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En

modstandsmand fortæller

Det er natten til den 22, november
1944» Jeg bliver vækket af min mor,
som står ved min seng og hvisker,
at der er tyskere inde hos Poul.
Poul er min kammerat og leder
af den kombinerede trykkeri- og
våbengruppe, som jeg er medlem
af Med ordet tyskere forstod jeg,
at det var Gestapo, som var på
spil, og at jeg måtte til vores depot
hurtigst muligt. Vi havde depot
hos min mors barndomsveninde,
Laura Rasmussen,1 som boede på

Langesvej. Der havde vi fået lov til
at opbevare duplikator og papir på
et lille loft over hendes vaskehus,
men bare ikke våben.
Men denne nat havde vi to
maskinpistoler og en pistol samt
ammunition liggende, så min første
tanke var at få flyttet disse ting, da
jeg jo ikke kendte til Poul og hans
fars skæbne. Pouls far var også grup
peleder. Hvis de var blevet taget af
tyskerne, så måtte der jo ikke være
våben i depotet.

Jens-Erik
Larsen
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Billedet på
side J viser

medlemmer af

modstandsgrup
pen, kaldet

„Drengene“.
Forreste række
fra venstre: Poul

Jensen, „Frede“,
Tonny Hansen,

„Murer-Tonny“,
som ikke var
med i gruppen,

og Jørgen Smith.

Bagvedfra
venstre: Birche
Pihl Rasmussen,
„Børge“, Jens-

Erik Larsen,

„John“, Flem

ming Petersen;
„Kaj“ og Louis
Kierkegård.
Magnus Hesdorf

er ikke med på
billedet.1 Foto:
Monsrud 1945
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Jeg kom hurtigt i tøjet, bandt
snørebåndene sammen på mine sko
og tog dem om halsen* Så fulgte
min mor mig ned i kælderen, hvor
jeg kunne komme ud til gårdsiden,
min mor låste efter mig og gik til
bage til vores lejlighed på første sal*
Jeg kom ud i gården, nu måtte jeg
være stille, lyskerne var lige i nær
heden* Jeg kom hen til Bredsdorffs
have og kravlede over plankeværket,
og et plankeværk til, så var jeg i
Lauras have* Jeg begyndte at lade
magasinerne til maskinpistolerne,
men det var koldt, og jeg frøs om
fingrene* Temperaturen var på nul
punktet, så jeg opgav det og puttede
det hele i en sæk, som jeg derefter
lagde mellem Lauras jordbærrækker*
Så fik jeg først tid til at tænke
på, hvad der var sket* Få dage før
var vores militære leder, Einar Lin
ken („Hilmer"), blevet taget ved
en stikkers angivelse og havde nu
muligvis under tortur måttet opgive
navne. Men hvad var der sket med
Poul og hans familie? Det fandt jeg
først ud af senere på natten*
Først listede jeg ud på vejen, og
da der var ro, gik jeg til Københavns
vej* Der havde jeg været få dage før
hos landsretssagfører Martved med
en besked til en anden leder, vi hav
de, Jørgen Poulsen („Thor"), men
han var ikke hos dem denne nat*
Da jeg kom ud fra huset, kunne
jeg se, at der var tyskere på Allé
gården* Her boede Elith Truelsen,
som var bogholder hos autofor
handleren, men han var gået under

jorden, så ham fik de ikke, men
Lars Larsen, som forhandleren hed,
blev ved denne lejlighed arresteret,
han var jo også med i modstands
bevægelsen*
Så gik det videre ud til Birche
på Eberlinsvej* Da jeg kom, var til
min store glæde også Poul der, og
han fortalte, at han var sprunget
ud af deres køkkenvindue, da ty
skerne bankede på døren og løbet
over gården, over plankeværket, ind
i min gård, som jeg kort tid efter
passerede, så jeg havde vist nok
været meget heldig.
Poul fortalte så, at hans far var
blevet arresteret, og det samme var
en dame, som denne nat boede hos
dem med sine to små tvillingepiger,
det tog de ikke hensyn til* Pigernes
mor hed Gerda Truelsen og var
gift med Elith Truelsen, som efter
Einar Lütkens arrestation blev ny
amtsleder*
Flemming og Magnus var også
kommet ud til Birche, så nu var vi
samlet og kunne begynde at lægge
planer for fremtiden* Pouls mor
kom til i løbet af formiddagen,
da hun havde fundet et sted at
anbringe tvillingerne, som måtte
vente en måned, inden de igen
kunne se deres mor efter hendes
løsladelse fra Vestre Fængsel*

Under jorden
Nu skulle vi jo finde steder at bo
og også trykke Frit Danmark igen
hurtigst muligt* Poul, hans mor

og Magnus ville cykle til Stenløse,
hvor de kendte en gårdejer. Jeg
foreslog Birche, at vi kunne køre
til Fredensborg, hvor jeg kendte et
par slagterbrødre, de var tvillinger
og hed Gunnar og Hans Olsen, De
havde forretning i Jernbanegade i
Fredensborg, Jeg kendte dem gen
nem min mor, som havde passet
dem, fra de blev født, og vi havde
da kontakt med dem, da min mor
kom hos dem, så længe deres mor
levede. Jeg regnede med, at de var
gode nok og ville tage imod os og
have os boende et stykke tid.

Vi fik et lille værelse oven over
deres slagtehus og stald. De var
begge ugifte og havde derfor husbe
styrerinde, som også var en god dan
sker - og lavede dejlig mad. Hun hed
Ella Larsen og var fra Havreholm.
Vi fik rigget et par senge til
og fik lidt brændsel til den lille
kakkelovn, som var der. Der var jo
lidt koldt under taget, men vi fik
varmen. Vi skulle foreløbig være der
en uge, for vi havde aftalt, inden vi
skiltes, at mødes i Funkevang ved en
lille skovsø lidt uden for Hillerød,
Nu gik dagene med at gå lidt til
Torvet under
besættelsen. I

baggrunden ses
de to bunkers.
Foto:

Stefan R. A.
Christensen

hånde i slagtehuset og gå ærinder i
byen. Vi hjalp slagtersvenden, han
havde været lærling, på den tid min
mor var her. Han hed Hans Laurits
Gudmandsen og kunne godt huske
hende.
Sidst på ugen fik vi uventet
besøg af Magnus. Han var meget
urolig og fortalte, at han troede
Poul var død, var blevet skudt, da
tyskerne lavede razzia på den gård,
de var taget til.
Vi blev jo chokerede over denne
meddelelse, men håbede, at der var
en forklaring, da Magnus „kun“
havde hørt skyderi. Men da Poul
og hans mor var væk, kunne han jo
ikke tro andet og kørte så til os i
Fredensborg.
Da tiden så var, hvor vi skulle
mødes, kørte vi til det aftalte sted,
hvor vi mødte Flemming. Så ven
tede vi bare på Poul, og præcis var
han der og kunne fortælle, at han
sammen med sin mor var flygtet til
nabogården, da tyskerne skød vildt
omkring i glæde over det, de havde
fundet, nemlig en stor tankbil, der
var kommet til gården aftenen før.
De havde ikke kunnet få kontakt
med Magnus på grund af postyr,
men nu var vi jo samlede igen. Og
nu gik turen videre til et andet møde
i Gribskov, hvor vi mødte vores nye
militære amtsleder, Elith Truelsen
(„Tom“). Efter dette møde kørte vi
tilbage til Fredensborg og genop
tog søgningen efter et nyt sted at
trykke. En bror til slagterbrødrene,
Ove Olsen, hjalp os med dette,
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han boede også i Fredensborg, i
Slotsgade. Han kendte fyrbøderen
på Asminderød Savværk, som hed
Johansen, han havde en ven, som
boede lidt uden for Fredensborg i
et lille forfaldent landsted, og her
fik vi lov til at være, så det blev
vores nye trykkested.

Trykkeriet flyttes
Da vi nu havde fundet et sted at
være, så skulle vi jo hente vores
trykkeri i Hillerød hos Laura Ras
mussen på Langesvej. Poul havde
lånt en longjohn af Hermansen,
„Hillerød Radio“, så vi var på vej.
Vi fik duplikator og papir læsset på
cyklen, og jeg gik op i haven for at
hente våbnene, men de lå ikke mere
der, hvor jeg efterlod dem. Så jeg
måtte ind til Laura og stå skoleret.
Da hun havde opdaget våbnene,
vidste hun ikke rigtig, hvad hun
skulle gøre, så hun havde begra
vet det hele i sin kompostbunke.
De havde ikke taget skade, så vi
ladede magasinerne op, de skulle
være skudklare, hvis vi stødte på
hindringer.
Vi skulle jo køre langt, men
det blev de små veje vi benyttede,
så alt gik godt, der var jo ikke så
mange mennesker ude på det tids
punkt, som vi færdedes på. Uden
forhindringer nåede vi vort mål hos
slagterbrødrene, og det var blevet
sent, så vi skiltes med aftale om at
mødes næste dag.
I løbet af ugen fik vi bragt

tingene ud til det sted, hvor vi
begyndte at trykke igen midt i
december Vi havde også ved Ove
Olsens hjælp fået nye steder at bo,
jeg blev hos slagterne lidt endnu,
mens Birche, der nu hed Børge, fik
et job som bagerikarl hos en bager
Cilius Knudsen. Det kom os begge
til gode, da vi efter lukketid måtte
spise af det brød, som ikke var
blevet solgt. Bageren havde lejet et
værelse til ham på Christoffer Bo
ecks Vej, hvor jeg tit kom på besøg.

Ny identitet
Vi havde også fået ny identitet og
nye legitimationskort, som Flem
ming havde skaffet på folkeregistret
i Hillerød, så nu havde vi fået nye
navne. Jeg kom først til at hedde
Jens Eriksen, men på to nye kort
kom jeg til at hedde John Hansen,
det ene fik jeg fra Fredensborg
kommune og det andet fra Køben
havn. Det sidste skaffede Birches
bror en dag, vi besøgte ham i
København. De boede over for et
kommunekontor, så der kendte han
folk, som kunne gøre dette. Den
tur til København kørte vi med
kystbanen, så vi ikke skulle gennem
Hillerød, men alt forløb godt.

Jul og nytår
Så blev det jul, og der blev Birche
og jeg inviteret til at holde jule
aften hos brødrene og deres hus
bestyrerinde. Denne gang sad vi i

stuen og spiste, til hverdag var det
i køkkenet, det foregik.
Jeg hjalp jo til i slagtehuset med
rengøring af tarme. Da det kneb
med at få kød nok til deres kunder,
fik jeg besked om at tænde op i
gruekedlen, og svenden spændte
hesten for vognen, og vi kørte ud til
en bonde, hvor han stak tre grise,
som blev læsset på vognen, så da
vi kom hjem, blev de skoldet i det
vand, jeg havde sat over, så slagtet
og hængt væk. Det gik altså udenom
dyrlægen, men hjalp jo mange til en
steg juleaften.
Jeg blev også en dag sendt over
på den anden side af gaden i et lille
vaskeri for at slagte en gås. Jeg fik
slagteøksen med, men da damen bad
mig være nænsom, tog jeg gåsen un
der armen og gik hjem til svenden,
som så slagtede den.
I gården hos slagterne boede en
fiskehandler, August Hansen. Han
kørte normalt fisk ud på sin trehju
lede cykel. Men da nytårstorsken
skulle ud, var der faldet så megen
sne, så han måtte låne slagterens
hest og kane, og jeg måtte med
for at holde hesten, mens han var
inde hos kunderne, den var jo ikke
vant til denne opgave. Vi var langt
omkring, først i Endrup og derfra
til Danstrup og videre til Jonstrup
og endelig til Tikøb og så hjemad
igen. Det resulterede i en rigtig gang
forkølelse og halsbetændelse.
Det var så blevet nytårsaften,
og jeg overnattede hos Birche på
en lille sofa, han havde på værelset.
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Den var ikke så lang, så jeg måtte
have benene på en stol ved siden af.
Da det ikke var blevet bedre næste
dag, gik jeg hen til vores nye ven
Johansen på Kronprinsessevej, som
skaffede mig adgang til en læge
Bidstrup, tror jeg han hed. Han
penslede mig i halsen og gav mig
nogle piller.

Våbenaflevering
Vi havde inden jul haft besøg af
Tom, som ville have de to ma
skinpistoler, som vi havde hentet i
Hillerød. Vi ville først ikke af med
dem, men han skulle bruge dem, da
Parade med
frihedskæmpere

på Torvet. Til
venstre vejrer
det engelske flag.

Foto

Stefan R. A.
Christensen
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de fleste var gået tabt under raz
ziaen, og nu skulle han samle våben
til de nært forestående modtagelser
af våben fra England, som skulle
ske på pladser flere steder i omeg
nen. Det blev så aftalt, at vi skulle
bringe dem til Egelund, godset
mellem Hillerød og Fredensborg,
på et nærmere fastsat tidspunkt.
Da nytåret var overstået, skulle
vi af sted med maskinpistolerne.
Det gik godt, vi måtte i grøften et
par gange, da der kom biler, som vi
ikke vidste, om det var fjender, men
frem kom vi. Men så var der ingen
til at tage imod, så vi ventede lidt,
inden vi kørte tilbage til Fredens

borg med uforrettet sag. Det var jo
stadigvæk sne og kulde. Våbnene
blev senere afleveret i Hillerød hos
slagter Henry Nielsen.

Papirmangel
Poul og Magnus var nu også flyt
tet til Fredensborg, Magnus til et
sted på Grønholtvejen og Poul til
en gård, der lå og stadig ligger på
Kongevejen lidt uden for Fredens
borg, så han alligevel var nær ved,
når vi skulle trykke.
Vi kom så i gang med tryk
ningen, og når vi ikke hentede
materialet i København, så blev
det sendt til os med poste restante
til Fredensborg Posthus. Når vi
hentede breve fra København, var
adressaten Karl Olufsen, og mod
sat, når vi sendte den anden vej, så
var navnet Oluf Karlsen.
Når vi havde trykt, som regel
midt i ugen, kørte jeg som jeg ple
jede til Helsingør, til en adresse i
Hestemøllestræde, navnet husker
jeg ikke mere. Og Flemming, som
nu hed Kaj, tog sig af det, som
skulle til Hillerød.
Vi manglede også papir til at
trykke på, så Flemming og Poul,
som begge var i lære på Frederiks
borg Amts Avis, vidste hvordan vi
kunne få fat på dette. Så en søndag
aften hvor vi havde været til bal på
Skovlyst Kro, og da avisen dengang
ikke udkom om mandagen, var der
frit spil hele natten, hvor de havde
tænkt, at vi kunne tage en rulle

papir, dog ikke med os, men skære
op på stedet, i den størrelse vi skulle
bruge. Så Flemming, Poul, Birche
og jeg kom ind i trykkeriet gen
nem et vindue, som sabotagevagten
havde lukket op for os.

Nyt Logi
Jeg havde nu også fået nyt logi hos
et par, som også var fra Hillerød,
jeg kendte dem dog ikke derfra,
det var slagterbrødrenes bror Ove,
som havde skaffet mig det. De hed
Harald og Kamma Larsen og boede
i Holgerhus lige ved slottet, hvor
han arbejdede som tømrer. Der
boede jeg dog kun i kort tid. De
havde meget lidt plads, så jeg måtte
sove i en „harmonikaseng “. Det var
ikke så behageligt, men jeg havde et
sted at være. Derefter skaffede de
mig et nyt logi i den røde længe på
Fredensborg Slot.
Jeg kom til at bo hos nogle rare
mennesker. Manden hed Anders Sø
rensen og arbejdede som snedker på
slottet, og hans kone hed Ingeborg.
Hos dem kom jeg til at bo resten
af besættelsen. Jeg fik deres søns
værelse at bo i, det lå lige ud til en
stor frugthave med god mulighed
for flugt, hvis det blev nødvendigt,
hvad det heldigvis ikke blev.
Jeg havde det nemt, når vi skulle
ud og trykke vores blad. Her var
nemlig en genvej gennem parken,
så jeg ikke skulle gennem byen. Det
var lidt mere besværligt for Poul og
Magnus, de havde noget længere at
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køre, men vi fik det da altid ordnet
og løst vores opgave.
Vi fik desværre ikke hjælp af
Magnus i længere tid, hans nerver
havde det ikke så godt. Han be
gyndte at se Gestapo alle steder, så
hans liv under jorden endte med,
at han af egen fri vilje måtte over
sundet til et mere trygt liv, uden
denne frygt for at blive arresteret,
og han var således heller ikke til fare
for os andre
Jeg boede godt her hos mine nye
værtsfolk, hvor jeg var lige så tryg,
som hvis jeg havde været hjemme
hos mine forældre og søskende.
Men om aftenen mødtes jeg gerne
med Birche og bagerlærlingene til
kaffe og restbrød, så vi hyggede
os sammen. Når jeg skulle i byen
om aftenen, blev jeg udstyret med
en stor nøgle til en sidedør ved
hovedporten, da der jo blev lukket
om natten, så ingen uvedkommende
kunne forstyrre os i søvnen. Ved
siden af at være snedker på slottet,
skulle Anders også på skift fyre i
varmecentralen, og det var en lidt
snavset ting, da der blev fyret med
tørv, men der var et baderum, hvor
jeg engang imellem kunne få en
dukkert.
Min yngste søster havde et job
hos en urmager og optiker i Fre
densborg, så vi blev udstyret med
briller, så vi skulle virke ukendelige.
.Men forud for dette var hun i sep
tember måned i Humlebæk og passe
hans forretning, og på dagen den 19»
september blev Politiet arresteret,
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men nogle nåede at flygte, således
kom der to betjente ind til hende
i forretningen og fik hjælp til at
undslippe.
Al togtrafik blev indstillet, så
hun kunne ikke komme hjem på
sædvanlig måde, men fik sendt
bud til vores købmand, som havde
forretning under Pouls bolig. Poul
og jeg kørte hjemmefra med hen
des cykel ad en vej, vi havde aftalt.
Vejen gik over Grønholt og Asmin
derød, og da vi kom dertil, kørte
jeg i forvejen og mødte hende. Så
sad hun på stangen på min cykel,
tilbage hvor vi mødte Poul, og så
kunne vi sammen køre tilbage til
Hillerød.
Da min søster jo arbejdede
i Fredensborg til daglig, var jeg
således i forbindelse med min far
og mor og sendte da også mit va
sketøj hjem, så jeg ikke behøvede
at få vasket hos fremmede. Selv om
mine forældre vidste at jeg boede i
Fredensborg, så kendte de ikke min
nøjagtige adresse.

VÅBENMODTAGELSE

Tiden gik nu med at trykke vores
blad, som altid kom rettidigt ud,
selv om vi måtte ligge stille i en
måneds tid. En formiddag, hvor
vi havde trykt og var på vej mod
Fredensborg, så vi de flyvere, som
var på vej til København for at
bombe Shellhuset, og som måske
kunne befri nogle af de fanger,
som sad fanget, nogle helt oppe

under taget. Vi kunne se dem fra
det hus, hvor vi havde trykkeri,
det lå lidt højt i terrænet, så vi så
næsten flyene fra oven, da de fløj
lavt ind over Esrum sø. De fløj jo
så lavt for ikke at blive opdaget af
de tyske lytteposter.
Mange af de indespærrede kom
fri, mens mange døde, ikke fanger,
men børn på Den franske Skole,
fordi et af flyene styrtede ned her,
og så troede de andre fly, at målet
var her og bombede dette sted.
Mange fanger blev jo befriet til
glæde for dem, men til stor sorg for
dem, der mistede deres børn, som
gik i denne skole.
Vi foretog også nogle små hus
undersøgelser hos de gruppeledere,
som var blevet arresteret den 22.
november, for at finde nogle af de
maskinpistoler, som de havde fået
udleveret, kort tid før de blev fan
get. Vi fandt dog ingen, enten var
de gemt for godt, eller de pårørende
ville ikke give os dem. De skulle jo
bruges ved de våbenmodtagelser,
som nu var nært forestående. Vi
var også inde hos nogle mennesker,
som havde et lille mejeriudsalg, og
der kendte damen mig og spurgte,

om min mor vidste, hvad jeg lavede.
Hun burde da have været glad for, at
vi ville fjerne det, der var jo streng
straf for at have våben, men sønnen,
som hed Arne, havde gemt det godt,
for vi fandt ikke noget.
Den første våbenmodtagelse
fandt sted - så vidt jeg husker - i
januar måned 1945* Det var koldt,
frost og sne og foregik i St. Dyre
have og havde kodenavnet „Finn“,
som man skulle lytte efter i den
danske udsendelse fra England. Den
lykkedes, så vidt jeg husker, men
stedet blev kun brugt den ene gang.

En ung mand

i færd med at
male kantstenen
på Torvet hvid.
Foto: Stefan R.
A. Christensen.

1 Frk. Laura Rasmussen var en kendt skikkelse i Hillerød. Født 6. februar 1898, i Gadevang,
Nødebo sogn, som datter af skovløber Jens Peter Rasmussen og hustru Thora Johanne født
Nielsen. Fra 1920’erne var hun husbestyrerinde for redaktør Hans Adolf Jensen, Langesvej 17»
Hillerød. Senere overtog hun huset. Da hun flyttede i lejlighed i Bakkegade 29, beholdt hun
haven ud til Margrethevej. Hun døde i 1970’erne.
2 Poul, Birche, Flemming og Jørgen var typografer, Jens-Erik møbelpolstrerlærling, Louis isenkræmmerlærling og Magnus Hesdorf herreekviperingshandlerlærling. Jens-Erik, Louis og Jørgen
havde været i patrulje sammen i FDF.

II

Kendte

Af
Henrik Selsøe
Sørensen
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navne maler for

Lions 1965

På Hotel Kronprinsen arrangerede
Lions Club i Hillerød fra den 22.
til den 25* april 1965 en kunstud
stilling, der viste, hvad 126 kendte
hillerødanere kunne præstere inden
for maleri, modellering, træskæreri
o.l. Alle kunstværkerne blev solgt på
auktion ved afslutningen af udstil
lingen og indbragte en pæn sum til
støtte for Lions' arbejde.
Her snart 50 år senere er det
interessant at se, hvem „de kendte"
var, eller hvilke af de kendte, der
havde accepteret at deltage i, hvad
der blev præsenteret som en spøg.
Dernæst kan man fundere over, hvad
der lå bag kunstværkernes navne, der
favner vidt, lige fra „Kat i vindue"
(pianistinde fru Panni Nagy) over
„Som jeg ser HAM" (lærerinde fru
Tove Skytte Knudsen) og „Hve
demark i hormonnød" (Forst. N.
Aa. Dyrbye) til „Raketaffyring i
Nevada" (forfatterindenTom Hill).
Tom Hill var pseudonym for Karen
Brunés (1893-1977), som sad i
Fredensborg og skrev de kendte
drengebøger om Davy Crockett.
Endelig fremgår det af mit
eksemplar af kataloget, hvad hvert
enkelt kunstværk indbragte. Dyreste
kunstværk blev tandlæge Jan Gra
bowskis „Krystalleidoscopia", der
indbragte kr. 550.
Desværre har jeg kun kendskab,
hvordan ét billede ser ud, nemlig
„Rågeleje strand", som min far,
civilingeniør Mogens Selsøe Sø
rensen (1920-2001) havde malet.
Grunden til, at det stadig er i fa

miliens eje, er i øvrigt, at min far
aldrig har været glad for at skille
sig af med det han lavede. Han
bød derfor på sit eget maleri og
endte med at få det hjem på væg
gen igen - men havde dog således
bidraget økonomisk til Lions. Mon
ikke pengene er gået til byggeriet af
Lions Park Plejecenter i Hillerød,
der blev igangsat den 2 3. september
1969 og stod færdigt den 28. juni
1970 med en plejeafdeling til 27
beboere og en kollektivafdeling med
seks blokke og i alt 90 lejligheder.
Samtidig med auktionen i 1965
var der lodtrækning om nogle vær
ker skænket af kendte kunstnere fra
Hillerød.
Det ville være spændende at få
meldinger fra læserne om, hvilke af
de mange billeder der stadig hænger
på væggen eller kan lokaliseres.
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Fortegnelsen over
de udstillede ma

lerier viser store
prisforskelle, som
ikke nødvendig
vis afspejler kva

liteten. Blandt
bidragyderne ses

bl.a. skuespil

lerne Adam

Poulsen og
Susse Wold
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Hillerød Lokalhistoriske Forening 25 âr

Lokalhistorisk Forening holdt stif
tende generalforsamling den 22»
april 1986 på Hillerød Bibliotek,
der dengang lå i Bakkegade. Fra
en beskeden start med godt 60
medlemmer tæller foreningen nu
ca» 240 medlemmer»
De væsentligste af de ideer og
mål, som lå foreningens stiftere
på sinde, er stadig bærende for
arbejdet» Det drejer sig om at
styrke den historiske interesse i
lokalsamfundet, stimulere inte
ressen for Hillerøds historisk og
æstetisk værdifulde bygninger og
miljøer - og endelig at samarbejde
med kommunens andre aktører
inden for museums- og arkivvæsen»
Under den første formand,
Bjørn Verstege, blev nogle af for
eningens flagskibe sat i søen, først
og fremmest kåringen af Arets
Hus og udgivelsen af den årlige
Hillerød-Kalender» Begge dele er
fortsat igennem årene frem til nu»
Som bindeled til medlemmerne
har medlemsbladets redaktion fra
starten lagt stor vægt på at bringe
stof af lokalhistorisk interesse, og
det er med tiden blevet til flere
hundrede artikler» Det komplette
navneregister til bladet ligger på
foreningens hjemmeside og bliver
bl»a» benyttet af al landsens slægts
forskere med Hillerød-tilknytning»

Ud over medlemsbladet og billedkalenderen har foreningen udgi
vet mange småskrifter og bøger om
emner som hverdagsliv i Hillerød
under besættelsen, Hillerøds gader
og veje, Hillerød Borgerstiftelse,
Slotskroen, Grundtvigs Højskole,
Hillerød Bibliotek, Ullerød Brugs
forening, Hillerød i malerkunsten,
Kvindeskæbner i Frederiksborg
m»fl» Endvidere har foreningen
stået bag udsendelsen af en række
lokalhistoriske lydbøger, genoptryk
af gamle postkort og udgivelse af
nye postkort med lokale motiver»
Bjørn Verstege blev i januar
I99I afløst som formand af Asger
Berg» Efter generalforsamlingen
i I993 afløstes han på posten af
Margrethe Krogh Sørensen, der var
formand frem til 2005, hvor Asger
Berg igen overtog formandshvervet»
Bestyrelsen består i jubilæumsåret
desuden af Inge Elsøe som næst
formand (siden 2007) og kasserer
(siden 1998), Eva Holm-Nielsen
som sekretær (siden 1991, samt
redaktør af medlemsbladet), Hen
rik Selsøe Sørensen (siden 2005),
Mona Petersen (siden 2007) og
Ivar Berg-Sørensen (siden 2007)*
Suppleanter er Aase Hansen (siden
2006) og Peter Schmaltz-Jørgensen
(siden 2007)*
Ved 25-årsjubilæet kan forenin

Asger Berg
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gen se tilbage på mange resultater,
talrige foredrag og ekskursioner
med lokalhistorisk udgangspunkt,
udstillinger i samarbejde med Hil
lerød Bibliotek og kampagner for
foreningens formål.
Jubilæet fejrede vi ved en velbe
søgt sammenkomst i Kedelhuset den
30. april 2011. Ved denne lejlighed
blev Bjørn Verstege udnævnt til
æresmedlem, og Eva Holm-Nielsen,

der som den eneste har deltaget
i bestyrelsesarbejdet i alle 25 år,
modtog en buket blomster som
tak. Der var stor opbakning fra
medlemmer, tidligere bestyrel
sesmedlemmer og sponsorer, og
vi havde den glæde, at Hillerøds
andre lokalhistoriske institutioner
deltog i arrangementet med en
præsentation af spændende bil
leder og materialer.

Generalforsamlingen 2011

Af

Eva
Holm-Nielsen
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Den ordinære generalforsamling
blev afholdt den 8. marts 2011
i Kedelhuset, og der var genvalg
til de tre bestyrelsesmedlemmer
Eva Holm-Nielsen, Mona Peter
sen og Ivar Berg-Sørensen for en
toårig periode og suppleanterne
Aase Hansen og Peter SchmaltzJørgensen for en etårig periode. I
bestyrelsen indgår også Asger Berg,
Inge Elsøe og Henrik Selsøe.,Poul
Bønsøe og Hans Henrik Egeblad
Christoffersen blev genvalgt til hhv.
revisor og revisorsuppleant. Efter
generalforsamlingen konstituerede

bestyrelsen sig uændret med Asger
Berg som formand, Inge Elsøe som
næstformand og kasserer og Eva
Holm-Nielsen som sekretær.
Den største enkeltopgave sidste
år var udgivelsen af Finn Reindahls
bog Kvindeskæbner i Frederiks
borg 1767-1817, som udkom kort
før generalforsamlingen i 2010.
Finn Reindahl fortalte om bogen
ved generalforsamlingen. Den 19april afholdtes et velbesøgt møde,
hvor forfatteren Jørgen Tved for
talte om den lokale modstands
mand Murer-Tonny, som Tved

netop havde udgivet en lille bog
om. I efteråret kom journalist Tim
Panduro og holdt foredrag om sine
Fortællinger fra graven, altså
historier på grundlag af gravsteder
på Hillerøds kirkegårde.
For 24* gang blev Årets Hus

kåret, som sædvanlig i samarbejde
med Nykredit og Hillerød Posten.
Det blev Folkemuseet, det gamle
kommunale elværk i Frederiksgade.
I 2010 udkom der som sæd
vanlig 3 numre af medlemsbladet.
Ud over foreningsmeddelelser har
bladet bragt en række artikler, som
tidsmæssigt spænder fra midten af
l800-tallet til I940’erne.
Bladets meget store navneregi
ster, der udkom som særnummer af
bladet i 2009, opdateres løbende,
og det er tanken, at det i fremtiden
med mellemrum skal lægges ud på
nettet.
Ved sidste års generalforsamling
blev udgivelsesplanerne for 2011
nævnt, herunder en bog om atle
tik i Hillerød i anledning af 100
årsjubilæet i efteråret 2011. For
eningen har søgt diverse fonde om
støtte og håber, at det kan blive en
markering, som også vil interessere
ud over de snævert atletikinteresseredes rækker, fordi atletikken bliver
sat ind i bredere ramme.
Sidste år nævntes også planen
om en udgivelse med Mogens
Selsøe Sørensens fotografier fra
1960’ernes Hillerød. Den plan
er ikke opgivet, men når det gæl
der bøger, har vi været nødt til at

sige én ting ad gangen, HillerødKalenderen 2011 havde denne gang
temaet sport - i bredeste forstand.
Kassereren, Inge Elsøe, gen
nemgik regnskabet og oplyste, at
foreningen har ca. 240 medlemmer.
Kontingent for 2011 er uændret
150 kr., dog 100 kr. for pensionister
og studerende.
Foreningen indgik i efteråret
2010 i et samarbejde med de øvrige
foreninger og arkiver i Hillerød
Kommune under navnet Lokalhi
storisk Samvirke som omfatter
Folkemuseet, Alsønderup-Tjæreby
Lokalarkiv & Arkivforening, Brø
deskov Lokalhistoriske Forening,
Lokalhistorisk Arkiv på Hillerød
Bibliotek og Lokalhistorisk For
ening for Skævinge og Omegn.
Der er enighed om tilslutning til
et fælles arkiveringssystem, Arkibas
4, som vil betyde, at man kan søge
i hinandens materiale. Fremover
vil Lokalhistorisk Samvirke også
kunne samarbejde fx omkring ar
rangementer, men vi vil forblive 6
selvstændige samarbejdspartnere.
Lokalhistorisk Forening fyldte
25 år i april, hvilket blev markeret
den 30. april 2011 med en recep
tion. Desuden var der et indslag
med Hvad er det værd - lokal
historisk set? med fokus på den
lokalhistoriske værdi af arkivalier,
billeder og genstande, som folk
havde i deres gemmer.
Bestyrelsens beretning kan i sin
helhed læses på foreningens hjem
meside: www.lfhk.dk.
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Bustur til

omegnssognene

Lørdag den 27* august, kl. 14*00 præcis, kører bussen fra parkeringspladsen
ved Fredensvej 12. Vi skal igen med veteranbussen på rundtur, denne gang
bl.a. til Nødebo og Gadevang. Der bliver et par stop undervejs, og med os
har vi guider, der kan fortælle om lokalhistorien. Forfriskninger kan købes
i bussen undervejs. Hjemkomst til Fredensvej ca. kl. 17*00. Pris 40 kr. pr.
person. Tilmelding efter princippet først til mølle til Mona Petersen på
telefon 4826 3 365/4074 7357

Sandviggård i skiftende tider
- i 300 år fra I7H-20II
Foredrag med lysbilleder ved Vibeke Dilling Tortzen
Onsdag den 2. november, kl. 19*00, i Kedelhuset

Min

barndoms

Hillerød

Ib Willumsen fortæller om sin barndom i Hillerød
i 1940’erne og 1950’erne, hvor han voksede op i Slangerupsgade
Onsdag den 16. november, kl. 19*00, i Kedelhuset

HUSK AT BETALE KONTINGENT. GIROKORT ER UDSENDT!

