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Guldsmed O. C. Jensens

I 150 år har slægten hæget om Ole
Christian Jensens stambog fra Hil
lerød. I denne artikel skal der for
tælles om den lille bogs indhold og
ikke mindst om dens forfatter, der
var guldsmed, folketingskandidat
og redaktør og levede 1809-1872.
I sin samtid var han ugleset - i dag
fortjener han at blive rehabiliteret.
Han var født i Frederiksværk - den
gang hed det „på Frederiksværk“
- men boede og virkede fra 1832
i Hillerød.
Bogen giver et interessant tids
billede fra det spæde danske demo
kratis første tiår i Hillerød. Dens
optegnelser omfatter 52 hånd
skrevne sider. Fra 1851-1859 har
O. C. Jensen skrevet, først om sin
slægt og siden om sit eget liv. Be
retningen er for størstedelen skre
vet i I852, og derefter videreført
i notatform, når der skete noget
bemærkelsesværdigt i guldsmedens
liv. I bogens slutning har en søn vi
dereført en liste over guldsmedens
efterkommere.1
I første del af stambogen med
deler guldsmed Jensen i faktuel
form, hvad han ved om sin slægts
baggrund, støttende sig på sin fars
notater. Jensen var født den 16.
februar 1809 på Carlsgave syd for
Frederiksværk som yngste søn af

stambog

Jens Jensen, kanondrej ermes ter på
Frederiksværk. Ole Christian Jen
sen gik i skole i Frederiksværk, det
sidste år dog i Brederød, og blev
konfirmeret i Kregme som 14-årig.
På det tidspunkt havde han allerede
været i lære i to år hos guldsmed
Poul Johan Agerlin i Frederiksværk.
Siden fortsatte han sin læretid i
København, hos guldsmedemester
Jørgen Sivertsen på Christianshavn,
og blev udskrevet som svend i 1828.
Efter at have tjent som feltartillerist
under det borgerlige artilleri vendte
han tilbage til Frederiksværk i 1830
og arbejdede som guldsmed.
Den I. november 1832 flyttede
han til Hillerød, gjorde mester
stykke i juni I833 og fik borgerskab
som guldsmed den I. september
I835* Han boede først som ungkarl
i Slangerupsgade No. 179, „hos
Guldsmedeenken Madam [Sophie
Hedevig] Hansen i Gaden ud ad
Vejrmøllen i Hillerød inde i Krogen
ved Siden af Kjøbmand Winnekens
Enke.“
I november 18 3 3 var han blevet
gift med Marie Sophie Ingelstrøm,
der også stammede fra Frederiks
værk. De flyttede ind i Slotsgade
No. 6 (ved Fisketorvet), i en lejlig
hed hos garvermester Hans Hansen.
Her blev de boende de følgende
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II år, mens familien efterhånden
forøgedes med 7 børn» Huslejen
beløb sig til 6O-8O rigsdaler årligt»
I stambogen opregner O» C»
Jensen forskellige hverv, der vidner
om, at han fra begyndelsen har
interesseret sig for de offentlige
forhold i Hillerød» Fra 1835-1838
var han udpeget som fattigforstan
der» I I844 stiftede han Hillerød
Haandværksforening, blev formand
og fortsatte i bestyrelsen frem til
I85I» Fra I845 var han i tre år
skoleforstander, blev medlem af
brødtakstkommissionen og i 1847
medlem af ligningskommissionen»
I I844 flyttede familien til
Slotsgade No» 36, hvor de indtil
1848 boede til leje hos amtsfuld
mægtig Hans Christian Hübner, til
en årlig leje af 100 rigsdaler»

Politik
O» C» Jensen var politisk optaget af
den jævne håndværkers forhold og
stillede på det grundlag op imod
de privilegerede stænder» Ved det
allerførste prøvevalg i Hillerød
den 10» oktober 1849 kandiderede
Jensen på opfordring fra en kreds
af medborgere, „navnlig af Haandværkerstanden“, og holdt i den
forbindelse en tale, som blev gen
givet i Frederiksborg Amtstidende»
Heri stiller han sig til rådighed for
Folketinget, ikke som formuende
jordbesidder, embedsmand eller
„studeret folk“, men som hørende
til „Almueclassen“»2

„Min betroede Eiendom er 8 le
vende Børn,“ udtalte Jensen, „disse
ere de levende Baand, der stærkest
knytte mig til Samfundet: det er
vel ikke klingende Mynt, men de
have Vægt, thi disse og de mange
Tusinde Børns Skjæbne vil til dels
blive begrundet i de Handlinger,
den forestående Rigsdag » » » vil blive
deelagtig i»“
På skolevæsenets område gik
han ind for at forbedre de gratis,
offentlige skoler: „Omendskjønt
der er gjort meget for at bringe vort
Almueskolevæsen til hvad det nu
er, kan det dog ikke negtes, at den
Undervisning, som der gives, ikke
kan sammenlignes med hvad der paa
lige Tid kan modtages for Betaling i
de bedre Underviisnings-Anstalter;
jeg mener det derfor at være tids
svarende og ønskeligt, om der ved
Siden af Almueskolerne indførtes
Realskoler i et passende Forhold,
hvor der gaves fri Undervisning » » »“
Også fattigvæsenet trængte
ifølge O» C» Jensen til forbedring,
således at „den værdige Trængende
understøttes paa en Maade, hvorved
han ikke taber sin borgerlige Værdi,
og saaledes at hans retfærdige Æres
følelse ikke herved krænkes»“
Som håndværksmester uden
fast ejendom var O» C» Jensen klar
over, at de gældende stramme regler
for næringslivet var hæmmende og
utidssvarende, og han lovede væl
gerne at arbejde for større nærings
frihed og lighed i skattebyrden» Her
talte han af personlig erfaring, idet
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han i 1848 var flyttet ud af køb
staden Hillerød, ud til Nyhuse i
Frederiksborg Slotssogn, hvor han
boede til leje hos klejnsmed Carl
Svendsen, og i den forbindelse
måtte han i to år betale dobbelt næ
ringsskat til købstaden og ligeledes
„Vilkaarsskat“.
Med hensyn til landboernes
forhold fastslog Jensen, at han
ville slutte sig til dem, der på en
rimelig og retfærdig måde ønskede
hoveri- og fæstevæsenets afløsning
med selvejendom, ligesom han øn
skede al ulighed i hartkornsbyrderne
fjernet.

Endelig gik han ind for en
større demokratisering ved de
kommunale valg. Både valgret og
valgbarhed til borgerrepræsen
tantskab og sogneforstanderskab
skulle omordnes, så de forskellige
samfundsklasser blev mere ligeligt
repræsenteret.
O. C. Jensen opnåede ikke valg
i I849* Hans sociale engagement
førte imidlertid til stiftelsen af
Almueforeningen den 14- juni
I85O, en forening, der skulle
fremme de ovenstående politiske
standpunkter, og som formand
blev han i den følgende tid en frem-

trædende talsmand for almuepar
tiets eller bondevennernes syns
punkter
I august I852 stillede han igen
op til Folketinget, denne gang
i Frederiksværk, men blev over
trumfet af Johan Nicolai Madvig,
professor, tidligere kultusminister
og fremtrædende medlem af den
grundlovgivende rigsforsamling,
O, C, Jensen konstaterer i stambo
gen, at „Vælgerne af Bondestanden
vare for svage og villieløse** til at
følge deres overbevisning.
Endelig stillede han sidste gang
op til Folketinget, ved valgene den
26. februar 1853 og igen den 27maj samme år, og igen måtte man
konstatere, at Jensen ikke blev
valgt. Det blev til gengæld hans
borgerlige modkandidat i 3. kreds,
overlærer ved Frederiksborg Lærde
Skole Johannes Andreas Oster
mann. Jensen forklarer det med, at
der blev agiteret stærkt for Oster
mann af embedsmænd, 5. junister
og deres konsorter. Ostermann fik
356 stemmer, mens O. C. Jensen
kun fik 29 stemmer.3
Som politiker oplevede O. C.
Jensen modgang, og det gjaldt
også privat. I sin stambog fortæl
ler han om de økonomisk strenge
tider, som han mødte fra 1847-48:
„Sædepriserne steg til en foruroli
gende højde. Rugen betaltes med
15 à 18 Rbd Tønden, og de andre
Sædarter var i forholdsmæssig Priis
herefter. Jeg havde dengang 7 Børn
hjemme; daglig 10 Mennesker at

ernære, og det bare Brød kostede
mig ugentlig 5 Rbd mere end al
mindeligt. Strax oven paa Dyrtiden,
fulgte Krigsaarene, hvor mange
Næringsveje skadedes betydeligt;
min Næringsindtægt svandt herved
sammen til mindre en halvdelen
af hvad den tidligere havde været,
og børnenes Antal voxte indtil 9
levende Sjæle/*
Videre noterer han om disse år:
„Det var en haard Tid. [...] Jeg

med mine mange Børn behjalp os
og modtog ingen Understøttelse,
undtagen den Gud meddeler os i
Aanden (Kraft og Villie) til taalmodig Udholdenhed/*
Efter årene i Nyhuse flyttede
familien ved påsketid i 1850 tilbage
til Hillerød, hvor de fik en lejlighed
hos murermester Johan Christian
Svendsen i Helsingørsgade No. 146
på det nordlige hjørne af Bakkegade,
til en årlig leje på 60 rigsdaler.
I januar 1852 opsummerer O.
C. Jensen sin tilværelse sådan: „Jeg
ved, at jeg har følt megen Smerte,
og navnlig i Aarene fra 1846-47,
da det var Dyrtid og fremdeles til
Dato I852. I 1846-47 havde jeg
7 Børn Daglig at ernære ved mine
Hænder, 1848 - 8 Børn, 184950 9 Børn, I85I-52, 10 Børn!

Ole Christian

Jensens
mestermærker4
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Krigen berøvede mig det meste af
min Næring; og jeg har meget ofte,
naar vi skulde spise, ikke haft Brød
eller Penge, og se at mine Børn næ
sten halv Nøgne ♦ ♦ ♦ !“
Videre følger der dette bitre
notat i stambogen: „Den I4. Juni
I852 blev mig tilstaaet 2 Rbd
ugenlig indtil Videre, af Hillerød
Fattigkasse, hvilke jeg formedelst
Arbejdstrang, Dyrtid, samt 9 à 10
Mennesker til daglig Underhold
maatte beqvemme mig til at mod
tage. Dette var en tung Skæbne for
mig der baade kan og vil Arbejde.
Denne Understøttelse blev senere
afkortet til I Rdl. ugenlig/'
Imidlertid fik O. C. Jensen nyt
borgerskab, så han fra maj 1853
også kunne virke som høker. Fa
milien bosatte sig nu i Mørkegade
(Østergade), og i de følgende år
bedredes økonomien. Børneflok
ken voksede til 12 levende børn i
1856, men understøttelsen blev
tilbagebetalt, og guldsmeden kan
notere: „Efter April Flyttetid
har I857 har jeg ikke modtaget
nogen Understøttelse af Fattig
væsenet“.
Imidlertid var spørgsmålet om
fattighjælpen ikke slut. For O. C.
Jensen blev bekendt med, at byfo
geden, justitsråd Niels Peter Arboe
i rådstueprotokollen havde ladet
indføre, at guldsmeden ikke længere
arbejdede i professionen og desuden
nød fattigunderstøttelse. Det ville
O. C. Jensen ikke have siddende
på sig, og den 22. november 1858
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havde han indstævnet Arboe for
forligskommissionen. Arboe ind
gik på at tilbagekalde usandheden
og berigtige den i avisen, og des
uden tilbød han - som et plaster på
såret - at en af Jensens sønner, den
14-årige August, kunne få plads på
hans kontor.
I l860erne fik O. C. Jensen
luft for sine synspunkter, når han
som medredaktør skrev indlæg i
Frederiksborg Ugeblad, en avis, der
i årene 1859-1865 blev udgivet i
Frederikssund. Her forfægtede
han stadig „den jævne mands“ syn.
Familien blev boende som lejere
i Mørkegade (Østergade), i No.
IO8, frem til guldsmedens død i
I872.
O. C. Jensens eftermæle i Hil
lerød har ikke været det kønneste,
måske også fordi historien til dels
er blevet skrevet af folk med andre
politiske opfattelser.

Gjort til grin
I sygehusinspektør L. M. S.
Østergaards erindringer bliver O.
C. Jensen nærmest gjort til grin i
en anekdote fra majdagene i 1848,
da de politiske bølger gik højt i
Danmark.5 Om bondevennerne
fortæller Østergaard: „Her i Hil
lerød havde Partiet vel neppe mere
end en eneste Tilhænger eller i
det mindste kun en eneste Mand,
Guldsmed Jensen, der troede at
kunne fiske i disse oprørte Vande.
Han foranstaltede Forberedelser-

ne til et Møde, der skulde afholdes
paa Gjæstgivergaarden Skovlyst
[på Københavnsvej], og havde til
dette Møde anmodet Overretsprocuator Balthasar Christensen
af Kjøbenhavn om at komme til
Stede. Mødedagen oprandt, og
mange Mennesker kom for at
more sig. Da Timen slog, besteg
de to Herrer Trie bunen, der var
arrangeret ved, at en Vogn var sat
midt i Gaarden [...] Guldsmed
Jensen aabnede Mødet ved at
præsentere sin Lidelsesfælle ved at
sige: „Det er Herr Balthasar Chri
stensen“, - mere fik han ikke sagt,
førend hele Forsamlingen istemte
et vildt Raab ved at sige: „Er det
Balthasar Christensen, saa, aa!
- er det Balthasar Christensen.“
Folk holdt sig paa Maven og lo,
og gjentog: „Næ, er det Balthasar
Christensen.“ Guldsmed Jensen
sagde: „Mine Herrer!“ - atter af
brødes han af det samme Udraab,
og atter forsøgte han at finde
Ørenlyd, men nej, Ingen vilde
høre ham.“ Efter lang tid begyndte
folk at råbe „Kongen leve!“ og

synge fædrelandssange, og de to
talere måtte slukøret flygte ad
vejen forbi Carlsberg og ind imod
Hillerød.
I en omtale af forholdene i Hille
rød frem til begyndelsen l86o’erne
skriver Otto Andrup i 1942: „Der
kom meget Smaakævl frem, ikke
mindst fra „Almuepartiet“ med
Guldsmed Jensen i Spidsen, som
i vrøvlede Indlæg i den snurrigste,
misforstaaede Kancellistil kæmpede
„for den lille Mands Ret“ udfra
en Betragtning om, at den gode
Konge, Frihedens Giver, vilde have
det saaledes, at der ikke skulde være
Hindringer for Opfyldelsen af den
jævne Mands Ønsker.“6
På længere sigt blev det dog
guldsmed O. C. Jensens demokrati
ske og sociale grundindstilling, der
slog igennem. For så vidt var han
blot forud for sin tid. Hans egne
børn blev for de ældstes vedkom
mende håndværkere som han selv,
mens de yngste fik de frie mulig
heder for længere uddannelse, som
han havde slået til lyd for: To af dem
blev jurister og en af dem præst.

1 Stambogen er stillet til rådighed for mig af Lone Marchsteiner, en efterkommer af guldsmeden,
sammen med en utrykt beretning om ham, forfattet i 1988 af en anden efterkommer, Poul Juul
Jensen.
2 Frederiksborg Amtstidende, 1849, nr. 57, side 226-227.
’ I. Hanson, „Nogle Afsnit af et dansk Provinsblads Historie“, Fra Frederiksborg Amt, 1921,
s. 774 Gengivet efter Chr. A. Bøje, Danske guld- og sølvsmedemærker før 1870, bd. 2, 1982.
Nogle af O. C.Jensens arbejder er repræsenteret på Nationalmuseet, men museet oplyser, at
deres registrering er for ufuldstændig til at arbejderne kan fremfindes.
5 Jørgen Paulsen, „En Nordsjællænders Oplevelser i 1848“, Fra Frederiksborg Amt, 1949, s.
I Ilf.
6 Otto Andrup, Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse 1842-1942, 1942, s. 13 5.

9

Georg Emanuel Eberlins

Af

Peter
ConradtEberlin
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Major Georg Emanuel Eberlin
von Feriden (1678-1724) var en
tyskfødt officer, der blev Frederik
den Fjerdes højt betroede ingeniør,
og som satte sig tydelige spor i
Nordsjælland. Han anlagde ka
nalen mellem Arresø og Roskilde
fjord med svenske krigsfanger som
billig arbejdskraft, og plantede de
lange lindealleer i Frederiksborg
Slotshave.

slægt

Han købte i 1722 en lille
schæfergård, hvor i dag Hillerød
Amtssygehus ligger, og ved konge
lig gunst fik han sin jord forøget
med to af Kronens Vange. Major
Eberlin nedrev straks de gamle
bygninger og byggede en lyst- og
avlsgaard, som han kaldte Sandviggaard.
Major Eberlin var to gange gift,
først med Else Marie Vind (1683-

1720), der døde i barselsseng, og
anden gang med garver Dorns enke,
Mette Matthiesen (1694-1770),
en datter af den navnkundige
regnemester og klokker ved Trini
tatis Kirke, hvis navn endnu lever
i mundheldet: „Det er ikke efter
Søren Matthiesens regnebog“.
Gennem datteren blev klokke
ren stamfader til en vidt udbredt
slægt, hvis efterkommere nåede
højt op på rangstigen, og som kul
minerede med kejserinde Augusta
Victoria af Tyskland.
Major Eberlin blev kun forundt
to år på Sandviggaard, inden han
døde og blev begravet i Trinitatis
Kirke, ekskorteret af den Frederiksborgske ekskadron. Hans enke
ægtede i 1726 viceadminal Ulrich
Kaas (1677-1746), der havde væ
ret stiftsbefalingsmand i Bergens
stift i Norge og deltaget i den
nordiske krig fra 1709 til 1720.
Major Eberlins eftermand,
der skrev sig „Herre til Øluf
og Sandvig“ skal have været en
stejl og stridbar mand, men som
forresten også var en ægte Don
Ranudo, fortæller historien, „sin
tids mest fuldendte billede af
armod og hofart.“ Han døde i
hvert fald i stor fattigdom og lig
ger begravet i Nørre Herlev Kirke
under en marmortavle i sandsten
sindfatning, der beretter om hans
tvende ægteskaber og 12 børn.
Monumentet fik stenhuggeren al
drig betalt, fortsætter skildringen,
og hans enke Mette Matthiesen

levede al sin tid af at gå som snyl
tegæst hos de Store!!
Ulrich Kaas og Mette Matthie
sen havde tre sønner og en datter.
Den yngste søn, kaptajnløjtnant
Frederich Kaas faldt i fransk tjene
ste i Indien, kun 29 år gammel. En
anden søn, Ulrich Christian Kaas
blev admiral ligesom en tredie, Fre
derich Christian Kaas. Sidstnævn
tes datter Valentine ægtede grev
Christian Danneskjold-Samsøe og
grundlagde forresten Holmegaards
Glasværker. Deres datter, Louise
Sophie blev hertuginde af Augu
stenborg, og hendes søn, hertug

Mette Marie

Matthiesen,
malet afJørgen

M. Camradt,
ij66.

Det Nationalhi

storiske Museum
på Frederiksborg.

Pa modsatte side
ses Sandviggard.

U.å. Hillerød

Lokalhistoriske
Arkiv
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Frederich Christian af Augusten
borg (i 1864 kaldet „Friderich der
Achte“) var fader til Augusta Vic
toria af Tyskland, gift med Wilhelm
den Anden»
Major Eberlin og Mette Matthiesen havde imidlertid også en
datter, Christiane Margrethe Eber
lin von Feriden (1724-1792), der
blev født blot nogle måneder før
faderens død. Hun ægtede i 1752
Münster-Skriver ved Søe Etatens
General Commissoriat og senere ju
stitsråd Iohan Conradt, der tilhørte
en slægt af kobbersmede indvandret
fra Tyskland. Deres eneste overle
vende søn, Georg Emanuel Conradt
(I756-I826) blev søofficer og
gjorde flere ture med orlogsskibe
i Middelhavet. Han synes at have
bevaret et nært forhold til sine to
morbrødre, der begge avancerede til

admiraler i søetaten. Under Chri
stiansborgs Slots brand i 1794 var
han gået op i Arveprins Frederiks
værelser for at redde nogle vigtige
papirer, men omspændt af flammer
måtte han springe ud fra tredje
sal og ramte i faldet den under
liggende altan og kom således til
skade. Han søgte to år senere sin
afsked af søetaten og endte sine
dage i Helsingør som toldinspecteur med titel af søecaptain. Han
blev i 1783 optaget i adelsstanden
med navnet Conradt-Eberlin under
henvisning til morfaderen, major
Eberlin von Feriden. Siden fulgte
fire generationer af jurister i lige li
nie, en højeteretsassessor, en birkedommmer, en by- og herredsfoged,
min fader, ekspeditionssekretær i
Finansministeriet og endelig min
ringhed.

Sandviggaard blev bygget på det sted, hvor ejendommen Glarborg havde ligget. Sandviggaard var
med sine 250 tdr. land Hillerøds største ejendom efter Frederiksborg Slot. 11936 blev Sandvig
gaard indrettet til vandrerhjem, men gården blev senere nedrevet, og i 1970 opførtes på samme
sted det nuværende psykiatriske hospital, ehn
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Om „Tom“

og de andre

Nedenstående er en personlig
beretning fra besættelsesårene i
Hillerød. Den er skrevet af én, der
oplevede den lokalt organiserede
modstand mod besættelsesmagten
på tæt hold. Forfatteren er Merete
Kornerup, dengang gift med lands
retssagfører Elith Martved, der
var ansat hos overretssagfører Carl
F. Raaschou, og i øvrigt medlem
af Frihedsrådets lokalkomité for
Hillerød fra komiteens etablering
i efteråret 1944* I ægteparret Mart
veds hjem på Københavnsvej 4 kom
andre medlemmer af lokalkomiteen,
nemlig „Tom“ alias bogholder Elith
Truelsen og civilingeniør Jørgen
Poulsen. „Murer-Tonny“ optræder
også i beretningen, der er formule
ret som et personligt brev til Tom,
dateret Hillerød den 6. maj 1965*
Kære Tom.
12 5-året for tyskernes besættelse af
Danmark under den sidste verdens
krig er mangt og meget skrevet,
og sagt og set i radio og fjernsyn,
hvorved minder og tanker kaldes
til live om noget, som bandt og
gav styrke.
Derfor varmer og glæder det
én at mærke, at den kammeratligt

hjælpende hånd fra dengang stadig
er der, selv så længe efter. Tak!1
Når man, som jeg, har faet lov
til at beskæftige sig med historie
og slægtshistorie, vænnes man til
at se tilbage og derfor vil jeg prøve
at udtrykke min tak til Dem i nogle
fortidsglimt. Måske vil disse engang
kunne interessere Deres oldebørn,
og de, som jeg selv, finde glæde
ved at trænge ind i forfædrenes liv
og færden.
Det første jeg hørte om „Tom“
var, at han og én til havde ligget i
grøften nær ved Andreas Friis’s hus
på Pilevej parat til at skyde, dengang
da Gestapo søgte at arrestere Jørgen
(Jørgen Poulsen, ing., var leder af
en modstandsgruppe i Hillerød).2
Det lykkedes J.P. at springe ud ad
et vindue og flygte; om natten blev
han af Tom og flere ledsaget op til
vort sommerhus i Lynæs bakker.
Senere lærte jeg selv Tom at
kende, da vi efter sommerferien
vendte hjem til Hillerød med J. R,
og Tom dagligt kom hos os for at
aflægge rapport - Tom vidste alt,
Tom havde forbindelser, og Tom
sad i „huset“, som J. P. kaldte kon
toret hos automobilforhandler Lars
Larsen i Allégården på hjørnet af

Af

Mogens
Hansen
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Elith Truelsens
hhv. ægte og
falske legitima

tionskort. Foto:
Lasse Hansen
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Københavnsvej og Holmegårdsvej,
hvorfra man så dejligt kunne kon
trollere al trafik.
En dag ringede telefonen, og
Tom meldte at vogn nr. (?) var kørt
ned i gården lige ved siden af os.
Det var Gestapos vogn. Heldigvis
var det kun nogle bilskrammer, der
skulle udbedres hos maleren.3
Om aftenen forklædte Jørgen sig
og gik ud, dvs. han tog en anden ka
sket på og bildte sig nu ind, at han
var ukendelig. En aften kom han
straks tilbage og sagde med dyster
mine: „Tom og Gerda er ikke i deres
hjem, som synes forladt i hu og

hej."4 Med ét var vor lette frimo
dige tone borte, og dyster alvor
lå over os alle tre. Heldigvis viste
det sig senere, at det var et fami
lieanliggende, der var årsag til det
hastige opbrud.
Da tyskerne i september 1944
arresterede det danske Politi,
udfoldedes en livlig aktivitet hos
Tom, så livligt, at jeg hørte folk på
gadehjørnet højlydt diskutere det.
Det manede til forsigtighed. Der
var noget med våben og ammuni
tion, der skulle ordnes, i hvert fald
gik der pludseligt et skud af.
På falske legitimationspapirer
og sommetider uden kørte Tom
og Hilmar5 om natten ud på de
res farlige færd. Urolige fulgte vi
dem i tankerne og åndede først
op, når meldingen lød „alt vel",
eller Tom igen sad i „huset". Tom
kendte de utroligste smutveje og
kunne altid komme forbi de tyske
vagtposter.6
En nat i begyndelsen af no
vember ringede det aftalte sig
nal. Som aftalt stod jeg op og
lukkede op. Udenfor stod Tom,
kridhvid, iklædt en stor kørekappe
og et bælte spækket med pistoler: „Hilmar er taget." Gestapo havde
taget ham hjemme. Søsteren var
det lykkedes at kravle ud ad et wc
vindue og komme op til Tom.7 Ved meddelelsen blev Jørgen helt
grøn i ansigtet og var ved at kaste
op, men det varede kun et øjeblik,
så var han ude af sengen. Tom
måtte have hjælp til at flytte alle

de „kriminelle sager“ så som vå
ben m.v. - Der var dødsstraf for
at bære våben, og nu gik de to ud
for at redde, hvad de kunne, og
skjult af mørket lykkedes det dem
at undgå de patruljerende tyskere
og fuldføre deres hverv»
Aftenen efter var der møde hos
os. Tavse og alvorlige kom de en ef
ter en» Tom var meget oprevet både
over Hilmar, men også på grund
af en gårdmand, hvis gård tyskerne
havde truet med at sprænge i luf
ten: ,yi må have vore egne steder til
„vore ting“, vi kan ikke forsvare at
lade en enkelt mand med kone og
børn undgælde for det hele»“8 - Det
var som om jeg først da fattede af
hvilket stof Tom var gjort, og sådan
har han stået for mig siden» Da „Tonny“9 kom, sagde han,
at han syntes, at huset blev skyg
get, hvorfor jeg ganske stille i
mørket listede ud, ned i gården
og op bag om huset, men da jeg
ikke kunne gå op og se rundt om
hvert af de store allétræer, så jeg
ingen. Da Elith som havde været
i København og kom hjem med
det sene aftentog, sagde han det
samme som Tonny. - Det var ikke
så hyggeligt!
Om natten, eller muligvis først
næste nat, kom så den store razzia
i Hillerød, hvor så godt som hele
våbengruppen blev revet op.10
Da Gestapo trængte ind på
hotel København, hvor Tom havde
søgt tilflugt, løb han ned i kælde
ren, gemte sig i en tønde, der hel

digvis ikke blev efterset og spadse
rede så roligt ud næste formiddag.
Selv blev vi den nat vækket
ved det kendte ringesignal og jeg
lukkede op for den forskrækkede
Poul,11 en af „trykkerdrengene“, der,
da Gestapo trængte ind i familiens
hus i Bakkegade, var sprunget ud af
et vindue på I. salen. Han ville blot
advare os - og så af sted! Jørgen var
ikke hos os, han var blevet anbragt
hos Jan Steenberg, lærer ved stats
skolen. - Senere hørte vi, at Gestapo
havde været slem ved Gerda,12 som
havde søgt tilflugt i Bakkegade.

15

De, der havde undgået Gestapo,
matte nu gå „under jorden“. Af
resterne og nye modstandsfolk fik
Tom dannet en gruppe, som jeg vist

har lov til at kalde en elitegruppe;
men om dette afsnit må mere kom
petente folk fortælle.

Med venlig hilsen
Merete Kornerup
(dengang gift Martved)

1 Takken vedrører hjælp i et personligt anliggende.
2 Kunstmaleren Andreas Friis havde sin ejendom på Pilevej, hvor hans datter og svigersøn, Mette
Friis og Jørgen Poulsen, også boede. Jørgen Poulsen var medlem af DKP, en nøglefigur i den lokale
produktion af det illegale blad Frit Danmark, samt medlem af Frihedsrådets lokalkomite for
Hillerød fra dens oprettelse i efteråret 1944.1 en periode boede Jørgen Poulsen „under jorden“
hos Merete og Elith Martved.
’ Merete Kornerup boede med sin daværende mand, landsretssagfører Elith Martved på Køben
havnsvej 4, skråt overfor Allégården, hvor „Tom“ havde sit kontor som bogholder hos automo
bilforhandler Lars Larsen. I naboejendommen mod øst, Københavnsvej 6, havde malermester
J. P. Nielsen sit malerværksted i gården. I øvrigt kom der ret hyppigt Gestapo-biler i området,
for Henning Nielsen på „Tikanten“, Københavnsvej 2, var forhandler af Adlerbiler - Gestapos
foretrukne køretøj.
4 Tjenestelejlighed på 3. sal i „Allégården“.
5 „Hilmar“ var dæknavnet for arkitekt Einar Lütken, søn af konsul E. Lütken, Stutmestervej.
Einar Lütken var medlem af DKP’s amtsledelse samt af modstandsbevægelsens amtsledelse.
6 Tom var aktiv motorsportskører, og havde i 1934 og 1935 vundet danske mesterskaber. Mere
end én gang er han simpelthen kørt fra tyske forfølgere på de nordsjællandske veje.
7 Einar Lütkens søster løb fra hjemmet på Stutmestervej gennem Indelukket, op over Jægerbakken
til Allégården på Københavnsvej for at advare Tom.
8 Et våbenlager på 50 maskinpistoler samt noget sprængstof var ankommet til Hillerød Jernba
nestation fra København lørdag den 18. november 1944 og kørt til foreløbig opbevaring hos
husmand Vilhelm Jørgensen i Li. Lyngby. Det var meningen, at det i de følgende dage skulle
fordeles til modstandsgrupperne. Men allerede dagen efter blev Einar Lütken taget af Gestapo
og under tortur tvunget til at røbe gemmestedet. Vilhelm Jørgensen blev efterfølgende arresteret
og sendt i tysk KZ-lejr.
9 „Murer-Tonny“ alias Antonius Hansen.
10 Natten mellem den 21. og 22. november 1944.
11 Poul Jensen, søn af chauffør Nicolai Jensen, Bakkegade 30.
12 Gerda var Toms kone. Hun blev taget som gidsel, da Gestapo ikke fandt Tom. Hun tilbragte en
måned i Vestre Fængsel. Så blev hun løsladt, men „skygget“ af Gestapo i håb om, at hun ville
føre dem til Tom. Men det lykkedes ikke.
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COMPENIUSORGLET FYLDER 400 ÂR

Frederiksborg Slotskirkes klenodie
Compeniusorglet fylder i år 4OO
år. Det er verdens ældste orgel, der
endnu står i sin originale stand,
bygget af Esaias Compenius 160510. Han var født i 1572 og døde i
Hillerød i 1617, bvor han opholdt
sig i forbindelse med opsætningen
af orglet. Han blev begravet på den
daværende kirkegård på Torvet,
hvor der er opsat en mindeplade
ved stensætninen på Torvebakken.
Compeniusorglet var en gave til
Christian 4* fra svogeren, hertugen
af Braunschweig-Wolfenbüttel. Det
blev oprindelig anbragt i Slots
kirken på det sted, hvor det står i
dag. Men da det er et danseinstru
ment, blev det i 1692 flyttet ind
i Riddersalen. Under pietismen
i 1700-tallet gik dansemusik af
mode, og Compeniusorglet blev
flyttet til Frederiksberg Slot og
undgik derved at blive flammernes
bytte ved branden på Frederiksborg
Slot i I859.
Efter slottets genopbygning
kom det tilbage i 1868, hvor det
blev opstillet på sin oprindelige
plads på galleriet over alteret, men
det blev først for alvor taget i brug
igen omkring år 1900.
I I892 blev den 28-årige Carl
Christian Brandt ansat som orga

nist ved Slotskirken, og det var i
hans embedstid, at dette sjældne
instrument blev sat i stand.
Det var den daværende slotsfor
valter, Harald Hammelev, der tog
initiativet til istandsættelsen. Kir
kens inventar sortede under ham, og
han havde gennem årene lagt mærke
til at der blandt fagfolk var en vok
sende interesse for Compeniusorglet, og restaureringen fik for alvor
vind i sejlene, da C. M. Philbert, den
franske konsul i Helsingør, som var
uddannet orgeltekniker og i Frank
rig blev betragtet som en kompetent
orgelkender, i 1891 i en artikel be
tegnede det gamle orgel som „et af
de betydningsfuldeste Monumenter
om Orgelbygningen i Begyndelsen
af det 17* Aarhundrede “.1
Der blev afsat penge til formålet,
og restaureringsarbejdet blev udført
i sommeren 1895 af Felix Reinburg
fra firmaet Cavaillé-Coll i Paris. Det
tog to mand over fire måneder at
udføre opgaven.
Mindre end et år efter restau
reringen, viste det sig imidlertid,
at Compeniusorglet allerede havde
mistet meget af stemningen, og at
det i den grad trængte til at blive
benyttet, ellers ville både penge og
arbejde være spildt. Orglet blev at
ter stemt og gået efter, og der blev

Af
Eva
Holm-Nielsen
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truffet aftale med orgelbyggerfir
maet A. H. Busch & Sønner om
at overtage orglets vedligeholdelse
og stemning. Brandt blev desuden
anmodet om at holde øje med det
og spille på det mindst en gang om
ugen. Denne regelmæssige musi-ceren blev forløberen for de ugentlige
„torsdagskonceter“, der stadig af
holdes året rundt fra klokken 13.30
til 14*00 for Frederiksborgmuseets
besøgende.

Første offentlige koncert
Søndag den II. maj 1902 kunne
offentligheden for første gang høre
orglet benyttet. Det skete ved en
koncert, hvor organist Brandt spil
lede. Det var en meget stor begiven
hed, og folk strømmede til. Der kom
over 7OO mennesker, og Brandt fik
megen ros for arrangementet, der
musikalsk spændte fra Buxtehude
til César Franck.
Brandt fortæller i øvrigt, at
Frederiksborg Slot og museet var
et yndet udflugtsmål for kongefa
milien, som ofte kom kørende med
deres gæster fra Fredensborg. Når
Christian 9*, eller senere Christian
10., kom kørende ind i den indre
slotsgård, rejste de sig op og sagde
til kusken: „Til Kirken først!“ Så
spillede Brandt en lille koncert på
Compeniusorglet for dem.
Brandts elev og efterfølger Jens
Laumann blev ansat I. april 1926,
men havde fungeret som organist
vikar i kirken i årevis. Han skrev to
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bøger om kirkens orgler* I 1947
udkom Orgelerne i Frederiks
borg Slotskirke, og i 1955 ComPENIUSORGELET I FREDERIKSBORG

Slotskirke.

Verdensberømt
I I960 fejredes under overværelse
af kong Frederik 9* og dronning
Ingrid Compeniusorglets 350-års
jubilæum med en stor koncert med
deltagelse af Jens Laumann og Kø
benhavns Lærerkor* Ved festmid
dagen på Hotel Leidersdorff om
aftenen oplyste Laumann under
sin tale, at han havde modtaget
omkring 300 breve i dagens anled
ning, hvilket vidner lidt om orglets
berømmelse*
I Laumanns embedsperiode
valfartede mange af datidens
største orgelspillere til Hillerød
i håb om at få lov til at spille på
Com-peniusorglet, bl*a. Stokowski
og Albert Schweizer*2 Traditionen
med fremmede organisters besøg
er fortsat under Laumanns efter
følgere, Per Kynne Frandsen og
kirkens nuværende organist, SvenIngvart Mikkelsen*
Nu fylder det verdensberømte
renæssanceorgel så 400 år, og Fre
deriksborg Slotskirke valgte i sam
arbejde med Frederiksborgmuseet
at markere begivenheden med en
ugelang festival i oktober måned,
ikke kun for Compeniusorglet,
men for historiske musikinstru
menter i det hele taget*

Compenius

orglet.
Foto: Annalise

Olesen

1 Kaptajn Harald Hammelev (1826-1905) var slotsforvalter fra 1872 til sin død. Eva HolmNielsen, „Frederiksborg Slotskirkes organister i hen ved 200 år“, LOKALHISTORISK FORENINGI
Hillerød Kommunc, 2002-3, s. Ilf. - Om samarbejdet omkring Compeniusorglet mellem
slotsforvalter Hammelev og Frederiksborgmuseet i Eva Holm-Nielsen, „Demokrat i en
brydningstid“, Fra Frederiksborg Amt, 1998, s. 38 og „Den kontroversielle slotsforvalter“,
Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommunc, 2006-1, s. 9ff.
2 Borella-Hansen, „Jens Laumann og Compeniusorglet“, Frederiksborg Amts Avis, 24- november
1969.
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Lokalhistorisk Samvirke i Hillerød
Hillerød Lokalhistoriske Forening er
på vej ind i et nærmere defineret sam
arbejde med de øvrige foreninger og
arkiver i Hillerød Kommune. Initiati
vet til samarbejdsaftalen, der får navnet
Lokalhistorisk Samvirke i Hillerød og
Omegn, udspringer fra Folkemuseet,
og efter planen kan aftalen træde i kraft
pr. I. januar 2011 og ud over de nævnte
institutioner omfatte Lokalhistorisk
Forening for Skævinge og Omegn,
Alsønderup-Tj æreby Lokalarkiv & Ar
kivforening, Brødeskov Lokalhistoriske
Forening og Lokalhistorisk Arkiv på
Hillerød Bibliotek. Aftalen vil i første
omgang omfatte etableringen af et
fælles arkivregistreringssystem, nemlig
det anerkendte Arkibas 4- Systemet,
der altså vil gøre det muligt at søge i

hinandens samlinger, vil løbende blive
opgraderet og på et senere tidspunkt
lagt på internettet, så alle brugere kan
søge efter billeder og andre arkivalier.
Samarbejdet omfatter desuden
indbyrdes informationsudveksling,
faghistorisk og arkivfaglig indbyrdes
rådgivning og drøftelser om evt. fæl
les tilkendegivelser udadtil om de
lokalhistoriske vilkår i Hillerød. Hver
enkelt forening eller arkiv bevarer sin
selvstændighed, men fremover er der
mulighed for et mere intensivt samar
bejde, hvis deltagerne ønsker det. Der
vil blive afholdt samarbejdsmøder et
par gange om året, og det er et arbejde,
som Hillerød Lokalhistoriske Forening
ser frem til at deltage i.
Asger Berg

