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FR E D E R IK SBO R G A M T S  H I S T O R I S K E  S A M F U N D
planlagde for et Par Aar siden en Bog om Hillerød Bys Hi-

storie med følgende Afsnit: Magister Victor Hermansen: Hille-
rød til 1864, Forfatteren Magister Hugo Matthiessen: Det gamle 
Hillerød, Forfatteren Anders Uhrskov: Hillerød i vore Dage, 
Skoleinspektør P. Petersen: Gamle Folk fortæller. 

Historisk Samfund ønskede at give denne Bog en fyldig kunst-
nerisk Udstyrelse, og Hillerød Byraad bevilgede to Tusinde Kro-
ner til Planens Gennemførelse. Maleren Kr. Kongstad paatog sig 
at tegne Billederne til Bogen, hvortil Gengivelserne fremstilles af 
F. Hendriksens Reproduktions-Atelier, medens Bogen vil blive
trykt i J .  Jørgensen & Co.s Bogtrykkeri i København,

Hillerød Bys Historie ventes at ville foreligge ved Aarets Slut-
ning, men da det Afsnit, der omhandler det gamle Bybillede gen-
nem Tiderne, foreligger færdig, har Historisk Samfund i Anled-
ning af Provinsjournalistforeningens Aarsmøde i Hillerød 10.-11. 
August ladet fremstille 17 5 nummererede Eksemplarer deraf, hvil-
ket Skrift Historisk Samfund beder Deltagerne modtage som et 
Minde om Hillerød By. 



ENH VER BY "har - ligesom enhver Egn og ethvert Menne-
ske - sit eget mere eller mindre eiendommelige Physiogno-

mie. Dette præger sig snart i min Erindring; men jeg kalder det 
tilbage med større Lethed, end jeg aftegner det; thi det ligger ikke 
blot i Torve, Gader, Huse, Tage, Vinduer, Haver o. s. v.; men 
virkelig mere i Foreningen af alt dette til eet Billede, hvis ulegem-
lige Træk ikke saa let lader sig samle." 1 

Saaledes skrev Christian Molbech 1811 om Hillerød, da han 
:flygtigt vier den nogle Linjer i sine romantiske "Ungdomsvan-
dringer i mit Fødeland", disse følsomme, sværmeriske Skildrin-
ger, gennem hvilke man den Dag i Dag bag Stilens afblegede 
Skønhed aner Duften af det frodige, uberørte, Danmark dengang 
ejede i saa fuldt et Maal. 

Ringe og ubetydelig var den By, Molbech saa i Sommersol 
krumme sig med· en Krans af teglrøde Tage langs Randen af den 
blinkende Sø. Med de store Skove som Baggrund gled den har-
monisk ind i det prægtige Billede, i hvis Midte Slottet knejsede 
festligt med irgrønne Spir og mørke, forvittrede Mure. Uden at 
være i Stand til nærmere at forklare sig og gøre Rede for hvor-
ved og hvorfor, havde han dog en Følelse af, at Købstaden i al 
sin Lidenhed var mere end blot og bar Staffage, men havde sit 
eget Udtryk; thi selvom Slottet og Naturens Skønhed naturligvis 
først og fremmest greb Beskueren, sneg ogsaa den venlige, lille 
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By sig stilfærdigt ind i Hukommelsen og erobrede sig en Krog · 
for sig selv. 

Hillerød har i nyere Tider delt Skæbne med Flertallet af Lan-
dets Købstæder ved i den moderne, hurtige Opblomstring at sætte 
Størstedelen af sit Særpræg overstyr. For hundrede Aar siden var 
det anderledes; thi som den da laa, var den ikke alene i al Al-
mindelighed en hyggelig, dansk ·Smaastadsidyl, som smilede i sin 
Ramme af frodig Natur, men gammel Tradition beherskede By-
billedet, karakteristiske Træk i Gader og Huse afspejlede de sær-
egne Forhold, under hvilke Byen blev til, og dens skiftende Kaar 
gennem Tiderne. 

Nutildags er Byplanens Ejendommelighed vel nærmest bestemt 
af dens uforholdsmæssige Udstrækning i Længde, idet Udvik-
lingen har trukket Bebyggelsen ud i alle Retninger, især mod Syd. 
Inde i Midten af dette V æv af lange Forgreninger gemmer den 
oprindelige, gamle Kerne sig imidlertid, ret sluttet af Form som 
en skæv Trekant paa Hældet af det Højland, som mod Nord fal-
der temmelig stejlt af mod Slotssøen og de lave Jorder Vest for 
denne. 

Fra den anselige Jægerbakke sænker Terrainet sig jævnt mod 
Sydvest, hvor det ved Spidsen af Søen skyder frem som en hvæl-
vet Bakkehalvø med Skraaning mod Nord. Omtrent paa denne 
Plet har Bondebyen Hillerød utvivlsomt fra ældgammel Tid lej-
ret sig med sine spredte Gaarde paa et Ryd i de store Skove, 
eller med andre Ord den ældste Bebyggelse har grupperet sig 
langs Kannikegaderne, Øster- og Helsingørsgade, samt nuværen-
de Torv, hvor Købstadens første Kirke og Kirkegaard som be-
kendt fik Plads. Værd at lægge Mærke til er det nu, hvor inder-
ligt dette Omraade hører sammen med Landevejene, idet disse 
føres direkte ind mod det og fuldstændigt omslutter det paa alle 
Sider. 

Mod Sydvest dannede den gamle Alfarvej mod København 
saaledes Skaftet i den Vejgaffel, der spalter sig i Store Kannike-
gade og Østergade, og naar Navnet Mørkegade i svundne Dage 
skiftevis synes at have været brugt af be ge disse Gader, turde 
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Forklaringen antagelig være, at selve Vejstrøget ved Udkørselen 
til Københavnsvejen fra første Færd har gaaet under denne Be-
nævnelse. Denne kunde derved let forskyde sig ud i begge Vejens 
Grene, saa den snart overførtes paa den ene, snart paa den anden. 

Mod Bybakkens sydøstre Hjørne kom Landevejen østfra dra-
gende ned over Jægerbakkens bølgende Terrain for paa lignende 
Maade at dele sig i 2 Arme - Øster- og Helsingørsgade - og fra 
Nord løb Vejen fra Slottet ind paa Foden af Skraaningen, hvor 
den grenede sig og førte Færdselen videre ad Kannikegaderne 
og Helsingørsgade. 

I dette Net af gamle Adelveje lejrede sig paa Bakkeranden den 
lille Bonde by, som af Arild hed Hillerød og paa de Tider, da Bor-
gen kom i Frederik den Andens Eje 1560, muligvis alt i alt kun 
har bestaaet af de 6 Gaarde og 4 Pendinge-Huse, som medregne-
des i det berømte Mageskifte mellem Kongen og Herluf Trolle. 

Først fra da af tog Byggeriet Fart, Hoffolk, Haandværkere og 
andre satte Bo "for Stædens Lystighed og Næring der at søge", og 
Gaardenes Antal steg. Men smaa og beskedne har Husene uden 
Tvivl været; thi ret fattigt lyder det, naar det 1654 hed til Byens 
Berømmelse, at den - uden at være virkelig Købstad - var dog 
vel mangen Kiøbstæd lig og udi større Anseelse end Slangerup. 2 

Flammer har forlængst lagt den første Nybyggerby øde. Kun 
om 3 mere anselige Bygninger er man nu i Stand til at danne 
sig et Billede, og den ene af disse - Latinskolen - tilintetgjordes 
i Branden 1834. 

Denne "skumle Skolebygning med de gamle, skiæggede, lur-
vede Mesterlektianere" laa højt paa Bakken i St. Kannikegade 
med stejle Gavle og Tag, solidt opmuret af røde Sten i 2 Stok-
værk, 59 Alen lang, 14 dyb og 12 høj. I regelmæssige Rad kig-
gede de 12 Fag Vinduer frem under fladbuede Stik, et profileret 
Sandstensbaand kragede ud under 1. Sals Vinduesrække, svære, 
smeddede Jærnankre prydede Fac;;aden, og over Porten prangede 
en reliefhuggen Sandsten med Aarstal 1631, kronet af en Cartouche 
med C 4 og visende Rigets Skjoldmærker i en Ramme af Drappe-
rier. Trods sine beskedne Maal var det af Christian den Fjerde 
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1631 byggede Hus i 200 Aar en Kæmpe i Bindingsværkshusenes 
Flok, ja muligvis i lang Tid det eneste grundmurede i Staden. 3

Dog har det maaske i Byens første Dage haft en Medbejler, 
om hvis Oprindelse de historiske Kilder tier, men hvoraf Rester 
skjuler sig under Præstegaarden i L .  Kannikegade. Da denne ind-
købtes til dette Brug 1671, var den vist kun et Bindingsværkshus. 
I 18. Aarh. om byggedes det Indre, flere Døre skriver sig fra denne 
Periode, og i Digteren Hostrups Præstetid fornyedes Ydermurene 
i Grundmur. En smuk, tøndehvælvet Kælder med svære Mure af 
store, røde Sten kunde dog tyde paa, at der i Renaissancens Dage 
har rejst sig et anseligere Hus paa Stedet; thi ret storladen er den 
Grundvold, hvorpaa Bygningen hviler. 

Kælderen bestaar af 2 Rum, et større og et mindre, begge med 
Tøndehvælv og en fladbuet Nische i Gavlmuren. Den største, 
søndre Afdeling maaler i Længde 10 Meter, 6 i Bredde og 3 i 
Højde fra det brolagte Gulv til Hvælvingens Top. Vinduerne 
skriver sig i deres nuværende Form fra nyere Tid, en firsidet 
Murpille med Nische er anbragt ved Rummets søndre Ende, og 
svære Øskner af Jærn, muligvis beregnede til Ophængning af 
Kød eller Vildt, sidder i Loftet. Tilsvarende Ringe findes i det 
mindre, nu afdelte Kælderrum, der er knap 8 Meter langt, 3,70 
bredt, og i dettes sydlige Ende - under Gadedøren - ses i V æg-
gen en Jærnstabel og i Murtykkelsen 3 Trin af en muret Trappe. 

O m  Bygningens oprindelige Bestemmelse vides intet, man har 
ment her at finde en af Byens gamle Kroer, men den ældste og 
mest berømte af disse kan det dog ikke have været.4 

Paa en lav Landtunge, som omtrent midtvejs mellem Torv og 
Slots bro skyder sig ud i Søen, byggede Frederik den Anden 1560 
den berømte kongelige Kro, som paa saa mange Maader kom til 
at spille en betydningsfuld Rolle for det lille Bysamfund. 

Ejendommen, som har Plads for Enden af den hyggelige Cul-
de-sac, der i Dagligtale kaldes "Posen", men hvis officielle Navn 
er "Byskriverstræde", gemmer sig nu ubemærket bort bag Slots-
gades tætte Husrækker. Staar man derimod paa Torvet og ser ud 
over Søen, faar man et levende Indtryk af Stedets fortrinlige Pla-
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cering paa den fremskudte Halvø, og fra Slottet dominerer det 
med sine Træer og Bygninger fuldstændigt Forgrunden af By-
prospektet. Der var næsten noget symbolsk heri, og i gamle Dage 
gjorde Ejendommen sig ikke mindre gældende ogsaa fra Land-
siden, ensomt som den laa mellem Borg og By; thi mod Nord 

PRÆSTEGAARDENS KÆLDER 

strakte "den store, øde Grund for Slottet" sig ubebygget og sid, 
og Slotsgades Husrad gjorde Holdt et Stykke nedenfor Bybakken. 

1560 gav Kong Frederik sin Lensmand Mogens Gyldenstjerne 
Ordre til at nedtage Husene paa Faverholm med Undtagelse af 
Ladegaarden og benytte Bygningernes Tømmer til at opføre en 
Kro i Hillerød. Han skulde hertil udvælge en Plads, saa bekvemt 
beliggende som muligt baade med Henblik paa Vanding og i 
andre Maader, og Gaarden skulde han lade bygge i 4 Huse med 
god Vaaning for Kromanden, 5-6 Gæstekamre og Staldrum til SO 
Heste. 5 

Tolv Aar senere indrettedes der ligeledes paa Kongens For-
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anstaltning en ny Kro, der i en Række Aar delte Næring med den 
ældre, men i det følgende Aarhundrede blev denne atter ene paa 
Pladsen, og naar der byggedes paa Slottet eller dette gæstedes af 
Konge og Hof, herskede der Travlhed og Røre i de anselige 
Bygninger. 

Disse dannede .et af Bindingsværk opført, firfløjet Kompleks, 
omgivet af en udstrakt Have, ·og som Kroen laa tilbagetrukket 
fra "Stenbroen til Slottet", som Forlængelsen af Slotsgade da hed, 
bredte der sig mellem Krohaven og Vejen et ubebygget, dybt "For-
tov" langs nuværende Fisketorv. 

1594 led Gaardens Bygninger under Ildsvaade, og efter Sven-
skekrigene beskrives disse, der en Tid lang havde været værnede 
af en Jordskanse, som meget bygfældige paa Tømmer, Tage og 
Mure. 6 1732 da Kongens Kro nedlagdes og bortsolgtes ved offent-
lig Auktion, fandtes den med sine 4 Længer endelig at være "gan-
ske og aldeles brøstfældig." 

Den "søndre" Længe, hvormed man mente den mod Byskri-
verstræde vendende Portbygning, som endnu delvis den Dag i 
Dag er i Behold, var indrettet med Værelser og bestod da af 18 
Fag, 2 Lofter højt Bindingsværk. ,,Vestre" Fløj med sine 22 Fag 
tjente som Stald og Fæhus, ,,nordre" Længe talte 16 Fag, af hvilke 
de 5 brugtes som Port og Remise, Resten til Lade og Lo, medens 
der ud mod Haven var hægtet en Lude til Bygningen paa 13 Fag, 
og "østre" Fløj - 15 Fag i 2 Stokværk - havde ligeledes en 5 
Fags Lude baade mod Have og Gaard, samt mod sidstnævnte 
tillige en Udbygning paa 3 Fag i 2 Stokværks Højde. 7 

Udenom bredte den store Have sig med talrige Frugt- og Linde-
træer, og endnu i Begyndelsen af forrige Aarhundrede udpegede 
Traditionen blandt disse en ærværdig Lind, under hvis Krone 
de paa Kroen indlogerede Haandværkere, som arbejdede paa 
Slots bygningen, plejede at holde Fyraften ved fyldte Krus. 8 

Selv da den gamle Kro 1732 ophørte og gik over paa private 
Hænder, regnedes den stadig blandt de fornemste Ejendomme i 
Byen. Bygningerne blev dog dels nedbrudte, dels moderniserede, 
da de 1752 erhvervedes af Byfoged Jens Lottrup, og efter Midten 
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af 19. Aarhundrede erstattede daværende Ejer, Amtmand, Grev 
Schulin, de 2 Fløje med grundmurede Huse. 

Kun Portbygningen staar nu tilbage af den gamle Kro, kraftigt 
har den holdt Stand gennem alle Omskiftelser, men i Aarenes 
Løb er den naturligvis undergaaet betydelige Forandringer, og 
øverste Etage er fjernet forlængst. Træder man ind i de smukke, 

DEN GAMLE KRO 

lave Stuer, som nu staar tomme hen med hvide Døre og Ovn-
pladser i Barok og Empire, fanges man stille ind af disse Tiders 
Hygge og Stemning, men Bygningen i sig selv er dog ældre endnu; 
alle Indgreb til Trods udgør den i sine oprindelige Dele et af de 
Huse, Frederik den Anden 1560 lod opføre, og ældst af alle i 
Hillerød fortjener den med sine halvfjerde Hundredaar, at man 
et Øjeblik dvæler lidt ved den.9 

I sin Velmagt var denne Fløj, som ovenfor nævnt, 16 Fag lang, 
2 Stokværk høj, nu er den kun 14 Fag, af hvilke Porten spænder 
over de 2 midterste, og i 18. Aarhundrede er øverste Etage afbrudt 
og erstattet med en Kvist mod Gaarden. Tømmerets mægtige Di-
mensioner og de Rester af gamle Konstruktionsformer, som endnu 
kan paavises, røber dog med Vished, at man her ikke alene staar 
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HJØRNET AF SLOTSGADE OG MØLLESTRÆDE . D E N  LowZONSKE GAARD" 

Hus, var Amtsforvalter LowzoN. Paa Sydsiden af Møllestræde 
havde han indrettet et større Magasin, og da han 1758 erhver· 
vede Hjørnegrunden mellem dette Stræde og Slotsgade, som ki-
lede sig ind paa Salpeterværkets Terrain, byggede han her de_n 
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