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Hillerøds Thalia

Efter knap 200 år dukkede et lille 
trykt skrift op, da nogle papirer 
blev fundet under et dobbeltgulv 
i Stutmesterboligen, Frederiks- 
værksgade 39 i Nyhuse i Hillerød. 
Det var blikkenslager Flemming B. 
Pedersen, der fandt papirerne, da 
han var ved at renovere det gamle 
hus, hvis historie går tilbage til 
1720’erne.

Skriftet er på 16 sider, og titlen 
er Love for Hillerød og Fre- 
DERIKSBORGS DRAMATISKE SELSKAB 

Thalia, stiftet den 19 October 
I813, Kiøbenhavn, 1817* Trykt 
hos E. A. H. Møller, Hof- og Uni
versitetsbogtrykker, I8l7*

Med andre ord drejer det sig 
om en 200-årig dramatisk forening 
her i Hillerød, og det fremgår af 
tryksagens sidste side, at lovene er 
vedtaget på generalforsamlingen 
17* januar I817 og altså trykt 
samme år. Ligeledes fremgår det 
af sidste side, at lovene er ratifice
ret af: ”Directionen for Hillerøds 
Thalia, Nyeholm. Nielsen. Hüb
ner. Münster/’

Navnet Thalia er velvalgt - det 
er i den græske mytologi navnet for 
komediens muse. Dermed signale
res også, hvilken af teatrets genrer 
teaterselskabet dyrkede.

Hvad ved vi ellers om teaterlivet 
i Hillerød for 200 år siden - og 

særlig om dette selskab og de fire 
personer, der kalder sig ”Directio
nen”? Og hvad kan vi læse ud af 
selskabets love?

Hillerøds Thalia omtales i G.P. 
Brammers erindringsbog Ung
domsliv. Gerhard Peter Brammer 
var født i Hillerød i 18OI, voksede 
op hos sin morfar i præstegården 
og blev student i 1818 - og siden 
biskop. Han fortæller: ”Der blev 
i mine sidste Skoleaar [...] spil
let Komedie paa to private Skue- 
pladse, hvoraf den mest officielle 
kaldtes Hillerøds Thalia, og den 
fornøieligste (paa Skovlyst i Præ- 
stevangen) maatte finde sig i at 
bære Øgenavnet Pølen.” Desværre 
fortæller han ikke, hvor Thalia 
holdt til.

Videre fortæller Brammer, at 
han tidligt blev hvervet af direk
tionen for Thalia pga. sine evner 
til at deklamere. Det var nok en af 
Latinskolens komediespillende ad
junkter, der havde faet øje på hans 
talent, skriver han - og man kan 
gætte på, at det var den Nyeholm, 
som ovenfor nævnes som medlem 
af direktionen: Holger Vilhelm 
Nyholm, født 1792, adjunkt ved 
Frederiksborg Latinskole 1816- 
I818, siden sognepræst.

Som ung skoleelev blev Bram
mer bl.a. brugt som sufflør, men

Af

Asger Berg



Nicolai 
Peter Nielsen. 

Litografi. U.a. 
Det Kongelige 

Bibliotek

også til at spille ”fruentimmer- 
roller”. Bl.a. spillede han Mette i 
Johan Herman Wessels Kierlighed 
uden Strømper, hvor han spillede 
over for ”den siden saa berømte 
Skuespiller Nielsen”, der havde 
den anden kvinderolle som Grethe.

Her har vi det andet medlem 
af Thalias direktion, den senere 
kendte kgl. skuespiller Nicolai 
Peter Nielsen, født 1795* Han var 
søn af stutmester Frederik Chri
stian E. Nielsen på Frederiksborg 
Stutteri. Ud fra lovenes findested, 
Stutmesterboligen, er det rimeligt 
at antage, at dette eksemplar kan 
have været skuespiller Nielsens. 
Allerede som 13-årig var han kom
met på den militære løbebane som 
elev på Landkadetakademiet, og 
i l8l I blev han sekondløjtnant 
med tjeneste på Kronborg, men i 
en længere periode, da han havde 
orlov, opholdt han sig hjemme i 
Hillerød. Begge steder dyrkede 
han sin store teaterinteresse, og 
i I82O fik han mulighed for at 
aflægge prøve på Det Kongelige 
Teater. Samme år debuterede han 
og forlod sin militære karriere til 
fordel for skuespilkarrieren ved 
Det Kongelige Teater. Som skue
spiller blev han særlig benyttet i 
lyriske elskerroller og i lystspil, 
og i Johan Ludvig Heibergs En 
Sjæl efter Døden er der et satirisk 
portræt af N.P. Nielsen.

Fra Brammers erindringer ken
der vi endnu et berømt medlem af 
Thalia, komponisten A.P. Berg- 

green. Andreas Peter Berggreen var 
født i I8OI ligesom Brammer, og 
fra I8IO kom han som denne til 
at bo hos sin morfar, den musikal
ske distriktslæge Andreas Lynge i 
Hillerød. Også Berggreen var elev 
i Latinskolen, og desuden modtog 
han privat musikundervisning.

Berggreen og Brammer blev 
gode venner. Brammer skriver: 
”Vore Interesser forenedes ved 
theatralske og musikalske Aften
underholdninger i Hillerøds Thalia 
ligesom ogsaa, da han stod for Af
syngelsen af en Sang, som jeg havde 
skrevet Texten til i Anledning af 
Rektorens Fødselsdag.”

Efter studentereksamen i 1819 
kom han snart til at ernære sig som 
sanglærer og organist, men det er 
som komponist, Berggreen huskes, 
især fra romancer og stadig popu
lære salmemelodier.

Af de to tilbageværende med
lemmer af Thalias direktion i 
I817 kan Hübner identificeres 
som fuldmægtig ved Frederiksborg 
Amt, Hans Christian Hübner, født 
1778, død 185 3* Hans sønner, 
Christian Hieronymus Hübner, 
født i Hillerød i l8O5, og Hans 
Carl Ernst Hübner, født i Hille
rød i I812, blev begge studenter 
fra Latinskolen, i hhv. 1824 og 
I832. Det fjerde og sidste direk
tionsmedlem er antagelig Hübners 
kollega i Hillerød, fuldmægtig 
Niels Olaus Münster, født 1791, 
senere amtsforvalter i Roskilde, 
død I859.
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Ud fra Brammers omtale oven
for kunne man tro, at det var 
almindeligt, at de unge mænd 
spillede kvinderoller, men det var 
bestemt ikke tilfældet. Sandsynlig
vis skyldtes rollebesætningen her 
kun, at Kierlighed uden Strømper 
jo er en parodi. Tværtimod skriver 
Brammer om Thalia, at ”med Und
tagelse af Fænomenet Nielsen [... ] 
talte den der fast ingen Ungersvend 
blandt sine Tilbedere”.

Og den senere biskop tilføjer, at 
”een Dame af Skuespillerinderne 
havde den for mig i Begyndelsen 
generende Vane, at stille sig op ved 
mig, naar hun snart skulde ind paa 
Skuepladsen, og saa ivrigt at læse i 
min Bog, at hendes Kind ikke blot be
rørte, men trykkede sig fast til min.”

I et andet stykke opført af Hil- 
lerøds Thalia, et lystspil af Duval, 
skulle Brammer spille en page ved 
navn Edward, der elskede en Betty, 
spillet af en ubenævnt ung skue
spillerinde fra Hillerød. Brammer 
”fattede tilbøjelighed” for pigen, 
også uden for scenen, skriver han. 
Der er tale om Alexandre Duvals 
Henrik den Femtes Ungdom, 
frit oversat af N.T. Bruun, første 
gang opført på Det Kongelige 
Teater i l808. Pigen var, fortæller 
han, noget mere voksen end han, 
og guvernante hos en rig familie, 
der i nogle år boede i en villa nær 
ved Frederiksborg Slot, og hendes 
principal var en af Thalias direktø
rer. Men, fortsætter han, pigen var 
sandsynligvis allerede hemmeligt 

forlovet, og året efter forlod hun 
og familien Hillerød.

Selskabets love er udformet 
med en så stor omstændelighed 
og seriøsitet, at det tyder på, at 
der har været en juridisk interes
seret person blandt direktørerne. 
Stilen nærmer sig visse steder det 
parodiske, men er måske blot et 
udtryk for ungdommelig lyst til at 
øve sig i tidens kancellistil. Nogle 
hovedpunkter nævnes nedenfor.

Selskabets formål er ”indbyrdes 
venskabelige dramatiske Øvelser”, 
og det fremgår, at ethvert medlem 
har pligt til at bidrage til valgte 
stykkers udførelse. Intet medlem 
under 40 år kan undslå sig for at 
udføre en rolle, som direktionen 
har tildelt vedkommende, medmin
dre der er tvingende grunde. Dog 
kan en dame, hvis hun ikke ser sig 
i stand til at udføre en rolle, skaffe 
en anden dame til at påtage sig rol
len. Og hvis et medlem bor over V+ 
mil fra Hillerød, kan vedkommende 
også nægte at påtage sig en rolle 
”formedelst Frastanden og dermed 
forbundne Ubehageligheder”.

Alle er i øvrigt forpligtet til 
efter direktionens ”rimelige Be
stemmelse, efter Evne at assistere 
med Kiørseler og Befordringer, 
især i ufremkommeligt Føre, for de 
spillende Damer, saavel Spille- som 
Prøveaftenerne. ”

Lovene bestemmer, at der ud 
over de få ekstraordinære med
lemmer højest kan optages 150 
medlemmer i selskabet ”efter dets

Øverst Andreas 
Peter Berggreen. 
Litografi. U.d.
Nederst Gerhard 
Peter Brammer.
Foto i86g.
Det Kongelige 
Bibliotek
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nærværende locale Indretning”, 
hvilket må henvise til spillestedet. 
Som medlem har man adgang til at 
overvære selskabets forsamlinger, 
og som familieoverhoved til et 
medlem kan man selv deltage og 
desuden medtage et ukonfirmeret 
barn over 6 år. Fremmede eller 
tilrejsende kan kun få adgang til 
at overvære forestillinger, hvis 
vedkommende ”proponeres”, dvs. 
anbefales, af et fast medlem ”på 
egen Risico”, og hvis vedkommen
de betaler indskud og et kvartals 
kontingent. Nye faste medlemmer 
optages ellers kun ved indstilling 
fra andre medlemmer og skal god
kendes ved et af selskabets møder, 
hvor mindst 15 medlemmer er til 
stede. Disse møder afholdes fast 
den første onsdag i hver måned.

Spilleplanen er ret ambitiøs. 
Den indebærer, at selskabet giver 
en forestilling hver tredje uge, om 
muligt hver 14- dag, i sæsonen fra 
I. oktober til I. maj. Inden hver 
forestilling afholdes mindst to prø
ver, der overværes af direktionen, 
men ikke af nogen uvedkommende. 
Dog må en mand ledsage sin kone, 
og en datter må have en sine for
ældre eller sin broder med, og en 
forlovet må have sin kæreste med 
- dog kun hvis disse er medlemmer 
af selskabet. De spillende damer far 
hver en fribillet til en forestilling, 
de deltager i, så at hun kan invitere 
et familiemedlem eller en ven, dog 
ikke en indenbys ven (under mil 
fra Hillerød). Vedkommende burde 

jo åbenbart selv være medlem!
Den omtalte ”Direction” er 

Thalias bestyrelse. Af de fire ”Di- 
recteurer”, der vælges af selskabets 
medlemmer, har de to til opgave 
at bestyre ”det dramatiske” - altså 
som instruktører. De foretager 
rolleuddelingen og vejleder på 
forhånd i rollernes karakter og 
udførelse ”med den forekommende 
Velvillighed, som caracteriserer den 
dannede Selskabstone.” Men hvis 
den spillende ikke ønsker vejled
ning på forhånd, skal direktionen 
afholde sig derfra. Under prøverne 
er det derimod instruktørens pligt 
”med Délicatesse” at vise de fej
lende til rette for at tilvejebringe 
så fuldkomne forestillinger som 
muligt.

Den tredje direktør står for 
maskin- og garderobevæsenet, og 
den fjerde står for kassevæsen og 
sekretariat samt fører protokol over 
selskabets møder, opbevarer selska
bets skuespil, udleverer dem til den 
person, der får løn for at afskrive 
rollerne til den enkelte skuespiller, 
holder styr på disse osv. Alle direk
tører deltager dog, når det gælder 
selskabets tarv, økonomi og aftaler. 
Ved forestillingerne udnævnes des
uden en regissør.

Det fremgår, at Thalia også 
råder over et orkester, der deltager 
ved forestillingerne. Orkesteret 
er tilvejebragt ved ”Liebhavere” 
blandt medlemmerne. I orkesteret 
er der én dame, for det nævnes 
udtrykkeligt, at hun får en fribillet 
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på samme vilkår som skuespiller
inderne. Orkesteret er fritaget for 
roller - imod at musicere.

Andreas Peter Berggreen med
virkede i orkesteret med sin fløjte: 
”Jeg fik snart Lejlighed til en ny 
Øvelse, da jeg kom til at blæse med 
i Orchesteret i vort dramatiske Sel
skab ”Thalia””, fortæller han i et 
mindeskrift. Han skriver, hvordan 
han længtes efter teateraftnerne, 
hvor han også var aktiv som rol
leskriver for selskabet. Ja, han 
sad endda ofte på skolen og skrev 
roller i selve timen med lærerens 
tilladelse - nogle af lærerne var jo 
selv skuespillere i Thalia, fortæller 
han. Engang skulle han også ”gøre 
Regn” ved at slå med et ris på pa
pirkulisserne, og så vendte han på 
et tidspunkt den tykke ende af riset 
til, så det kunne illudere plaskregn!

Det fremgår udtrykkeligt af 
lovene, at selskabet ikke er stiftet 
for at arrangere baller. Men når 
der er en anledning og lejlighed, 
kan direktionen afholde et bal, 

dog kun hvis indtægterne overgår 
udgifterne.

Flere steder i lovene understre
ges det, at formålet med selskabet 
og dets forestillinger er ”indbyrdes 
Fornøielse”. For at undgå ”forstyr
relse eller Forargelse” pålægges det 
derfor medlemmerne ikke at give 
udtryk for glæde eller mishag i 
forbindelse med forestillingerne, 
og gæster skal altså have besked 
om, at man hverken klapper eller 
buher ved forestillinger i Hillerøds 
Thalia.

Lovenes 20. og sidste paragraf 
omtaler, at der hver sæson skal 
udnævnes en parterreinspektør, 
der sørger for ro og orden, samt 
to inspektører, der - sammen med 
en ansat politibetjent - sørger for, 
at der kun er adgang for folk med 
retmæssig billet.

Hvor længe efter l8l 3 Hil
lerøds Thalia var virksomt, ved vi 
ikke, men ud fra det, vi ved om de 
nævnte medvirkende, var det næppe 
mere end en halv snes år.

Kilder:
Tak til Ida Poulsen, Teatermuseet, der har bidraget med oplysninger.
G. P. Brammer, Ungdomsliv, udgivet af Johannes Kok, 1884.
Bjørn Kornerup, Frederiksborg Statsskoles Historie 16 30-18 30, 193 3- 
C. Skou, Andreas Peter Berggreen. Et Mindeskrift, 1895.
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Murer-Tonny fortæller

Murer-Tonny var en af Hillerøds 
kendte skikkelser fra modstands
kampen under den tyske besættelse 
i 1940-1945‘ Mange år senere, 
i 1993, havde hans søn John in
viteret ham på besøg, og mens 
båndoptageren snurrede, og John 
forberedte aftensmaden, fortalte 
Murer-Tonny om sit liv. Optagel
sen, der nu er overført til et digitalt 
medie og varer ca. 5 5 minutter, er 
noget præget af Tonnys alder.

Murer-Tonny var født i Nyhuse 
den 15* april 1917* Ved Tonnys 
dåb i Slotskirken anføres hans mor 
som "Ugift Anna Kristine Niel
sen”, boende i skomager Sørensens 
sted i Nyhuse, mens faderen ikke 
er angivet. Moderen giftede sig den 
6. december 1921 med malersvend 
Hans Hansen. Tonnys oprindelige 
navn var Hans Karlo Antonius 
Nielsen, men det fik han i 1945 
ændret til Tonny Hans Hansen. 
Murer-Tonny døde året efter lyd
optagelsen, den 7* november 1994, 
77 år gammel.

I samtalen fortæller Murer- 
Tonny om sin barndom og ung
dom, men også om nogle episoder 
fra besættelsen og tiden efter. Det 
er tydeligt, at det er historier, han 
har fortalt mere end én gang før. 
Efter aftale med John bringer vi 
her et uddrag af Tonnys fortæl

ling om sin opvækst. Det sker i 
sammenredigeret form, idet noget 
af den private snak og forskellige 
gentagelser er udeladt. Vi håber, 
at historiernes mundtlige præg al
ligevel er tydeligt.

Beretningernes sandhedsværdi 
står selvfølgelig alene for fortæl
lerens regning. Når vi har valgt 
at bringe historierne, som Tonny 
fortalte dem og med navns næv
nelse af nogle personer, er det fordi 
historierne i sig selv vidner om, 
hvem Murer-Tonny var, og hvilket 
liv han havde levet.

Af

Asger Berg

Barndommen
Henry og Harry og Emry, det var 
min mors med én mand. Så blev 
det min tur, nr. 4, med en anden 
mand. Han var kommet herop som 
kulsvier fra Frankrig. Min far, han 
var sådan en flot fyr, stor og sort
håret med brune øjne, så ham faldt 
hun for. Da jeg var fem år blev hun 
rigtigt gift med maler Hansen, og 
så fik hun fire børn med ham, og 
så købte de det lille hus ude ved 
Tirsdagsskoven (på Odinsvej). 
Da var min ældste bror flyttet ud 
til min bedstefar og bedstemor i 
GI. Ullerød, for hun havde ikke 
plads til ham derhjemme. Det var
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Murer-Tonny 
som lærling i 

1930’erne

Henry - han arbejdede senere på 
Sophienborg Teglværk.

Vi havde ikke eget værelse. Vi 
lå oven på loftet under tagstenene. 
Der var ingen gulvmåtte, så det 
lavede jeg af nogle grene oppe fra 
skoven, og så rendte jeg rundt hos 
alle naboerne og samlede gamle 
aviser og lagde dem over grenene. 
Så lå vi på grenene lige under 
tagstenene, en to-tre stykker. Det 
var koldt. Vi havde bare et beskidt 
tæppe over os eller en gammel 
vissen dyne, der var fyldt med 
lopper. Det var nok derfor, at jeg 

var så hærdet, da jeg sad i fængsel 
og kz-lejr. Jeg var en af de få, der 
overlevede.

Indtil hun blev gift, arbejdede 
min mor på Ullerød Teglværk. Hun 
skulle jo skaffe penge. Der var ikke 
noget, der hed socialhjælp dengang. 
Det, der var, hed fattighjælp. Men 
mor arbejdede jo som teglværksar
bejderske, det lille tykke menneske. 
Hun bar os unger derud, for hun 
havde ingen barnevogn. Der var 
ikke råd til varme, så vi blev lagt på 
en hylde henne over en af ovnene, 
hvor der var varme. De andre på 
teglværket ku’ ikke forstå det, men 
det var hun jo nødt til. Jeg måtte 
ikke gå på asylet, når jeg havde røde 
hunde eller skoldkopper.

Da jeg så blev så stor, at jeg ku’ 
gå alene, så blev jeg afleveret ude 
hos hendes far og mor ude ved 
trekanten i GI. Ullerød lige efter 
teglværket. Han var brænder på 
teglværket, og min bedstemor var 
én af tolv søskende. Der var jo ikke 
gummi dengang.

I SKOLE

Så kom jeg i Nyhuse Skole, dér, 
hvor der kommunekontoret ligger 
nu (Frederiksværksgade 39)* Vi var 
50 i klassen, og i 7» klasse blev vi 
samlet fra to klasser.

Hver anden morgen, inden jeg 
gik i skole, gik jeg rundt til alle 
bagermestrene i hele Hillerød for 
at tigge gammelt brød. Der var 

10



flere bagermestre dengang, end der 
er i dag. Så gik jeg ind i butikken: 
”Hvad skal du ha’?” - ”Lidt gam
melt brød'” - ”Ja, vent nu lidt/* 
sagde de, og så var de ude og kigge. 
Nogle gange måtte jeg rundt til 
alle bagermestrene, og det var ikke 
altid, jeg fik noget med hjem. Så 
måtte jeg jo rende igen næste dag 
med sådan en stor spånkurv til 
gammelt tørt franskbrød. Så stod 
min mor og skar brød med en 
kniv, men brødet var så tørt, at det 
knækkede, og så lærte jeg hende, 
at det var meget bedre at bruge en 
fuksvans.

Så blev brødet smurt med hjem- 
mesmeltet fedt fra grisen den ene 
vej og sort sukker den anden vej. 
Vi havde haft en gris, og noget af 
fedtet blev smeltet ned i en gulv
spand, og så åd vi resten. Noget 
af grisen var blevet saltet ned. El
lers levede vi af kogesild hver dag 
undtagen lørdag og søndag, hvor 
fik vi rigtig middagsmad. Lørdag 
kom jeg først hjem klokken 10 el
ler 11 fra byplads. Der var åbent i 
forretningerne til klokken 9*

Bydreng
Jeg havde byplads, fra jeg var 10 år. 
Det var først hos Borella Hansen, 
hvor jeg var i 3 år. Der fik jeg 10 
kr. om måneden. Så skiftede jeg 
skoletid og kom ned i en kæmpe 
isenkram-, porcelæn-, værktøj- og 
kakkelovnsforretning, der hed Tage 

Aarup og lå lige over for apoteket.
Hos Borella Hansen lærte jeg 

noget om kunsthåndværk — det 
kan jeg love dig for! Borella var 
billedskærer og ikke særlig stor, 
han var nærmest dværg og lam i 
benene. Ham skubbede jeg på en 
kørestol med store træhjul på, når 
han skulle ned på slottet. Fortovene 
og gaderne var brolagt, og så hjalp 
jeg ham op ad trapperne på slottet. 
Han tegnede de gamle historiske 
møbler af, der står dernede, og så 
gik han hjem og rentegnede dem og 
lavede møbler lige magen til. Han 
var fand’me dygtig! Hans kone var 
også billedskærer, og hun hjalp 
ham, ja, der var tre andre billedskæ
rere i forretningen oppe på hjørnet 
over for Rådhuset (Torvet i).

Selve snedkerværkstedet lå nede 
i gården til Slotsgade I, hvor der 
var bagerforretning til gaden. Der 
var 2 snedkersvende og 5 lærlinge, 
og så var jeg bydreng. Du kan tro, 
jeg havde travlt. Jeg kørte ud med 
møbler og var også med ude og 
fælde træer og trække dem hjem til 
værkstedet sammen med en lærling 
eller en svend. Nogle gange var det 
visne træer fra Slotshaven. Det var 
tykke stammer, det var et kæmpe 
arbejde. Så var jeg med til at save 
dem ud. De tykkeste af dem blev 
savet ud i bordlængder, de mindre 
var til kugleben, og de allermind
ste var til snoede ben i rokokostil. 
Borella var berømt for det.

Da jeg var barn, var jeg meget 
aktiv, lige fra jeg var 12 år. Da 
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I LÆRE

Jeg kom i lære den I. maj (1931). 
Da var jeg lige fyldt 14 år. Det var 
hos Murer-Kresjan (murermester 
Christian Christensen). Der lærte 
jeg reparationer af kakkelovne og 
komfurer i hele Hillerød på alle 
værtshuse og hoteller. Det var min 
mesters speciale, restaurering af de 
gamle kakkelovne og komfurer. I 
1931 var der 25 hoteller og værts
huse i Hillerød.

Der var kun mig hos Murer- 
Kresjan. Da jeg havde været der et 
år, var det kun mig, der arbejdede.

Han sad og drak, og så forlangte 
jeg at blive lejet ud og lånt ud 
til hans bror, der havde arvet 
deres fars store murerforretning 
på Hansensvej 6. Han hed Peter 
Christensen. Jeg var glad for alt 
det, jeg ku’ lave, men jeg sku’ sgu 
da også lære at mure rigtigt. Så blev 
jeg lånt ud i to måneder om året 
på én bygning. Det var jo ikke ret 
meget. Det eneste, jeg var med til 
at bygge i de fem år, jeg var der, det 
var tre store rigmandsvillaer ude på 
Holmegårdsvej. Men jeg lærte det 
jo hurtigt.

Murer-Kresjan havde en person
vogn, Ford ’2 3-model med kaleche. 
Når vi var ude til en isenkræmmer, 
så kørte han ind i gården lige op til 
lageret. Så sagde han til mig: ”50 
ildfaste sten af den slags, 50 af den 
slags, 50 af den slags, og så en pose 
ildfast 1er.” Så løb jeg ind på lageret 
og tømte det og huggede lidt mere, 
og det lagde jeg ind bag i vognen.

”Så går jeg op og betaler,” sagde 
mester. Og ved du, hvad han så 
gjorde? Så tog han 4-5 ildfaste 
sten med og en lille pose ildfast 
1er, og så gik han ind. Da han så 
kom tilbage længe efter, så havde 
jeg lukket bilen, og så sagde han: 
”Se lige her, kan du lige lægge det 
her ind bagved!” Det var, hvad han 
havde købt inde i forretningen. Det 
lavede han også ude i kakkelovns
forretningerne. Dem var der 5-6 
af i Hillerød dengang. Der stjal vi 
også ildfaste sten og 1er og kak
kelovnsrør.
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forlovede jeg mig, men det blev 
også opdaget. Det var ude i Tirs
dagsskoven. Pigen var datter af en 
frelsersoldat og frelsermor. Hun 
var heller ikke ældre. Jeg tog hen
des mødom fra hende, det vidste 
jeg jo ikke noget om. Så blødte 
hun. Og da hun kom hjem, spurgte 
forældrene: Hvad har du lavet? Så 
høvlede de hende, og så sagde hun: 
Nej, det er Tonny, der har gjort det! 
Så blev jeg hentet og fik et lag tæsk. 
Og så var jeg klar over, at det var 
for tidligt, at jeg var gået i gang.

Efter Borella fik jeg byplads 
hos Tage Aarup. Det var ham, der 
holdt en stor firmafest for mig lille 
knægt, da jeg fyldte 14 år og kom 
i murerlære. Han forærede mig en 
sæk fyldt med murerværktøj, og 
to sæt arbejdstøj havde han også 
købt til mig.



Også hvis der stod nogle spande 
med værktøj ude foran en isen
kræmmer, så sagde han til mig: 
”Kan du ikke lige tage det og det 
og lægge det op bag i vognen - så 
går jeg ind og betaler.” Så kom han 
hurtigt ud og havde købt og betalt 
for en murske eller murerhammer, 
og imens havde jeg fyldt vognen op 
med op med det andet. Det gjorde 
han næsten hver dag eller hver an
den, og det ku’ jeg sgu ikke li’. Det 
blev jo opdaget til sidst. Så sagde 
de, at han aldrig måtte komme der 
mere. ”Ja, ja,” sagde han så, ”jeg 
må vel ha’ lov at læsse det på først, 
inden jeg går ind og betaler!”

Svendeprøve
Da jeg så lavede svendestykke, var 
jeg den eneste der fik medalje og 
omtale i avisen. Det var bronze
medalje. De havde givet mig det 
allersværeste, som jeg næsten aldrig 
havde prøvet at lave. Det var et 
stykke murværk med to vindues
åbninger med gesimser og sokler 
og alt muligt. Og man måtte ikke 
fuge det, det skulle være muret med 
fyldte fuger. Og der måtte ikke 
være mørtel på stenene. Det er der 
jo ellers, når man murer. Man ku’ 
ikke bruge saltsyre, for så ville de 
opdage det, men jeg gjorde så det, 
at jeg fik fat i en stålbørste, og så 
gjorde jeg stenene rene.

Det foregik oppe på Hansensvej 
6, hvor Murer-Kresjans far havde

S adan husker 
mange Murer- 
Tonny som 
ældre

den store plads nede bagved ved 
den gamle Frederiksværksbane. Der 
havde han en plads til materialer, 
stilladser og alting. Der stod jeg 
nede og lavede svendestykke sam
men med de andre. Vi var nok nogle 
og tyve stykker, fra Hillerød og 
Slotssognet og Skævinge og rundt 
omkring, men jeg var den eneste, 
der fik medalje.

Jeg mätte jo ikke være der, da de 
sku’ bedømme det. Men sä kaldte 
de pä mig: ”Tony, ” sagde de - jeg 
hed jo Antonius - ”til lykke, Tony! 
Du får medalje for det.” - ”Ih, 
tak,” sagde jeg. Jeg var lykkelig. Og 
så cyklede jeg ud til min mester: 
”Mester, mester!” - ”Ja, hvad er 
der?” sagde han. - ”Jeg har jo lavet 
svendestykket! Og kan du ikke se, 
jeg har fået medalje?” - Så drønede 
den skøre skid til Murer-Kresjan 
skidefuld rundt til alle og råbte: 
”Tony har fået guldmedalje!



Hillerøds illegale radiosender

Af Gestapo-folk fra Rungsted forsø- 
Mocens ger den 4- april 1944 at anholde 
Hansen købmand Frisch Jensens søn, Jør

gen, på bopælen Slotsgade 59- 
Jørgen, der ikke findes hjemme, er 
disponent hos Jul. Larsen & Søn. 
Ved en samtidig ransagning finder 
man et illegalt blad hos en kommis 
i forretningen. Gestapo oplyser, at 
de søger efter en faldskærmsmand, 
som en stikker påstår at have set gå 
ind i ejendommen.

Jørgen Frisch Jensen melder sig 
efterfølgende frivilligt til Gestapo 
og bliver anholdt på bopælen næste 
dag kl. 20. Jørgen Frisch Jensen 
oplyser til Gestapo, at han dagen 
før anholdelsen har haft besøg af 
en ukendt mand, der vil betale ham 
300 kr. for en liste over virksom
heder i Hillerød, der arbejder for 
værnemagten. Det vil han dog ikke 
have noget med at gøre.

Efter krigen viser det sig, at
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han er angivet af en af Hillerøds 
mest berygtede stikkere, nemlig 
maskinmester Johs. P. Rasmussen, 
det gamle sygehus på Sdr. Banevej.

De illegale radiosendinger 
Der knytter sig i øvrigt helt særlige 
omstændigheder til denne anhol
delse. Der foregik nemlig illegale 
radiosendinger fra købmand Frisch 
Jensens ejendom, men at radiosen
deren også blev opbevaret på hans 
ejendom, var købmanden slet ikke 
klar over!

I Tage Fischer Holsts bog Gør 
HVAD DU IKKE TØR, DEN HEMME

LIGE RADIOKONTAKT MED ENGLAND 

1943-45, Gyldendal 1965, omta
les sagen. Tage Fischer Holst var 
nærmeste medarbejder til lederen 
af den illegale radiotjeneste til 
England, ingeniør Duus-Hansen. 
Under kodenavnet ”Joseph” fore
stod Fischer Holst modstandsbe
vægelsens sendinger fra Sjælland.

I bogen kan man læse følgende: 
”Engang var tyskerne mig ligefrem 
behjælpelige, dog uden selv at vide 
det. Da pejlevognene begyndte at 
blive for generende i København, 
besluttede jeg at bringe senderen 
til et ret sikkert sted i Hillerød.

Vi, min førstemand og jeg, tog 
med toget med den temmelig tunge 
engelske sender i en kuffert, som 
jeg stillede i sidegangen ud for 
vores kupé. Foruden os var der tre 
andre danske, og alt gik glat, indtil 

vi standsede i Birkerød. Her fik jeg 
nærmest det indtryk, at hele den 
tyske værnemagt skulle med samme 
tog nordpå. Alle kupeer og gange 
blev fyldt op af soldater.

Jeg sad som på nåle; men da 
tyskerne indledte en samtale med 
mig, var jeg selvfølgelig meget 
imødekommende. På de øvrige 
danske i kupeen kunne jeg se, at de 
gerne ville have spyttet på mig, især 
da en af soldaterne i sidegangen 
spurgte, om han måtte sidde på min 
kuffert, og jeg gav ham lov dertil. 
Radiosenderen var på denne måde 
under tysk beskyttelse, helt til vi 
ankom til Hillerød Station. Det 
kneb meget med at komme ud af 
det tætpakkede tog, men soldaten 
tilbød da at lange min kuffert ud 
ad vinduet, når jeg var kommet ud; 
og jeg tog mod hjælpen.

Igennem længere tid havde jeg 
haft et virkeligt godt sendested hos 
en handlende i Hillerød. Han var 
altid parat til at lade mig benytte 
et værelse, som ellers beboedes af 
hans søn. Jeg havde ikke brugt hu
set et par uger, og da jeg kom igen, 
var købmanden meget urolig og bad 
mig for min egen skyld forsvinde 
hurtigst muligt. Gestapo havde 
været hos ham den foregående dag. 
De havde gennemsøgt hele huset, 
og efter at have fundet en pistol 
og nogle illegale blade, havde de 
arresteret hans søn. Jeg trøstede 
ham, så godt jeg kunne og sagde, 
at sønnen sikkert ville komme ud 
om få måneder; samtidig lovede

På modsatte 
side ses Alex 
Jensens Eftf, W. 
Frisch-Hansens 
købmandsbu
tik, Slotsgade 
59> ca- 1938. 
Foto: Hillerød 
Lokalhistoriske 
Arkiv
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lyske vagter 
ved det gamle 

sygehus pa S dr.
Banevej. Det 

var herfra ma
skinmester Jobs.

P. Rasmussen 
drev sit omfat

tende samarbej
de med Cestapo, 

der bl.a. førte 
til arrestationen 
af Jørgen Frisch

Jensen. Foto: 
Uffe Larsen

jeg ikke oftere at sende fra hans 
hus. Blot ville jeg gerne have den 
sender med, sønnen havde fået til 
opbevaring. Da min vært hørte, 
at senderen havde været i huset 
under Gestapos razzia, blev han 
unægtelig, hvad englænderne med 
et herligt ord kalder flabbergasted. 
Han havde intet anet om det, og 
Gestapo måtte være gået rundt med 
hovedet under armen, for senderen 
stod ved en trappe og var ikke 
særlig godt dækket til. Bagefter 
var min vært dog glad for, at han 
intet havde vidst om apparatets 
tilstedeværelse, da han i så fald 
næppe havde været så rolig under 
husundersøgelsen.

Jeg benyttede naturligvis aldrig 
huset mere, men min vært sørgede 
for, at jeg straks fik et andet sen
dested i samme by.”

Jørgen Frisch Jensen blev in
terneret i Frøslevlejren 12. august 
1944 efter et første ophold i Hor
serød. Han blev løsladt I. oktober 
samme år.

Gamle skolekammerater 
Hvordan opstod forbindelsen mel
lem radiofolkene og Hillerød? Ja, 
jeg véd, at i de første måneder af 
1944 besøgte SOE-chefen i Dan
mark, Flemming B. Muus i flere 
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omgange amtsfuldmægtig Bianco 
Boeck på Frederiksborg Slot. De 
to var gamle klassekammerater fra 
drengeårene i København. De var 
jævnaldrende; født med mindre 
end en måneds mellemrum i 1907-

Bianco Boeck var en af initiativ
tagerne til den lokale modstands
bevægelse i Hillerød. Han var ud 
af en gammel officersfamilie. Hans 
farfar havde været oberst og faren 
halvkompagnifører i Akademisk 
Skyttekorps, mens han selv havde 
titel af halvdelingsfører i korpset. 
Skyttekorpset var kendt som et 
nærmest obligatorisk springbræt 
til en senere karriere som efterret
ningsofficer, så Boecks orientering 
mod det borgerlige modstands- og 
efterretningsmiljø var nærmest 
givet på forhånd. Han blev i øv
rigt modstandsbevægelsens første 
kompagnichef i Hillerød og leder af 
byens politikontor, da politiet blev 
opløst den 19* september 1944- 
Han blev taget af Gestapo ved den 
store razzia natten mellem den 21. 
og 22. november 1944 og senere 
sendt til kz-lejren i Dachau.

Flemming B. Muus, der var 
medlem af Frihedsrådet og leder af 
SOE’s arbejde i Danmark, var på 
dette tidspunkt netop vendt tilbage 
fra London med nye instrukser 
om at organisere den danske mod
standsbevægelse i selvstændige 
regioner med egne radioforbindel
ser til London. Hermed ville man 
mindske modstandsbevægelsens 
operationelle sårbarhed overfor 

indgreb fra besættelsesmagten.
Jeg kender ikke indholdet af 

deres samtaler, men det forekom
mer nærliggende, at Flemming B. 
Muus bl.a. har bedt Bianco Boeck 
om hjælp til at finde egnede steder 
for radiokommunikationen med 
London, og at det er Bianco Boeck, 
der efterfølgende har formidlet 
kontakten til Jørgen Frisch Jensen, 
fordi de tilhørte samme gruppe
ring af borgerlige modstandsfolk i 
Hillerød, centreret omkring kom
munebogholder og løjtnant Viggo 
Hedegaard Jensen.

Radiosenderens skæbne 
Efter det dramatiske intermezzo 
hos købmand Frisch Jensen, blev 
radiosenderen overdraget til lands
retssagfører Elith Martved, der 
sørgede for opbevaringen, indtil 
han følte jorden brænde under sig 
efter den store razzia i november 
1944* Vi kan nemlig spore den i en 
ikke-publiceret bog af Frederiks
borg Amts Avis' redaktør, Helge 
Langkilde, som jeg har faet stillet 
til rådighed af sønnen, pressefoto
graf Morten Langkilde. Bogen hed
der Forældrene. Fortalt til mine

BØRN OG DERES EFTERKOMMERE. 

Den er trykt i 200 nummererede 
eksemplarer i Frederiksborg Amts 
Avis’ bogtrykkeri, 1986, under le
delse af den gamle modstandsmand 
Kurt Christoffersen, der dengang 
var leder af Frederiksborg Amts
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Avis' bogtrykkeri. Helge Langkilde 
skriver:

”Da min gode nabo på trap
peopgangen, landsretssagfører 
Martved, gik under jorden, over
drog han mig opbevaringen af et 
radioapparat, som i givet fald skulle 
bruges til modstandsgruppernes 
meldinger fra London. Jeg havde 
haft det i nogen tid, da det en dag 
ringede på døren, og en mig ukendt 
mand stod udenfor. En ledsager 
stod vagt lidt længere nede ad trap
pen. "De har et radioapparat, som 
tilhører modstandsbevægelsen!" 
sagde manden.

Overfor ukendte var man na
turligvis forsigtig, og det kunne 
være en fælde, så jeg sagde, at jeg 
ikke kendte til noget radioapparat. 
Han var kendelig nervøs og havde 
travlt med at komme af sted igen, 

så for at gøre det hel kort, trak 
han en pistol, som han rettede 
mod mig med ordene: "Kom så 
med det radioapparat!". Så fik han 
det. Morten stod ved siden af, da 
jeg blev truet med pistolen, men 
trods sine kun seks år kunne han 
holde kæft. Han fortalte ikke om 
episoden til et menneske.

Senere viste det sig, at manden 
med pistolen var den tidligere 
bogholder hos autoforhandler Lars 
Larsen, E. Truelsen ("Tom"), der 
var leder af våbenmodtagelserne i 
Frederiksborg Amt. Han var efter
lyst af Gestapo, så det var ikke sært, 
at han virkede lidt nervøs."

Jeg ved så fra en anden kilde, 
at radiosenderen herefter blev flyt
tet til konditor August Schmidt i 
Helsinge, hvor den forblev indtil 
befrielsen.

Nedenstående artikel er et lettere omskrevet uddrag af Mogens Hansens 
planlagte bog, Besættelsestidens Hillerød og Omegn - tilbageblik og 
eftertanke, der forventes at udkomme i løbet af 2014»
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Den glemte kunstners søster

I 2005 stod der i museumsfor
eningens blad, NOMUS, en artikel 
om kunstneren Jakob Hansen fra 
Hillerød under overskriften ”Den 
glemte Kunstner”. Hertil vil jeg 
nu føje lidt om hans søster, Anna 
Sofie Hansen, som var kendt under 
navnet ”Frøken Crome”, fordi hun 
og hendes mor bestyrede københav
nerfirmaet Crome & Goldschmidts 
udsalg i Hillerød.

Hun blev født i Vinderød 21. 
december 1872 og var en dame 
med mange kontakter, ikke mindst 
var hun meget barneglad - det vil 
nabobørnene Berg-Sørensen fra 
Langesvej 17 kunne bevidne; hun 
boede i nr 19, indtil hun midt i 

50’erne flyttede på plejehjemmet 
Kirsebærbakken, hvor hun døde i 
I960.

Hun havde i høj grad egne, mar
kante meninger. Således var hun er
klæret ateist - ikke just almindeligt 
i hendes familie og omgangskreds. 
Julen tilbragte hun mange år i mit 
barndomshjem i Hellerup sammen 
med min mors moster Johanne fra 
Frederiksværk: vi kunne slet ikke 
tænke os en jul uden dem.

Hver sommer tog vi en tur 
til Hillerød og besøgte hende. 
Det omfattede en obligatorisk 
spadseretur til Jægerbakken; som 
lille fandt jeg turen meget lang! 
Nu har jeg boet i Hillerød i 51 år 

Af

Marianne

Fabricius
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(heraf 45 på Kirsebærbakken - dog 
i nr 16!), har udsigt til slottet fra 
vores vinduer og går mange ture i 
slotsparken - jeg tænker ret tit på 

lånte Anna .

Det herlige billede viser ”de to 
Anna’er” på sejltur-på Slotssøen; 
når de havde lukket butikken, gik 
de ofte ned og sejlede en tur - mon 
det var deres egen båd?

”Kesser” fortæller om Gadevang
Onsdag den 25- september 2013, kl. 17-00 i Gadevang Asyl 

Rankeskovvej 4, Gadevang. Bus 303 fra Hillerød Station til Kildevej. 
Medlemmer gratis. Andre 40 kr. inch medlemskab for resten af sæsonen. 

«

Hillerød under besættelsen
Foredrag ved Mogens Hansen 

Onsdag den 2. oktober 2013, kl. 19-00 
Kedelhuset, Fredensvej 12 C, Hillerød

Medlemmer gratis. Andre 40 kr. inch medlemskab for resten af sæsonen.

Byens rum i store penselstrøg
Omvisning i Folkemuseets særudstilling, Frederiksgade 11 

Onsdag den 6. november 2013, kl. 16.00
Gratis adgang for medlemmer. Andre: museumsentré 20 kr.


