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Tre uger i Hillerød 1922

I september 1922 ferierede forfat
teren Victor Krohn i tre uger i Hil
lerød. Han havde indlogeret sig i 
Helsingørsgade 23, i baghuset hos 
karetmagermester Peter Nielsen. 
Dennes husstand bestod også af 
hustruen, Kristine Nielsen, og tvil
lingerne Knud og Ellen Nielsen, 
og familien boede med have ned 
til Slotssøen.

Victor Krohn, 1859-1946, var Af
præstesøn fra Sønderjylland, havde Asger Berg

en militær uddannelse og blev efter 
sin tjenestetid ved Kastellet i Køben
havn ansat i Indenrigsministeriet. 
Som historisk og topografisk forfat
ter har han især skrevet om Kastellet 
og dets omgivelser på Østerbro.

Krohns beretning om opholdet 
i Hillerød stammer fra et manu-

3



skript, der ligger på Lokalhistorisk 
Arkiv.Ud fra en lokalhistorisk be
tragtning er hans stemningsbillede 
interessant, fordi man uvilkårligt vil 
drage paralleller til vore dages Hille
rød» Når man læser hans iagttagelser 
og tanker, må man tænke på, hvor 
meget - og hvor lidt - der er sket i 
løbet af de hen ved 90 år, i Hillerød 
såvel som i resten af verden»

Beretningen giver også i høj grad 
et personligt billede af den 62-årige 
københavner Krohn som en udefra
kommende, temmelig egensindig og 
jeronimusagtig iagttager af den lille 
slotsbys forhold»

Manuskriptet gengives i let for
kortet udgave og med Krohns egen 
ortografi» Enkelte forklarende noter 
er tilføjet»

Tanker og Stemninger Fra Et

3-Ugers Septemberophold i 
Hillerød

Hillerød! hører jeg Læserne ud
bryde i Forundring; kan der virkelig 
fortælles noget nyt fra Hillerød? Aa 
nej, maaske ikke saadan direkte nyt, 
men det gaar med Hillerød, som det 
gaar med alt, hvad der er klassisk, jo 
oftere man hører det, læser det eller 
ser det, des skønnere og herligere og 
kærere bliver det for os»

Hillerød er en guddommelig 
by, og saa er det en saa dejlig 
renlig By, maaske særlig dog kun, 
hvor Borgerne selv skal besørge 
Renholdelsen; hvor Kommunen 
derimod skal besørge den, skorter det 

ikke saa lidt, men saa har man, som 
f. eks» for Torvets Vedkommende 
baaret sig saa praktisk ad, at man 
har stillet det lidt på Højkant, saa 
at Blæst og Regn selv kan besørge 
Rengøringen»

Apropos Torvet» - Gaa en Gang 
ned og se paa Frfederik] VII's 
statue, og det vil slaa enhver, at 
han er lige ved at gaa bagover af 
Forundring over de smukke Ord, 
man har anbragt paa hans Sokkel» 
Da jeg var nede for at se paa ham, 
hørte jeg ham hviske angst til mig: 
“Hør sig mig, det kan da umu
ligt være mig, disse Ord gælder; 
har man ikke taget fejl? Jeg, som 
splittede mit kære Folk i Partier, 
da jeg begik den Letsindighed at 
underskrive Grundloven'»1

Men da jeg saa en Dag gik oppe 
i “Lille Dyrehave", stod jeg plud
selig foran en Sten med Inskrip
tionen: “Rejst af Kvinder, 5. Juni 
1915* Mand og Kvinde - Begge 
lige/Giver Lov i Danmarks Rige"»

Jeg tillod mig at “tænke" det 
uparlamentariske Ord: “Vaas!"» 
Der havde saamænd ikke behøvet 
at staa: Rejst af Kvinder, for kun 
Kvinder kunde finde paa sligt» Skal 
vi dog ikke være enige om, at det 
eneste Mand og Kvinde er hinan
den lige i, det er jo netop, at de har 
lige lidt forstand paa at styre Land 
og Rige, med mindre de fra deres 
tidligste Barndom er blevet oplært 
til dette, det allervanskeligste af 
alle Hverv»

Men tilbage igen til selve Byen.

4



Victor Krohn 

1928. Hauer
slev’s Atelier 

Det Kongelige 

Bibliotek

Ordningen af Gadefærdslen er om
trent lige saa god som i København, 
kun maaske med den lille Forskel, 

at medens man i København kun 
kører på Cycle paa tvers over For
tovet - hvad jeg i øvrigt aldrig har 
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kunnet se noget forfærdeligt i - saa 
kører man her paa langs af Fortovet, 
hvad der til Tider kan være lidt ge
nerende» Det kan ogsaa hændes, at 
der holdes Generalforsamling paa 
Fortovet, særligt nede i Nærheden 
af Fisketorvet, hvor en 5-6 Handels- 
mænd af et pickvickiansk2 Omfang 
og stinkende af Sild etablerer en 
ubrydelig Barrikade, overfor hvilken 
der kun er den Udvej at ty ud paa 
Kørebanen»

Er Hillerød guddommelig i Po
sitiv, er Slottet det i Superlativ» Jeg 
maatte mindst én Gang hver Dag en 
Tur ind gennem Slotsgaarden for at 
glæde mig over dette Vidunder af 
Skønhed stigende op af den spejl
blanke Slotssø» Jeg gik der helst 
alene, og saa greb Stemningen mig; 
jeg følte Betydningen af de Ord: 
Drag Dine sko af Dig, thi det Sted 
Du staar paa er helligt» Jeg følte mig 
løftet og baaret, thi herinde svæver 
man for ej at besudle med sine Fød
der de Steder hvor Minderne fra 
hver en Plet vokser op som skønne 
smaa farverige Blomster.

Men der er en Ting som vansirer 
baade Byen og særlig Slottet, og 
det er disse modbydelige stinkende 
Uhyrer: Automobilerne» Lad gaa 
med dem i Byen endda, skønt jeg 
langt hellere saa en Drift klattende 
Kør traske gennem Slotsgade frem 
for en Bil, men i Slotsgaarden, nej 
fy dog.

Paa den Port, som fra den ydre 
Slotsgaard fører ud til Fredens
borgvejen har Politimesteren ladet 

opslaa en Plakat om, at Motorkøre
tøjer ikke maa holde her inden for 
15 Meter» Er det ikke en Fejlskrift, 
Hr» Politimester? Skal der ikke staa 
“Kilometer” i stedet for “Meter”? 
Jeg har ladet mig fortælle, at der 
endog køres ind i selve den indre 
Slotsgaard i Biler; det er for mig, 
som vilde man gaa med Træsko 
paa og Huen ned over Ørerne ind 
i en Kirke og lige op til Højalteret» 
Hvorledes kan de Mennesker dog 
faa sig selv til at gøre det? Er der 
da hos slige Personer saa liden 
Respekt for Historien? - Ja, var 
det saa endda højhjulede Kareter 
gyngende i Læderseler og Kuske og 
Hejdukker3 med pudrede Parykker, 
Fløjels-Knæbenklæder og hvide 
Silkestrømper; men disse Lande
vej suhyrer i al deres poesiforladte 
Grimhed»

Gaar man saa hen ad en Lan
devej dernede og føler sig betaget 
over al den Fylde af Skønhed, der 
møder en ved hvert et Skridt i Hil- 
lerøds Omegn, saa har man dem 
ogsaa der» Pludselig brydes Idyllen 
og Stemningen af et hæst Hyl, og 
flytter man sig ikke hurtigt nok, vil 
hele ens Person hensynsløst blive 
oversprøjtet med en Kaskade af 
Landevejens Pladder» Stands Eders 
Automobiler, vælt dem ned i den 
nærmeste Grøft, men pas endelig 
paa, at I ikke forpester den friske 
Skovluft med Benzinstanken» Og 
gaa saa, gaa ind i Skovens Vildnis, 
gaa over Grøfter og Stenter, se 
hvorledes Snoge og Firben smutter 
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om Eders Fødder, fryd Eder over 
Skovens og Markens Fugle i al de
res Farvepragt, den vi kun erindrer 
svagt fra Naturhistorieværelset fra 
vor Skoletid, stil Eder hen ved en 
af de næsten mandshøje Myretuer, 
og I vil blive visere, klogere og - 
navnlig - gladere end ved at sidde 
i Eders stinkende Kilometerslu
gere» - Altsaa, Hr» Politimester, bort 
med alle Motorkøretøjer inden for 
en Kreds af 15 Kilometer om Hil
lerød, hvor de ødelægger - aa nej, 
det magter de dog ikke - men hvor 
de besudler den Poesi, der hviler 
over By og Slot og Omegn»

Nej, maa jeg saa bede om Cyc- 
listerne» Stille og beskedent glider 
de fordi derude i Vej rabatterne - og 
saa stinker de da som Regel ikke»

En Ting savnede jeg saa me
get, naar jeg vandrede paa mine 
Ture ud ad Landevejene dernede, 
og det var det gode gammeldags 
"Godav!” fra dem, man mødte; det 
er desværre næsten falden bort, og 
det er Synd. Hvor følte man sig 
ikke uvilkaarligt tryg ved at give 
og modtage et saadant Goddag, det 
var jo en Kending, man mødte, en, 
med hvem man straks kunde føre 
en lang og interessant Samtale, 
hvorimod man nu skuler til hinan
den med mistænksomme Øjekast» 
Ja, men Død og Pine, her er vi jo 
igen ved Kærnepunktet; det er jo 
stemmeberettigede Personer, der 
selv vælger deres Rigsdagsmænd, ja, 
om det saa er vor Mor, saa har hun 
ogsaa Stemmeret, skønt hun ifølge 

sit kald burde være den klogeste af 
de to Køn ud fra Forstaaelsen af 
Talemaaden om de mange Kokke, 
der fordærver Suppen. Det har alle, 
sine Dage forbavset mig at høre 
Folk betragte det som en Velfærds
sang at have Lov til at stemme paa 
noget, som de ikke har det aller- 
fjernes te Begreb om; omvendt har 
jeg tit beklaget, at jeg ikke kan faa 
Fattighjælp for paa den Maade at 
blive fritaget for at stemme»4

Men det var altsaa dette "Go
dav”, - Se, naar nu ikke den ene 
vil, saa maa jo den anden, og jeg 
svingede da min Hat med et bredt 
"Godav”, for hver den, jeg mødte. 
Jeg maa sige, at det som Regel blev 
besvaret, stundom maaske med en 
lidt forundret Betoning. Men saa 
en Dag mødte jeg to Murers vende 
paa deres Cycler, ogsaa fik de deres 
"Goddag”; men de blev saa forbav
sede, at de sprang af Cyclerne, og 
jeg hørte tydeligt den ene sige: Han 
var da gal. Altsaa mine Damer og 
Herrer, at være konservativ er noget 
i Retning af at være gal.

En anden Dag, da jeg var for 
hjemgaaende tæt ved Byen, kom 
der en allerkæreste Dreng kørende 
bagfra forbi mig pâ Cycle; han svin
gede sin Hue og sagde Goddag, og 
jeg raabte mit glade Goddag efter 
ham. Senere, da jeg kom gennem 
Slotsgade, saa jeg ham uden for en 
Butik; jeg lagde min haand paa hans 
Hoved og sagde: Tak for Dit God
dag, min Dreng; men nu troede han 
naturligvis, at jeg var gal.
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gør det? Simpelthen, fordi jeg 
ikke kan dyrke den Gud, som jeg 
tror paa, hvor der er andre Men
nesker tilstede. Jeg skal være ene 
med ham, og hvor er man mere ene 
end en Hverdag dybt inde i Grib 
Skov? Man gaar hen ad en smal 
næppe synlig Skovsti; i den sidste 
halvanden Time har man ikke mødt 
et Menneske, og saa staar man 
pludselig i Udkanten af en Lysning 
i Skoven, en af Sommerens forsin
kede Solstraaler forvilder sig ind 
mellem Granerne, sætter sit Guld
stempel paa Bøgens brunede Blade 
og skaber en Højtidsstemning om 
en og i en, en Højtidsstemning 
som aldrig kan komme frem for 
mig i en Kirke. Alt er dødsstille, 
man ligesom kan “høre” Stilheden, 
Og saa kan der sænke sig noget ned 
over en, noget, man ikke selv ved 
eller forstaar hvad er, noget, som 
griber og løfter. [.,, ]

Saaledes greb Stemningen mig 
ofte derude i de store stille Skove, 
En Dag stod Jeg for første Gang 
i mit Liv ved Store Gribsø; in
tet Menneske var at se, ene stod 
jeg med blottet Hoved og stir
rede hen over den vidunderskønne 
Eventyrsø, hvis Bølger rislede ved 
mine Fødder og talte deres eget 
dæmpede Sprog, det vi Stem
ningsmennesker saa udmærket 
godt kan forstaa. Langt hen over 
Søen lød et enkelt Fuglepip gen
nem den efteraarsklare luft; det 
lød, som naar to Glasprismer i en 
Krystal-Lysekrone støder sammen, 
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Til en elskværdig Kirkemand, 
der viste mig Nøddebo Kirke, 
udtalte jeg min Sorg over, at den 
gode gamle Landevejshøflighed var 
ved at forsvinde, og han svarede 
vistnok meget korrekt, at det kom 
af, at de var københavniserede, fordi 
de boede saa tæt ved Hovedstaden, 
Au, der fik jeg den Snert paa en fin 
maade. Men jeg maatte give ham 
Ret, thi selve Hillerød By stod hver 
Lørdag og Søndag Aften i Køben
havns Tegn, og det gamle kendte 
Retsspørgsmaal: Ou est la femme?5 
gav da Anledning til Højrøstethed 
og Kvindehvin paa Byens Gader 
ved Nattetid, hvor Hanekampene 
endog gik saa vidt, at det gik ud 
over Butiksruderne,

Paa mine daglige lange Fodture, 
som jeg paa god gammel Soldater
maner efterhaanden udvidede indtil 
op imod 4 Mil - ja, undskyld, men 
Kilometer er for mig noget ligesaa 
gaadefuldt, som Kroner og Øre var 
det for min gamle Mor - gjorde jeg 
den glædelige Opdagelse, at jeg til 
Trods for mine 62 Aar dog endnu 
havde bevaret min Marchkadance 
uforandret fra min 26-aarige Sol
datertid, Jeg tog endnu som den 
Gang mine 112 Skridt i Minuttet, 
gik mine 100 Al. i 80 Skridt og 
gjorde den nye interessante Opda
gelse, at jeg nøjagtig tilbagelagde I 
Kilometer i c. 12 Minutter,

Man siger om mig, at jeg til 
Trods for mit præstelige Ophav er 
en ugudelig Krop, fordi jeg aldrig 
gaar i Kirke. Hvorfor jeg da ikke



saa usigeligt rent og fint; ellers var 
alt stille og fredfyldt* - Oppe fra 
den lille Pavillon snoede en svag 
Røgsøjle sig op gennem Løvet; jeg 
søgte derind, og medens jeg sad og 
ventede paa min Cafe-au-lait, fandt 
jeg mellem Noderne et Haydn- 
Hæfte med en lille allerkæreste So
nate, som jeg satte mig til at spille 
ganske dæmpet, og hvis vemodige 
Moll-Toner yderligere forhøjede 
den stemning, hvori jeg var kom
men, fordi de saa fuldstændig faldt 
sammen med den*

Men for at opnaa saadanne 
overlykkelige Stunder, skal man 
være ene, ganske ene, eller man skal 
have en Følgesvend, hvis Hjertes 
og Sjæls Strenge er saa uendelig 
fint afstemte efter ens egne, en 
Følgesvend, der ikke alene kan tale, 
naar der skal tales, men ogsaa kan 
tie, naar Stemningsbølgen kræver 
Tavshed*

En dag sad jeg, efter min Hjem
komst fra en af mine Marchture, 
nede paa min Vært, Karetmager
mester Nielsens Baadebro ud i 
Slotssøen; Solen stod højt paa 
Himlen, Luften var gennemsigtig 
klar, og det herlige Slots røde Mure 
kastede forfængeligt deres Spejl
billede dybt ned i den skønne Sø* 
Saa pludselig - slog Klokken to fra 
Klokketaarnet, og kort efter faldt 
Klokke-spillets sprøde toner i med 
Salmen: Dejlig er Jorden.

Ubevidst nynnede jeg Ordene 
med, og atter greb Stemningen 
mig; jeg bøjede mit Hoved ned i 

mine Hænder, og medens Salmens 
Ord og Toner lød ud over den stille 
Skovsø som noget overjordisk, følte 
jeg Taarer i mine øjne og det var 
for mig, som om Gudens mægtige 
Vingeslag løftede og bar mig højt 
op over Livets daglige Trædemølle.

Og saaledes var det ofte. Stem
ningen ligesom laa over Byen og 
dens Omegn, hvor man saa end 
kom hen. Stod jeg oppe paa “Nød- 
debjerg”6 og saa viden om ud over 
Skovens grønne, gule og brune 
Bølgetoppe med Fredensborg hvide 
Slot dukkende op af Bølgerne; fulg
te jeg en smalsporet, lidet befærdet 
Skovvej, i hvis ene Spor en lille 
Bregne havde faaet Tid til at slaa 
Rod og nu strakte sine spæde lyse
grønne Blade op imod Lyset uden 
at ane noget om denne Verdens 
Ondskab, eller lod jeg mig fare vild 
i Store Dyrehave langt uden for Vej 
og Sti, overalt kunde Stemningen 
bryde frem, pludselig og uanet og 
hvad enten den stemmede Sindet 
til betagende Tavshed, eller den fik 
mig til at juble min Glæde over Til
værelsen frem i fuldtonende Sang, 
lige frydefuld var den.

En dag fik jeg dog min Stemning 
ødelagt. Mine Værtsfolk havde ind
stændigt tilraadet mig at gaa op paa 
“Skansebakken”, hvorfra der skulde 
være en særdeles smuk Udsigt, og 
skønt Vejen derud ikke frembød 
særlige Skønheder, travede jeg den 
dog i stille Forventning om, at den 
bar Slidets Frugter i sig, saa meget 
mere som jeg havde set, at Bakken 
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bar Generalstabsmærket, hvad der 
altid er et godt Tegn» Saa naaede 
jeg endelig dertil, men hvad saa jeg? 
Ved Indgangen ud til Vejen var et 
Træskilt slaaet op med den brutale 
Indskrift: Adgang strengt forbudt. Og 
saa liden en Skam var der hos den 
Mand, der havde sat det op, at han 
endog havde vedføj et sit navn Za- 
chariae.7Jeg har heldigvis ikke den 
Ære at kende den paagældende, men 
maatte jeg raade, burde han skydes 
langsomt»

Var der da rejst en herskabelig 
Villa paa Grunden, eller var det 
en sirligt anlagt Park med sjeldne 
Planter og Blomster? Intet af Dele
ne» Det hele med Pigtraad indheg- 
nede Stykke Terræn bestod af en i 
højeste Grad forfalden Have, og 
Udsigtspunktet selv var overgroet, 
Stilladset halvt nedfalden, ja, om 
det saa var en Flagstang, stod den 
i en Stilling, som var den i Tvivl 

om, til hvilken Side den skulde 
falde» Jeg er ellers en Mand, der 
retter mig efter Opslag, men dette 
æggede ved sin stupide Brutalitet 
til overtrædelse, og jeg gennem- 
krydsede Terrænet med en Følelse 
af Væmmelse og Skamfuldhed 
over, at dette Sted var ejet af en 
Mand, der var fuldstændig blottet 
for Gæstfrihed og Skønhedssans» 

Heldigvis gav Eftermiddagen 
mig Ækvivalent paa en Tur i “Præ- 
stevangen” med min Værts Hustru; 
thi derinde saa vi Bladehanget dybt 
nede i ‘Tunkedam” og Solstraa- 
lernes Leg i Edderkoppens fine 
Spindetraade fra Gren til Gren»

Nu sidder jeg igen på mit 
Kontor, men atter og atter vender 
Minderne tilbage, Minderne om 
glade, milde, kærlige og venlige 
Mennesker, jeg tager alle de skønne 
Minder i min Favn og kalder dem 
mine herlige Hillerød-Minder»

Noter

1 Verset pä soklens forside er forfattet af C. Hostrup: ”Her var hans Hjem, da den nye Dag/i 
Danmark fødtes med Tordenbrag,/da Folket vaagnede med sin Drot,/og vaagnede derfor Sundt 
og Godt./Her staar han og minder om gode Aar./Gud give Sommer, som han gav Vaar”. Statuen 
blev afsløret i l88O.

2 Hentyder til personer i Charles Dickens’ roman Pickwick Klubben.
J Lakajer.
4 Fattighjælp indebar, at man mistede sin valgret. I den senere Forsorgslov fastholdt man indtil 

1961 bestemmelser om fortabelse af valgret ved visse former for fattighjælp.
5 ”Hvor er kvinden?” Citatet, der udstrykker, at der altid står en kvinde bag, tillægges mange 

forskellige.
6 I Stenholt Vang.
7 Grosserer Francis James Zachariae (1852-1936), Fredensborg, opkøbte igennem mange är 

jordstykker omkring Skansebakken for at sikre det som udsigtspunkt.
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Erindringer fra besættelsestiden

Lederen af modstandsbevægelsen 
i Frederiksborg Amt Vest, Elith 
“Tom” Truelsen, blev i 1988 in
terviewet til båndoptager af sit 
barnebarn, Thomas, om nogle 
erindringsglimt fra besættelsesti
den. Tom var dengang 77 år, mens 
Thomas var 17* Vi boede dengang 
på Godthåbsvej, og Thomas gik 
på Frederiksborg Gymnasium. På 
skolevejen passerede han dagligt 
mindepladen for Jørgen Kjær Si
monsen på Milnersvej og minde
pladerne for Johannes Fleischer 
Michaelsen og Louise Sørensen 
på Hammersholtvej ved jernbane
viadukten. De begivenheder, der 
knytter sig til disse mindesmærker 
blev derfor væsentlige elementer 
i interviewet. Begivenhederne 
er tidligere beskrevet og som 
sådan kendt blandt den del af of
fentligheden, der interesserer sig 
for besættelsestidens lokalhisto
rie. Men interviewet indeholder 
detaljer, som ikke tidligere har 
været offentliggjort, og da de her 
beskrives af en primærkilde, har 
de som sådan lokalhistorisk rele
vans. Nedenstående er en afskrift 
af båndet - nænsomt redigeret fra 
tale- til skriftsprog i respekt for 
autenticiteten.
Mogens Hansen, 
Thomas’ far

“Alt det, som her skal beskrives, 
har virkelig fundet sted. Intet af 
det har fundet sted, sådan som det 
er beskrevet”.

Goethe1

Mogens

Hansen

23- FEBRUAR 1945
- Vi havde her i byen en stikker, der 
var anset for at være farlig. Han hed 
Richard Rosbæk og var tømrerme
ster med værksted på Godthåbsvej. 
Han boede på Milnersvej. Han blev 
betragtet som en trussel mod mod
standsbevægelsen, fordi vi gik ud 
fra, at han ville angive vore folk til 
tyskerne. Det havde han bl.a. truet 
mig med personligt. Han havde tysk 
Ausweiss til at bære våben, og det 
var jo ikke noget, hvem som helst 
fik. Han havde fortalt mig, at hvis 
han opdagede, at jeg lavede noget 
illegalt, så ville han angive mig til 
tyskerne. Det samme havde han sagt 
til andre.

I Frihedsrådets Lokalkomité for 
Hillerød blev vi enige om, at vi af 
sikkerhedsgrunde var nødt til at 
likvidere ham. Nu var det sådan, at 
jeg som amtsleder havde ret til at 
beordre likvidering. Det gjorde jeg 
naturligvis kun nødtvunget. Derfor 
allierede jeg mig med Frihedsrå
dets Lokalkomite, som jeg selv var



“Tom”, alias 

Elith Truelsen, 

fotograferet i 
i g 88 af barne

barnet Lasse

Hansen

medlem af? Vi skulle vi finde ud af, 
hvem, der skulle gøre det»

Nu havde jeg tidligere måttet 
likvidere mennesker»3 I hvert fald 
ét menneske» Og derfor var det 
ikke rimeligt, at jeg skulle udføre 
arbejdet» Det var i øvrigt heller 
ikke tilladt mig at gøre det som 
amtsleder» Vi spurgte så nogle af 
vore lokale modstandsfolk, om der 
var nogen, der ville påtage sig job
bet» Den gruppe, som Jørgen Kjær 
Simonsen var medlem af - det var 
en FDF-gruppe ledet af Stig Dilling 
Larsen - påtog sig jobbet»

De fik så opgaven uden nærmere 
direktiver for, hvordan den skulle 
udføres» De skulle selvfølgelig selv 
rekognoscere for, hvordan den kun
ne udføres på en rimelig måde» Det 
der så skete, var, at nogle af grup
pens medlemmer - jeg ved ikke hvor 
mange, for jeg har aldrig nogensinde 
spurgt til, hvordan det direkte gik 
til - i hvert fald ét af medlemmerne 

har skudt på Rosbæk, da han var på 
vej til sit hjem på Milnersvej» Da 
Rosbæk falder om på vejen, tilsyne
ladende død eller dødeligt såret, 
gør Jørgen Kjær Simonsen det 
eneste, han ikke burde have gjort, 
og det bebrejder jeg ham ikke» Der 
er heller ikke noget at bebrejde én, 
der nu er død» Men det var alt for 
farligt at gå hen til en liggende 
fjende, om hvem man vidste, at 
han var bevæbnet, når man ikke var 
sikker på, at han var død»

I hvert fald var det uhensigts
mæssigt, at netop én af gruppens 
yngste medlemmer gjorde det» 
Han gik hen til Rosbæk for at se, 
om han var helt død» Men i det 
øjeblik, han kommer hen til ham, 
så trækker Rosbæk sin pistol og 
skyder Jørgen Kjær Simonsen, der 
dør med det samme»

Derfor ligger der altså nu en 
mindesten på Milnersvej» Og det 
var jo bare meget sørgeligt, at det 
skulle gå ud over en ganske ung 
mand, som faktisk var for uerfaren» 
Jeg havde gerne set, at i hvert fald 
hans gruppefører havde opfordret 
til, at der ikke var nogen, der løb 
hen til den pågældende. Det var der 
jo heller ikke nogen grund til at 
gøre, med mindre man ville ransage 
ham for en pistol eller lignende. 
Men sådan noget skal man altså 
først gøre, når man er sikker på, at 
vedkommende er uskadeliggjort.

Det er, hvad jeg kan fortælle om 
tilfældet på Milnersvej. Jeg fortrød 
senere, at jeg havde givet ordre til 
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denne gruppe om at udføre arbej
det. Jeg synes bagefter at jeg selv, 
uanset at jeg ikke måtte gøre det, 
skulle have gjort det. Så var der for
mentlig ikke sket det samme, som 
nu skete for Jørgen Kjær Simonsen.

Der fandtes jo en regel om, at 
folk i højere stillinger i modstands
bevægelsen - og at være amtsleder 
var at være chef for et meget stort 
område - vi måtte ikke udsætte 
os for nogen unødig risiko ved 
at deltage i farlige aktioner, hvor 
vi enten kunne blive dræbt eller 
taget til fange af tyskerne. Det 
forbud, det omgik jeg altså, fordi 
jeg syntes, det var nødvendigt, at 
jeg gjorde visse ting, som jeg måske 
skulle have overladt til andre. Men 
nu havde jeg set én gang at det var 
gået galt, så jeg fastholdt bl.a. at 
være leder af våbenmodtagelserne, 
og jeg var til stede ved samtlige 
nedkastninger i Nordsjælland.

22. NOVEMBER 1944
Det [at jeg selv deltog, red.] var 
som sagt noget, som ikke var sær
lig velset, men som man bagefter 
alligevel har takket mig for, for så 
var man rimelig sikker på, at det 
forløb som det skulle. Men det er 
altså sådan et dilemma, man sættes 
i, når man har sådan en post. Hvor 
meget skal man selv udføre? Jeg 
hørte altså til dem, der mente, at 
jeg selv skulle lave en hel del. Og

Thomas, hvis 

interview ligger 
til grund for 

artiklen.

Fotograferet af 
broderen Lasse

ca. 1988

det gjorde jeg så. Men jeg kan da 
godt se, at der var en risiko for, at 
hvis jeg var blevet taget af Gestapo, 
så havde de jo haft mulighed for 
ved tortur at presse mig til at give 
navne på en hel masse andre, som 
jeg kendte. Det havde de benyttet 
sig af tidligere her i byen, fordi de jo 
i november 1944 fik lavet en aftale 
med én af vore modstandsfolk, som 
lod sig lokke til et møde i viadukten 
ved Hammersholtvej.

Det var en kvindelig Gestapo- 
spion, Marianne Lund, som havde 
faet kontakt med Bjørn Repstock. 
Han havde sin egen gruppe, og 
Marianne Lund havde stillet ham i 
udsigt, at hun kunne skaffe våben. 
Og netop våben var det eneste, vi 
på det tidspunkt ikke havde, men 
så gerne ville have. Repstock var så 
gået til Einar Lütken, der jo også 
sad i amtsledelsen, og havde fortalt 
ham, at nu kunne han måske skaffe 
våben via denne her dame. Lütken 
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havde så sagt, at han absolut ikke 
måtte gå til mødet. Det var for 
farligt. Det kunne være en fælde, 
Repstock gjorde det alligevel uden 
at fortælle det til nogen, og da han 
kom til mødet med damen, som 
holdt med en bil, blev han trukket 
ind i bilen, der var fyldt med Ges- 
tapofolk. Så blev han taget i forhør 
og tvunget til at opgive navne på 
faktisk alle de ledere, han kendte i 
byen. Det medførte, at man dagen 
efter tog Einar Lütken i hans hjem. 
Han blev også tortureret og måtte 
fortælle tyskerne en hel masse mere. 
Dagen efter igen slog Gestapo så til 
og lavede den store razzia i Hillerød 
og omegn. Den medførte, at hen ved 
et halvt hundrede nordsjællændere, 
der var i modstandsbevægelsen, og 
hvoraf nogle var ledere, blev sendt 
i koncentrationslejr i Tyskland, 
En af dem, der blev taget, var jo 
din mormor, som dog slap med at 
komme i Vestre Fængsel, hvor hun 
sad en måned.

24- MARTS 1945
Så spurgte du om den anden affære 
i viadukten. Det, der skete dengang, 
var, at jeg den pågældende dag havde 
været i København sammen med 
min næstkommanderende, “Dalle”, 
alias Hans Normann Petersen, Vi 
havde været til møder dels hos SOE4 
og dels hos repræsentanter for Sjæl
landsledelsen, der jo var den øverste 

ledelse for modstandsbevægelsen 
på Sjælland,

Vi var ikke taget ind med to
get. Det kunne faktisk ikke lade 
sig gøre, for vi var klare over, at 
Gestapo fulgte med i, hvem der 
benyttede toget, for om muligt at 
finde nogle af os, som de jo godt 
vidste, stadig var på fri fod, og som 
de havde ledt efter et stykke tid.

Vi benyttede en halvtons vare
vogn, som var stillet til rådighed 
af automobilhandler Hede toft på 
Slotsmøllen, Han var en af mod
standsbevægelsens støtter. Han 
havde sådan en Fordvogn, og den 
var monteret med et sæt falske 
nummerplader, som vi havde taget 
fra et af Politiets motorkontorer 
efter at tyskerne havde interneret 
det danske politi. Vi fik derved 
adgang til nogle politistationer og 
sikrede os et antal nummerplader, 
vi kunne bruge illegalt.

I denne vogn kørte vi så til Kø
benhavn, Ikke ad hovedvejen, men 
ad de små veje langs hovedvejen, 
dvs. ind over Hammersholt og Lil
lerød, Vi ville nemlig ikke passere 
Høvelte, hvor trafikken jævnligt 
blev kontrolleret af tyskerne, som 
jo var på begge sider. Dels på Hø- 
veltegård, hvor Schalburgkorpset 
havde deres uddannelsescenter, og 
hvorfra de kontrollerede trafikken 
på vejen, og dels på selve Høvelte 
Kaserne, Så vi kørte en anden vej 
og kom også godt til København,

Vi satte vognen ude ved Bi
spebjerg og så tog vi ind til byen 
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med sporvogn. Vi havde vore 
møder, hvor vi bl.a. aflagde rap
port om de våbenmodtagelser, 
vi havde haft. Det skulle SOE- 
folkene altid have besked om, og 
vi modtog orientering om kom

mende nedkastninger. Fra Sjæl
landsledelsen havde vi også fået 
en skriftlig forholdsordre, der var 
udstedt af general Eisenhower til 
modstandsbevægelsen i Danmark. 
Den havde vi med i vognen.5

“Dalle”, alias 

Hans Normann 
Petersen fotogra
feret i de glade 

befrielsesdage 

i maj l 945 i 
Frederikssund
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På modstå

ende side ses 

den skriftlige 

forholdsordre, 

som var ud

stedt af general 

Eisenhower til 

modstanshevtegel- 

sen i Danmark. 
Foto: Thomas 

Hansen

Vi var ikke bevæbnede, men jeg 
havde altså en US-karabin liggende 
under førersædet, hvis der skulle 
blive brug for det. Det blev der så 
ikke, for vi kunne ikke komme til at 
fa fat i den under, hvad der senere 
hændte.

Det, der hændte, var, at vi, da 
vi kommer kørende sydfra ved 
Teglgårdslund langs sydsiden af 
Teglgårdssøen, så kan jeg se, at 
der står tyske tropper opmarcheret 
dér, hvor Carlsbergvej munder ud 
i Hammersholtvej, altså lige syd 
for viadukten. På Carlsbergvej er 
placeret en maskingeværskytte, der 
ganske vist har geværet pegende op 
ad Carlsbergvej, men så kunne de 
jo have skudt os bagfra, hvis vi var 
kørt op ad den vej.

Ved viaduktens munding mod 
syd - lige overfor Carlsbergvej - 
ligger der også et maskingevær, der 
peger mod syd, altså lige imod os. 
Så står der nogle tyske vagter inde 
i højre side, mens tyske officerer 
står ude på kørebanen og standser 
trafikken for at undersøge, om man 
har køretilladelse og så videre.

Da det hele går op for mig, er 
jeg kun ca. IOO meter fra tyskerne. 
Jeg kan jo ikke dreje ud i Teglgårds
søen. Jeg kan heller ikke dreje ned 
til venstre, for der kan man jo ikke 
komme videre. Der er kun ét at gøre, 
lyskerne skal ikke have lov at tro, 
at vi forsøger at slippe igennem. Jeg 
lader derfor som om jeg bremser 
op, og det gør jeg altså også, men 
samtidig sætter jeg vognen ned i 2. 

gear - der var tre gear i den gear
kasse - sådan, at hvis jeg giver den 
gas igen, så kan jeg hurtigt komme 
op i fart. For, hvis den var blevet i 
3. gear, så var jeg jo bare gået i stå.

Da jeg så kommer helt hen til 
vagten, er jeg næsten nede i skridt
gang, og i det øjeblik jeg er ud for 
officeren, bliver han klar over, at 
jeg ikke vil standse helt. Så han 
trækker sin pistol og skyder tværs 
igennem førerhuset. Vinduerne var 
rullet ned i begge sider. Han skyder 
tværs igennem lige for næsen af os. 
Han skulle ramme mig; jeg sad jo 
ved rattet. Kuglen rammer imid
lertid Fleischer Michaelsen, der 
passerer forbi på min højre side, 
dér, hvor der nu er sparebassin.

Så accelererer jeg så godt vog
nen nu engang kan ind gennem 
viadukten. Samtidig bliver det 
maskingevær, der er rettet frontalt 
imod os, men som ikke umiddel
bart skød, for så ville det jo have 
skudt de tyskere, der stod på vejen 
- nu vendt l80 grader, så de kan 
skyde ind gennem viadukten, og så 
snart skytten har fået vendt gevæ
ret, begynder han også at skyde. Jeg 
kører i zigzag for at forvirre ham 
så meget som muligt, og han har 
så formentligt også brugt maskin
geværet i zigzag, for han kommer 
til at ramme fru Sørensen, der står 
inde på det fortov, der er på min 
venstre side. Hun bliver ligefrem 
savet igennem af de her projektiler 
og falder ud på kørebanen. Det 
ser jeg, men må bare køre videre

16



17



op ad bakken til krydset, hvor Sdr. 
Jernbanevej svinger op mod jernba
nestationen.

På Sdr. Jernbanevej er de tyske 
vagter fra kasernen på det gamle 
sygehus gået ud på vejbanen, og nu 
begynder de at skyde imod os. Jeg 
kan derfor ikke fortsætte frem mod 
dem, og har kun ét at gøre, nemlig 
at svinge til højre. Så jeg drejer 
hårdt på to hjul op mod jernbane
stationen. Dér står en bus på tværs 
af kørebanen, men der er nogle 
heller, som jeg kan køre bag om, så 
jeg kommer bag om bussen, op over 
fortovet, og så hen til Langesvej.

Her drejer vi til højre ad Lange
svej, op til Københavnsvej, hvor jeg 
igen drejer til højre hen til Carls
bergvej og så op ad Tamsborgvej. 
Dér i krydset er en tysk maskinge
værgruppe ved at gå i stilling, men 
de har endnu ikke fået sat geværet 
op. De bliver overraskede, da de ser 
mig smutte forbi. Så kører jeg ad 
Tamsborgej videre ud til Jespervej. 
Til højre ad Jespervej ud til Kana og 
videre mod Karlebo Overdrev.

Dér boede vognmand Christian 
Madsen, der også var en af vore 
støtter. Han havde nogle halvtage, 
hvor hans lastbiler normalt stod. 
Dér kører jeg Fordvognen ind, pil
ler nummerpladerne af, og tapper 
kølervandet af. Så tager vi noget 
halm og spreder det ud over bilen, 
så det hele ser ud som om den ikke 
har været ude og køre. Så går vi med 
nummerpladerne - uden at fortælle 
Christian Madsen, hvad det hele 

drejer sig om. Vi far bare lov til at 
have vognen stående. Hvis vi havde 
fortalt ham, hvad der var sket nede 
ved viadukten, så havde han nok 
ikke sovet særlig godt den nat!

Desværre medførte hændel
sen, at to uskyldige mennesker 
blev dræbt, og der fandtes folk, 
som siden påstod at have set, at 
vi skød fra vognen, og at det var 
os, der dræbte de to civile. Men 
det hører selvfølgelig ingen ste
der hjemme.

Hvorfor havde tyskerne sat alle 
disse vagter ud? Ja, de havde faktisk 
lavet en spærring af hele byen, fordi 
der ude på Frederiksværksbanen 
ved Freerslev Hegn havde fundet 
en jernbanesabotage sted. De, der 
havde gjort det, var nogle af mine 
folk fra Frederiksværk. De havde 
fået at vide, at der skulle komme 
et godstog med enmandstorpedoer 
og tomandsundervandsbåde, som 
skulle til Lynæs, og så ville de jo 
godt prøve at sabotere det dér tog. 
Men de kunne ikke få fat i mig, 
for jeg var jo ikke hjemme, og min 
næstkommanderende var jo heller 
ikke hjemme, så der var ingen, der 
kunne godkende aktionen.

Nu havde jeg tidligere indøvet 
jernbanesabotage med dem et sted 
ude på Frederiksværksbanen. Vist 
dem, hvordan det skulle gøres 
med sprængstof og det hele, så nu 
gjorde de det på egen hånd - og dét 
anede vi altså ikke noget om, da vi 
kom kørende, for så var vi jo nok 
ikke kørt helt ind til byen!
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Sabotageangrebet lykkedes des
værre ikke» Sprængstoffet fungere
de godt nok, men togets hastighed 
var så ringe, at det bare gik i stå på 
skinnerne» På toget var der ikke 
mindre end 60 enmandstorpedoer 
og 30 tomandsundervandsbåde» 
Toget var derfor så tungt lastet, at 
det nærmest kravlede af sted.6

Men det var altså årsagen til, 
at tyskerne i raseri havde spærret 
hele byen af, for at fange dem, der 
havde lavet denne her sabotage, og 

det resulterede altså i, at vi nær var 
kommet i klemme.

Skulle vi have standset ved vej
spærringen? Tyskerne havde jo ikke 
rigtig noget på os. Vi kørte ganske 
vist rundt uden køretilladelse, men 
så havde vi jo i vognen en US- 
karabin og den betydningsfulde 
forholdsordre fra Eisenhower, som 
nødigt skulle falde i tyskernes 
hænder. Så det gjaldt om at slippe 
fra dem.

Det gjorde vi så!

Noter

1 Citatet er länt fra Henrik Lundbak: Staten stærk og folket frit, dansk samling mellem 
FASCISME OG MODSTANDSKAMP 1936- 47, S. 7-

2 Hændelsen er omtalt i Ditlev Tamm: Retsopgøret efter besættelsen, s. 688, hvoraf frem
går, at likvideringen blev forelagt for og godkendt af modstandsbevægelsens Sjællandsledelse: 
“En tømrermester i Hillerød, der en dag i sommeren 1944 havde mødt nogle medlemmer af 
modstandsbevægelsen, der holdt terrænsportsøvelser, havde spurgt dem ud og sagt, at de skulle 
passe på, da han ville anmelde dem, hvis de lavede noget illegalt. Den pågældende var kendt som 
værnemager og for at have samkvem med tyskerne. Da sjællandsledelsen på et tidspunkt gav 
tilladelse til at likvidere 10 bestemte personer, der ansås for farlige, blev han en af de to af dem, 
som man valgte at likvidere i februar 1945.” Kilde: Justitsministeriet 3- kt. 1946-2906 b.

’ Tom likviderede Gestapo-stikkeren “Marianne Lund”, der tilhørte Ib Birkedal Hansens gruppe, 
og hvis rigtige navn var Inga Schiøtt, i Frederikssund den 15. januar 1945. Hun blev dødeligt 
såret og døde 4 dage senere på det tyske lazaret på Nyelandsvej i København. Hændelsen er 
bl.a. beskrevet i Astra Danmark A/S’s tidsskrift Teori & Terapi, nr. 3/95, s. 20-22, artikel af 
overlæge Johannes O. Hagelsten, “Da overlægen gjorde det hele selv’”’.

4 SOE, Special Operations Executive, var en hemmelig britisk militærorganisation, oprettet i 
1940 for at organisere og samordne modstandsaktiviteter i de besatte lande.

5 Dwight D. Eisenhower var Commander Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force 
(SHAEF), dvs. øverstbefalende for de allierede styrker i Europa. Den originale forholdsordre, 
som Tom modtog, er i familiens eje.

6 Sabotageforsøget er bl.a. beskrevet i C. Kuhlman: Hillerød-Frederiksværk Jernbane 1897- 
1947, S. 36-37- Kuhlman beskriver, at toget var bevogtet af ikke mindre end 300 soldater, og 
at tyske officerer rasede som vilde dyr i telefonen til ham, da toget blev tvunget til standsning 
ved Freerslev.
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Ndr. Banevej Skole på Facebooi

Hillerøds gamle kommuneskole på Ndr. Banevej har sin egen side ] 
100 medlemmer. Her kan man finde gamle skolekammerater, se s 
minder fra skoletiden.
Siden hedder: Elever fra Ndr. Banevej Skole, Hillerød

Jubilæumsbogen < 
Atletik er Hillerø«
Forenings nyeste i 
redigeret af Ivar Bi 
har været aktiv atli 
er bestyrelsesmedle  1å1 A 
risk Forening. Med et væld af bille
der og med et omfattende personal- 
historisk materiale kan bogen læses 
med udbytte af alle, der interesserer 
sig for lokalhistorie. Bogen, der er 
på 342 sider, koster 200 kr. og kan 
købes hos byens boghandlere.


