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Slotskirkens genindvielse 1864

Søndag den 28. august 1864 blev 
Frederiksborg Slotskirke officielt 
indviet efter den ødelæggende 
brand den 17- december i 1859, 
der lagde slottet i ruiner og kostede 
tre mennesker livet.

Frederiksborg Slotskirke blev 
oprindelig taget i brug I617 af 
Christian 4» som kongehusets pri
vate kapel, men har siden desuden 
fungeret som Hillerøds sognekirke. 
Den har dog sjældent været an
vendt til royale begivenheder.

Efter enevældens indførelse i 
I66O dannede Frederiksborg Slots
kirke rammen om salvingerne af de 
enevældige konger. Christian 7*s 
salving i 1767 foregik dog i Kø
benhavn. Men traditionen ophørte 
med folkestyrets indførelse i 1849* 
Christian 8.s salving den 28. juni 
I84O blev dermed den sidste.

Som kongelig bryllupskirke har 
Frederiksborg Slotskirke derimod 
ingen egentlig tradition. Tre bryl
lupper er det blevet til. Det første 
fandt sted i juli 1752, da Frederik 
5* blev gift med sin anden hustru 
Juliane Marie af Braunschweig- 
Wolfenbüttel. Det andet bryllup 
fandt sted godt 100 år efter, da 
Frederik 7-, den sidste efterkom
mer af den oldenborgske stamme, 
den 7* august 1850 i største hem
melighed lod sig vie til venstre 

hånd til den tidligere balletdan
serinde og modehandlerske Louise 
Christine Rasmussen, grevinde 
Danner.

Derefter skulle der gå 145 år, før 
kirken atter dannede rammen om et 
kongeligt bryllup, da prins Joachim 
og frøken Alexandra Manley den 
18. november 1995 blev viet.

Af

Eva Holm-
Nielsen

Efter branden
Ved branden udbrændte Konge- og 
Prinsessefløjen, mens kirkefløjen 
blev delvis reddet. Men kirkerum
met var ubrugeligt, og der skulle 
gå mere end fire år, før det var re
staureret. Derfor blev Konseilsalen 
i Audienshuset, som ligger mellem 
Kongefløjen og Fadeburslængen, 
midlertidig brugt til afholdelse 
af gudstjeneste for Frederiksborg 
Slotssogns og Hillerød købstads 
menigheder.

Folk var glade for salen, men 
den var meget trang, og adgangs
forholdene besværlige. Den smalle 
vindeltrappe betød, at det tog me
get lang tid at fa folk ud af kirken 
efter gudstjenesten.

Det var her, digteren Jens Chri
stian Hostrup, på Frederik 7*s 
foranledning, i 1862 blev indsat 
som slots- og sognepræst.
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Han syntes i øvrigt, at rummet 
var velegnet til gudstjenester, mens 
Slotskirken passede bedre til spek
takulære royale begivenheden

Når han tog imod embedet skyld
tes det ifølge ham selv, at hoffet på 
grund af branden havde flyttet resi
densen til Fredensborg. Han ville 
nemlig ikke ”paradere”.

Højtideligheden
Den højtidelige genindvielse fandt 
sted i overværelse af kong Christian 
9* og dronning Louise, kronprins 
Frederik og prinsesse Dagmar, prin
sesserne Marie og Hilda af Anhalt- 
Dessau, landgrev Wilhelm af Hessen 
og prins Hans af Glücksborg, ledsa
get af et stort følge.

De kongelige blev modtaget 
ved kirken af Sjællands biskop, dr. 
Hans Martensen, kongelig konfes- 
sionarius, dr. Paulli, konfessiona- 
rius, dr. Balthasar Münter, tidligere 
kateket i Hillerød, nu slotspræst 
ved Christiansborg Slotskirke, 
Stephan Schrader, herredsprov
sten, slotspræst Hostrup og den 
ordinerede kateket Fritz Carl Emil 
Andersen.

I dagens anledning var Hillerød 
udsmykket, og i indre slotsgård 
var der lavet en dekoration med 
majestæternes buster.

Blandt de særligt indbudte sås 
finansminister C.N. David, justits
minister E. Heltzen og minister 
for Slesvig C.G.W. Johannsen, 

Slotskirkens 

indvielse 28. 

august 1864. 
Foran alteret 

star biskop 

Martensen, og 
øverst til venstre 

ses den lukkede 

kirkestol, hvor 

kongefami

lien sidder. Foto: 

Budt^Miiller 

efter maleri af 

Niels Bredal og 

Søren Simonsen. 
Det Kongelige 

Bibliotek
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3. og 4* strofe over til at hentyde 
til den katastrofe, som netop ß 
måneder i forvejen havde ramt 
hele ”Danmarks Hus”. Midt i ne
derlagets nattetime i 1864 drager 
Hostrup en parallel imellem den 
halvt nedbrændte gamle borg og 
landets situation efter krigen, og 
han håber og beder til, at morgen
dagen ved Herrens nåde vil bringe 
en funklende genoprejsning.

Røgen op ad Taarnet rulied, 
Nattens Rædsel brød sit Bur, 
tusend Flammer slikked Guldet 
gridsk af Hallens Loft og Mur, 
intet Ly gav Borgens Rester 
Kongens Hus og Herrens Gjæster.

Atter Slottets Taarn, det ranke, 
over alle Bøge gror, 
atter Klokken der vil sanke 
Gjæster rundt om Herrens Bord, 
atter Salmetonen kvædes - 
kan vi takke? tør vi glædes?

Tungt, vor Gud! du os har prøvet: 
Flammer slog om Danmarks Hus; 
Fortids Glans er tabt i Støvet,» 
Borgens Taarne halvt i Grus.
Du, vort Haab, de smaa og svages! 
mørk er Natten, lad det dages!

Herre, vend dit Naadesøje 
til den gamle Borg paa ny, 
lad den, rejst, med gyldne Fløje 
funkle i dit Morgengry, 
fæst dens Grund og smyk dens Bure, 
byg din Højsal bag dens Mure!

Da festgudstjenesten var forbi, 
var der frokost hos Hostrup i præ
stegården i Kannikegade. Her del
tog biskoppen og de københavnske 
præster, som havde assisteret ved 
indvielsen.

Efterskrift
Hostrup (1818-92) var sogne
præst i Hillerød til 1881, men min
det om ham levede videre i byen.

I 1913 rejstes en mindesten, 
udført af Niels Skovgaard. Den 
stod oprindelig ved indkørslen 
til slottet fra Slotsgade, men blev 
i 2005 flyttet til indkørslen fra 
Frederiksværksgade.

Også vejnavnet Hostrupsvej 
refererer selvfølgelig til ham. Vejen, 
som har sit udspring tæt ved præ
stegården, var oprindelig en ringvej 
bag Torvets og Slotsgades haver.

H. Marten

sens Tale ved 
Indvielsen af 
Frederiksborg 
Slotskirke 
i 4de Søndag 

efter Trinita
tis, den 28de 

August, 1864, 
Kbh. 1864.

Til venstre

C. Hostrup 
(1818-1892). 
”Jeg har leert 

at prtedike af at 

skrive kome

dier”. Foto: 

Georg E. 

Hansen, 1865. 
Det Kongelige 

Bibliotek

Kilder
Eva Holm-Nielsen, ”Da Frederiksborg Slot brændte”, Hillerød Lokalhistoriske Forening 2009-3. 
Eva Holm-Nielsen, ”Kongelige formælinger på Frederiksborg”, Lokalhistorisk Forening i Hillerød 
Kommune 1995-4-
Elisabeth Hostrup, C. Hostrup, Senere Livserindringer, Kbh. 1893, s. I30ff.
Svend Nielsen, Det gamle Hillerød. Bysvenden fortæller, Hillerød 1981.
Morten Pontoppidan, ”C. Hostrup i Frederiksborg”, Årbog Fra Frederiksborg Amt 19IL 
H.D. Schepelern, ”Hillerøds kirker gennem tiderne”, Kultur og Folkeminder XV, 1963, s. 3 ff. 
Anders Uhrskov, Nye Kulturbilleder, Hillerød 1956.
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Danmarks sidste Kroningsfest

Af 
Peter 

Schmaltz- 
Jørgensen

Om morgenen den 3. december 
I839 dør Frederik 6. på Amali
enborg Slot, Samme dag udråbes 
hans nevø kronprins Christian til 
konge.

Den nye konge skulle som sine 
forgængere salves, og højtidelighe
den skulle som sædvane var foregå 
i Frederiksborg Slotskirke,

Kongen valgte sin kones fød
selsdag søndag den 28. juni I84O 
som dato for højtideligheden.

Allerede fra januar måned var 
der hektisk aktivitet overalt i Hil
lerød og på slottet. Kirken blev 
lukket for offentligheden og sto
lene fjernet. En tronstol blev byg
get, 7OO gæster blev inviteret, som 
også skulle tilbydes overnatning i 
byen. Jo nærmere man kom datoen, 
jo mere bredte nervøsiteten sig.

Få dage før højtideligheden 
fik byfoged Arboe tilsendt ad
gangskort: 10 stk, til kirken, 25 
til galleriet, ca, 50 stk. til altanen 
over porten ind til indre slotsgård 
og 98 til fyrværkeriet på Dron- 
ningeøen senere på aftenen.

Da Borgerrepræsentationen 
mødtes dagen før, den 27« juni, 
for at drøfte de sidste udeståender 
samt fordelingen af billetterne, 
opstod der selvfølgelig uenighed. 
Men adgangskortene blev distri
bueret, og af Borgerrepræsenta

tionens Forhandlingsprotokol kan 
man se, hvem der fik ”en plads i 
solen” hin solbeskinnede søndag 
i juni:

Adgangskortene til kirken var na
turligvis de fineste. Her fik følgende 
plaçls: Garver Andersen, urmager 
Lars Jørgensen, hjulmand Kisler, 
brændevinsbrænder Krog, bager 
Mentz, landinspektør Søeborg, 
snedkermester Willumsen, alle 
medlemmer af Borgerrepræsen
tationen. Desuden en billet til 
byfoged Aaboe, apoteker Hasseris 
og major Hennings.

På kirkens galleri sad byens 
bedre borgerskab med enkelte 
håndværkere: Købmand Bach, 
postmester Børre, overlærer Dahl, 
fuldmægtig Dahlerup, kæmner 
Ersløv, doktor Evertsen, købmand 
Frandsen, garver Hansen, bager 
Heller, guldsmed Jensen, garver 
Jensen, rebslager Jørgensen, ad
junkt Krossing, sadelmager Larsen, 
købmand Levy, fuldmægtig Mo- 
ritsen, købmand Møller, madam 
Maahr, præst Neergard, forstander 
Petersen, glarmester Romb, køb
mand Sølling, fabriksejer Vosbein, 
købmand Winnecke, købmand 
Ørslev, købmand J. Aabye.

Der var dog slet ikke plads nok 
i kirken, så følgende fik adgangs
kort til indre slotsgård: Brænde-



/insbrænder og formand for Bor
gerrepræsentationen Borregaard, 
gæstgiver og viceformand Abel, 
assessor Arentz, assessor Asters, 
bager Budde, doktor Hartmann, 
fuldmægtig Hybner, skrædder Jør

gensen, prokurator Møller, snedker 
Overby og konsumptionsinspektør 
Svenstrup.

Til altanen til indre slotsgård 
havde 50 af byens borgere fået 
adgangskort. De kunne overvære
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processionen, når den gik over 
slotsgården fra slottet til kirken: 
Drejer Tronnier, skrædder Am
bjørn, sadelmager Bartali, skoma
ger N. Bendsen, skrædder Brasch, 
fragtmand Røyen, murermester

Christensen, bødker Cronborg 
Dennier, Stramboe, sadelmage) 
Geismer, lærer Goos, smed Han
sen, værtshusholder P. Hansem 
enke, doktor Hartmann - to stk. 
skomager Jensen, skrædder Jør
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gensen, Kjær, tøjmager Knappe, 
snedker Lange, betjent Larsen, 
skomager Larsen, kurer Lundberg, 
værtshusholder Jacob Mogensen, 
hattemager Neumann, sadelmager 
Olsen, snedker Overbye, skomager 
Pheiffer, købmand Rasmussen, 
slagter A. Scharøe, j omfrue Schiøth, 
Schæffer, skomager Smith, bogbin
der Sparre, blikkenslager Strømsted, 
kurer Svendsen, konsumptionsin
spektør Svenstrup, skrædder Søil, 
høker Peder Thomsen, sadelmager 
Vallentin, fragtmand J. Weibye, 
N. Aabye.

Til fyrværkeriet på Dronnin- 
geøen gæstgiver og viceformand 
Abel, tømrermester Abben, mu
rermester Ambjørn, garver Ander
sen, brændevinsbrænder Andersens 
enke, madam Bendixen, bødker N. 
Bendsen, glarmester Bernhardt, 
brændevinsbrænder og formand 
Borregaard, madam Bold, politi
betjent Brandt, købmand Bruhn og 
Fleischer, gæstgiver Brummersted, 
postmester Børre, overkrigskom
missær Christensen, madam Dah- 
lerup, købmand Echardt, møller 
Erlandsen, kæmner Ersløv, doktor 
Evertsen, politibetjent Faber, frue 
Fangel, rektor Flemmer, købmand 
Jørgen Frandsen, snedkermester 
Fries, fuldmægtig From, fuldmæg
tig Møller, skomager Gielstrup, 
madam Gjørling, madam Hadberg, 
garver Hansen, købmand Han
sen, apoteker Hassselris, købmand 
Heegaard, bager Heller, bager Hil
debrand, madam Holst, fuldmægtig 

Hybner, guldsmed Jensen, garver 
Jensen, adjunkt Jensen, kobbersmed 
Jensen, urmager og medlem af Bor
gerrepræsentationen Lars Jørgensen, 
kancellisekretær Kinch, hjulmand 
Kisler, brændevinsbrænder Krog, 
adjunkt Køningsfeldt, sadelma
ger Larsen, kammerjunker Lerche, 
købmand Levy, slagter Lindberg, 
madam Lund, madam Lüders, tøm
rermester Malling, madam Mendal, 
bager Mentz, kaptajn Mundt, major 
Myhre, prokurator Møller, præst 
Neergaard, brændevinsbrænder H. 
Nielsen, forstander Petersen, køb
mand Petersen, gæstgiver Petersen, 
urmager Petersen, brændevinsbræn
der Petersens enke, fuldmægtig 
Riber, catechet Schaper, slagter H. 
Scharøe, møller Smith, prokurator 
Smith, skrædder Svanes enke, køb
mand Sølling, købmand Thorsen, 
assistent Thyboe, maler Volsted, 
høker Willumsen, snedkermester 
Willumsen, madam Winnecke, 
købmand Winnecke, købmand 
Ørslev, købmand J. Aabye.

Denne del af festen blev ikke 
nogen succes. Digteren H.C. An
dersen skrey den I. juli I84O til 
Henriette Wulff: ”... fyrværkeriet 
tog sig mindre godt ud, da det var 
så stille vejr, at dampen blev nede 
ved jorden og dannede således et 
tæt forhæng/

Breve fra H.C. Andersen, Aschehoug Forlag 
2000, side 406 ff.
Rigsarkivet, Hillerød Rådstue E. Forhandlings 
protokol for eligerede borgere 1824-1842 og 
for Borgerrepræsentationen I842-I87O.

Christian 8.s 

procession for
lader Slotskirken 

efter salvin

gen. Maleri 

afj. Vilhelm 

Certner, i8ji. 
Rosenborg

II



Malermester August Nielsen

Af

Asger Berg

Interiør antage
lig fra Linden, 

ca. igzo. 
August Nielsen 

sidder ved bordet

I mere end 200 år har Finn Hill- 
mose haft familie boende i Hil
lerød. I denne og et par følgende 
artikler har vi faet lov til at gøre 
nogle nedslag i hans slægtshistorie, 
som han har samlet og beskrevet 
på sin hjemmeside. Den første 
artikel handler om hans morfar 
og mormor, malermester August 
Nielsen (I87I-I959) og Karen 
Jensigne Nielsen, født Andersen 
(I868-I94O).

August Nielsen var født den 5* 
august I87I i Harløse, Tjæreby 
sogn. Hans forældre var hjulmand 
Søren Nielsen og hustru Inger 
Sørensen. August Nielsen kom i 
malerlære som 15-årig i Frederiks
værk og arbejdede siden som ma
lersvend i Hillerød fra I89I-I898. 
Et par år lå han dog som soldat 
ved infanteriet på Kronborg i 22. 
bataljon, 2. kompagni, 2. regiment.

Mindet om soldatertiden fastholdt 
han siden som mangeårigt medlem 
af 2. Regiments Soldaterforening i 
Hillerød, endda formand fra 1918 
til I94O og æresmedlem fra 1941 
til sin død.

{ 1897 fik August Nielsen me
sterbrev, løste borgerskab i 1898 
og blev malermester i Hillerød, 
hvor han havde værksted til sin 
død i 1959- Han var medstifter 
af Hillerød Malerlaug i 1898 og 
var i en lang årrække kasserer. I 
1922 havde han i øvrigt også faet 
borgerskab som kagebager, fordi 
han og hans kone havde brødudsalg 
og chokoladebutik i deres hus på 
Søndre Banevej 8.

De to var blevet gift den II. 
december 1898 i Frederiksborg 
Slotskirke. Hans kone, Karen 
Jensigne, var født i Hillerød den 
13. februar 1868 som datter af 
skomagermester Niels Andersen 
og hustru Birthe Johannesdatter. 
De fik sammen børnene Bertel 
Søren August (født 1899), Ellen 
Johanne (født 1902) og Gerda 
Katrine (født 1904)*

Brandmand
I 1903 meldte August Nielsen sig 
som frivillig brandmand i Hille- 
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røds nyoprettede faste brandkorps. 
Han blev brandassistent i 1905 
og den 24* april I906 forfremmet 
til overassistent (vicebrandchef). 
Lønnen var 80 kr. pr. år. Han fik 
i 1928 25-års tjenestemedaljen, 
og ved sin afgang nogle år senere 
var August Nielsen genstand for 
stor erkendtlighed, som der stod i 
avisen. Han var medlem af korpset 
indtil omkring 1937»

Brandkorpset bestod fra starten 
den I. januar 1903 af 15 frivillige, 
og det erstattede det langt større 
pligtbrandkorps, som dog havde 
vist sig at være ineffektivt. Det 
nye brandkorps fik sin ilddåb al
lerede den 26. marts 1903, da der 
udbrød brand i Hansen & Larsens 
Maskinsnedkeri i Slangerupsgade 
4, den brand, der siden blev regnet 

som korpsets ”fødselsdagsbrand”.
Brandmændene boede og havde 

deres arbejdspladser rundt om i 
Hillerød, hvilket gav et nyttigt 
kendskab til virksomheder og ejen
domme i tilfælde af brand. Brand
manden kørte eller løb direkte til 
brandstedet fra sin bolig eller ar
bejdsplads, og indtil sprøjten blev 
motoriseret i 1926 skulle hestene 
først hentes i stalden og spændes 
for, før sprøjten med de 8 mand 
kunne komme af sted.

August Nielsen 

med 2j-årsfor- 

tjentsmedaljen. 

Nedenfor mand

skabet opstillet 

på brandstatio

nen i Hillerød, 
rådhusets gård 

omkring 1928. 

August Nielsen 

med kasket, nr.

6 fra venstre.

Liv og levned
I Hillerød boede August og Karen 
Jensigne Nielsen først i Møllestræ
de 3 i en lejlighed på I. sal. I 1921 
flyttede de til Sdr. Jernbanevej 8 til
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Karen J en- 
signe i gården til 

Søndre Jernba

nevej 8, 1936

huset, som Jensignes far, skomager 
Niels Andersens enke havde boet 
i. August Nielsen købte huset af 
Østergaard i 1928 for 6.8OO kr. 
Huset blev solgt til kommunen for 
20.000 kr. og nedrevet omkring 
1950.

Karen Jensignes liv var enkelt 
som hjemmearbejdende hustru og 
mor. Sysler som indkøb, madlav
ning og rengøring var hverdagen 
for husmoderen. Den eneste rejse 
nogensinde væk fra Hillerød, var 
en rejse, som hun havde været på, 

før hun blev gift. Det var som 24- 
årig, at hun i 1892 var draget til 
Litauen med en familie, hvis børn 
hun havde passet. I Hillerød pas
sede hun i en årrække fra 1920"erne 
brødudsalget og chokoladebutik
ken på Søndre Banevej 8 ved siden 
af Latinskolen. Hun var vellidt af 
eleverne. Gamle elever så ofte ind, 
når deres vej faldt forbi. Karen 
Jensigne døde afkræft efter længere 
tids sygdom den 19. marts 1940.

I I95I flyttede August Nielsen 
som enkemand til Hansensvej I, 
"Villa Dana”. Her boede han med 
sønnen Bertel og datteren Ellen, 
som passede ham til hans død den 
I. december 1959. Han blev begra
vet i familiegravstedet på Hillerød 
Kirkegård. Huset på Hansensvej 
blev nedrevet i 1993.

Butiksfacaden, 

Søndre Jernba

nevej 8, u.å.

http://www.hillmose-finn.dk/det-var-dengang/ 
Svend Nielsen, Det gamle Hillerød. Bysven
den FORTÆLLER VIDERE, 1982, S. 14-1 5-
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En skolekomedie i 1914

Skolekomedie er en ældgammel 
genre. Tænk bare på Hieronymus 
Justesen Ranchs Karrig Niding fra 
I633. Genren bliver stadig holdt i 
hævd af dramainteresserede lærere 
og elever på folkeskoler og gymna
sier, men skuespilformerne ændrer 
sig unægteligt med tiden. Et foto
grafi fra 1914, taget af fotografen 
Frede Hansen, giver et indtryk af, 
hvad der er sket i de sidste 100 år.

På Frederiksborg Statsskole - 
som gymnasiet hed fra 1903-1986 

- var det i begyndelsen af 1900-tal- 
let en tradition, at skolens ældste 
drenge opførte et skuespil som 
optakt til det årlige skolebal. Selv 
om der var piger i klasserne, holdt 
skolen indtil 1921 fast i den gamle 
skik fra latinskolen, at også kvin
derollerne skulle spilles af drenge.

Ved skoleballet på Hotel Lei- 
dersdorff den 16. januar 1914 
opførte drenge fra 2.g og 3-g 
Christian Richardts vaudeville De
claration. Dette lystspil, skrevet 

Af

Asger Berg
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for studenter i 1851 og opført på 
Det Kongelige Teater i 1861, be
tegnes af Vilhelm Andersen som en 
bagatel med godmodig satire imod 
den officielle kristendom og de 
kierkegaardske kategorier. Hand
lingen foregår på fru Sørensens 
gård i Jylland, og intrigen går ud 
på at sikre, at den forlovelse, der 
skal deklareres, sker imellem de to 
rigtige af stykkets unga mennesker.

Man kan tænke sig, at det var 
skolekomediens instruktør, over
lærer Hans Christian Velschow, 
der havde valgt stykket, men bag 
opførelsen stod en elevkomité 
med formand, sekretær og kas
serer. Velschow var født i 185 3 og 
underviste på skolen fra 1905 til 
sit dødsår, 1923.

Som vaudeville eller syngespil 
krævede stykket musikalsk ledsa
gelse. Det stod en af lærerinderne 
for. Frøken Engelke Jacobsen, født 
1876, fra 1909 faglærerinde i hi
storie og dansk, havde de fornødne 
musikalske evner til at akkompag
nere på hotellets flygel.

Fotografiet fra 1914, der nu er 
dukket op, har rørende nok hængt 
i mahogniramme på en af de unge 
skuespilleres væg i mange år efter 

vedkommendes debut på de skrå 
brædder. Johan Lintrup havde på 
bagsiden skrevet de 11 medvirken
des navne, og de skal nævnes her 
sammen med deres roller.

Fra venstre ses Tage Kemp (fru 
Sørensen), Harald Linde (pastor 
Jensen), Svend Åge Christensen 
(Henriette), Knud Larsen (avls
forvalter Varning), Johan Lintrup 
(madam Jensen), Poul Trojel 
(Sipe), Christian Elster (Jens 
Top), Niels Oxholm (adjunkt 
Stang), Lars Christian Jensen 
(forpagter Klem), frk. Jakobsen, 
hr. Velschow.

Elevnavnene skal kort kom
menteres. Tage Kemp blev profes
sor i arvebiologi. Harald Linde 
blev landsretssagfører. Svend Åge 
Christensen blev sognepræst og 
skønlitterær forfatter under nav
net Svend Åge Reerslev. Knud 
Larsen blev cand.theol. og over
bibliotekar. Johan Lintrup blev 
amtsvejinspektør her i Hillerød. 
Både provstesønnen Poul Trojel og 
direktørsønnen Christian Elster 
udvandrede til USA. Niels Oxholm 
fik en chefstilling i Handelsban
ken. Lars Christian Axel Jensen var 
malermestersøn fra Helsinge.

Noter
Vilhelm Andersen, Illustreret Dansk Litteraturhistorie, 4, København 1925, s. 77.
Steen Christophersen og Niels Kristian Steensberg, Frederiksborg Gymnasium og HF 375 år, 
Hillerød 2005, s. I83.
H.M. Jensen, Frederiksborgensere, I, Hillerød 1964.
Bjørn Kornerup, Frederiksborg Statsskoles Historie I630-I830, med en oversigt over skolens 
nyere historie, København 1933, s. 261.
Chr. Richardt, Declarationen. Vaudeville, Andet Oplag, København 1884.
Frederiksborg Statsskole. Indbydelsesskrift til Afgangsprøverne og Aarsprøverne 1914, 
s. 42.
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En studenterkjoles historie

I 1944 i foråret gik jeg ned i kæl
deren Carlsbergvej 4* Der stod 
en gammel kiste med tøj» Her 
fandt jeg ting, der kunne sys om 
af de mange hjemmesyersker, der 
boede i Hillerød. Kun velhavende 
mennesker købte færdigsyet tøj. 
Under krigen og besættelsen næ
sten ingen, for det var ikke til at 
fa. Under-disken-tøj var kun for 
udvalgte kunder. Der var tøj mærker 
og rationering.

Men jeg fandt en hvid brode
ret kjole i fin tynd gennemsigtig 
bomuld. Stilen viste, at den var fra 
omkring I. Verdenskrigs slutning. 
På slottet hænger genforeningsbil
ledet med de unge piger i hvide 
kjoler, som er samme type. Der 
hører hvide underkjoler og skørter, 
der er stivede, til. Jeg fik den syet 
på en måde, så den bevarede sin stil 
med hulsøm og blonder, der var 
små og diskrete i overdelen. Stramt 
taljestykke.

Denne kjole har fulgt mig i 70 
år, og jeg fortæller nogle træk af 
dens historie, som er særligt præget 
i min hukommelse.

Studenterfesterne
Mens kjolen lå parat til transloka

tionen på Frederiksborg Statsskole 
og jeg læste til eksamen, oplevede 
jeg ”operation Overlord” eller D- 
dag. Jeg sad på mit værelse på I. 
sal med åben dør til trappen ned. 
Lige ved indgangsdøren var min 
fars kontor, også med åben dør, og 
i kontoret stod husets eneste radio. 
Den var stillet på den illegale en
gelske BBC, og pludselig kom mel
dingen om landsætningen på den 
franske kyst. Midt i historierepe
titionerne oplevede jeg meldingen 
om denne fantastiske historiske be
givenhed, som gav os alle håbet om, 
at nazisternes nederlag var nært. 
Jeg blev så begejstret og lykkelig, at 
jeg knugede min fyldepen, så den 
brækkede. Det lyder af ingenting i 
2014, men i 1944 var det en kata
strofe. Man fik en fyldepen til sin 
konfirmation (som jeg fik min), og 
den var beregnet for livet. Desuden, 
i 1940-44 kunne man ikke fa nogen 
ny. Men jeg y ar helt ligeglad, dvs. 
så glad, så henrykt. Den begivenhed 
prægede vores studentersommer. 
Vi vidste ikke, at der var et helt år 
tilbage af krig.

På grund af at der kom tyske 
soldater offentlige steder, har jeg 
aldrig været i restauranter eller til 
offentlige baller og dans under 
besættelsen, dvs. til jeg var 19 år.

Af

Vibeke Dilling

Tortzen
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Derfor var der mange private 
fester i min skoletid, og skolen 
holdt også lukkede fester, især 
skoleballet om vinteren på Hotel 
Leidersdorff over for slottet» Der
for blev der blandt de 30 studenter 
årgang 1944 afholdt ca» 15 fester, 
hvor alle var bedt næsten ud i træk, 
slag i slag» Jeg husker min mor 
vaskede min hvide kjole og tørrede 
den i haven, mens jeg- sov længe, 
parat til næste fest i Hillerød og 
Nordsjælland» Der var dengang 
kun Helsingør Gymnasium og 
Frederiksborg Statsskole til hele 
områdets befolkning, og studen
ter blev få drenge og endnu færre 
piger» Mine forældre holdt en af de 
sidste fester»

Translokationen foregik i gym
nastiksalen, meget højtidelig med 
procession, Dannebrog i spidsen» 
Det var lykkedes alle pigerne at 
skaffe hvide kjoler, og alle havde 
købt studenterhuer hos Thrane i 
København, hvide og rødt bånd»

Vi kørte i hestevogn i byens 
gader bagefter» Aftenen før havde 
2»g’erne pyntet vognene med bø
geløv og blomster i Niels Nielsens 
gårdrum i Slotsgade» De to vogne 
blev hilst overalt og kørte rundt til 
hjemmene i Hillerød, hvor vi alle 
kom ind og fik mad og drikke» Vi 
sang på vejen og råbte hurra ved 
hvert hjem, og folk var ude af huse 
og forretninger overalt» En ældre 
herre ved Leidersdorffs hjørne tog 
hatten af for os, da vi kørte om den 
lille slotssø. Gad vide hvad de tyske 

officerer, der havde besat Leiders
dorff, har tænkt og følt, da de så 
til fra vinduerne» De havde kaldt 
os ’Die dumme Dänen”. Hvem var 
mon dummest?

Min klasse havde et klassevæ
relse i stuen ud til gaden med præ
stegårdshaven som genbo. Her gik 
tyskerne dagligt til kasernen på det 
gamle sygehus. De kom fra centret 
i Møllestræde, hvor de havde taget 
Teknisk Skole.

Når officeren kommanderede 
delingen til sang, hørte vi de tunge 
fodtrin og stærke stemmer til 
”Denn wir fahren, denn wir fahren, 
denn wir fahren gegen Engeland”. 
Det var vi trætte af. Det lød for 
resten også, som soldaterne var 
trætte af det, for de kom slæbende 
igen her i foråret 1944*

Men da vi nogle gange havde 
smækket med små overvinduer, 
der kunne åbnes og lukkes med 
snoretræk, kom rektor ind og 
sagde, at den tyske kommandant 
havde telefoneret, at hvis der blev 
smækket med vinduerne mere, blev 
der skudt med skarpt. Krig mod 
gymnasiaster! De var langt ude.

Fester - hjemme og ude 
Næste gang kjolen var fremme var 
i 1946-47, hvor jeg var 9 måneder 
på Askov Højskole og havde ansæt
telse på biblioteket. Her var kjolen 
også med til fester i Arnfreds for
standertid.
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I sommeren 1947 rejste jeg 
med en faldefærdig bus til Prag til 
ungdomsfestival, den sidste fæl
les for Øst og Vest. Her var kjolen 
med til fantastisk optimistiske 
og storslåede manifestationer for 
fred. En sådan glæde, som kun kan 
sammenlignes med vore befrielses
fester i maj.

Hjemme ventede biblioteks
skolen i Sankt Peders Stræde, 
universitetet til filosofikum, og så 
kom kjolen igen til fester.

Kjolen på rejser
Jeg havde pladsforhold til at gem
me tøj, der ikke var aktuelt, og 
fulgte besættelsestidens vaner med, 
at intet matte gå til spilde, og der 
gik mange år, hvor kjolen lå i dvale.

Men den var med på 6 måne
ders elefantstudier i 1979-80 i 
Sri Lanka og passede perfekt til 
de store begivenheder, jeg deltog i 
i tropesol. Jeg nævner blot én af de 
mange oplevelser.

Jeg var med til en stor fest for 
en gammel dansemester, hvor klas
sisk musik og dans blev opført af 
de bedste i landet. Senere blev jeg 
inviteret af hans landsby, hvor han 
selv og hans datter og en slægtning, 
en ung mand, dansede for mig alene 
plus min singalesiske Hemasiri. Da 
var jeg i sari. Dansemesteren havde 
egen dansesal til undervisning.

Da vi kørte hjem, gjorde vi op
hold i en idyllisk landsby, og da jeg

talte om fred og harmoni, sagde 
Hemasiri alvorligt: ”1 denne by 
myrdede vinderne ved sidste valg 
folk fra det tabende parti”.

I 2014 kunne studenterkjolen 
og jeg fejre 70-års jubilæum sam
men. Trofast har den fulgt mig i 
øst og vest og i tyndt og tyndt, og 
den er stadig intakt.

På den gamle Statsskole - i dag 
Nykredit - havde jeg arrangeret en 
lille udstilling på det gamle lærer
værelse, der fokuserede på de sider 
af byens liv og historie, der altid 
har interesseret mig. Og den 14» 
juni 2014, en solbeskinnet dag, 
var der fest på Torvet med renæs
sanceoptog og musik, og jeg kunne 
sidde og glæde mig over festen og 
folkelivet i Christian 4*s by.

Vibeke

Dilling Tortçen 

i studenterkjolen 

i944
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Nordsjælland fra oven |r
Billedforedrag ♦ i •. j

ved historiker, journalist og forfatter Claus Hagen Petersen, ijxj
kendt fra en lang række tv-udsendelser og bogudgivelser |

» Onsdag den 17* september 2014, kl. 19*00 i
Kedelhuset, Fredens vej I2C, Hillerød

Gratis for medlemmer, 40 kr. for andre

De Asociale 1 i
Foredrag s:-:::

ved journalist Tim Panduro og cand.mag. Maya Schuster Li..’,
ud fra deres nye bog om KZ-lejrenes glemte danskere.

Onsdag den I. oktober 2014, kl. 19*00 
Kedelhuset, Fredensvej 12 C, Hillerød 
Gratis for medlemmer, 40 kr. for andre

HUSK AT BETALE KONTINGENT. GIROKORT ER UDSENDT!


