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Lokalhistorie 
midt i 

Nordsjælland 
 

 
Amtssygehuset i Hillerød 1883-1943.    Foto: Hillerød Biblioteks Lokalhistoriske Arkiv. 
 
Læs heri Karl Nielsens dagbog fra seks ugers indlæggelse under isvinteren 1929 på   
amtssygehuset her. Den dengang 20-årige Karl Nielsen fra Alsønderup skrev om 
løst og fast, også om det at få fjernet sin højre nyre, hvad han næppe ventede, da 
han blev indlagt. Læs også om de mange slægtninge og lokale bekendte, som 
besøgte ham, og hvad han skrev om sine medpatienter.  
 
 
På Sønder Banevej i Hillerød havde Frederiksborg Amt i 1883-84 bygget dette amts-
sygehus, som efter flere tilbygninger først afløstes af det ny sygehus i Hillerød Øst i 
1943, hvorefter det blev beslaglagt til tysk kaserne og lazaret og lejr for tyske 
flygtninge til engang i 1945.  Senere var der dansk CF-kaserne her i mange år, og  
komplekset er nu under navnet ”Byens Port” helt ombygget til privat brug.     
 
 

Dette er Lokalhistorisk Nyt nr. 4, oktober 2009, 6. årgang fra 

 Lokalarkivet for 
Alsønderup-Tjæreby Sogne  

I Hillerød Kommune  
- et arkiv for almindelige menneskers historie og egnshistorie -  
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Ved redaktionens afslutning havde Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv med 
stor tak modtaget sponsorstøtte for 2009 fra følgende 

 
Nordea Fonden, Nordea Bank, Hillerød Afd., Slotsgade 44, 3400 Hillerød. Tlf. 48 20 11 11. 
w ww.nordea.dk 
 
Entreprenørfirmaet Brødrene Jørgensen I/S, Frederiksværksgade168, 3400 Hillerød. Tlf. 4821 
0428. Mobil 2146 2804 (Henrik Jørgensen). Mobil 2146 2805 (Steen Jørgensen), Fax 4821 0458 
 
Dines Jørgensen & Co. A/S. Rådgivende Ingeniører F.R.I., Kirsebærallé 9-11, Ullerød,  
3400 Hillerød.  Tlf. 48 26 06 66. E-mail: dj@dj-co.dk  -    w ww.dj-co.dk    
 
Thorkild Jørgensen VVS Aps., Aut. VVS-installatør, Ryagergårdsvej 3, Annisse, 3200 Helsinge. 
Tlf. 48 79 13 60, mobil 20 11 85 57. 
 
G. D. A. , tømrer- og snedkermester Gert Dyrløv Andersen, Torsholms Allé 8, Tulstrup, 3400 
Hillerød. Tlf. kontor 4828 5550, mobil 2028 9950, fax 4828 6746 
 
Joan & Ole Starks Gårdbutik. Harløsevej 164, Harløse, 3400 Hillerød. Tlf. 4824 6361. 
 
Ullerød SuperBrugs.   Midt i Lokalarkivets medlemskreds.  Frederiksværksgade 119, Ullerød, 
3400 Hillerød.   Tlf. 48 26 02 89.  
 
Hallum Electric, Aut. El-installatør, Tulstrup Have 9, Tulstrup, 3400 Hillerød, Tlf, 4828 7813.  
Mobil 22 90 78 13,   w ww.hallumelectric.dk    E-mail:  fh@hallumelectric.dk  
 
P.M. Belægning, Brolægnings-, flise- og anlægsarbejder v/ Palle Madsen, Ravnsbjergsbjergvej 
16, Nejede, 3400 Hillerød.  Tlf. 48 28 69 44, biltlf . 23 25 05 06,  fax 48 28 69 53, 
 
Kontorland A/S -     Alt Til Kontoret.      Industrivænget 15, 3400 Hillerød.  
Tlf. 48 25 36 66.-  http:/// w ww.kontorland.dk  
 
Blikkenslager Claus Larsen. Aut. Gas-, sanitets- og vandinstallatør. Brunebjerg 36, Tulstrup, 
3400 Hillerød.  Tlf. 48 28 65 00. Mobil 40 40 82 90, 
 
Tulstrup Kompost v/ Sv. Simonsen, Nejedevej 20, Tulstrup, 3400 Hillerød, tlf . 4828 6091 
 
Nordtag A/S v/ direktør  Jørgen Simonsen, Mestervangen 7, 3220 Græsted.  
Tlf. 48 36 36 36, fax 48 36 36 30,     w ww.nordtag.dk  
 
HHM Ejendomme A/S. Ejendomsudvikling og –rådgivning. Krakasvej 7 C, 3400 Hillerød. 
Tlf. 48 26 37 37.   w ww.hhmejendomme.dk  
 
Tømrer Lodberg Aps., Syrenvej 1, Tulstrup, 3400  Hillerød. Tlf. 48 28 34. Bil. 21 28 68 29.,   
Fax. 48 28 65 36. 
 
Harløse V V S, Aut. Gas-, vand- og sanitetsmester, Harløsevej 172, 3400 Hillerød.  
Tlf. 28250449  w ww.harloesevvs.dk   E-mail:  vvs@harloesevvs.dk 
 
DanBolig, Søderberg/Nielsen Aps. Frederiksværksgade 7, 3400 Hillerød. Tlf. 48 24 21 11,  
Fax 48 24 21 11.   E-mail:  Hilleroed@danbolig.dk 
 
Et firma, som ikke ønsker sit navn nævnt. 
 
Støtteforeningen  for Alsønderup Sogn 
 
Notér i kalenderen for 2010:   Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv holder 

Lokalhistorisk aften og generalforsamling i 2010 
på Kulsviergården onsdag den 10. marts,  2010,  kl. 19.30.  Temaet vil være fra 

historien om Alsønderup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening gennem 125 år. 
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Hvem var Karl Nielsen fra Alsønderup ? 
 

Før vi kommer til Karl Nielsens dagbog fra hans 6 ugers sygehusophold i vin- 
teren 1929, skal der gives nogle forhåndsoplysninger. 
 

Karl Nielsen var født i 1909 som yngste barn af  gårdejer Chr. Nielsen og hu- 
stru på Brudegård i Alsønderup.  Karl havde fem søskende,  den yngste 10 år 
ældre, den ældste 19 år ældre, så Karl var en efternøler. 
 

Karls forældre havde i 1920 solgt Brudegård til hans ældste bror, Niels Chri-
stian. De var flyttet ind i villaen, ”Brudegårdsminde”, som de havde ladet byg-
ge på Ravnsbjergvej 10 i Alsønderup.  Karl var dengang 11 år. Når han skri-
ver ”hjem”, er det ”Brudegårdsminde”, hvor hans forældre også boede i 1929 
 

Efter syv års pligtig skolegang hver anden dag tjente Karl på Alsønderup Møl-
le hos møller Hugo Smidt i knap tre år og lærte møllerfaget.  Efter to års an-
sættelse på andre møller tog han på Frederiksborg Højskole. Det blev nok et 
vendepunkt i hans liv, og han blev ved med at komme på højskolen til elev-
møder og andre begivenheder. 

 
Karl Nielsen i 20 års alderen. 

 

På højskolen i vinteren 1928 begyndte Karl at skrive dagbog,  men ofte trak 
han dog begivenhederne for to-tre dage op.  Han skrev i små sorte hæfter  
med fyldepen eller blyant. Han stavede meget korrekt, men efter den tids 
retskrivning, så dagbogens tekst er her ændret til nutidig retskrivning. 
 
Karls 11 år ældre bror, Knud, blev gift i 1927 og købte Røjlegård i Lynge. Han 
var 32 år og hans nyetablerede situation var nok økonomisk stram, så efter 
Karls højskoleophold i april 1928 var det meget naturligt, at Karl blev med-
hjælper hos sin bror i Lynge. Dengang tydede det nok også allerede på, at 
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der ikke var fremtid i møllerfaget. Altså blev Karl landmand, og hans 
dagbøger beskrev fra nu det manuelle landmandsarbejde, som det var før 
mekaniseringens tid, samt hvad han foretog sig i sin fritid, lørdag aftener og 
søndage.  Han cyklede ofte rundt mellem Lynge, Alsønderup, Bendstrup og  
Freerslev, hvor hans forældre og søskende boede. Han kunne altid overnatte 
hos dem.   
 
Og så tog han til baller i Alsønderup Forsamlingshus og på Leidersdorff i 
Hillerød i Klubben Frederiksborg Omegn, ofte om søndagen, hvor det lød til 
at vare til hen ved tretiden, så han først kom cyklende tilbage til arbejdet i 
Lynge hen på morgenstunden om mandagen. Det var vist dengang 
almindeligt.  Han møder også somme tider en pige, ”L”,  men den forbindelse 
løber senere ud i  sandet. 
 

Når Karl skrev om alt det arbejde, han udførte, nævnede han intet om 
sygdom, før han 16. januar 1929 omtalte et besøg hos lægen i Lynge 
således:   
 

” Tirsdag den 16. januar. 
I går aftes blev jeg vist søvnig, ellers burde jeg have skrevet, at vi tær-
skede byg i går. I dag har det været et rigtigt vintervejr. I morges havde 
det begyndt at sne og blæse en del fra sydøst.  I eftermiddag er det i-
midlertid steget til storm fra nord og rigtig rygende snestorm. Osvald 
(den anden karl) har været ude og kaste sne i eftermiddag og skal igen i 
morgen kl. 9.   I  formiddags var vi begge to til smedie og i Brugsen, og 
så var jeg til lægen. Jeg fik noget pulver, og så skal jeg røntgenfotogra--
feres for at blive undersøgt rigtig grundigt.”  
 

Her nævner Karl første gang, at han havde helbredsproblemer, men ikke 
hvilke. Efter hans regnskab betalte han for lægebesøget inklusiv medicin 1 kr. 
 

Amtssygehuset på Sønder Jernbanevej i Hillerød 
blev bygget i 1883-84. Med Hillerøds udbygning lå det i 1929 centralt og be-
kvemt for gående.  Det blev udvidet flere gange, før Karl Nielsens indlæggel-
se i 1929, senest i 1926, så der vist var 90 medicinsk-kirurgiske sengeplad-
ser, fordelt på en mands-, en kvinde- og en børneafdeling. Alsønderup-Tjæ-
reby Lokalarkiv råder over Frederiksborg Amtsråds beslutningsprotokoller, 
indbundet i mange bind, fra ca. 1900 til ca. 1970.  Heri ses, at Hillerød Køb-
stad i 1923 køber sig ind som medejer af sygehuset. Også i 1923  beslutter 
amtsrådet at installere røntgenapparater, men i 1929 nævner  Karl intet om 
undersøgelse med røntgen ved hans nyresygdom. 
 

Amtsrådet ansatte fra 1.12. 1922 reservekirurg M. Seedorff  som sygehusets 
overlæge. Der var vist kun en. Han var født i 1885 og læge fra 1909.  Han var 
vist overlæge, indtil sygehusets flytning til de nye bygninger i Østbyen i 1943.  
Det var overlæge Seedorff, der opererede Karl. 
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Karls familie, flittige besøgende under hele hans indlæggelse. 
 

 
Foto fra ca. 1925. 
 I midten Karls forældre, pensionisterne Niels og Karen Margrethe Nielsen, Brude-
gårdsminde, Alsønderup.  De fyldte 71 og  66 år i 1929, Karls indlæggelsesår.  
 
Yderst t. h., Karls ældste bror, Niels Chr. Nielsen, Brudegårds ejer siden 1920 og 
foran hans hustru Dora med  datteren Elly og forrest  t.h. sønnen Helmer, her ca. 
fem år gammel.   I 1929  blev Niels Chr. 39 år. 
 
Stående som nr. 2 fra højre Chresten Larsen, ejer af Bendtsgård i Freerslev, og 
foran siddende hans kone, Karls søster, Christine, som blev 36 år i 1929.   
 
Siddende fra venstre Karls søster, Laura, med døtrene Ketty og Ruth. Hun blev 30 
år i 1929.  Hendes mand, Ejler Frandsen, står som nr. 3 fra højre. De boede i 
Bendstrup, hvor Karls far for 22.500 kr. købte ” L. P. Larsens enkes” ejendom på 
16 tdr. land, som de skulle drive.  Senere arvede Laura den.  
 
Siddende nr. 2 fra v. Karls søster, Anna, med 4 børn foran sig. Hun blev 37 i 1929. 
Hendes mand, tømrer Aage Holm, står bagerst som nr. 3 fra v.  De boede i Holte.  
 
Bagerst nr. 2 fra venstre er Karls endnu ugifte bror Knud, som blev  gift i 1927 og 
købte Røjlegård i Lynge samme år.  Han blev 33 år i 1929.   
 
Yderst til venstre Karl, som fyldte 20 år, mens han lå på sygehuset i 1929.  
 

Karls dagbog viser, at hans søskende og forældre med stor flid besøgte ham 
på sygehuset, så han havde besøg stort set hver dag.  Opregningen over  be-
søgende viser også, at når man  besøgte nogen fra sin landsby eller sit sogn 
på sygehuset, så kikkede man ind til hvem, der ellers derfra lå på sygehuset.   
 
1929 var en af århundredets strengeste vintre. Snerydning foregik dengang 
manuelt med skovl. Alle ejendomme havde pligt til at stille mandskab, som 
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blev tilsagt af snefogeder, der havde ansvar for hver deres vejstrækninger.    
 
Karl omtaler møller Hugo Smidt, som havde købt Alsønderup Mølle i 1912.   
Hans far havde Slangerup Mølle, hvor han havde lært.  Karl havde fra sit 14. 
år tjent hos ham i små tre år og besøgte jævnligt familien.  Mølleren havde 
netop købt bil – en Ford T-model, som havde to fodbetjente fremadgående 
gear, håndbetjent gas og blev startet med håndsving foran.  Brugsuddeler 
Niels Pedersen, Alsønderup, som selv havde bil, skulle have lært mølleren at 
køre, hvorefter mølleren kørte ind til politimesteren i Hillerød og fik sit 
kørekort.  Om det er det fulde hændelsesforløb, er dog lidt usikkert.  Kun 
ganske få i Alsønderup havde bil dengang, så de havde oftest passagerer 
med, som havde et ærinde, typisk i Hillerød. 
 

Vi begynder her i Karls dagbøger på et sted, hvor han samlede syv da-
ges begivenheder op, da han var blevet indlagt på amtssygehuset på 
Sønder Banevej i Hillerød i vinteren 1929.   
 

”Onsdag morgen d. 30-1-1929. 
I torsdags og fredags tærskede vi det sidste seksradede byg. I lørdags 
formiddags var jeg i Brugsen (i Lynge) og samtidig oppe hos læge Bjerg-
ager og få en indlæggelsesbegæring. Den var jeg så hos Alfred Hansen, 
Højbo (sygekassemanden?) og få underskrevet. Så kørte jeg (på cykel) til 
Alsynderup. Der var dilettant og bal i Ungdomsforeningen. Det holdt ud 
til kl. ca. tre.  (Forestillingen kostede 1 kr., bal 1,5o, ekstra musik 50 øre). 
I forgårs formiddag (mandag) kørte jeg med møller Smidt her til sygehu-
set, og her er jeg så indlagt.  I går var jeg til undersøgelse på opera-
tionsbordet. Det var en uhyggelig omgang, og jeg ved ikke endnu, hvad 
der vil ske.  Jeg blev kørt hen i operationsstuen på en båre. Så kom jeg 
derfra på bordet. Der blev stukket et rør ind i urinrøret og pumpet og 
sprøjtet forskellige væsker ind i blæren. Jeg blev også bedøvet. Der 
blev sat en slags pose for næsen, og så skulle jeg tælle tal. Jeg kom, så 
vidt jeg ved, til en 22-23, og så var jeg væk. Hvor længe, ved jeg ikke, 
men jeg vågnede op, mens jeg var derinde.  Imidlertid slap jeg da ud og 
kom ind i min seng igen og fik noget medicin. Men det var ellers en 
uhyggelig omgang, og hver gang jeg skal lade vandet, gør det en del 
ondt. Men ellers har jeg det meget godt.   
Evald var her i går lige efter den omgang, og hans far, uddeler Petersen, 
kommer også herind en gang imellem.” 
 

Evald, jævnaldrende med Karl, var søn af brugsuddeler Niels Pedersen, Al-
sønderup, som var indlagt på sygehuset. Evald havde kørekort og kørte i fa-
derens bil ind til sygehuset og så til ham og  så også  til Karl.   
 

Niels Pedersen var brugsuddeler i Alsønderup fra 1913 til 1943 – i 30 år. 
Hans far, skovløber i Nejede Vesterskov, hjalp til at han blev smedemester i 
Alsønderup. Men i 1913 blev smeden ansat som uddeler i Alsønderup Brugs 
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efter afstemning på en generalforsamling blandt tre ansøgere, som var ind-
stillet af bestyrelsen. Niels Pedersen nød vist bred tillid i Alsønderup Sogn. 
Han var formand for Alsønderup forsamlingshus i 17 år. Vi ved ikke, hvorfor 
han var på sygehuset i 1929. Bagefter skulle han komme ind på sygehuset to 
gange om ugen og blive badet   

 
Foto fra 1923. Karl Nielsen t.h. med søsteren Laura og broderen Knud 

 

Tilbage til Karls dagbog: 
”31-1-1929. 
Ja, jeg har det ellers sådan nogenlunde. Der er ikke gjort noget ved mig,  
og jeg får feberkost. Ellers er jeg, som jeg plejer, i bedste velgående. 
Kresten og Kristine havde været hjemme i søndags sammen med Laura 
og Ejler i tirsdags.  De var hjemme og så dilettantforestillingen, og så 
blev de hjemme indtil i går, så tog de hjem, det vil sige Laura blev hjem-
me og skulle passe mor og ordne lidt derhjemme, for mor ligger jo i sen-
gen.  Ejler har arbejdet meget hver dag trods den megen vinter, det er 
vist ikke hård frost, men en rædsom masse sne, der er kommet.  Natten 
mellem søndag og mandag sneede det meget om morgenen.  Kristine 
var så heroppe, mens Chresten var ude på Toftholm.   
 

Kristine har så ringet til Knud, og Niels har så taget det med ned til Lars 
Larsen, som har været heroppe i dag med det. Der var bøger fra aften-
skolen og en hel del andet. 
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d. 1-2-1929. 
I går eftermiddags var far hernede kørende med Evald. Han havde ap-- 
pelsiner og sæbe og lidt andet med, og så var han henne og tale med 
uddeleren. I formiddags var her ingen og besøge mig, men i eftermiddag 
så mange des flere. Først kom Dora (svigerinde), hun havde flødeskums-
kager med. Så kom Kristine (søster) med æbler og Niels (bror) med bol-
sjer, og så kom endda Anders Nielsen, han var nemlig nede og se til ud-
deleren, så jeg har rigtig haft besøg i dag, og jeg har det jo godt.    
Solen har for første gang nået og sende sine stråler herind;  men det 
skal ellers efter sigende være bidende koldt, det blæser vist lidt, og de 
har også været ude og kaste sne i går og  i dag, men det mærker vi jo 
ikke noget til herinde. 
 

Her er for resten lidt overfyldt her på sygehuset. Vi var kun tre på denne 
tremandsstue i mandags, men i onsdags blev vi fire. For resten to nye, 
en med syfilis og en med bylder.  Så er her Olsen, som har været her 
hele tiden og har fået fire fingre beskadiget i en høvl, og de sidste par 
dage har han haft influenza, også kaldet  ”Fru Jensen”   
 

Ovenfor er den nævnte nok Anders Nielsen fra Ejlstrup, engang  brugs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
kommis i Alsønderup, men kunne også være Anders Nielsen fra Egerødgård i 
Tulstrup, som var gift med en faster til Asta Troelsen og Aagård Larsen i 
Alsønderup, hvor han i 1923 købte Hestehavegård. Blandt deres efter-
kommere er ejendomsmægler Søren Nielsen, DanBolig, Hillerød. 
  

”Søndag d. 3-1-1929. Kl. 5. 
I går var her ingen, men jeg har det jo godt. I dag har Ejler og Laura 
 ( svoger og søster) været her, og Evald har også været herinde 
 

Tirsdagen d. 5 – februar. 
I går, mandag, var Peter Nielsen og konen her oppe og besøge mig. De 
havde et  par appelsiner med, og i dag til morgen tabte jeg den ene på 
gulvet, så sagde frk. Lund, at jeg ikke måtte spise appelsiner. 
I dag har far været her, med det samme han er til marked.  Han havde et 
par vaffelkager med, og de må jeg vel nok spise.  I eftermiddag har 
Evald været hernede, og han kommer jo gerne herind med det samme 
 ( han besøger sin far, brugsuddeleren). I formiddags var for resten tømrer 
Chr. Olsen og Niels Chr. Larsen herinde og hilse på mig samtidig med at 
de var hernede og besøge uddeleren. Jeg har vist fået noget influenza i 
dag, for temperaturen har været 38.8 i morges og i aften er den 38.4, og 
så har jeg en rædsom snue og er lidt hæs.    
 

Det skal være en rædsom vinter, og efter aviserne er det en isvinter, 
som står fuldt på højde med 1922.  Isbryderne er i virksomhed  alle 
vegne. Det har frosset op til 14-16 grader C. i de sidste dage.” 
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Tømrermester Chr. Olsen, Pibe Møllevej 16, Alsønderup, byggede som sin 
første større opgave Karls forældres hus ”Brudegårdminde”.  Han var født i 
1892 og blev 37 år i 1929. En af hans sønner, Bendt, blev senere gift med 
Karls niece, Elly, datter af hans bror Niels Chr. Nielsen og Dora, Brudegård. 

 
Karls ældste bror, Niels Christian og Dora, gift 1920, hvor også han overtager Brudegård 

 

”Onsdag den 6. februar 1929. 
Det er stadig vinter, men der ser ud til at være vældigt fint vejr, og solen 
skinner, så det er en fornøjelse.  Mærkeligt nok synes min urin at være 
nogenlunde klar i dag, men det er vel desværre som så ofte før kun et 
forbigående. 
I eftermiddag har Kristine og jeg været ud for noget, som vi aldrig før 
har oplevet.  Kristine var nemlig på besøg, og i formiddag spurgte 
overlægen mig, om min moder eller søster kom og besøgte mig. Det 
sagde jeg jo ja til, og så sagde han til reservelægen, at de skulle have 
fat i en af dem. Han sagde ikke noget til mig, eller hvad han ville dem. 
 

Så i eftermiddag var Kristine her, og jeg talte jo om dette her, at de ville 
have fat i hende. Så sagde Kristine det jo til frk. Olsen, og hun bad 
hende så vente, til reservelægen kom. Så måtte Kristine frem med den 
ene arm, og lægen kom og så, at sprøjterne og nålene var bragt herind.  
Så kom Kristine hen til sengen og skulle sætte sig på en stol. Så tog 
lægen en sprøjte og en metalnål og stak ind i hendes arm og tog – så 
vidt jeg kan dømme efter bedste evne, til at der kunne være et stort 
portvinsglas fuld af blod i sprøjten, som blev helt fuld. Den stak han så i 
mit lår øjeblikkelig og sprøjtede det ind alt sammen. Så jeg har altså fået 
min søsters blod i dag, onsdag den 6. februar. 
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Søren Sørensen fra Alsønderup er kommet hermed i dag. Han har en 
byld ved siden af endetarmen, som så er skåret i formiddag.  Han ligger 
her ved siden af mig, så nu er vi to hjemmefra foruden uddeleren, der 
ligger på en anden stue. 

 
Det skulle være Karls søster Kristine og svoger Chresten på vej  ud af Bendtsgård i 

Freerslev. 
Der er i dag rejst den femte patient hjem fra denne stue i den  tid, jeg har 
ligget her. Først kurvemager Christoffer fra Ullerød, som havde haft 
blindtarmsbetændelse. Der kom så Andersen med et brækket ben, men 
han er kommet på enestue.  Så V. Knudsen med bylder, der tog hjem i 
dag.  Den dag Knudsen kom, kom også Nielsen med syfilis, men på 
grund af pladsmangel, og da han var fra København, måtte han tage 
hjem i går. Vi gav for resten hver en krone til hjælp til rejsen, for han 
havde kun 4 øre og skulle ellers gå til København. Så var der skrædder 
Lars Hansen sidste nat, han var flyttet fra en anden stue, og i dag tog 
han hjem efter at have været her nogle dage; han havde drukket sal-
miakspiritus.  Og nu er altså Søren Sørensen kommet her, og den anden 
seng står tom. ” ( Efter Karls regnskab får han på os ukendt vis i februar 
betalt kontingent til Alsønderup Skytte- og Gymnastikforening, 1kr.)  
 

”Torsdag den 7-2-1929. 
I dag har jeg det som sædvanlig godt og i aften har jeg været i bad.  I 
dag er der kommet en ny ung mand på 16 år med et dårligt knæ, Aksel 
Henriksen. Søren Sørensen har haft besøg af sin kone og søn og så 
Peter Nielsen ude fra Ullerød. Hans søn var her i går og barbere Søren. 
 

Søren Sørensen, født i 1885 og altså 44 år i 1929, overtog Komosegård på 
Baunevej i Alsønderup  efter sin far. Hustruen Johanne var datter af sogne-
foged Fr. Nielsen, f. i 1852, som bl.a. også havde sønnen Peter Nielsen, i 25 
år formand for Arbejdsmandsforbundet for Hillerød og omegn. Søren Søren-
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sen havde været formand for Alsønderup Skytte- og Gymnastikforening og 
for Alsønderup Forsamlingshus. Hans datter Esther, blev gift med bagerme-
ster Aage Sørensen, Alsønderup. Sønnen Ryle Sørensen, f. 1922,  var om-
kring 7 år, da han var på sygehuset og barbere sin far. Ryle blev kommunal-
bestyrelsesmedlem gennem 25 år i Alsønderup og Hillerød og formand for Al-
sønderup Forsamlingshus og Kulsviergården under og efter dennes  bygning.   

 
Ungdomsbillede af Søren Sørensen, Komosegård, Alsønderup, og hustru Johanne 

 

”Fredag d.8.-2.- 1929. 
I dag har Peter Nielsen, Ullerød, været her, nå, ja det er for vidtløftigt at 
skrive dem op alle sammen. I eftermiddags var her Grethe J. P. Larsen 
og Peter Nielsen og Signe. Og Niels Andersen havde vindruer med, når 
jeg nu blot måtte spise dem. Appelsiner må jeg ikke, de er for syrlige.” 
 

Signe og Peter Nielsen, Ullerød, en kusine til Karls mor og hendes mand, 
havde ikke selv børn og besøgte tit Karl. Den her nævnte Peter Nielsen er 
ikke Søren Sørensens svoger, formanden for arbejdsmandsforbundet. Niels 
Andersen er muligvis ejeren af Danshøjgård i Nejede, en ungkarl, som vare-
tog adskillige tillidshverv i Alsønderup og p.g.a. sine evner for at skrive blev 
brugt af mange til at skrive til myndigheder og andre.    
 

” Mandag den 11-2-29.  
Ja, det lyder utroligt,  at jeg ikke har skrevet noget, eftersom jeg stadig 
ligger her og glor.  I dag har mor været her. Ja, der kommer stadigvæk 
nogen og besøger os, eftersom Søren ligger her ved siden af mig. I går 
var Niels og Dora  her ( Karls bror og hans kone) og Carlo ( ukendt). I dag 
var mor her, kørende med uddeleren, han tager jo ned mandag og fre-
dag og får bad. I eftermiddags har Laura og Kristine (Karls søstre) været 
her. De var også oppe og besøge Andrea. Ketty ( Lauras datter ) var med.  
De beklagede dem over, at det var så koldt, og på vejene var det ræd-
somt glat, og meget sne er der jo. Efter aviserne er der også store isvan-
skeligheder, og en del dampere sidder fast rundt omkring i farvandene.” 
 

Andrea, f. i 1885, er formodentlig Karls og hans søskendes kusine på Gyde-
landsgård i Alsønderup, gift med Anders Larsen fra Langholmgård. Forældre 
til Asta Troelsen. 
 

”Tirsdag d. 12. februar. 
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I dag har jeg fået en indsprøjtning i det venstre lår, men ellers gør de ik-
ke noget ved mig, udover at jeg lever på feberkost, og så får jeg jo ikke 
lov til at komme udenfor de her fire vægge. I eftermiddags har Hans 
Rasmussen fra Flintestensgården i Tulstrup været her, og han havde 
chokolade med, men jeg må jo ikke spise det, så jeg må pænt lade være. 
Fr. Nielsen, Peter og Esther har været her og så til Søren, men han skal 
hjem i morgen efter at have fået en indsprøjtning for bylder.” 

 
Søren Sørensens svoger, sognefoged Fr. Nielsens søn, Peter Nielsen, efter hvem 
Peter Nilensgade i Hillerød mange år efter hans død blev navngivet. Han var for-
mand i 25 år for Arbejdsmandsforbundet i Hillerød og Omegn og med i lokalpolitik.  
 

”Onsdag d. 13. februar. 
Nå, i dag fylder jeg altså 20 år. Det er første gang, jeg har oplevet det. I 
dag er Søren Sørensen taget hjem, og jeg fik i formiddags igen en ind-
sprøjtning. Ellers går alt ved det gamle. Signe og Peter Nielsen har 
været her i dag med tulipaner. Jeg har fået (fødselsdags-)kort   fra Knud i 
dag, og i går fik jeg brev fra Anna (søsteren i Holte). Her har jeg også fået 
mange lykønskninger, da de jo har opdaget, at det er fødselsdag i dag. 
Evald var kørende ned efter Søren Sørensen, så han havde en lille 
pakke og et kort med fra far og mor. Søren Sørensen er den sjette, der 
er rejst fra denne stue. Der er efter forlydender seks tomme senge i ef-
termiddag. Der har ellers været overfyldt, siden jeg kom.   
 

Torsdag den XIIII. Februar. 
I dag er det en forrygende snestorm, så her har ingen besøgende været 
i dag, og i morgen kan de sikkert ikke komme frem på vejene for sne. 
Det sneede meget i morges, og op ad dagen begyndte det at ryge. Jeg 
får vist indsprøjtninger hver dag, for  jeg har også fået i dag. I dag har 
jeg været i bad.  Jeg har det ellers ved det gamle med sygdommen, det 
gør ikke ondt nogen steder, afføringen er i orden og jeg har kun fået 
”the” en gang. 
 

Fredag d. 15. februar. 
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I dag havde jeg ventet far herned, for han skulle komme med uddeleren, 
men på grund af snevejret er de ikke kommet. Det sner og ryger igen i 
dag. Der er kommet en ny patient her på stuen, det er en ældre mand, 
men jeg ved ikke, hvad han hedder. Jeg har skrevet brev til Viggo ( vist 
en højskolekammerat) i dag, det er jo hans fødselsdag på søndag. 
 

Søndag morgen. 
I går stormede det også; men sneen lå dog nogenlunde fast, for der kom 
vist noget islag eller issjap. Den mand, som kom ind i fredags, er murer 
Frederiksen fra Fredensborg. Han blev opereret for brok i aftes, så han 
har det ikke så godt. Kristine og Chresten og Signe og Peter Nielsen var 
her i går eftermiddags. Kristine havde to æg med. Det giver lidt appetit 
til franskbrødet, som jeg ellers er ved at blive ked af.  Jeg har det ellers 
meget godt. Jeg fik brev fra ”L”., og det lader til, at jeg har fået held med 
at gøre forholdet køligere, uden dog at vi er blevet uvenner, men jeg går 
ud fra, at jeg er løst fra mit tidligere forhold til hende. 
 

Søndag aften d.17-2-29. 
I dag har Karl Hansen været her. Ellers kommer der ingen fra landet, for 
de kan ikke komme ned for sne. Her er ellers ingen forskel på søndag 
og hverdag, undtagen vi får en herlig musik og sang af sygeplejersker-
ne. De synger nemlig tre salmer morgen og aften. I aften sang de ”Her 
vil ties, her vil bies” og to andre, som jeg ikke kendte. 
 

 
Karls mor med hans ældste søster Anna, svogeren Aage Holm og deres fem børn. 

 

Tirsdag d. 19. feb. 
I går var Søren Sørensen her og besøgte os. Han havde det godt og var 
kørende nede og få en indsprøjtning. Han var i kane, for bilerne risikerer 
at sidde fast. Uddeleren har ikke været hernede. Han skulle ellers have 
været ned og få bad både i går og i fredags, men kom altså ikke på 
grund af snedriverne, som skal være meget ondartede. I dag er det 
ellers fint vejr efter alt at dømme.  I formiddag har far og Knud været her 
og besøge mig. Knud havde en stor pakke bøger med, som Anna havde 
pakket ind til mig og så ”Vort Landbrug”. Far havde også et par bøger 
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med  og nogle æg, og jeg blev glad, over at de kom, for jeg har ellers 
lagt humøret på hylden, for det har ikke hjulpet noget endnu, og 
overlægen sagde i går, at det nok endte med, at de kom til at operere 
mig, og det er nu ikke det, jeg holder mest af.  
 

Onsdag den 20.  feb. 
I går og i dag er feberen ikke rigtig normal. I aftes 38,1 og i aften 38,4. 
Det kommer vist af, at jeg er dømt til at skal opereres på fredag. Altså er 
jeg ikke helt normal af den grund. Overlægen slog jo ud, om at det nok 
ville komme, og i dag har jeg så været inde på operationsbordet og er 
blevet undersøgt. Så skulle reservelægen komme ud og tale med mig, 
og så spurgte han, om de ikke kunne få dem ( der hjemme) i tale, for så 
ville de muligvis foretage en operation på fredag. I formiddags var Kri-
stine (søsteren) heroppe, og da de skulle hjem, sagde jeg så det her. I 
eftermiddags kørte de så hjem og havde far og mor med her op, og de 
talte så med reservelægen, og så blev det altså bestemt, at det skal 
være sådan. Det er jeg lidt nervøs over, men med Guds hjælp så går det 
nok alt sammen.   
I dag er Olsen taget hjem, og det er nr. 7. Så har jeg ligget længst her på 
stuen, og jeg kommer nok sidst ud af os tre, der er her nu. I dag, inden 
jeg blev undersøgt, blev der taget en blodprøve, og lægen siger, jeg har 
for lidt. Og for at komme fra dette sørgelige, så ville absolut frk. Peter-
sen se min dagbog og var ved at overfalde mig her i sengen. Lidt sjov 
må vi have.  
 

Torsdag d. 21-2-1929. 
I dag til morgen har jeg fået ind for afføring, for jeg skal nok rigtig 
renses ud til i morgen, men jeg har da fået havregrød, som jeg ellers 
ikke har rørt i dag. I nat ved 12½-tiden kom her en ny patient, en O. Pe-
tersen, vist nok tjener på ”Linden”. Han havde vredet armen af led oppe  
skulderen ved at falde i ”Lindens” gård,( hvor det var vinterglat).  Dette 
er skrevet i formiddags. 
 

Aften.  
Jeg har det lidt bedre, og egentlig længes jeg kun efter at få det over-
stået. Jeg har været i bad i eftermiddag og er altså ren og pæn til i mor-
gen. Peter Nielsen og Signe (moderens kusine) var her i eftermiddags og 
trøstede mig så godt, de kunne, og nu har jeg ikke andet end at håbe på 
det bedste og tage mig det så let som muligt og så stole på Gud. Nu har 
jeg sat mit håb til at komme hjem til påske. Soldat bliver jeg altså ikke i 
år og sikkert heller ikke til næste år. Jeg har det efter omstændigheder-
ne godt, men jeg frygter næsten, at mor har det lige så dårligt som mig.  
I morgen skriver jeg nok ikke. 

 

Mandag morgen den 25. februar 1929. 
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Ja, nu er det altså overstået, og jeg har det efter omstændighederne 
godt. I torsdags fik jeg jo ind for afføring for at blive renset ud, men jeg 
havde endda afføring om morgenen. Temperaturen var nede på 37.2, 
men jeg havde også fået piller at sove på i torsdags aften. 
I fredags begyndte stuegangen hernede, og umiddelbart derefter kom 
jeg ind på operationsstuen, og der er jo så to fyldige, flinke, elskværdige 
og gemytlige elever, vistnok frk. Overgaard og frk. Hemmingsen. De be-
gyndte så på forberedelserne, men der var jo god tid, for de havde jo li-
ge begyndt på stuegangen. Alt imens de spændte benene fast og lave-
de de forskellige forberedelser, så talte vi sammen om forskellige ting, 
og således tilbød de også, at de engang i deres fritid ville komme ud og 
besøge mig, når vi havde mange jordbær og måske kyllingesteg. Nå vi 
talte sammen om meget andet, og vi havde det ellers rigtig fornøjeligt, 
som om der slet ikke var noget slemt i vente. Imidlertid kom frk. Hval og 
barberede mig på maven og selvfølgelig vaskede mig og smurte mig 
over nogle gange. Så kom Seedorff (overlægen) og Gerlach (vist reserve-
lægen) ind og gav sig til at vaske og skure hænder. Så kom min tidligere 
læge Harboe her fra Hillerød og spurgte mig om lidt forskelligt, og jeg 
forklarede ham, at jeg var Chr. Nielsens søn fra Alsynderup. Så huskede 
han mig godt, for det var jo mig, der havde en del strid med halsbetæn-
delse. Så tog han blodtrykket. Det var for højt. Så fik jeg posen for næ-
sen, og så begyndte altså forestillingen.  
 

Tirsdag aften den 26-febr.  
Nå, jeg kom jo ikke længere i går. Man må jo tage så småt på vej. Ope-
rationen foregik jo altså, og jeg var på en måde jo ikke med. Nå, jeg var 
jo lidt løjerlig til mode, da jeg vågnede. Det første, jeg husker, var altså, 
at min seng var flyttet, for de havde jo hentet mig på operationsstuen i 
sengen. Nå, der har jo været så mange at besøge mig, men jeg skal  prø-
ve at nævne. Den første, jeg med bestemthed kan huske, var Nathalie  
(brugsuddeler Niels Pedersen hustru). Hun kom og hilste på og spurgte, 
om jeg kendte hende, og det gjorde jeg altså.  Så havde Søren Sø-
rensen været herinde både før og efter, og så fortalte han i går, at frk. 
Petersen (en sygeplejerske) havde spurgt ham, om han skulle have bud 
med hjem ( til forældrene i Alsønderup), og så  havde jeg sagt, at far og 
mor var i Freerslev.  Signe og P. Nielsen, Kristine og siden vist også 
Chresten. Siden var Niels her også, men alle sammen gik de hurtigt 
igen, for jeg var jo noget mat.  
Jeg fik en saltvandsindsprøjtning, da jeg kom ind i sengen efter opera-
tionen, men inden jeg vågnede, så det mærkede eller så jeg ellers ikke 
noget til, men om aftenen fik jeg en igen, og det var en uhyggelig om-
gang.  Jeg har også fået nogle morfinindsprøjtninger, så jeg var jo no-
get øm i lårene af det i de første par dage. Jeg ved ikke rigtig, hvordan 
natten gik, for jeg havde mange smerter, og jeg var naturligvis meget 
syg. Feberen var 39.2 
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Onsdag d.27. 
I lørdags fik jeg lov til at drikke så meget vand, jeg ville, for det fik jeg 
ikke lov til om natten og dagen før. Jeg blev ved med at ligge og bede 
om vand, jeg drak også meget om natten.  I lørdag døjede jeg naturligvis 
også en del, for feberen var der jo, og jeg var jo rædsom hed. Chresten 
var kørt ned for mor, og så kom far ned og hentede hende. Så var de 
heroppe begge to både formiddag og eftermiddag.  Om aftenen fik jeg 
en morfinindsprøjtning af frk. Lund, så sov jeg til kl. 12 og så blundede 
jeg lidt af og til. I lørdags aften fik jeg et rør til luften, for det var en farlig 
plage, når der skulle luft gennem tarmene, for de var så ømme og er det 
endnu.  
 I søndags var Laura og Ejler her om formiddagen, og ellers lå jeg og 
hvilede mig, og så efterhånden går det jo bedre. Feberen er jo ikke så 
høj mere,  og i søndags aften fik jeg de sidste dråber at sove på, ellers 
sover jeg nu uden kunstigt middel, men maven bliver naturligvis ved 
med at være øm.  
Det som jeg er mest glad for er, at vandet forandrede sig allerede dagen 
efter og nu er ganske klart og normalt, som det skal være.  I mandags  
begyndte jeg jo at skrive lidt igen, men jeg var jo træt, og så hvilede jeg 
mig lidt og lod være at skrive, og jeg var jo alligevel medtaget. Men jeg 
har jo ellers fået varme omslag, og det har hjulpet meget. Jeg fik det 
første i lørdags aften og det sidste i aften.  
 I går var far hernede. Det var jo markedsdag, ellers kan han ikke  kom-
me til at køre med frem og tilbage fra byen. Om eftermiddagen var Knud 
og Signe og møller Smith og Wilhelmine ( møllerens kone) hernede. Sig-
ne var i sådant særlig godt humør. Wilhelmine havde blomster med, 
nogle dejlige tulipaner, og i fredags fik jeg påskeliljer af Kristine. Knud 
var kørende herned på cykle, så han var her ikke så længe.   
I går havde jeg det ellers godt og jeg sov en del, så det kneb med at so-
ve hele natten.  I dag har jeg skrevet dagbog hele dagen, og så er jeg vel 
også mere søvnig til aften. I formiddags har Kristines svigermoder væ-
ret heroppe.  
 

Det er jo ellers en farlig vinter,  som vi slet ikke mærker til heroppe. De 
har vist kastet sne, lige siden jeg kom herned, og isbryderne sidder jo 
fast rundt omkring, så nu er de begyndt at trættes inde i Folketinget 
over, at Statsbanernes isbryder ikke har kunnet klare det, og derinde 
kan der jo blive meget vrøvl over det. Den russiske isbryder ”Sampo” er 
jo også kommet til assistance. Telefonerne er jo dem, der har klaret 
forbindelsen bedst. Banerne har jo siddet fast i sneen mange gange i 
vinter. Bilerne har også måttet holde sig hjemme for ikke og sidde fast 
og blive siddende i 1-2-3 dage. 
 

 I aften har jeg fået tre stk. sigtebrød med salt kød på, og det smagte 
noget så dejligt, og det er jo også første gang. Jeg har skrevet til ”L.” i 
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eftermiddag og fortalt, hvordan jeg har det, men ikke noget kæreste-
brev.    

 
Kaner og hestetrukne slæder var nødvendige og selvfølgelige transportmidler i de 
fleste vintre  til og med den strenge vinter i 1947. Maskinel snerydning og saltning 
samt  bilismens vækst medførte så, at der ikke blev sne nok tilbage til kaner.  Dette 
foto skal blot vise kanekørsel i almindelighed og er taget i Ullerød foran Ullerødgård. 
Det var skik, at børn fik lov til at ” stå på meder” og køre med, når det var kaneføre.  
 

Torsdag den 28. februar 29. 
I dag har jeg det også godt, men det kniber stadig med appetitten. I dag 
ville jeg ingen havregrød have, men så fik jeg alligevel; men så spiste 
Aksel for os begge to. Til middag fik jeg stegt lever, og det smagte dej-
ligt. I formiddags var Niels og Dora og Laura med Ketty her. I eftermid- 
dags har Peter Nielsen og Laura med Ketty været heroppe. I dag har 
reservelægen fået mit pas til hæren og har skrevet en attest, ( Som efter 
Karls regnskab kostede 6 kr.)  Overlægen har været borte i 3-4 dage, men 
er hjemme igen.   Så spurgte jeg ham, om den højre nyre var helt fjernet, 
og det svarede han ja til. 
Det har været temperaturer omkring frysepunktet ude, og det har vist 
været ret godt vejr. Men der er stadig kvaler med isbryderne og de in-
defrosne skibe. Århus Oliefabrik, der beskæftiger 800 mand, ville stand-
se, på grund af at råmaterialerne ikke kan komme ind. Jeg har ikke helt 
glemt, at tjener Petersen fra ”Linden” tog hjem i fredags, og så kom der 
en Albert Born, vist nok fra Foderstofforeningen her i Hillerød. Det er 
noget bronchitis. Han har ligget hjemme en månedstid.  Nr. 8 er altså nu 
taget hjem ( fra stuen).” 

 

”Fredag d. 1. marts. 
I formiddags havde jeg ventet far og mor, men uddeleren skulle tidligt 
ned og en anden vej hjem, så der er altså ingen i formiddag. I eftermid-
dag har Peter Nielsen og Signe ( moderens kusine) været her, og så hav-
de vi lidt sjov igen.  I dag har jeg fået sendt en skrivelse fra reservlæ-
gen til militærmyndighederne, så de ved, hvad de har at rette dem efter. 
 

Søndag morgen d. 3-3. 



 18 

I går formiddags var far og mor hernede og besøge mig, og om efter-
middagen kom de igen. Så havde de været ude hos J. P. Larsen i mel-
lemtiden. Hans Olsen var her også i går. Og de var jo glade ved at se 
mig så meget bedre, og nu kan jeg også begynde at røre mig lidt, og så 
har jeg jo overstået den uge, som jeg sagde i forrige uge var den vær-
ste, jeg havde haft i vente i mit liv. Solen har nu så megen magt, så 
kaneføret er blevet ødelagt.  Nu har det varet ca. et par måneder.” 
 

”Mandag aften. 
I går formiddags var Kristine her oppe og besøge mig, og om eftermid-
dagen kom hun igen. Så havde hun et stykke lagkage med. Chresten var 
også med, og så kom Peter Nielsen og Signe. Så var det lidt fornøjeligt. I 
dag har der ingen været uden uddeleren. Han havde et par æbler med. I 
dag har jeg fået meddelelse fra hæren, og jeg skal møde igen til session 
til sommer den 12. juni kl. 12½, og så håber jeg at blive kasseret. 
Det fryser vist lidt om natten, og om dagen er det sådan lige op og ned, 
men solen har megen magt nu, så det tør da noget. I lørdags aftes stor-
mede og sneede det en del, og Chresten fortalte, at  de kom nok ud og 
kaste sne i dag.  
Jeg har det ellers meget godt. I dag kunne jeg sidde op, mens frk. Pe-
tersen rystede hovedpuderne. Det har jeg ikke kunnet før siden opera-
tionen, men i dag er trådene også fjernet af såret. 
Den store hestemarkedsdag er tirsdag den 5. marts. I dag er det tøvejr, 
og i formiddags sneede det meget.  Far har været hernede i dag, og 
Kristine med en pæn sweater til og tage på, når jeg kommer op, for det 
bliver nok snart, eftersom det går rigtig godt fremad. Jeg kan omtrent 
sidde op og spise til middag nu.”  
 

Hæftet med Karls dagbog er her skrevet ud, og næste hefte påbegynder han 
først tirsdag den 19. marts 1929.  Han er da blevet udskrevet fra sygehuset 
den 15. marts. Årsdagen herfor noterer han i sine dagbøger de følgende år.   
 

Han skriver den 19. marts: 
”Jeg har det godt og jeg vover stadig mere og mere. I dag har jeg båret 
en spand vand ind. Jeg har børstet mit tøj og revet fjer, så tiden går 
ellers godt.” 
 

Han er nu hjemme hos sine forældre i villaen ”Brudegårdsminde” i Alsøn-
derup og skriver i de følgende dage om den hjælp. han yder med hvad det 
tilsyneladende ligner lidt en hovedrengøring, og han er også ude og sætte en 
brændestak.  De havde ikke vand indlagt, og det måtte hentes ved brønden.  
 

Den 24.3. skriver han bl.a.: ”I går var jeg nede hos Niels (broderen på 
gården), og jeg vejer jo omtrent lige så meget, som før jeg kom på 
sygehuset, 125 pund.” 
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Den 26. skriver han bl.a.: ”Til formiddag kom Elly med en lap papir. Jeg 
skulle ringe til sygehuset, for frk. Olsen ville gerne tale med mig. Det 
var, om jeg vidste adressen på Kr. Sofus Nielsen, som jeg lå sammen 
med, for han skulle jo melde sig til lægebehandling, og det havde han 
ikke gjort, siden han eftersøges.”  Det var medpatienten med syfilis, som 
selv måtte finde til København. På grund af smittefaren var det strafbart ikke 
at lade sig behandle for en kønssygdom. 
 

Den 5. april skriver Karl: ”I morgen har jeg tænkt at tage til byen til læge 
Harboe og høre, hvor meget jeg kan tillade mig uden at skade mig selv”. 
 

Og søndag den 7. april refererer han.” Harboe sagde, at jeg måtte ikke 
bære eller tage hårdt en 6 uges tid, altså jeg skal være forsigtig, ellers 
var det meget godt og arret så godt ud.” 
 

Tirsdag den 9. april 1929 kom hans søster Kristine og svoger Chresten  Lar-
sen fra Bendtsgård i Freerslev og hentede Karl. Han flyttede nu fra sine 
forældre i Brudegårdsminde i Alsønderup og til Bendtsgård i Freerslev, hvor 
han fra nu af var landbrugsmedhjælper og snart på fuld styrke indtil den 1. 
april 1930, hvor han tiltrådte en ny plads hos en gårdejer i St. Karleby ved 
Kirke Hyllinge.   Men det er jo en helt anden historie. 
 

I sine dagbøger fremover nævnte Karl Nielsen tilsyneladende ikke noget om,  
at han skulle have haft flere eftervirkninger efter sygehusindlæggelse og 
operation, udover at han i sine dagbøger i de første par år nævner, når det er 
årsdagen for hans udskrivelse, den 15. marts.  
  

 
 
Karl Nielsen, foto til kørekort i 1938. Da havde han ejet Folebjerggård i Lynge fra januar 1936. Han 
døde i 1990, 81 år gammel og klarede sig således med kun en nyre i 61 år.  
 

Fotos og Karl Nielsens dagbøger er udlånt af hans søn, Ole Nielsen, Folebjerggård, Lynge. 
Mellemliggende tekster: Ole Blåkilde.  Fotomontage: Lissi Carlsen. 
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Kom med på  
En lokalhistorisk rejse i fotos og fortællinger 

fra Skævinge By gennem Harløse 
til Hillerød Købstads grænse 

 arrangeret i fællesskab af 
Lokalhistorisk Forening for Skævinge og Omegn 

og Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv  
 

Samme arrangement holdes to forskellige steder og på to 
forskellige ugedage, så alle kan være med,  

vælg selv mellem 
 Skævinge Præstegårds lokale onsdag d. 28. okt.  
eller Harløse Forsamlingshus torsdag d. 5. nov.  

begge dage kl. 19.30 
Alle er velkomne. Entré og kaffe med brød:  40 kr. 

 
LOKALARKIVET  & ARKIVFORENINGEN  FOR ALSØNDERUP-TJÆREBY SOGNE 

Oprettet  i  1988  -   ikke kun for medlemmer - alle er velkomne 
Arkivet er åbent alle mandage 18.00-22.00 . En anden dag og et andet tidspunkt, som passer dig 
bedre, kan du altid aftale med arkivleder Lissi Carlsen, tlf . 48 28 64 49 –  lissi@carlsen.mail.dk 
 
Arkivets beliggenhed: - vigtigt at læse -  Kør til Alsønderup og ad Baunevej  (vejen til Bend-
strup).  Drej lige efter Alsønderup Skole ind ved de små skilte til ”Rønnehuset” og til Baunevej 12. 
Gå til skolebygningen til højre og ned ad kældertrappen og frem til lokale 014.                          
 
Arkivets  post-, telefon- og e-mail-adresse er ikke på Alsønderup Skole, men hos  
Arkivleder & kasserer Lissi Carlsen, Stutmesterparken 3, 2. sal, 3400 Hillerød.  
Tlf.  48 28 64 49.   e-mail: lissi@carlsen.mail.dk   
Bestyrelsens formand: Ole Blåkilde, tlf . 48 71 38 62, e-mail: oleblaakilde@mail.tele.dk  
 
Medlemskontingent:    100 kr.,  par 140 kr.,  sponsorer  500 kr. eller efter behag  mere. 
Indmeldelse: Til kasserer Lissi Carlsen eller indsæt kontingentet f.eks. via netbank på arkivets 
konto i Nordea Bank reg.nr. 2276 konto nr. 8968504194. Husk at angive afsendernavn og adresse.   
Medlemstal: Ifølge 2008-regnskabet:  386 personlige medlemmer og 20 sponsorer.     
Økonomi: Indtægter i 2008: kr. 68.259. Udgifter i 2008: kr. 70.633.  Underskud:  kr. 2.374. dækket 
af  beholdningen.  CVR-nr. 30320573.  Regnskab for  2009 trykkes i et kommende nummer. 
Lokalarkivet drives for medlemskontingenter, gaver og private sponsorbidrag. Hillerød Kommune 
stiller arkivlokale til rådighed permanent.  Da kontante tilskud fra kommunen ikke kan ventes i kom-
munens nuværende økonomiske situation, har arkivet afstået fra at ansøge herom i 2009 og 2010.   
 
Dette magasin: Kommer 4 gange årligt. Eget tryk. Oplag og genoptryk efter behov.  Redaktør: Ole 
Blåkilde, tlf  48 71 38 62. ISSNnr:1603-7561. Magasinets modtagere er medlemmer, sponsorer,.  
presse, Hillerød Byråds medlemmer, andre arkiver m. f l.  Eftertryk af tekst tilladt med kildeangivel-
sen: ”Alsønderup-Tjæreby Lokalarkivs magasin nr. 4,  2009, 6. årgang”, af illustrationer dog kun 
efter arkivets tilladelse forud og af  kvalitetshensyn efter lån af arkivets originaler.. 
 
Arkivets medarbejdere og bestyrelse er frivillige og modtager ikke løn eller andre ydelser.       
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