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Min

tid på

Hillerød politigård

Den I. marts 1961 flyttede jeg
fra Frederiksberg til Hillerød po
litigård. Der havde dog været lidt
problemer med at komme dertil,
for den første stilling, jeg søgte, fik
jeg ikke. Min gamle stationskam
merat Ib Henning Larsen fra Fæl
ledvej fik stillingen og begyndte I.
februar 1961, og jeg belavede mig
på, at nu kom jeg ikke væk fra Fre
deriksberg, men pludselig blev jeg
kaldt op til personalechefen. Det
var en højtidelig politiassistent, der
spurgte: ”Sig mig er De ked af at
være i politiet på Frederiksberg?”.
Min første tanke var, hvad pokker
jeg nu havde lavet, så jeg eventuelt
skulle have en skideballe.
Det viste sig, at der skulle yder
ligere en mand til Hillerød, så jeg
kom alligevel af sted uden fornyet
ansøgning.

Til Skovledet
Vi havde på det tidspunkt en lille
toværelses, kakkelovnsfyret andels
lejlighed til 77 kr. i månedlig husle
je i Skotterupgade på Nørrebro, og
da vi havde to børn, byttede vi os til
en moderne 2z/2 værelses lejlighed
på Skovledet i Hillerød, hvilket vi
var meget glade for. Huslejen var
275 kr. om måneden med varme, så
mine forældre mente, at nu var vi

blevet helt tossede, for det kunne
da aldrig løbe rundt.
Tjenstlig var det også en stor
omvæltning, hvor jeg kom fra
København og Frederiksberg og
var blevet vænnet til, at der var
en masse overordnede, der skulle
tage alle beslutningerne, og så var
der en utrolig masse kolleger. Der
kunne godt være 20-25 mand pr.
vagthold.

Hillerød

Af
Helge Knak
Jepsen

politi

Hele ordenspolitistyrken på Hil
lerød politistation var dengang
stationsleder Abkjær, stedfortræder
Dam, 4 vagthavende - Skovsgaard,
Hjorth, Villy Pedersen og Hugo
Nielsen, 14 overbetjente og po
litibetjente. Det var Kaj Flarup,
Jens Vinggaard, T. H. Petersen
kaldet Holger Betjent, Johannes
Jørgensen kaldet Papir og Blyant,
Svend Nielsen, Carl Jensen kaldet
Carl i Hullet, Carlo Jensen,
Peder Jørgensen kaldet P Jørn,
Arne Petersen, Ove Nielsen, Tage
Kirkeskou, Ib Henning Larsen og
mig selv.
Til sammenligning kan det
nævnes, at stationen i 1990 bestod
af en politiinspektør, en vicepoli
tiinspektør, 12 vagthavende og 78
betjente eller politiassistenter.
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Første dag i
uniformsskjorte.
Siddende fra
venstre Millinge,
Helge Knak
Jepsen, kaldet
Jeppe og Jørgen
Ibsen. Stående
Henning Jensen
og Erik Frantsen

I Hillerød var vi en vagthavende
og to mand på et vagthold. Jeg
mødte til nattjeneste, og jeg kig
gede noget til, at vi både skulle
passe politiradioen, alarmtelefonen
- (dengang O-O-O), det alminde
lige omstillingsbord og tage imod
publikum.
Vi kørte så en patruljetur i sta
tionens eneste patruljevogn - en
gammel grøn Opel Kaptajn, og så
fik jeg set noget af byen. Vi måtte
ikke køre ud i landdistrikterne, for
der var der jo landbetjentene.
Da vi kom tilbage til politista
tionen, havde vagthavende lavet en
kop kaffe, og efter en hyggelig slud
der, hvor de fortalte mig lidt lokalt,
sagde den vagthavende, at nu ville
han ud at køre en patruljetur, og så
skulle jeg nye mand passe stationen
helt alene.
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Jeg var lidt nervøs, for jeg ple
jede jo at have så mange til at tage
ansvaret, men det gik.

Landbetjentene
I 1961 var der 8 landbetjente:
Kirkeskou i Gilleleje, Hansen i
Græsted, Viggo Petersen i Hel
singe, Jæger i Ullerød, Jørgensen i
Slangerup/Skævinge, Herlev Jen
sen i Lynge, Villy Hansen i Farum
og Madsen i Allerød.
Landbetjentene havde ingen
fast tjeneste, men vi prøvede at
ringe dem ud, hvis der skete noget
i deres distrikter, og ellers måtte
landbetjenten i nabosognet tage
sagen.
Landbetjentene havde et utro
ligt godt kendskab til lokalbe
folkningen, og det hjalp i mange

situationer, hvor de var vant til selv
at klare ærterne, når der opstod
episoder.
Mange kan vel huske, at når der
var bal på kroen eller i forsamlings
huset, så dukkede landbetjenten
op, og der var egentlig sjældent
ballade, når han havde hængt
kasketten på knagen. De klarede
tingene med hånden og uden det
store skriveri.
Jeg husker en situation, hvor
en mand var blevet så ophidset, at
han var kravlet op på høloftet i sin
ejendom med et jagtgevær, og han
råbte, at hvis nogen kom op efter
ham, ville han skyde hovedet af
dem med jagtgeværet.
Der blev tilkaldt politi, og man
blev enige om at hente tåregas, så
vi kunne ryge ham ud, inden der
skete blodige ting.
Medens vi ventede på gassen,
kom landbetjenten til stedet, og
da han hørte om mandens trussel,
sagde han, at det kunne han godt
klare. Han råbte op til manden, at
nu kom han og hentede ham ned,
hvorpå landbetjenten kravlede op
ad stigen og ind gennem lemmen
til høloftet.
Vi hørte kun et par klask, og
så dukkede landbetjentens store
bagdel ud gennem lemmen, og med
manden hængende over skulderen,
krøb han ned til os andre.
Den eneste skade, der var sket,
var nok mandens ømme kæbe efter
et klask med landbetjentens store
næve.

I en anden situation var en land
betjent kaldt til en lille by, hvor en
mand var blevet jaloux, så han gik
rundt på vejene med sit jagtgevær
og søgte efter rivalen.
Landbetjenten var ubevæbnet,
men vidner har fortalt, at betjenten
gik hen ad vejen mod manden med
geværet, og det lignede situationen
fra filmen ”High Noon”, hvor
sheriffen på samme måde gik ube
væbnet frem mod en revolvermand.
Landbetjenten gik hen mod
manden og holdt hans blik fast,
hvorpå han roligt afvæbnede ham,
og der skete ikke flere voldsomhe
der den dag.
Desværre fandt vores moderne
samfund ud af, at det ikke duede
med enmandsdistrikter, så efter
hånden blev de nedlagt, og der er
blevet utroligt langt fra borgeren
til politiet.
I de senere år har bølgen igen
vendt sig, så man har oprettet nogle
af landbetjentområderne, men ikke
i døgntjeneste og nærmest med
betjentene som sagsbehandlere.
I byerne oprettede man så
nærpoliti, for det viste sig, at den
nære kontakt til borgerne var helt
uundværlig.

Provinsbyen
Det var en helt utrolig oplevelse
at komme til Hillerød og være en
forholdsvis ung mand. De fleste af
kollegerne havde været der under
hele krigen eller i hvert fald bort-
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set fra den tid, hvor politiet var
gået under jorden eller var blevet
anholdt af tyskerne.
Man blev virkelig set an, for
hvad var det nu for en Køben
havner, der var kommet til byen.
Hillerød var den gang endnu mere
provinsiel, og man kendte de gamle
betjente, hvoraf de fleste var fra
selve Hillerød eller omegnen.
Hillerød var også en ganske
anden by, hvor der ikke fandtes et
eneste lyssignal, og hvor der ikke
var ensrettede gader, og der var f.
eks. brosten i hele Helsingørsgade
fra Buddes hjørne og til Torvet.
Helsingørgade var helt speciel med
færdsel i begge retninger trods den
ringe bredde.
Der hvor Politigården nu ligger,
var der Svendsen Møbler. I Kannikegade lå cykelhandler Thomsen og
posthuset overfor den gamle præ
stegård. I cykelhandler Thomsens
baggård blev den første politihun
deafdeling oprettet med bokse til
politihundene.

Slotsgade i
Øverst i Slotsgade lå ”Oles Kon
ditori” lige ved siden af Wium An
dersens materialhandel - nu Matas.
Der udbrød en eftermiddag
brand i kælderen under materi
alhandelen, og ilden blev meget
hurtigt slukket, så vi stod nogle
politifolk og brandfolk nede i
kælderen for at finde årsagen til
branden.
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Pludselig slog der en stikflam
me nærmest som en skærebrænder
ud gennem et jordkabel, og det gik
stærkt med at få strømmen slået
fra. Hvis denne kortslutning var
sket en nat, ville hele bygningen
formentlig være brændt ned, for
der var mange kemikalier i for
retningen.
Det var et svært held, for i
”Oles Konditori” var der ofte ansat
alumner fra Ebberødgård, og en
af disse drenge var netop den dag
blevet gal på en svend. Han gik
sin vej og sagde, at han nok skulle
brænde hele skidtet af.
Han var kommet slemt i sø
gelyset, hvis vi ikke selv havde
stået og set, hvor kraftig sådan en
stikflamme kan være og dermed
forvolde en ildebrand.
På byens store slagteri, hvor nu
Hillerød Bibliotek ligger, havde
der kort tid før min ankomst til
Hillerød været en kæmpe tyverisag.
Mange af de ansatte og adskillige
af byens handlende var impliceret.
Jeg har fået fortalt, at man som
handlende i Hillerød flere gange
om dagen måtte vise sig i gaden,
så kunderne kunne se, at man ikke
var røget i spjældet.

Reberen
Så kommer vi til Reber Kajs for
retning med alverdens ting til hus
holdning og landbrug. Tidligere
havde der været rebslageri i de lange
bygninger ned til Slotssøen.

På en af mine første patrulje
ture i Slotsgade fandt jeg uden for
denne forretning en bil parkeret så
uheldigt, at trafikken vanskeligt
kunne passere. Der var den gang
færdsel i begge retninger.
Jeg besluttede at finde føreren
af bilen, så han kunne flytte bilen.
Derfor gik jeg ind i forretningen
og spurgte, om bilejeren skulle
være der.
Reberen svarede ikke på mit
spørgsmål, men han spurgte i
stedet for, om jeg ville have en
bajer. Jeg kunne selvfølgelig ikke
tage imod en bajer i tjenesten, så
jeg sagde pænt nej tak. Reberen
bød mig så på en sodavand, og da
jeg heller ikke ville tage imod den,
tilbød han mig et stykke chokolade,
men det tog jeg heller ikke imod,
idet jeg jo bare skulle finde vog
nens fører. Da jeg så blev budt et
bolche, tænkte jeg, at det måtte jeg
hellere tage imod, og derpå fortalte
Reberen, hvem føreren var, og han
flyttede vognen.
Da jeg så kom tilbage til statio
nen, sagde den vagthavende, at der
var kommet en klage over mig fra
en af de handlende i Slotsgade. Det
kunne jeg ikke forstå, så den vagt
havende måtte forklare mig det lidt
nærmere. Det viste sig, at Reberen
havde ringet op og spurgt, hvad det
var for en drengerøv, de havde sendt
ned i Slotsgade. Han ville hverken
drikke bajere eller sodavand eller
spise chokolade, men han ville dog
tage imod et bolche.

Det var tonen den gang og også
et udtryk for, at man havde tid til
at lave den form for gas.
Markedspladsen blev den gang
brugt til ugentlige markeder, hvor
der blev solgt kreaturer. Jeg har
mange gange om tirsdagen haft
vagt under markedet, hvor vi bl.a.
skulle holde øje med, at kreatur
handlerne vaskede deres lastvogne,
før de hentede flere dyr.
Jeg har senere som kriminalas
sistent været med i et korps, der
havde ansvar for den indvendige
sikkerhed i Slottet, når der var
besøg af personer, der skulle sikres
særligt. Min post var på balkonen i
Slotskirken, så jeg har haft mange
sjove oplevelser sammen med slots
organist Per Kynne Frandsen.

Stationsleder
i Hillerød
Peter Christian
Abkjær

Røveriet i Ganløse
Jeg blev for resten en overgang kaldt
for slotsbetjent, og det skyldtes, at
der for en del år siden var en række
røverier, hvor røveren altid benyt
tede stjålne Volvobiler, så man
kaldte ham for Volvorøveren. Da
der efterhånden var sket røverier i
mange forskellige politikredse, blev
det besluttet, at oprette en speciel
røveriafdeling under Rejseholdets
ledelse og med personale fra kred
sene. Vi fik kontorer i den gamle
bygning langs Staldgaden overfor
Herluf Trolles tårn og op til Vestre
Runde tårn.
I Hillerød politikreds havde vi
haft et røveri i sparekassen i Gan-
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løse. Senere er Ganløse overført til
Frederikssund Politi.
Bestyreren i denne sparekasse
var en landmand, der sad ved kas
sen, da røveren kom ind og truede
sig til penge.
Bestyreren opgav røverens højde
til I72 cm, og den var helt gal,
for i alle andre lignende røverier
havde man opgivet røverens højde
til I80 til 190 cm. Den daværende
statsadvokat Hertz var overbevist
om, at bestyreren have set forkert,
så vi måtte afhøre ham igen.
Han fastholdt sit udsagn og
sagde, at når han sad på sin plads
og røveren stod foran ham, kunne
han se et bestemt punkt over dø
ren. Der blev trukket en snor fra
bestyrerens øjne og til punktet over
døren, hvorpå vi målte op til snoren
fra det punkt, hvor røveren havde
stået, og målet var 172 cm.
Statsadvokaten var stadig ikke
overbevist, men da røveren endelig
blev fanget, viste det sig, at vores
vidne havde ret, og alle andre havde
vurderet ham alt for høj.
Dette viser, hvor svært det er
at vurdere vidneudsagn, men jeg
tror, at det har noget at gøre med,
at man ved et røveri har været ude
for noget voldsomt, og en bevæb
net person vil ganske sikkert virke
højere.

Originaler
Nå, men jeg må vel se at komme
tilbage til den tid, hvor der stadig
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var plads til, at man kunne more sig
over de mange sjove personer, der
fandtes i byen. De voldte os ikke
meget besvær, men de var et festligt
indslag i bybilledet.
Skærslipperen Alfred trillede
Nordsjælland rundt med sin tril
lebør med ølskilte m.v. Jeg spurgte
ham en gang, hvor han stammede
fra, og han svarede: ”Jeg st" ststammer sku ikke”.
Der var også Jætten Finn med
GULDSTØVLERNE, CHAP OG DREN

GEN og mange flere, men alle disse
herlige typer er nu døde. Den slags
personligheder, ser man ikke mere
i vores moderne samfund.
Den gang fandtes der også
Stenpladsen. Den lå ved den gamle
Frederiksværksbane (i dag Føtex)
ud mod Tirsdagsskoven.
Her holdt landevejens farende
svende til, og de var ikke kedelige.
En af mine kolleger havde sam
let en del tøj ind til dem, og han
spurgte mig, om jeg ikke ville med
ned og aflevere det. Det var dejligt
at se, hvordan de pænt delte tøjet
ud, og de sørgede også for, at der
blev noget til ham, der sov bran
derten ud.
De havde nogle konservesdåser
stående over et bål, og da jeg spurg
te dem, hvad det var til, svarede de,
at de skulle have suppe på nogle
ben, som de havde fundet i en af
faldsspand uden for en forretning.
Vi spiste dog ikke med.
De ville nu som tak for tøjet
spille for os. Det blev ”Alte Ka

meraden” for fuld udblæsning. En
spillede på kaffekande, en anden på
redekam, en på cykelpumpe og en
trakterede trommen, men det er en
hel historie for sig.
Trommen var en tjæretønde,
som han slog takten på med et
gammelt bordben, hvorpå der sad
et søm gennem to bliklåg, så det
var en hel rumsterstang. Det burde
have været optaget, for noget lig
nende kommer man nok aldrig til
at opleve.

HOS KRIMINALPOLITIET

På et tidspunkt fik jeg chancen
til at blive medhjælper i kriminal
politiet, hvilket ville sige, at man
kommer på uddannelse i andre
specialafdelinger. Det blev igen en
ny tilværelse, hvor man arbejdede
i civil påklædning og fortrinsvis
om dagen.
Jeg kunne godt lide denne
arbejdsform, hvor man selv var
ansvarlig for sine sager og arbej
dede meget på egen hånd, når man
først var kommet ind i arbejdsme
toderne.
Det var meget spændende at
søge efter fingeraftryk og sikre spor
efter redskaber m.v.
Jeg var så heldig at få en fast
stilling som kriminalbetjent, og
dermed kom jeg til at arbejde
endnu mere med mennesker, for
når man i en sag havde fået en arre
stant, så lærte man den pågældende
samt hans familie og omgangskreds

godt at kende. Arrestanterne lærte
såmænd også os at kende.

Min

første arrestant

Jeg husker min første arrestant helt
tydeligt.
For nogle år siden var der noget,
der hed St. Lyngby kro. Jeg havde
fået en anmeldelse om tyveri af en
damepels, og da jeg rettede hen
vendelse i St. Lyngby kro, fik jeg
oplyst, at de havde haft besøg af et
par farende svende, og den ene var
iført en damepels, den anden bar på
en stort fotostat af en abekat. Det
var da et par gode signalementer.
Der blev derfor over politiradioen
udsendt en efterlysning af disse to
personer, og ganske kort tid efter
mødte Frederiksværk politi disse
to, der straks blev anholdt og bragt
til Hillerød politigård.
De var uden fast bopæl, og den
gang blev man så fængslet for sådan
et tyveri, og så havde jeg faet to
arrestanter.
Det skal siges, at det var ret
usædvanligt, at farende svende var
tyvagtige, men ham med pelsen
var en rigtig laban fra København,
og ham var der ikke andet at gøre
ved, end at få ham dømt og sendt
til afsoning.
Den anden - ham med abekatteskiltet - var noget helt andet. Han
kaldte sig den tossede maler, og han
fortalte mig, at han var fra Vestjyl
land, og at han var uddannet maler.
Han havde været gift og havde to
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børn, men pludselig en dag kunne
han ikke holde ud at gå rundt og
male, så han forlod familien og gik
på landevejen. Livet for ham var,
at man i en skov kunne ligge med
fødderne i en bæk og kigge op på
træerne og på himlen.
Han var ikke tyvagtig, men han
betlede sig nok frem, og muligt på
tog han sig tilfældigt arbejde, men
han lå aldrig samfundet til byrde.
Som arrestant skrev han en del
breve, og dem skulle jeg læse. Jeg
konstaterede også, at han var en
meget intelligent mand, der skrev
breve sammen med flere af vore
kendte forfattere. Og det var inte
ressant læsning.
Han skrev ligeledes til sine
gamle forældre i Jylland og fortalte
dem, at han ikke kom hjem til
deres guldbryllup, for nu sad han
i fængsel.
Moderen skrev tilbage til ham
og havde meget ondt af ham, når
politiet nu havde taget ham.
H an svarede tilbage, at hun
ikke skulle have ondt af ham, for
han levede det liv, som han selv
havde ønsket. Nej, hun skulle hel
lere bruge sin medlidenhed på de
stakkels mennesker, der den gang
led i Biafra.
Han havde en højt menneskeligt
karat, men som mine venner fra
Blågårds Plads (da jeg var politi
mand i København), kunne han
ikke finde sig til rette i samfundet.
Han var selv klar over, at han selv
var skyld i sin situation.
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Jeg tænker tit på ham, når jeg i
dag hører mennesker, der selv har
bragt sig ud i uheldige situationer,
blot giver samfundet skylden og
suger til sig fra de offentlige kasser.

Et tillidsforhold
De fleste mennesker tror fejlagtigt,
at politimanden og de sigtede fører
nærmest krig mod hinanden, men
sådan har jeg aldrig følt det. Der
er selvfølgelig stor forskel på de
enkelte mennesker, men som regel
opstår der et godt forhold, for po
litimanden er jo mange gange den
eneste forbindelse til omverdenen,
og så kan man lige så godt få det
bedste ud af det.
Der er også tale om et tillids
forhold, og her gælder udtrykket,
at en mand er en mand og et ord
er et ord.
Hvis man bare en gang prøver at
fuppe sig til en tilståelse, så rygtes
det hurtigt blandt de kriminelle,
og så bliver arbejdet i fremtiden
meget besværligt.
Fra film har man ofte faet det
indtryk, at man blot spiller de
anholdte ud mod hinanden og for
tæller, at den anden har tilstået, så
du kan lige så godt også gøre det.
Den slags ting går kun en gang, så
er det slut.

”Spilllet”
Det er et meget sjovt spil, hvor
gerningsmanden som regel nægter,

indtil det går op for ham, at man
har for meget på ham, og så lyder
det pludselig: ”Hold da kæft, har
du så meget på mig, så sæt du bare
papir i maskinen, så vi kan få det
overstået”. Så er det bare med at
komme i gang og få sagen gjort
færdig.
Der er stor forskel på situatio
nen, når man i uniform standser en
bilist, der har lavet en eller anden
færdselsforseelse. Far sidder ved
rattet og mor ved siden af med alle
ungerne bag i vognen. De har alle
hørt far brokke sig over de andre
trafikanter, og han har utroligt
mange gange fortalt konen, at hun
i hvert fald ikke kan køre bil.
Nu kommer der så pludselig
en ung betjent og begynder at
bebrejde ham hans kørsel. Det kan
nok være, at han bliver ophidset
over dette, og mange gange ender
det med en klage over politiman
den. Hvad er det der sker? Man har
tilladt sig at kritisere hans kørsel,
og det må man virkelig ikke.
Drejer det sig om kriminelle
man har skaffet flere års fængsel,
bliver de hverken gale eller bitre,
for som de siger, man taber en gang
imellem, når man spiller i lotteriet.
Det er utroligt vigtigt, at man
som politimand giver sig tid til
virkeligt at få ”renset ørene” på den
person, som man nu har siddende
i stolen som sigtet, og jeg tænker
især på de førstegangskriminelle.
Hvis man har fået fyren til at
krænge ud med alt det, som han

har lavet af ulovligheder, så ser vi
ham meget sjældent igen, og det er
formålet med vores arbejde.
Hvis man har en dårlig dag el-.
1er er lidt fortravlet, så går fyren
ud af døren og siger til sig selv, at
politimanden var ikke for klog, for
han opdagede ikke alle de indbrud,
jeg har lavet. Denne gut kommer
desværre meget ofte igen med ny
kriminalitet.

Volvorøveren
Der har selvfølgelig i årenes løb
været en række spændende sager,
men jeg skal hele tiden passe på,
at jeg ikke hænger personer ud, så
i nogle tilfælde bliver det generelle
betragtninger, men jeg kan da godt
fortælle om nogle enkelte større
sager, hvor jeg har været med i
efterforskningen.
Jeg har tidligere nævnt Volvorøverisagerne, men jeg kommer
til at tænke på en lille sjov sag fra
denne efterforskning.
Som sagt arbejdede man på
den måde, at en lokal mand dan
nede makkerpar med en kollega
fra Rejseholdet. Makkerparret fik
så tildelt det, vi i fagsproget kalder
fiduser. Det vil sige en henvendelse
fra borgerne, hvor der i hver hen
vendelse bliver optaget en rapport,
som efterforskningslederen så til
deler et hold.
I et enkelt røveri var benyttet
en Jaguar som gerningsbil. Det var
sjovt nok i Ganløserøveriet.

II

Vi bad selvfølgelig pressen hjæl
pe os med at skaffe vidner, og der
blev bragt et billede af den stjålne
Jaguar, som gerningsmanden havde
efterladt i Nyrup Hegn.
En kvinde havde oplyst, at hun
havde set en mand forlade bilen,
og det havde hun tidligere givet
forklaring om med opgivelse af et
signalement, men hun havde ikke
kunnet udtage manden i fototeket,
så oplysningerne var blot blevet
registreret i sagen.
En dag meddelte dette vidne, at
hun i Billed Bladet havde set den
person, der havde stillet Jaguaren,
den anførte dag, i skoven. Hun var
meget sikker på sin genkendelse af
personen, der var fotograferet til
en hel side i bladet.
Det viste sig at være en godsejer
fra Sydsjælland, så vi skrev vores
rapport om dette og afleverede sa
gen til chefen for efterforskningen
- den navnkundige Jørgen Schütter
fra Rejseholdet.
Vi fortalte ham om det frem
komne og mente, at rapporten
skulle sendes til Næstved politi for
afhøring af godsejeren. Det skulle
vi aldrig have sagt, for han nærmest
brølede: ”Er I ikke kriminalbetjen
te - hvad fanden tænker I på, kan I
skrubbe til Næstved, og jeg vil ikke
se jer, før I har slået ham enten ind
eller ud af kasseapparatet”.
Så vi luskede slukørede af sted
efter at have tanket bilen op. Der
sad vi så og tænkte på, at vi var vant
til politikredsgrænser o.s.v., men
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det gjaldt altså ikke i dette tilfælde.
Vi var ikke helt sikre på, hvordan
vi taklede denne sag, men vi hen
vendte os da i hovedbygningen på
godset, hvor døren blev åbnet af
den person, der var fotograferet i
Billed Bladet.
Vi præsenterede os som krimi
nalbetjente, hvorpå han spurgte,
hvad han kunne hjælpe os med.
Vi valgte at springe lige ud i det
og sige, at han på en måde var
mistænkt i forbindelse med en
bankrøverisag. Vi håbede så, at han
kunne tage den tone. Det kunne
han heldigvis. Han vendte sig le
ende om og kaldte på fruen, som
han fortalte, at politiet ville tale
med ham som bankrøver.
Vi blev så budt indenfor: Da vi
foreholdt ham det oplyste, kunne
han godt se, at sagen slet ikke var
så morsom for ham.
Han nægtede at have været i
Nordsjælland den pågældende dag,
men da det var en måned tidligere,
var det svært for ham at fortælle os,
hvor han så opholdt sig og dermed
skaffe sig et alibi.
Pludselig kom fruen i tanke om,
at hun førte dagbog, og da hun
hentede dagbogen, viste det sig, at
de den anførte dag havde været til
en middag i Randers.
Vi kontaktede fra stedet Ran
ders politi, der kort tid efter
meddelte, at de hos værtsparret til
middagen havde fået bekræftet, at
godsejerægteparret havde været i
Randers den pågældende dag.

Vi kunne derfor alle fire more
os over denne episode, der endte
lykkeligt, men den viser, at man
skal behandle vidneudsagn med
stor forsigtighed.
Vores fremgangsmåde var ikke
helt efter bogen, men nu gik det
godt, og så kaldes det konduite.
Hvis det modsatte var tilfældet, og
der var blevet klaget over os, så var
vi et par store idioter.

Uheldig
Jeg har en anden gang været mere
uheldig med at bruge en lignende
fremgangsmåde. Den vil jeg godt
fortælle om, for så passer regnska
bet med en til hver side.
På et tidspunkt var der i Nord
jylland forøvet en voldtægt. Ger
ningsmanden var kørende i en bil,
hvor den overfaldne havde noteret
bilens mærke, farve og nummer,
men ikke bogstaverne. Ejere af
tilsvarende biler med det aflæste
nummer over hele landet skulle nu
afhøres, så man af den vej kunne
finde frem til gerningsmanden.
Jeg fik en rapport. Bilen hørte
hjemme på en større gård, hvortil
jeg sammen med en kollega kørte
for at se på bilen og tale med ejeren.
Vi traf gårdejeren i stuehuset,
og vi spurgte ham, om han havde en
bil med dette nummer. Han svarede
så, at han havde haft en sådan bil,
men han havde netop afmeldt den
til motorkontoret, idet den ikke
mere var noget værd.

Han virkede meget jovial, og jeg
skønnede, at han nok kunne tage en
spøg, så da han spurgte os, hvorfor
vi var interesseret i hans gamle bil,
sagde jeg, at hvis han havde haft
den, så skulle vi nok have sigtet
ham for voldtægt.
I stedet for at grine af dette, så
blev han meget vred. Jeg prøvede
fortvivlet at få den reddet hjem
igen, og det lykkedes også til sidst,
men det varede meget længe.
Da vi igen sad i bilen, var min
kollega ved at dø af grin, for han
havde aldrig set mig svømme ryg
svømning på den måde for at redde
en meget uheldig udtalelse.
Jeg tror aldrig, at jeg siden hen
har forsøgt at være morsom på den
måde.

Fugleskydnings
selskabets IOOars jubilæum
1999. Jeppe var
fanebærer gen
nem Hillerød,
iført en gammel
politiuniform,
som han havde
lånt af Dan
marks Radio.
Her ses han i
Helsingørsgade
sammen med
Drabantgarden
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Hundeprotokollen 1831-I890
Af
Asger Berg

På Rigsarkivet opbevares Hillerøds
hundeprotokol fra I83I-I89O.
Grunden til, at Hillerød som andre
byer begyndte at registrere hundene
med deres navne og deres ejere, var
bestemmelsen af 29- oktober 1824,
der betød, at købstædernes hunde
ejere årligt skulle betale I rigsdaler
for et hundetegn. Protokollen var
en regnskabsprotokol, der blev
ført år for år, selvfølgelig med det
formål at holde styr på betalingen
af skat for hundetegn. Men med
protokollens oplysninger om hun
denes navne og deres beskrivelse er
det en ganske fornøjelig, om end
lidt speciel, kilde til byens historie
i l8OO-tallet. Det drejer sig altså
kun om hunde i Hillerød by, ikke
Slotssognet.
Fra I83I anføres ved hver hund:
År og dato for anmeldelsen, hun

detegnets nummer, hundens navn,
dens køn, dens ”Lød og Mærke”,
dvs. farve og art, ejerens navn, og
om betalingen er erlagt i sølv eller
repræsentation, dvs. en pengesed
del. Senere forenkles optegnelserne
noget, idet ”Lød og Mærke” bliver
til ”Udseende”, og det afgørende
er, om der er betalt, ikke hvordan.
Der er anført 26 hunde i 18 31 »
Heraf er de fleste pudler, enten hvi
de eller sorte, men også mange har
en moppe (også kaldet en mops),
der kan beskrives som gul, brun,
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gulbrun, hvid eller rød. Andre hun
deracer er beskrevet således mht.
”lød og mærke”: sort glathåret;
jagthund; tigret hønsehund (dvs.
stribet) eller broget vandhund
(jagthund, der svømmer godt).
Hvad kaldte man sine hunde i
18 31 ? Mopperne kunne slet og ret
hedde Moppe, men ellers fx Flori
eller Trofast. Brændevinsbrænder
Christian Ludvig Wennickes hvide
puddel hed Zachoe, købmand
Christian Frederik Thorsens sorte
puddel hed Chaseur, fuldmægtig
Riepers hønsehund hed Apollo,
sadelmager Adolph Roeds jagt
hund hed Alart, og byfoged von
Hadelns sorte puddelhanhund hed
Lion. 1183 3 anskaffede byfogeden
sig endnu en hund, en mørkebrun
hanhund med hvide aftegninger,
som blev kaldt Pajaz, senere ud
trykkeligt omtalt som ”brun Nyefoundlænder”.
Distriktslæge Ewertsen havde
fra I832 en lysebrun uægte mop
pehund, der hed Petit - måske var
den ikke særlig stor. Det var den
hund, der i 1834 burde have gøet
kraftigt, da den store bybrand brød
ud ved Ewertsens hus - hvad den
muligvis også gjorde. Den ses indtil
I84I, hvorefter den må være død.
Mange andre af Hillerøds kend
te borgere fra 18 30 erne figurerer i
protokollen via deres hunde: Bræn-

devinsbrænder Andreas Erlandsen
(gulagtig moppe med sort snude),
glarmester Rump (sort puddel ved
navn Jordano) , prokurator Børre
(brun hunhund med lang hale, kal
det Pasop), bager Mentz (Nette,
hunhund, sort med hvid hale og
hvide ben), brændevinsbrænder
Malling (hvid hanhund med sorte
pletter, Carlo), Mendel Cohens
enke (Apollo, hvid hønsehund
med røde pletter), kammerjunker,
forstkandidat Christian Lerche
(en tigret hønsehund ved navn
Pento), forstråd Reck (Nimrod,
brun hønsehund), konsumpti
onsbetjent Wadum (Hector, en
brun hanhund med hvide pletter
og bryst) osv»
Ikke alle hunde protokolleres
som racehunde. Ud for prokura
tor Schmidt står der i 1838: brun
køter, Kulle.
Omkring 1837 blev Rinaldo
åbenbart et modenavn, for det hed
både bager Buddes sorte puddel,
købmand Møllers sorte ”bulbider”
(dvs. en bidsk hund), skomager
Schmidts hvide hønsehund og
skrædder Sølis røde hanhund. Gad
vide, om de alle fire kom løbende på
én gang, når der blev råbt efter dem.
Antallet af hunde er jævnt
stigende igennem l83O’erne, fra
26 i I83I til 40 i I839, selv om
hundeskattens formål var at holde
bestanden nede. Man kan vel an
tage, at tallet i protokollen er et
minimum, for måske har enkelte
hundeejere forsømt at betale.

De fremmedartede hundenavne
som Mirabo (skolelærer Erslevs
gule hanhund) eller Fidele (sko
lelærer Brasks hvide puddel) står
side om side med gode danske
navne som Henrik (pottemager
Neumanns røde mops med hvid
ring) og Lars (boghandler Vosbeins brune hønsehund).
Tager vi dernæst et lille spring
frem til årene 1845-1850, optræ
der der mange nye navne, både
hundenavne og navne på kendte
borgere, der er blevet hundeejere.
Ami er nu modenavn. Tilsyneladen
de var det generalinde Bülow, der
gav tonen an med sin gule tæve Ami
fra 18 3 8. Senere fik nemlig madam
Meyers brune hanhund, urmager
Lars Jørgensens brune moppe,
bagermester August Bauers røde
stuehund, murermester Wilhelm
Conrad Petris sorte stuehund,
blikkenslager Seymanns sorte
grævlingetæve, jomfru Loumanns
lille hvide og gule hanhund samt
blikkenslager Skogstads sorte tæve
samme navn.

Hillerød Torv
med det gamle
rådhus fra før
1887 og med
løsgående hund.
Foto: Carl
Rathsach
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Mere opfindsomme navne er
måske gæstgiver Fleischers Rolf
Krage (sort og hvidplettet køter),
rektor Flemmers Triton (sort og
hvid hanhund), adjunkt Langhoffs
Fenris (hanhund af tigret engelsk
race), assessor Arntz’ Zabakko
(sort vandhund), adjunkt Kønigsfeldts Pandora (brun og grå hun
hund) , skolelærer Theodor Brum
mersteds hvide og sorte langhårede
vandhund Bellmann og købmand
Apoldis sorte Banqueur. I 1853
får bager Buddes nye sorte puddel
navnet Donnerblitz.
I årene omkring I87O er Hil
lerøds hundebestand ca. 100,
og sådan holder det sig gennem
resten af protokollen til I89O.
De kendte gamle hundenavne
som Trofast, Hektor, Petit,
Perle, Pasop, Lady og Caro lever
i bedste velgående. Men mange
nye ses i gadebilledet. Restauratør
Leidersdorffs brunbrogede hedder
Present, skræddermester David
Milners hanhund hedder Bazar,
værtshusholder Sønne Pedersens
gulgrå terrier hedder Mylord li
gesom fotograf Rathsachs, doktor
Kornerups sorte grævling hedder
Kulmann, og frøken Dunants
hvide tæve er det ene år noteret som
Fidelle og det andet som Pedelle.

Ikke uden humor har guldsmed
Sørensen kaldt sin hund Hvorfor,
måske fordi den voff’er snarere end
vov’er. Mon ikke udseendet spiller
ind, når blikkenslager Skogstads
nye sortbrune grævlingehund i
1875 hedder Tudse, og farven
har måske gjort, at slagtermester
P. Mogensens rødgule, langhårede
hund hedder Massarino. Men
hvorfor gæstgiver Mads Petersens
silkepuddel hedder Knalde, tør
man ikke gætte på.
Hvis frøken Westberg og bog
holder Jens Bloch Gjern fra Spa
rekassen i I883 hver især skulle
tilkalde deres hund, kunne de
sammen råbe: Alli! Allo! - for det
hed henholdsvis frøkenens hvide og
bogholderens sorte hanhund.
På nogle af de gamle fotografier
fra Hillerød ses der løsgående hun
de i gadebilledet. Vi kan selvfølge
lig ikke identificere dem ved navn.
Måske er hunden på fotografiet af
Hillerøds gamle rådhus (før 1887,
s. 15) gæstgiver Christian Peter
Olsens sorte, langhårede Munter
fra Postgården. Eller gæstgiver
H ans Hansens Trofast, også
gæstgiver på Torvet, i den ejendom,
der senere kom til at hedde Hotel
Kronprinsen.
Men det kan vi ikke vide!

Kilde:
Hillerød Byfoged/Frederiksborg Birk, Hittegodsprotokoller m.m. 1873-1892, heriblandt Hun
deprotokol I83I-I89O. RA.
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Sophienborgskolens hoved
bygning. Foto:
Mona Petersen

ÅRETS Hus 2012
Tirsdag den 9* oktober kåredes
Arets Hus. Foreningens konsu
lent, arkitekt Jørgen Groth, holdt
talen for Sophienborgskolen.
Sophienborg blev opført af
regimentsskriver Torkild Rosenquist og opkaldt efter hans kone
Ane Sophie.
Oprindelig var der tale om en
enlænget gård i Ullerød, men i
1788 flyttede Rosenquist gården
til dens nuværende placering og
tilføjede tre bindingsværkslænger.
Den nuværende hovedbygning stod
færdig i 1809-

I 1840’erne udvidede godsets
anden ejer, stutmester Frederik
Nielsen, godsets vestre staldlænge
med 28 fag bindingsværk. Denne
længe regnes i dag som Nordsjæl
lands længste bindingsværksbyg 
ning.
I I854 opførte godsets tredje
ejer, godsejer Lund, endnu en
ladelænge, som var af stampet 1er.
I I872 købte finansmanden
C.F. Tietgen godset, som han
kun tre år senere solgte videre til
etatsråd P. Damm, der i 1890’erne
tilføjede en ny hestestald.
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Tietgens nevø, Axel Jarl, over
tog godset i 1929, og på bare ti
år gjorde han Sophienborg til et
af landets førende landbrug - ikke
mindst på grund af godsets mæl
keproduktion.
I 1949 blev Sophienborg Gods
omdannet til Sophienborg Lære
gård for unge landmænd. Skolen
blev til 1973 drevet som en selv
ejende institution, baseret på et
legat efter Axel Jarl.
I 1975 overtog Hillerød kom
mune godset, og fra midten af
I98o’erne husede stedet Folke
museet, som siden flyttede til
Frederiksgade.
Sophienborgskolen åbnede i
2OO6 i de historiske bygninger,
og de nye fløje blev tilføjet efter
hånden/

Sophienborgskolens gårds
plads. Til højre
hovedbygningen,
i baggrunden de
nye bygninger.
Foto: Mona
Petersen
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Skolen er skabt som en skole
med fritstående bygninger placeret
i de parklignende arealer. De for
skellige tidsaldre klæder hinanden,
og der er bibeholdt en slags lands
bystemning og med samme farveholdning som den, der er godsets
oprindelige, så bygningerne ikke
stikker ud fra hinanden.
Her er tale om rigtig god arki
tektur. En ualmindelig vellykket og
smuk restaurering af de historiske
bygninger, gode tilbygninger, der
indgår i en gennemtænkt helhed,
og et ualmindelig smukt nybyggeri
har været grundlag for valget.
Endnu en gang havde Nykre
dit sponseret bronzepladen, som
foreningens formand, Asger Berg,
overrakte til Årets Hus 2012,

Sophienborgskolen.

Bognyt
Sven Uhrskov, Vi bringer en
2. udgave, 2012.
Forlaget Uhrskov. 218 sider. Vejl.
pris 150 kr.
Sven Uhrskov (1915-1976) var
søn af byens kendte forfatter,
højskolelærer, bibliotekar og lo
kalhistoriker Anders Uhrskov.
Under Anden Verdenskrig var Sven
Uhrskov under dæknavnet ”Søren”
aktiv i den lokale modstandsbevæ
gelse. Sven Uhrskovs oplevelser i
den forbindelse gav stof til den ro
man fra 1945, der nu er udkommet
i en ny udgave, forsynet med et for
ord om forfatteren og et interview
med hans børn Anne Marie og Jens.
Gennem romanens hovedperson far
vi et indblik i en ung mands stærke
engagement og følelser som aktiv
i modstandskampen. I den spæn
dende roman, præget af datidens
stil og stemning, optræder flere
kendte personer fra Hillerøds mod
standsbevægelse, men under fiktivt
navn. En nøgle til persongalleriet,
som Sven Uhrskov selv har skrevet,
skal dog befinde sig i Christian
Tortzens efterladte papirer.
særmelding.

Færgen kom ”i havn”. Historien
om Partrederiet og færgefarten på
Slotssøen i Hillerød, red. Lennart
Weber, 2012. 74 sider. Udgivet af
Partrederiet Slotssøen, pris 50 kr.

Endnu et jubilæumsskrift så dagens
lys i 2012. Partrederiet Slotssøen
kunne fejre sit 25-års jubilæum.
Historien om færgefart på Slots
søen går dog langt længere tilbage
i tiden, og derfor må man glæde
sig over, at rederiet har benyttet
lejligheden til at publicere dette
smukke lille hæfte med bunkevis
af billeder og fornøjelige historier.
Lidt selvironi har der altid været
over foretagendet, når man talte om
”færgefart” på ”Danmarks smukke
ste sømil”, og ingen navlepillende
detalje har heller været for lille til
at få omtale i hæftet. Men som
inkarneret fan af den lille færge på
Slotssøen må man virkelig glæde
sig over dette bidrag til lokalhi
storien.

Af
Asger Berg

Lennart Weber, Peter Elfelt.
Fra Hillerød til hoffet, 2012.
96 sider. Forlaget Lennart Weber,
199,95 kr.
Med utrolig flid er det lykkedes
Lennart Weber at skrive og udgive
endnu en lokalhistorisk bog i år.
Bogen om hoffotograf Peter Elfelt,
født Petersen, følger op på sidste
års bog om fotograf Carl Rathsach,
og den er ligesom denne i stift
bind og selvfølgelig velforsynet
med mange glimrende gengivelser
af Elfelts fotografier. Vi får blandt
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andet historien om drengens opvækst
i Bakkegade, hans skolegang i Øster
gade, hans elevtid hos Carl Rathsach
og hans opstigning til hoffotograf. I
sandhed et eventyr! I et kapitel om
Skansebakken gengives en serie for
nøjelige gruppebilleder fra grosserer
Zachariaes skovture til Skansebak

Indkaldelse

ken og Gribskov - ikke ukendt stof,
men her i samlet form. Ukendt for
offentligheden er dog oplysningen
om, at der endda findes en stump
filmoptagelse fra en af disse skovture.
Det forlyder, at Weber vil fortsætte
sit arbejde med fotopioneren Elfelt,
og det må vi se frem til.

til generalforsamling

Hillerød Lokalhistoriske Forenings ordinære generalforsamling
afholdes tirsdag den 5- marts 2013, kl. 19-00 i Kedelhuset, lokale I
Dagsorden ifølge vedtægterne

Hillerød-Kalenderen
viser igen i år 12 ældre fotografier
kombineret med nye optagelser. For
sidebilledet er taget af fotograf John
Jessen Hansen. Kalenderen kan købes
hos byens boghandlere og koster
105 kr.
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