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Lokalhistorie 
midt i 

Nordsjælland 
 

Et liv i arbejde i byens kontorliv er temaet for dette nummer, som handler om 
en kvinde, Inge Nielsen, født i juli 1935, opvokset, og bosiddende næsten 

hele livet i  Nyhuse i Frederiksborg Slotssogn. 

 
Nyhuse Skole, 3. klasse i 1945, Frederiksborg Slotssogn. Forrest som nr. 3 fra venstre 

sidder Inge Nielsen. Bemærk, det var før piger gik med lange bukser.. 
 

Læs bagerst om arkivets 25-års jubilæumsreception, om slægtsforskertræf hver 
tirsdag og om lokalhistorisk aften med generalforsamling. 

Husk at betale kontingent for 2013. Indbetalingskort er vedlagt. 
 

Dette er Lokalhistorisk Nyt nr. 4, dec. 2012, 9. årgang fra 
Lokalarkivet for  

Alsønderup-Tjæreby Sogne 
i Hillerød Kommune 

-et arkiv for almindelige menneskers historie og egnshistorie- 
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Frederiksborg Nyhuse 
 

Frederiksborg Nyhuse var tidligt vokset op på vestsiden af  Hillerød Købstad  
ud ad den nærmeste del af Frederiksværksgade og med Løngangsgade og 
Grønnnegade som tæt beboede kvarterer,  vist  mest  af småkårsfolk.   
 

Frederiksborg Slotssogn var  en usædvanlig kommune. Da landkommunerne 
oprettedes  1. jan. 1846, var kirkesognene med deres landsbyer grundlaget.  
Derfor kaldtes de også sognekommuner.  Men Frederiksborg Nyhuse var in-
tet kirkesogn, og der var ingen landsbyer med gårde dér.  Som købstæderne 
dengang var med deres afgrænsede, indhegnede  område og deres monopol 
på handel og håndværk, var det i 1841 utænkeligt at indlemme Nyhuse i Hil-
lerød Købstad.  Så man valgte at oprette den kunstige sognekommune, Fre-
deriksborg Slotssogn, som næsten  omgav Hillerød og omfattede områderne 
mellem de omliggende kirkesogne og Hillerød Købstad, en landkommune 
uden landsbyer og uden anden sognekirke end Slotskirken i Hillerød. 
 

Først  efter at jorden til Hillerødsholm,  kongens tidligere hestestutteri, blev 
udstykket  i statshusmandsbrug i 1923,  kom der efterhånden bebyggelser 
længere ud ad Frederiksværksgade på vestsiden af Nyhuse Kirkegård.  En 
del  villaer dér blev også bygget eller købt af ældre landmænd. De ville ikke, 
som man før gjorde, bo på aftægt hos de børn, svigerbørn eller andre, som 
de havde afhændet deres ejendomme til.  Med tiden kom der sideveje til Fre-
deriksværksgade med nye bebyggelser.  Befolkningstallet i Frederiksborg 
Slotssogn voksede.  
 

Inge Nielsens far og hans forældre 
 

Et par af de mennesker, som flyttede til Slotssognet, var Inge Nielsens farfar 
og  farmor  Han hed Hans Peter Nielsen og  kom fra Brønshøj , som jo den-
gang var en landsby uden for København. Hun hed Karen og var fra Værebro 
Mølle.  Værebro Å dannede grænsen mellem daværende Frederiksborg Amt 
og daværende Københavns Amt, senere Roskilde Amt. 
 

Inges far hed Olaf Frode Nielsen og var født  i 1909.  Han var ufaglært og 
arbejdsmand og kom det meste af sit arbejdsliv til at arbejde på Stenholt Sav-
værk syd for Nødebo, i alt i 36 år.   Han cyklede til arbejde på savværket  fra 
Nyhuse og tilbage hver dag året rundt , men købte sig dog på sine ældre da-
ge en Velo Solex  knallert.   
 
Han levede til januar 1996 og havde nogle gode år som folkepensionist. Han 
blev 86 år. 
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Inges mor og hendes familie i Bendstrup 
 

Inges mor  var døbt  Karen Nielsigne Christoffersen, men blev altid kaldt Sig-
ne, så det gør vi også her. Hun var født i Bendstrup i Alsønderup Sogn i 
1907.   
 

Signes forældre havde et mindre landbrug på Halbjergvej  i Bendstrup.  Sig-
nes  far, parcellist  Peder Søren Christoffersen, var født i 1864 i Annisse, og 
hendes mor, Karen Kirstine Jensen, var født i Bendstrup i 1867  på netop den 
ejendom på Halbjergvej, som hun og hendes mand kom til at eje.  
 

Signes morforældre havde ejet den ejendom i Bendstrup, men de var født i 
henholdsvis St. Lyngby og Asminderød. 
 

I 1929 solgte Inges morfar ejendommen på Halbjergvej  og flyttede som lejere 
til ejendommen ”Kildelund” over for Bendstrup Skole. Morfaderen  døde  i 
1934, og mormoderen flyttede så til Hillerød. 
 

 

 
Foto fra ca 1910 fra ejendommen på Halb jergvej i Bendstrup med  Inges morforældre, 
Peder  og Karen Christoffersen, samt deres tre døtre. Mormoderens mor, ”Bedste” ,er 
også med. Inges mor er den lille  pige, som står foran sin mor. Til højre står Inges mors 
storesøster, som var gift med arbejdsmand Gothill Dolleris i Helsinge. Hun holder sin 
ældste datter i hånden. Fotografen har fået familien i stadstøjet og hesten trukket frem, 
som man dengang gjorde for at give det bedste indtryk af familiens velstand. 
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Inge Nielsens far og mor i Nyhuse 
 

Dengang  Inge blev født i 1935, boede hendes forældre i en lejlighed  i 
Thorsvang, men de fik i 1942  anskaffet eget hus, villa ”Kreta”  på Nord-
vestvej 4.  Hos forældrene boede Inge så, til hun i 1957 blev gift med Folmer 
Nielsen, men derom senere. Af  søskende havde Inge en  bror, som hed  
Arne Nielsen. Han blev frisør, og mange husker ham fra hans frisørsalon 
gennem mange år i Slotsgade 57. 
 

 
Stenholt Savværk  lige syd for Esrum Sø og  for Nødebo. Inges far arbejdede her i 36 år. 

 

Skolegang i Nyhuse Skole  
 

Den  1. april 1942 begyndte Inge i 1. klasse på Nyhuse Skole, og hun gik ud 
efter 7. klasse i  juni 1949, hvor  hun havde gået de dengang pligtige 7 år i 
skole.  Det var før Frederiksborg Slotssogn lod Nyhuse Skole afløse af 
Hillerødsholmskolen. 
 

Inges første tre skoleår lå under Nazitysklands besættelse af Danmark.       
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Inges forældres hus, ”Kreta”, Nordvestvej 4. 

 

Hun husker fra krigens tid, at hendes forældre lejede et værelse ud til en 
CB´er, som havde besvær med at få betalt de 20 kr, som det kostede om 
måneden. Statens ”Civilbeskyttelsestjeneste ” indkaldte og uddannede mand-
skab, kaldet CB´ere, blandt unge, som Ikke kunne bruges som soldater eller 
havde trukket frinummer. Frivillige kunne også melde sig.  CB’erne var ud-
styret med blå uniform, frakke og skråhue, samt stålhjelm og gasmaske, men 
ubevæbnede. Efter en kort uddannelse i forskellige grene kunne de 
udstationeres privat og skulle så møde ved luftalarm og øvelser. Når de 
indkaldtes til uddannelse eller tjeneste, fik de vederlag af staten. Bl.a. 
patruljerede de i gaderne under luftalarm og hindrede folk i et være udendørs. 
 

Inge er ikke klar over, om ”deres” CB´er også havde et civilt erhverv som 
tjener eller blot holdt til på et af byens værtshuse. 
 

De tyske flygtninge 
Fra besættelsens sidste tid erindrer Inge de tyske flygtninge. De kom fra den  
østligste del af det daværende Tyskland og var flygtet fra den russiske 
fremrykning. Besættelsesmagten beslaglagde danske skoler, hoteller og lig-
nende til indkvartering af deres flygtede landsmænd, deriblandt  Grundtvigs 
Højskole i Ullerød.  Det var mest kvinder og børn, samt ældre mænd. 
 

Inge husker tydeligt de forkomne tyske flygtninge på deres vandring til 
Grundtvigs Højskole ude i Ullerød, formodentlig fra Hillerød Station. Det var 
især de tyske børn, som de danske børn lagde mærke til. Deres tøj var slidt 
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næsten til laser af den lange tid på flugt, og mange af dem havde bare knæ, 
selv om det var koldt. De så ikke ud til at have andet  tøj end det, de havde 
på.  
 

De flygtninge, som ikke havde kræfter eller helbred til selv at gå til fods, kørte 
de tyske soldater i hestevogne uden fjedre, fastvogne, ud til højskolen.  Indtil 
den tyske besættelse sluttede 5. maj 1945, kunne de af de tyske flygtninge, 
som havde kræfter til det, tilsyneladende bevæge sig frit omkring, og besæt-
telsesmagten forsynede  tilsyneladende også disse deres landsmænd  med 
danske penge.   

 
Inges mor og far,  Signe og Olaf Nielsen, på deres ældre dage. 

 

Befrielsen 
Den 4. maj om aftenen, da børnene legede, kom fru fiskehandler Johansen i 
Frederiksværksgade ud på sin altan og råbte: ”Krigen er forbi”, og så hængte 
hun et dannebrogsflag ud fra sin altan.  Det var, efter at frihedsbudskabet var 
blevet sendt på dansk fra den engelske radio om, at de tyske tropper i Nor- 
vesttyskland, Holland og Danmark havde overgivet sig til englænderne. Alle 
lyttede dengang til den engelske radio hver aften, man vidste, at både eng-
lændere og russere nærmede sig den danske grænse, hvem kom først? 
 

Inge husker også, at de tyske flygtninge på højskolen nu var bevogtet af  
nogle i blå uniformer, som hun antog var CB’ere. Umiddelbart efter besæt-
telsens ophør den 5. maj 1945 var de måske – sammen med frihedskæm-
perne – indsat  i bevogtningen af de op mod 230.000 civile tyske flygtninge, 
som befandt sig i Danmark.   Det var regeringens politik totalt at isolere de 
tyske flygtninge  fra den danske befolkning og få dem samlet i større lejre, 
indtil de alle uden undtagelse kunne sendes tilbage til Tyskland.  Men det tog 
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tid at få oprettet de store lejre af barakker, købt i Sverige, så det meste af 
sommeren 1945 forblev mange af flygtningene i deres lokale indkvartering.  
 

Der var mange unge kvinder og ingen yngre mænd blandt flygtningene og 
vistnok mangel på bl.a. cigaretter, så unge tyske kvinders tilbud om fraterni-
sering langs indhegningerne kunne være fristende for det patruljerende unge 
danske bevogtningsmandskab, men det var dem jo strengt forbudt.  Mange af 
vagterne var lokale frihedskæmpere, og fraternisering med tyske kvinder 
kunne give anledning til lokal sladder. Selv om Inge kun fyldte ti år den som-
mer, husker hun at have hørt den slags snak.  

 

 
Foto af folkemængden som samlede sig på Hillerød Torv på befrielsesdagen 5.maj 45 
 

På befrielsesdagen den 5. maj 1945 fik børnene fri fra skole, og sammen 
med en veninde begav Inge sig op på Torvet i Hillerød, hvor store skarer 
havde samlet sig. Frihedskæmperne kørte i lastbiler ud og arresterede folk, 
som var anset som kollaboratører på den ene eller anden måde til den tyske 
besættelsesmagt. Pludselig så Inge og veninden, at venindens mor blev kørt 
på ladet af en lastvogn op på torvet, hvor nogen i folkemængden hujede og 
spyttede på hende og klippede hendes hår af. Efter dette væmmelige syn gik 
Inge og veninden hjem. Venindens mor havde haft et rengøringsjob på 
Luthers Missionsforenings Højskole, som tyskerne havde beslaglagt, og hvor 
vistnok især tyske officerer og befalingsmænd havde kvarter. Moderen havde 
åbenbart forelsket sig i en af de ugifte, tyske officerer, og Inge husker godt, at 
han kom i venindens hjem. Moderen blev så bagefter offer for den lynch-lig-
nende folkestemning mod de på den tid forhadte tyskere og især deres dan-
ske medløbere. 
, 
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Skoletiden 
Inge var glad for Nyhuse Skole og for sin klasselærer dér, Knud Christiansen. 
Efter 4.klasse – faktisk et år for tidligt - gik hun til optagelsesprøve til 1.mel-
lemskoleklasse på Frederiksborg Statsskole, men kom ikke ind.  Det gik hen-
de sådan på, at hun ikke ville prøve igen efter 5. klasse, som efter børnenes 
modenhed  ellers var det naturlige tidspunkt at gå til optagelsesprøve. 
 

En af fornøjelserne som barn dengang var at gå i biografen til eftermiddags-
forestilling kl. 16 om søndagen.  Der var tre biografer at vælge imellem, Slots-
bio i Nyhuse og Kosmorama og Bio Torvet i Hillerød Købstad.  De spillede  
under hele besættelsen, men tyskerne forbød på et tidspunkt engelske og 
amerikanske film, og så måtte man nøjes med især danske, men også 
svenske og tyske film. Inge husker, at det kostede 35 øre for børn, men så 
blev det sat op til 50 øre. Som hun husker det, gav hendes far og mor hende 
altid lov til at gå i biografen søndag eftermiddag, når hun bad om det. 
 

I sin skoletid havde Inge tjent penge i sin fritid ved forskellige småjobs. I 
hjemmet blev Inge og hendes bror aldrig sat ind i familiens økonomi, og det 
eneste, de vidste, var at man skulle spare og være sparsommelig.  Inge var, 
fra hun var 11 år, om eftermiddagen fra kl. 15 i en plads hos et ægtepar, som 
begge var  i bankstillinger. De hed Walløe og boede på Hostrupsvej. Inge  
passede deres lille dreng om eftermiddagen. Hun fik 25 kr. om måneden.  
 

Dengang var der noget, som hed skolesparekasse, hvor eleverne en gang 
om ugen kunne sætte penge ind. Klasselæreren havde en kasse med rum til 
hver af  eleverne i sin klasse, hvor deres penge blev lagt  i.  Så må læreren 
have sat dem i sparekassen.  Inge satte 50 øre ind om ugen, stigende til 2 kr. 
Det skulle gå til konfirmationen. Det var landets sparekasser, som organise-
rede  skolesparekassen, og børnene fik engang imellem et børneblad, især 
om fordelene ved at spare og med en tegneserie med Søren Sold og Peter 
Spar med mottoet: ”Den der spa´r  har”, og det havde Peter Spar selvfølgelig 
altid.  
 

Da Inge var færdig med  7. klasse den 30. juni 1949  havde hun et flot 
standpunkt  med gennemsnitskarakteren ug-,  det højeste i hendes klasse.  
 

Hun blev konfirmeret  i Slotskirken den  2. oktober  1949  af den gamle sog-
nepræst, Kiilerik. Man gik forud til konfirmationsforberedelse hos ham  i den 
gamle præstegård oppe i Kannikegade. 
 

Færdig med skolen og hvad så ? 
 

Som så mange andre 14-årige piger dengang blev Inge ung pige i huset, som 
det  kaldtes.  Det var hos et lærerpar Jansen, som boede på Møllersvej. Hun 
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skulle bl.a. passe en lille dreng. Lønnen var 75 kr. om måneden.  Inge skulle 
møde kl. 7 og havde fri  kl 14.15. Hun skulle gå kl.14.15, for hun skulle nemlig 
tilbage i sin hidtidige eftermiddagsplads hos ægteparret  Walløe fra  kl.15.  
Inge var hos Jansen  fra 1. juli til 1. december 1949. 
 

 Efter en annonce om,  at  sagfører Olsen søgte en kontorelev, søgte Inge 
den stilling.  Alle i Hillerød og omegn vidste dengang, hvem sagfører Olsen 
var. Han havde efterfulgt sin far som sagfører. Herunder svaret som Inge fik.  
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Inge havde været  meget  spændt  på, om hun kunne få pladsen, for hun 
have jo ikke mellemskole- eller realeksamen, som måske andre  ansøgere.  
Sagfører Olsen havde kontor i Slotsgade 16  i Hillerød, hvor også Hilerød og 
Omegns Bank  lå. Det var så dér, Inges elevtid begyndte.  Som 14-årig var 
det lidt mærkeligt for Inge at blive tiltalt som frk. Nielsen og med De, men 
sådan var omgangsformen dengang  på kontor og i forretninger. 
 

Elevtiden varede tre og et halv år. Inge gik på handelsskole hver vintersæson   
i skolebygningen på nordre Banevej.  Det var om aftnen i de fire første uge-
dage.  Lønnen i elevtiden var som nævnt 100 kr. om måneden. 
 

På sagførerkontoret  beskæftigede man sig mest med ejendomssager, skø-
der, pantebreve,  incassosager,  testamenter o.l., men ikke meget med rets-
sager.  Der var ansat  to damer og en mandlig kontorfuldmægtig, Jahn Niel-
sen, men han måtte holde op på grund af sygdom, og der kom så en juridisk 
fuldmægtig.  
 

Inge fandt  arbejdet  på sagførerkontoret interessant og lærerigt. Hun er- 
hvervede rutine i maskinskrivning og stenografi og lærte at sætte rykkebreve 
og andre breve sammen på egen hånd. Som den yngste blev hun altid sendt 
på Amtstuen, som lå i den bygning i Frederiksværksgade, der nu er menig-
hedshus for Slotssognets menighed.  Her  skulle hun  købe stempelmærker til 
brug ved sagførerkontorets mange tinglysninger.   Dommerkontoret lå den-
gang  på 3. sal i ejendommen, hvor sagfører Olsen havde kontor. Da man på 
dommerkontoret opdagede, at Inge blev sendt  på Amtstuen, fik hun også til 
opgave  at købe stempelmærker til dommerkontoret.  Tinglysningsmærker 
betaltes kontant, og det var ret store beløb, Inge havde med.  
 

Når det ikke havde været  muligt for sagførerfirmaet at få penge betalt ved 
incassoforretninger, forsøgte man med et skriftligt forlig med kreditorerne om 
betalingen. Sådan et forlig skulle godkendes af forligskommissæren, som 
dengang hed J.P. Mortensen.  Skyldneren kunne derefter direkte indstævnes 
for retten, hvis han ikke betalte. J. P.Mortensen skulle påtegne forligsdoku-
menterne, som så skulle forsynes med stempelmærker.  
 

Repræsentanterne for Hillerøds sagførere mødte lørdag formiddag hos for-
ligskommissær J. P. Mortensen, som havde kontor i bygningen på hjørnet 
mellem Torvet og Helsingørgade med indgang fra Torvet.  Sagfører Olsen 
sendte altid Inge på sine vegne, og det fik hun hver gang 2 kr. for, som den-
gang var et pænt beløb for en kontorelev.  En datter af J.P. Mortensen var gift 
med manufakturhandler Sparving, og Mortensen  boede i en lejlighed i den 
ejendom i Slotsgade, hvor Sparving havde sin manufakturforretningforretning. 
 

Som udlært  kunne Inge få en månedsløn på  250  kr. på sagførerkontoret. 
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Men hun ville  tjene  mere og søgte så stilling ved  
                Frederiksborg Amts Avis 
og fik den fra 1. april 1953.  Her fik hun 400 kr. om måneden. 
 

Pengene havde dengang  en anden valør og kan ikke sammenlignes med 
kronebeløb nu. Fattigårene efter besættelsen med importbegrænsninger  og 
lavt  forbrug varede til 1958, hvor et økonomisk  opsving begyndte. Forbrugs-                                   
mønster  og  –muligheder var væsentlig  anderledes I 1940 -  og  1950-erne.  
Almindelige lønmodtagere havde ikke privatbil, køleskab, fryser, vaskema-
skine  og TV. Mange boliger var endnu kakkelovnsfyrede og uden bad.   
 

På Amtsavisen  virkede Inge i ekspeditionsafdelingen, hvis leder var forret-
ningsfører Helga Petersen. Der var 12 kontordamer i afdelingen.  Inges ar-
bejde kom især til at bestå af telefonmodtagning af annoncer, annoncebe-
regning og  annonceregnskab.  Derudover passede hun incassosager  med 
usolide, udenbys kunder, et sagområde hun var fortrolig med fra sin tid på 
sagførerkontoret. I april 1959 ville Inge forlade sin stilling ved Amtsavisen 
efter seks år der og fik nedenstående anbefaling.  
 

 
 

France og Søn  
Inge forlod Amtsavisen, fordi hun fra 1. maj 1959 havde fået ansættelse hos 
møbelfirmaet France og Søn, som dengang lå Frederiksgade 13, hvor der nu 
er boligkaréer.  Inge søgte nye udfordringer og højere løn, og her fik hun 950 
kr. om måneden.  
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France og Søn var kendt for fremstilling af kvalitetsmøbler og stor eksport  og 
også for at yde gode  lønninger til alle medarbejdere.  France senior var 
englænder og talte gebrokkent dansk.  Han boede i Sørup ved Esrum Sø. 
Inge kom i faktureringsafdelingen, hvor hun forestod fakturering og også ud-
skrivning af dokumenter i forbindelse med firmaets meget omfattende eks-
port.  Da hun rejste, gav man følgende karakteristik af hende: 
 

 ” Fru Nielsen  (hun var b levet gift) er en uhyre dygtig ung dame, hurtig og om-
hyggelig med sit arbejde, og en altid venlig medarbejder, som har let ved at 
omgås såvel kolleger som overordnede.  Vi er kede af, at fru Nielsen nu vil 
forlade os, men vore bedste ønsker følger hende i fremtiden”.  
 

Anledningen var, at Inge havde søgt og fra 1. maj 1961 havde fået  ansæt-
telse  på dommerkontoret i Hillerød som kontorassistent.  Derom senere. 
 

Ægteskab 
 

Inge giftede sig  i 1957  med Folmer Nielsen, og de boede i begyndelsen i en 
lejlighed på Hillerødholmsvej  22 , nu Selskovvej. 

 

Folmer var fra Helsinge, hvor hans far var malermester og musiker.  Ulyk-
keligvis døde faderen allerede i 1937.  Folmers mor videreførte virksomhe-
den, men solgte den i 1945 og flyttede til Hillerød.  Folmer havde dengang 
været  i mekanikerlære et år hos Ford i Helsinge. I Hillerød videreførte han 
sin læretid som mekaniker i bilfirmaet Lars Larsen på Tikanten.   
 

Som udlært  mekaniker var Folmer ansat hos Jens Thomsens motorcykel-
virksomhed.  Den 12.11. 1948  blev han sendt til Frederiksværk på en mo-
torcykel med sidevogn med lad på for at hente en anden motorcykel. Det 
viste sig at være isglat,  og der skete et sammenstød med en modkørende og 
et vejtræ.  
 

Folmer blev fundet bevidstløs. Han kom ud for en meget lang rekreations-
periode, hvor han var uarbejdsdygtig, og han blev efterfølgende erklæret  
som 66 2/3 % invalideret.  Bl. a. var hans venstre arm lam.   
 

Trods Folmers handicap fandt han arbejde. Først var han 3-4 år hos cykel-
handler  K. Fred Jensen i Frederiksværksgade.   
 

Så kom han til Hillerød Radio, hvor han var i 24 år til 1976. Der var i de år et 
stort salg i grammofonplader.  Herefter var han i Fona i Slotsgade fra 1976 til 
1979 og så i Valka Radio i Allerød.  Endelig var han i Hundested Radio 1½ 
år, men fra 1982 var der ikke mere arbejde til ham. 
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Inge og Folmers bryllupsbillede fra 1957 

 

Som nævnt  flyttede Inge og Folmer ind i en lejlighed på Hillerødsholmsvej, 
da de giftede sig i 1957, hvor Inge var 22 år. I bryllupsgave havde Inge øn-
sket  meget  fornuftsbetonet  af sin arbejdsgiver - dengang Amtsavisen  – en 
støvsuger.  Hun have altid samlet på udstyr for sin løn.  
 

Det var deres faste hensigt at skaffe sig et hus, og efter fem år købte de et 
nyt hus på Ådalen, stadigvæk i Nyhuse i Frederiksborg Slotssogn.  
 

Inge havde den store sorg at miste Folmer i september 2003, og i 2006 solgte 
hun huset på Ådalen og flyttede i en lejlighed.  
 

På Hillerød Dommerkontor i 36 år 
 

Inges ansættelse på dommerkontoret i Hillerød kom til at vare fra 1.5.1961 til 
1.8.1997, godt 36 år.  Hun startede  med 1100 kr. i løn om måneden.  Hun 
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var ansat og aflønnet efter overenskomsten mellem Staten og HK og derfor 
omfattet af de lønudviklinger, der skete fremover. 
 

I 1986  havde Inge 25 års jubilæum i statens tjeneste og hun fik det  - mellem 
staten og HK - aftalte  jubilæumsgratiale på 500 kr. og et diplom   med  på-
skønnelse og tak for sin fortjenstfulde virksomhed i de forløbne år, 
underskrevet  af Justitsministeriets departementschef.  Hun var på det tids-
punkt for længst udnævnt til overassistent, og hun udnævntes senere til 
fuldmægtig. 
 

Dommeren ved Inges ansættelse hed C. Larsen. Det var ham, der under-
skrev Inges ansættelsesbevis.  Senere kom dommer Feilberg-Jørgensen.  I 
1972 skiltes retten i Kriminalretten og Civilretten. Lis Lauritsen hed den dom-
mer, som fik Kriminalretten, og Feilberg-Jørgensen fortsatte som civildom-
mer, indtil han blev dommer i Helsingør.  Efter ham blev Lis Lauritsen 
civildommer i 1982 og fortsatte til sin pensionering i 1992. I 1982  kom så 
dommer Garde som kriminaldommer.  Skifteretten, hvor Inge var, lå organi-
satorisk under kriminalretten. 
 

Under sin ansættelse gennemførte Inge  kurser på Forvaltningshøjskolen i 
København, hvor hun fik pæne eksamenskarakterer. Det var i de fire juridiske 
discipliner:  1) forvaltningsret, 2) retspleje, 3) strafferet og 4) person-, familie-- 
og arveret.  Det var alle discipliner, som berørte arbejdsindholdet i Inges  
stilling, men hvor  især person-, familie- og arveret  blev vigtigt for hendes 
specialisering i skifteretssager. Undervisningen omfattede også EDB på dets 
daværende stade. Undervisningen foregik hver hele fredag gennem to år. 
 

Inge startede i sin tid på dommerkontorets ekspedition og behandlede 
herunder også vekselprotester, som var en udsættelse af betalingen. Det 
skulle noteres i rettens vekselprotokol.  
 

Efter de første tre måneder kom Inge ind i tinglysningen og satte skøder og 
pantebreve på plads, og hun begyndte at gå til hånde i skifteretten. På et 
tidspunkt rejste den overassistent, som forestod skifterettens forretninger. 
Inge blev opfordret til at overtage dette hverv, og det var hun meget inter-
esseret  i.  Inge fik kort efter den såkaldte § 17-fuldmagt fra justitsministeriet. 
Fuldmagten omfattede retten til at behandle og afslutte dødsboer i det 
omfang, der ikke opstod tvist om arven mellem arvingerne.  Kunne arvinger 
ikke tales til rette, overgik boet fra Inge til en af de to juridiske dommerfuld-
mægtige, men herefter vendte sagsbehandlingen ofte igen tilbage til Inge. 
 

Testamenter skulle afleveres i to eksemplarer og underskrives for notarius .  
Det ene eksemplar fik personen, det andet forblev på dommerkontoret, som 
skulle indberette oprettelsen til ”Centralregisteret for Testamenter”. Når en 
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person døde skulle så landets dommerkontorer sende forespørgsel til 
”Centralregisteret for Testamenter”, om personen havde oprettet testamente.   

 
Inges diplom fra Justitsministeriet ved hendes 25 års ansættelsesjub ilæum. 

 

De pligtige anmeldelser til skifteretten af dødsfald kom som regel fra bede- 
mandsfirmaer. Bedemanden  sikrede så, hvem der i første række skulle ind-
kaldes til skifterettten. Skifteretten underrettede herefter bopælskommunens  
folkeregister og skattevæsenet, samt ”Centralregisteret for Testamenter”.  
Inge indkaldte så de efterladte til et møde med sig i skifteretten, men det 
kunne først afholdes, når man efter en uges tid havde svar fra central-
registeret, om der eksisterede et testamente. I tilsigelserne skulle Inge så 
angive, hvad de efterladte skulle medbringe til mødet med hende. 
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 Alle boopgørelser skulle gennemgås, arveafgifter  beregnes, og regninger på  
afgifterne skulle udsendes. 
 

I alle årene indtil 1997 forestod Inge behandlingen af alle retskredsens 
dødsboer, men fik dog en medhjælper fra 1992. Der opstod kun tvist mellem 
arvingerne i 5 til 10 sager om året.  Retskredsen omfattede Hillerød- , 
Skævinge- og Allerød Kommuner, så Inge opnåede ved sin behandling af alle 
arvesager  i dette store område et meget omfattende lokalkendskab og et 
meget stort personkendskab til de mange afdødes pårørende, som hun kom i 
kontakt med.   
 

I  1974  havde skifteretten kontor og mødelokale  på 2. sal på Slotsgade 33-
35, hvor også Kriminalretten arkivalier opbevarede  På 1. sal var kriminal-
retten  med dommerens og det øvrige personales  kontorer.  I stueetagen var 
der gardinforretning.  
 

I begyndelsen af maj skete der en nat et indbrud i gardinforretningen, og i 
arrigskab over kun at finde få byttepenge tændte tyven ild i de nedhængende 
gardinstoffer.   
 

Ilden bredte sig til 1. salen og rettens kontorer dér, før brandvæsenet  fik 
nedkæmpet  branden, og alt på den etage blev brandbeskadiget.  Alt blev 
efterhånden bragt ned i gården, og Inge og hendes mand påtog sig at bruge 
et par fridage på at vaske møblerne rene for sod med vand og sæbe.  Arbej-
det blev af Justitsministeriet honoreret med 2.000 kr.  
 

Civilretten befandt sig på det tidspunkt  over Martensens manufakturforret-
ning. Her måtte man nu rykke sammen, så kriminalrettens administration, 
herunder  skifteretten, kunne klemmes ind her et kort stykke tid. 
 

Senere lejede kriminalretten sig ind på ejendommen Torvet 3-5, det tidligere 
Hotel Kronprinsen.  Her fik Inge og andre deres kontorer på  tidligere hotel-
værelser. 
 
Da politiet og postvæsenet flyttede til nye bygninger i Østergade og på 
Søndre  Banevej,  blev der ledige lokaler i Kannikestræde, og for Inges 
vedkommende fik skiftretten kontor i tidligere politilokaler tæt ved porten. 
Det var i 1996. 
 
Og i 1997 sluttede Inge ved  Skifteretten og gik på efterløn for senere  at 
overgå til pension, så hun og hendes mand havde mulighederne for at rejse. 
De var  to gange på slægtsbesøg i USA  samt bl.a. på rejser i Italien, Rus-
land, Australien, Kina,  Afrika og Thailand.     
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Medarbejder i Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv. 
I foråret 2006 fik en bekendt Inge med til lokalarkivets lokalhistoriske aften.  
Her  efterlystes  nye arkivmedarbejdere, helst med lidt lokalkendskab og lidt 
kendskab  EDB.  Med en mor født i Bendstrup og et arbejde med EDB i skif-
teretten kunne Inge godt  tænke sig arkivarbejdet.  Siden sommeren 2006 har 
hun så arbejdet i arkivet hver mandag aften, når ikke andet hindrede hende. 
 

Siden 2006, nu i seks år, har Inge arbejdet med registrering af de tusind-
tallige negativer fra pressefotografierne Jørgen og Anne Sophie Rubæk 
Hansen. Hendes nordsjællandske  lokalkendskab er her til stor nytte.  
 
Tekst: Ole Blåkilde. Illustrationer: Lissi Carlsen & Henrik Wittchen. 
 

 
Inge bag computeren på sin arbejdsplads i lokalarkivet i Alsønderup. 

 
Om ALSØNDERUP-TJÆREBY LOKALARKIV 

Oprettet i 1988 – ikke kun for medlememr – alle er v elkomne 
Find arkiv et: Kør ti l Alsønderup og ad Baunevej (vejen til Bendstrup).. Kør ind efter skolen ved det l i l le skilt 
ti l  Baunevej 12 og Rønnehuset og gå ti l skolebygningen ti l højre og ned ad kældertrappen frem til lokale 014.   
Åbent alle mandage 18,00-22.00 , og anden aftale træffes gerne med arkivlederen Arkiv ets post-,tlf-. og 
e-mail-adresse er hos Arkiv leder Lissi Carlsen, Stutmesterparken 3, 2. sal, 3400 Hillerød.   Tlf.  48 28 64 
49.    E-mail: lissi@carlsen.mail.dk.  Kasserer Jørgen Petersen. Lyngbakken 6, Alsønderup, 3400  Tlf.  48 28 
76 57.  E-mail: sander_ petersen@live.dk   Årskontingent  i 2013, 110 kr., par i alt 150 kr.:  Sponsorer  500 
kr, gerne efter behag mere.  Bank. Nordea reg. nr. 2276  kt. nr. 8968504194.  CVR-nr. 30320573.   Dette 
medlemsmagasin. 4 gange årligt, altid 20 sider, eget tryk.  Redaktør:Ole Blåkilde, tlf. 48 71 38 62, e-mail  
oleblaakilde@mail.tele.dk . ISSNnr:1603-7561. Modtagere af bladet: Medlemmer, sponsorer.  presse, 
Hillerød Byråds medlemmer, andre arkiver m. fl.  Eftertryk  ti l ladt med kildeangivelse..Økonomi: Lokalarki-
vet drives af  ulønnede for medlemskontingenter, gaver, sponsorti lskud og indtægter ved arrangementer. 
Hil lerød Byråd sti l ler arkivlokaler ti l rådighed, men søges ikke om kontante ti lskud.  

mailto:lissi@carlsen.mail.dk
mailto:petersen@live.dk
mailto:oleblaakilde@mail.tele.dk
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 Lokalhistorisk aften med generalforsamling 
bliver i 2013 udskudt til 

onsdag den 17. april kl.19.30  
 

på Kulsviergården i Alsønderup. 
 

Men skriv det alligevel på datoen i din nye kalender allerede nu. 
 

Temaet bliver i år: 
 

Ildebrande i vore to lokalsamfund og deres følger 
 

 
”Gården brænder”. Fra Illustreret Tidende 1860.  

 

Med illustrationer, kort og øjenvidneberetninger vil vi beskrive ildebrande og 
deres følger, lige fra dengang 6 gårde og nogle huse i Nejede brændte i 1776 
til de mange brande i 1900-årene, som mange husker. Der er meget mere at 
berette, end man skulle tro, også om brandværn, forsikring og genopbygning 

 
 

Arkivets slægtsforskertræf  fortsætter efter nytår  
på tirsdag aftner kl.18 til 21 fra den  8. jan. til den 19.marts 

ved ”Brug Skolen” på Alsønderup Skole. 
 

 Alsønderup-Tjæreby Lokalarkivs slægtsforskertræf fortsætter efter jul under Asbjørn Klit 
og Lissi Carlsens ledelse og bistand.  Alle er velkomne.  Det koster 10 kr. pr. aften til 
”Brug Skolens” kasse.  Man bestemmer selv, hvilke tirsdage man vil komme. Man skal 
ikke tilmelde sig  eller melde afbud.  Alle kan deltage, uanset hvor i landet deres aner er 
fra og har boet.. Læs om arkivets beliggenhed  nederst  side 18 og side 20, så  du finder 
den rigtige vej. 
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Hurra !!  25-års jubilæum i 2013!! 
Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv har 25 års jubilæum.  

    Kom til            jubilæumsreception        i arkivet  
 

fredag den 15. marts 2013 mellem kl. 16 og 18. 
 

Vi fremviser de udvidede arkivlokaler og byder på lidt at spise og drikke. 
  Der vises non-stop lokalhistoriske fotos og udstilles interessante ting. 

Ole Petersen spiller diskret baggrundsmusik, og 
museumschef Finn Erik Kramer fra Folkemuseet i Hillerød  vil ca. kl. 16.15 
sige et par ord om den glæde og betydning, man finder i  lokalhistorien. 
 

Alle medlemmer og sponsorer er særdeles velkomne, 
ligeledes partnerne i ”Lokalhistorisk Samvirke i Hillerød og Omegn”,  

som er Folkemuseet, Hillerød Biblioteks Lokalarkiv, Skævinge og Omegns Lokalhistoriske 
Forening, Brødeskov Lokalhistoriske Forening og Lokalhistorisk Forening i Hillerød. 

 

Lokalhistorien er for alle, så også alle andre interesserede indbydes. 
Kom og få et glas og en hyggesnak med dine fremmødte bekendte  

 

Vi holde reception for at glæde hinanden og se venner af arkivet, ikke for at få 
gaver, så ingen må føle sig forpligtet til at komme med gaver. Det går allige-
vel ikke med  blomster i kælderlokalerne, og vi drikker ikke vin dér. Dog skal 
arkivet  snart  købe en ny superprinter  bl.a. til at trykke medlemsbladet. Den 
koster mange penge, så vil nogen hjælpe med en halvtredser eller  hundred-
kroneseddel, siger vi mange tak, men husk, du er meget velkommen uden. 
 

Find arkivet således: Kør til Alsønderup by, drej ad Baunevej (vejen til Bendstrup), kør 
forbi skolebygningerne, stop eller kør ind  ved det lille skilt  til ”Rønnehuset” og Baunevej 

12  på højre hånd.  Gå ned ad kældertrappen i skolebygningen til højre. 
 

Noter allerede nu datoen fredag den 15. marts 2013 kl. 16-18. 
===================================================== 

Husk at betale kontingent for 2013 
snarest og senest 17. april  

kr. 110, for par kr. 150. 
Indbetalingskort  vedlagt dette blad til dem, der er medlemmer.. 

Betal over netbank eller kontant eller med indbetalingskortet. 
Sponsorer får særskilt brev. 

 

Næste medlemsblad  ca. 1. marts vil handle om lokalarkivets første 25 år.   


