillerøds udvik
ling og byplanhistorie siden 1948
er beskrevet ved en grundig gen
nemgang af dispositions- og
kommuneplanerne og ved en per
sonlig beretning om Vibeke Dalgas’
egne erfaringer fra sin tid som by
planlægger i Hillerød. Det fremgår
af det foreliggende særtryk, som
også er forsynet med korte biogra
fier af Peter Bredsdorff og Arne
Mygind Sørensen (ved Jens Johan
sen), at Hillerød med Peter Bredsdorffs arbejde i 1948 har været
planlægningsmæssigt på forkant
med udviklingen inden for byplan

lægning. For den byhistorisk inter
esserede læser giver de to velskrevne
og velillustrerede »noter« fra Dansk
Byplanlaboratorium et virkelig godt
overblik over Hillerøds udvikling i
1900-tallet.

Flemming Rune, Gribskov. Forla
get »Esrum Sø«, 2009. To bind,
736 sider, samt kortbog, 450 kr.
Flemming Runes Gribskovbog här
allerede været omtalt og rost vidt og
bredt i snart sagt alle medier, og den
har ligget på boghandlernes best
sellerlister. Som anmelder må man
da også tage hatten af for den be
tydelige indsats, der her er gjort,
både fra forfatterens side og fra
forlæggerens, Niels Richter-Friis.
Resultatet er med rette og i mange
henseender blevet kaldt et storværk
om den nordsjællandske skovs na
tur- og kulturhistorie. Omfangs
rigt, grundigt og overdådigt illustre
ret. Spændende at læse, godt at
slå op i. Vist kan man finde tryk
fejl, og vist kan man undre sig
over nogle af stofprioriteringerne,
men i den lokalhistoriske sam
menhæng kan man alt i alt kun
glæde sig over denne imponerende
udgivelse.

Generalforsamlingen 2009
Lokalhistorisk Forenings ordinære
generalforsamling blev afholdt tirs
dag den 10. marts 2009, kl. 19*00
i Kedelhuset.
Efter generalforsamlingen i
marts 2008 konstituerede bestyrel
sen sig med Asger Berg som for
mand, Inge Elsøe som næstfor
mand og kasserer og Eva HolmNielsen som sekretær. Herudover
består bestyrelsen af Henrik Selsøe
Sørensen, Mona Petersen og Ivar
Berg-Sørensen.
Arets Hus, som er blevet en fast
institution i kommunen, skulle i
2008 kåres for 22. gang. Der kom
mer altid mange forslag, både om
ældre og nyere ejendomme, ikke
kun fra Hillerød by, men også fra
omegnen. I 2008 var det Det gamle
Sygehus på Sdr. Banevej, der blev
kåret - et glimrende eksempel på
genbrug af en markant byejendom,
der som bekendt har gennemgået
et omskifteligt liv, inden det blev
til erhvervsejendommen Hillerød
Port.
I det forløbne år er der som sæd
vanlig udgivet 3 numre af medlems
bladet, som er bestyrelsens vigtig
ste kontakt til medlemmerne. Som
sædvanlig har vi fået en del posi
tive tilbagemeldinger fra både

medlemmer og andre om både ind
hold og form.
I år 2000 udsendte vi et særnum
mer af medlemsbladet med et kom
plet navneregister dækkende alle ar
tikler tilbage til starten i 1986 - et
register, som også ligger i digital
form på vores hjemmeside. Det er
efter vores mening et meget nyttigt
redskab for lokal- og slægtshi
storisk interesserede, og Aase Han
sen fra bestyrelsen er nu gået i gang
med en opdatering af registeret fra
2000 og frem mod i dag.
Hillerød-Kalenderen 2009 var
med billeder fra Hillerød for ca. 50
år siden, og vi havde stor glæde af
samarbejdet med Lokalarkivet i Alsønderup, hvis store samling af fo
tograf Rubæk Hansen-billeder er en
guldgrube for netop disse årtier.
Hillerød Postens John Jessen Han
sen stillede det sjove billede af stor
ken på slottet til rådighed for kalen
derforsiden.
Vi er i gang med tre større pro
jekter, som forhåbentlig munder ud
i bogudgivelser: Finn Reindahls
manuskript Kvindeskæbner i Hil
lerød I767-I817, som bygger på
arkivstudier om kvindeliv for 200
år siden; Mogens Selsøe Sørensens
fotografier fra I96o’ernes Hillerød,

4/
Eva HolmNielsen
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som gengiver gadebilleder og huse fra
før den store sanering i IÇéO’erne; og
endelig har foreningen planer om at
markere et hundredeårs)ubilæum in
den for Hillerøds atletik i 2011.
Det er Ivar Berg-Sørensen fra besty
relsen, der i samarbejde med enkelt
personer og foreninger indsamler
beretninger og materiale med hen
blik på en bog.
I 2008 blev der afholdt 6 arran
gementer, hvilket er lidt flere, end
vi plejer.
På vores velbesøgte generalfor
samling i marts holdt skovløber
Carsten Carstensen et spændende
foredrag om Gribskov og de histo
riske spor i skoven. Den 13. april
havde vi stor succes med endnu en
bustur til omegnssognene. Denne
gang besøgte vi Hammersholt,
Brødeskov, Nr. Herlev, Freerslev,
Uvelse og Gørløse. Den 14* august
var der ca. 75 deltagere til byvan
dringen igennem Helsingørsgade
fra Jægerbakken til Torvet med for
eningens formand, Asger Berg, og
Ole Petersen. På kulturnatten den
26. september stod Asger Berg for
en aftentur ad søstien fra Jæger
bakken til Torvet under overskrif
ten »Helsingørsgade på vrangen«.
Den 25» oktober viste Kaj Fjellerad
tre af sine film fra Hillerøds søer
og fortalte om sit arbejde med at
optage dokumentarfilm, og på Ar
kivernes Dag i november lancerede
Ivar Berg-Sørensen fra bestyrelsen
projektet Hillerøds atletikhistorie,
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som var meget velbesøgt og udbyt
terigt.
Bestyrelsen lagde på generalfor
samlingen op til en vedtægtsæn
dring, som naturligvis skulle be
handles på en ekstraordinær gene
ralforsamling. Vores forslag var, at
§2c blev ændret, således at den hid
tidige formulering »at støtte det
lokalhistoriske arkiv i Hillerød
Kommune og øge kendskabet til
og interessen for arkivets arbejde,
især vedrørende indsamlingen af
mere materiale i samarbejde med
Nordsjællands Folkemuseum og
Museumsforeningen« skulle erstat
tes af en bredere formulering: »at
øge kendskabet til og interessen for
lokalhistoriske arkiver i Hillerød
Kommune, især vedrørende ind
samlingen af mere materiale, samt
at samarbejde med Folkemuseet og
Museumsforeningen.« Videre, at
sidste sætning i §8 stryges: »Lede
ren af Lokalhistorisk Arkiv delta
ger i bestyrelsesmøderne uden
stemmeret.« Og endelig, at sidste
sætning stryges i § 11 : »Eventuelle
midler tilfalder det lokalhistoriske
arkiv for Hillerød Kommune«.
Vedtægtsændringerne, som blev
foreslået, vil betyde, at Lokalhisto
risk Forening som hidtil vil arbejde
med arrangementer, udgivelser,
Arets Hus osv. Det gælder også
støtte til Lokalhistorisk Arkiv,
altså at skabe interesse for arkivets
indhold og at bidrage til indsam
ling af materiale osv. Men det be-

tyder også, at Lokalhistorisk For
ening stilles friere i forhold til kom
munens andre lokalhistoriske sam
arbejdspartnere. (Se iøvrigt bestyrelsens
beretning i sin helhed på foreningens
hjemmeside: www.lfhk.dk.)
Kassereren Inge Elsøe gennem
gik regnskabet og oplyste, at for
eningen dags dato havde 254 med
lemmer.
Eva Holm-Nielsen, Mona Pe
tersen og Ivar Berg-Sørensen blev
genvalgt til bestyrelsen, medens
Aase Hansen og Peter SchmaltzJørgensen blev genvalgt til hen
holdsvis I. og 2. suppleant. Tage
Wiuff, som har været foreningens
revisor igennem mange år, ønskede
ikke at genopstille. I stedet valgtes
Poul Bønsøe. Hans Henrik Ege
blad Christoffersen blev genvalgt til
revisorsuppleant.
Bestyrelsen havde indstillet, at
kontingentet forblev uændret for
2009, 125 kr. og 75 kr. for pen
sionister og studerende, hvilket
blev vedtaget.
Efter generalforsamlingen for
talte historikeren Bjørn Verstege,
foreningens tidligere formand, om
sider af Hillerøds historie i årene
1940-45 og om sin formidling af
historien i bogform og på inter
nettet.
Efterfølgende konstituerede be
styrelsen sig uændret med Asger
Berg som formand, Inge Elsøe som
næstformand og kasserer og Eva
Holm-Nielsen som sekretær.

Lovændringer
Lokalhistorisk Forenings ekstra
ordinære generalforsamling blev af
holdt tirsdag den 21. april 2009,
kl. 19*00 i Kedelhuset, hvor føl
gende vedtægtsændringer blev en
stemmigt vedtaget:
§ I : Foreningens navn er »Lokal
historisk Forening i Hillerød Kom
mune« er ændret til: Foreningens
navn er »Hillerød Lokalhistoriske
Forening«
§2: Foreningens formål er: »at
støtte det lokalhistoriske arkiv i Hil
lerød Kommune og øge kendskabet
til og interessen for arkivets arbejde,
især vedrørende indsamlingen af mere
materiale i samarbejde med Nordsjæl
lands Folkemuseum og Museums
foreningen« er ændret til: »at udbrede
kendskab til og vække interesse for
Hillerød Kommunes historie, samt at
støtte indsamling og bevaring af rele
vant materiale, fortrinsvis i samar
bejde med Lokalhistorisk Arkiv i Hil
lerød og Folkemuseet«.
§8: »Lederen af Lokalhistorisk
Arkiv deltager i bestyrelsesmøderne
uden stemmeret«. Denne sætning
blev slettet.
§11: »Eventuelle midler tilfalder
det lokalhistorisk arkiv for Hille
rød Kommune« blev ændret til:
»Ved foreningens opløsning overfø
res formuen til andet lokalhistorisk
arbejde efter den opløsende general
forsamlings beslutning«.
På de følgende sider er forenin
gens love gengivet i sin helhed.
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Hillerød Lokalhistoriske Forenings Love
Revideret den 21. april 2009

§I .

Foreningens navn er »Hillerød Lokalhistoriske Forening«.
§2
Foreningens formål er:
- at styrke interessen for og kendskabet til især den lokale historie ved bl.a. foredrag, ud
stillinger og ekskursioner samt at søge udforskningen af lokalområdets fortid fremmet.
- at stimulere interessen for og værne om historisk og æstetisk værdifulde bygninger og
miljøer og i denne forbindelse yde støtte og rådgivning til bl.a. ejere af bevaringsværdige
bygninger.
- at udbrede kendskab til og vække interesse for Hillerød Kommunes historie, samt at støtte
indsamling og bevaring af relevant materiale, fortrinsvis i samarbejde med Lokalhistorisk
Arkiv i Hillerød og Folkemuseet.

§3
Enhver interesseret kan optages som medlem mod at betale et af generalforsamlingen fastsat
kontingent. Optagelse sker ved henvendelse til kassereren. Hvert medlemskab giver ret til en
stemme for den, hvis navn er anført i medlemslisten. Medlemmernes husstand har ret til at
deltage i møder, udflugter og andre af foreningens arrangementer.

§4
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afhol
des hvert år i løbet af marts måned, idet bestyrelsen indkalder hertil med mindst tre ugers
varsel. Indkaldelsen sker via medlemsblad, evt. ved brev til medlemmerne. Ekstraordinær
generalforsamling afholdes efter samme indkaldelsesregler som ovenfor, når bestyrelsen fin
der anledning dertil, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt fremsætter begrundet anmod
ning herom til formanden. I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelsen ske senest en måned efter
anmodningens modtagelse.
§5
På generalforsamlingen skal bestyrelsen:
a) aflægge beretning for det forløbne år.
b) fremlægge det reviderede regnskab til godkendelse.
c) fremsætte forslag til kontingent for det kommende år.
d) lade foretage valg til bestyrelsen samt valg af 2 suppleanter, I revisor og I revisorsuppleant,
e) lade sådanne forslag behandle, som er kommet formanden i hænde senest 14 dage i forvejen.
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Generalforsamlingen vælger dirigent efter indstilling fra bestyrelsen. Der føres en kort beret
ning over mødet til protokols. Beslutninger træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer,
hvor intet andet er fastsat. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Kun punkter, der er
optaget på dagsordenen, kan bringes til afstemning. Generalforsamlingen er beslutnings
dygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Vedtagne forslag indføres ordret i
protokollen. Protokollen underskrives af dirigenten og af formanden.
«
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§7
Bestyrelsen består efter eget skøn af indtil 7> dog mindst 5 medlemmer, som vælges af
generalforsamlingen for 2 år. Består bestyrelsen af 6 med lemmer, er halvdelen på valg hvert
år. Er der 5 eller 7 medlemmer, er i lige år henholdsvis 2 eller 4 på valg, i ulige år 3. Genvalg
kan finde sted.
§8
Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstmand, kasserer og sekretær. For større projek
ters vedkommende kan bestyrelsen delegere kasserer- og revisorfunktionerne til advokat,
hhv. statssut. revisor. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over
sine forhandlinger. Protokollen underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet.
Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse eller efter anmodning af et af de
andre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstfor
mand samt yderligere mindst 2 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er for
mandens stemme afgørende.
§9
Til at forpligte foreningen udadtil kræves underskrift af formanden og kassereren. Kasseren
er dog berettiget til på foreningens vegne at modtage og kvittere for alle indbetalinger og at
betale de af bestyrelsen godkendte udgifter.

§10
Ændring af foreningens vedtægter kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de
afgivne stemmer.

§u
.
.
Opløsning af foreningen kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne
stemmer. Bestyrelsen er dog pligtig at fungere videre til foreningens økonomiske situation er
opgjort og afsluttet. Ved foreningens opløsning overføres formuen til andet lokalhistorisk
arbejde efter den opløsende generalforsamlings beslutning«.
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Årets Hus 2009
Overrækkelsen af æresprisen ventes at ske i oktober.
Følg med i Hillerød Posten

Hillerød i

gamle postkort

Lørdag den 10. oktober kl. I4.OO-I6.OO i Kedelhuset, Fredensvej I2B
Lennart Weber fortæller om at samle på lokalhistoriske postkort og viser
billeder fra sin store samling. Publikum er velkommen til selv at tage
gamle Hillerød-postkort med

Brødeskov Lokalhistoriske Forening
Brødeskov lokalhistoriske Forening er stiftet den 3. marts i år. Arbejdsgruppen bag har
siden 2000 haft et tæt samarbejde med Hillerød Lokalhistoriske Forening og ønsker nu at
blive godkendt af Hillerød kommune til permanent lån af lokale til eller støtte til et sådant
til brug for indsamling og formidling af den lokalhistoriske viden.
Formand er historikeren Anders Bohn, næstformand Svend Erik Pedersen og kasserer Val
borg Sandberg.
Foreningens adresse er Enghavegårdsvej 28, Nr. Herlev, 3400 Hillerød.
Tlf. 4826 0304* Email SABohn@vip.cybercity.dk

HUSK AT BETALE KONTINGENT GIROKORT ER UDSENDT!

