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Besættelsestidens illegale Blade
Den 23. juli 1959 havde forfatteren, lektor, cand. mag. Hans Snitker en samtale med en af besættelsestidens ledende modstandsfolk i
Hillerød, civilingeniør Jørgen Poulsen. Samtalen fandt sted som led
i forarbejdet til Snitkers bog det
illegale F rit d anmarK - Bladet
og organisationen, der udkom på
Odense Universitetsforlag i 1977.
De to referater, der foreligger fra
denne samtale, og som nærmest
har karakter af skitseagtige arbejdspapirer med mange detaljer,

som efterfølgende ikke har fundet
plads i bogen, er i nedenstående
artikel bearbejdet af mig for at
korrigere for åbenbare fejl - i særdeleshed, hvad angår bogstavering
af navne på lokale modstandsfolk.
Endvidere har jeg bl.a. sat tilhørsforhold på de enkelte navne (hvor
dette mangler i originalerne) for at
lette forståelsen og gøre materialet
mere relevant i et lokalhistorisk
perspektiv. Herefter giver materialet et enestående indblik i, hvor
bredt forankret det lokale, illegale

Af
Mogens
HAnsen
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bladarbejde i virkeligheden var, bl.a.
i henseende til socialgrupper og
politisk tilhørsforhold. Artiklen
fremstår som sådan som en redigeret sammenskrivning af Hans Snitkers to lidt forskellige versioner af
samtalen - med mine klargørende
tilføjelser og uddybninger, baseret
på andre kilder. Snitkers originalmateriale findes i Rigsarkivet.
Jørgen Poulsen fortæller -

den spæde Begyndelse

Allerede som studerende på Polyteknisk Læreanstalt uddelte jeg
regelmæssigt det illegale blad land
og FolK. Jeg var dengang tilsluttet
en lille gruppe med rod i det kommunistiske miljø. Da jeg i oktober
1943 kom hjem som polyteknikerløjtnant fra militærtjeneste og
efterfølgende internering1, blev
jeg opsøgt af murer Tony Hansen
(DKP), der havde fået i opdrag
at danne en Frit Danmark-gruppe
i Hillerød2. Tony havde allerede
fået tilsagn fra overretssagfører
Carl F. Raaschou, skrædder Willy
Larsen og jernbaneportør Eilif
Andersen. De to sidstnævnte var
DKP-sympatisører og blev senere
egentlige DKP-medlemmer. Eilif
gled senere ud af arbejdet og kom
til Sverige.
Jeg var til møde hos overretssagfører Raaschou, hvor jeg modtog 30-40 Frit danmarK-blade,
produceret udenbys, og Tony har
4

sikkert modtaget et tilsvarende
antal. Tony kom så i forbindelse
med sproglærer Einar Røen, som
var af konservativ observans. Han
fremskaffede en gammel duplikator, og med den begyndte vi selv
at fremstille blade; ca. 200 ex pr.
gang. Min kone, Mette Friis, var
også meget aktiv i arbejdet, som
foregik hos mine svigerforældre,
kunstmaler Andreas Friis og hustru
på Pilevej, hvor min svigerfar også
medvirkede aktivt. Vi fremstillede
altså ca. 200 ex af hovedbladet i
form af afskrift, og via Tony uddelte DKP en del. Til finansiering
af arbejdet samlede vi penge ind.
Boghandler Hans Tofte og senere,
bogtrykker Rud. Pallesen var velvillige papirleverandører.

KontaKt til Hovedledelsen

Kontakten til Frit Danmark’s hovedledelse i København foregik i
begyndelsen ved at organisationens
rejsesekretær for området øst for
Storebælt, cand. polit. Anders
Døssing (DKP), boede hos mig
i tiden lige efter, vi havde startet
vores lokale bladgruppe.

”tryKKerdrengene”

Gennem Tony og skrædder Willy
Larsen kom vi i forbindelse med et
antal ganske unge mennesker - heriblandt de senere ”trykkerdrenge”

DKP’s byleder
i Hillerød, Antonius Hansen,
alias MurerTony, fik i
1943 til opgave
at danne en lokal
Frit Danmarkgruppe i Hillerød.
Samtidigt foto.
frit DAnMArks
nyHeDstjeneste blev udgivet
af Hillerøds
lokale frit
DAnMArkgruppe. Bladet
var duplikeret
efter manuskript
fra København.
Bladet udkom
ugentligt fra
december 1943
til november
1944. Udgaver
af nyHeDstjenesten blev
også redigeret
og produceret
på helt lokalt
plan, som dette
eksempel viser.
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ny tiD blev
udgivet af
DKP-gruppen
i Hillerød.
Bladet var på
8-16 sider og
baseret på ny
tiD Helsingør, men med
lokale nyheder.
Det udkom 1-2
gange mdl. fra
juni 1942.
Modstående foto
viser den lokale
modstandsbevægelse, som ved
befrielsen var en
mangfoldighed
af individer, Der
var advokater
og arbejdere,
butiksansatte og
bybude, officerer
og opportunister.
Deres funktioner
var ligeså bredspektret: bladfolk
og våbenmodtagere, sabotører
og vagtfolk. En
del var ligesindede fra den
offentlige sektor,
som var helt
afgørende for
modstandsbevægelsens arbejde.
8

- nemlig Poul Jensen, Flemming
Petersen, Magnus Hesdorff, Jens
Erik Larsen, Birche Pihl Rasmussen, Jørgen Smith og gymnasiast
Christian Tortzen. De var meget
ivrige og flinke til at trykke og
distribuere bladene.

øKonomien i starten

Tony ville have, at vi gruppemedlemmer personligt skulle uddele
vore blade til venner og bekendte,
og at vi samtidig skulle indsamle
bidrag til at dække vore produktionsomkostninger. På den måde fik
vi en 50-100 kr. ind om måneden.
Somme tider var det vanskeligt at
tjene bare nok til papiret. I januar
eller februar 1944 fik vi en bedre
duplikator, og oplaget steg til 300350 ex. Samtidig modtog vi stadig
blade fra København.

gruppen ForanKres

I foråret 1944 fik vi kontakt til
landsretssagfører Elith Martved
og frue, Merete Kornerup, samt til
bogtrykker Pallesens søn Kaj, der
var stud. jur. De var venstrefolk, og
blev et aktiv for gruppen. De modtog også blade til fordeling. Senere
blev jeg i øvrigt klar over, at Kaj
Pallesen var Ringens kontaktmand
i Hillerød3. Med de nytilkomne
blev gruppens sammensætning
bredere end før.

I april eller maj 1944 kontaktede jeg godsejer Axel Jarl på
Strødam (konservativ) og formåede ham til at støtte arbejdet,
således at vi ikke mere behøvede
at sælge blade.4 Kaj Pallesen og
Elith Martved skaffede også mange
penge. De var begge ansat hos overretssagfører Raaschou, der i øvrigt
var byrådsmedlem for Venstre.

øKonomien ForBedres

Den udvidede gruppe søgte ny kontakt til byens spidser, for at hverve
dem som økonomiske garanter, dvs.
de skulle hjælpe eftersøgte og deres
familier med penge gennem faste,
månedlige bidrag. Ordningen blev
administreret af Elith Martved. I
begyndelsen indkom der 600-800
kr. hver måned, men efterhånden
voksede antallet af garanter meget
betydeligt, og F rit d anmarK gruppen kom i besættelsens sidste
år til at stå for videregivelse af garantpenge til folk fra de forskellige
lokale modstandsgrupper, som var
gået under jorden.
Det lokalt producerede oplag
af hovedbladet Frit danmarK var
i efteråret 1944 kommet op på
ca. 800 ex. Bladet nyHedstjenesten udsendte vi også regelmæssigt hver uge. I begyndelsen fik
vi det tilsendt duplikeret; senere
producerede vi det selv. Vi havde
underafdelinger/kontakter i Helsinge, Skævinge, Fredensborg og

Slangerup, der modtog blade til
viderebesørgelse.

indHug i organisationen

I juni-juli 1944 kom der razziaer.
Einar Røen blev arresteret. Trykkeriet blev evakueret til Raaschou
og videre til typograflærling Poul
Jensen, hvorefter ”trykkerdrengene” overtog trykningen. Min
kone og jeg gik i juli under jorden
i Martveds sommerhus i Lynæs.
Bogholder Elith Truelsen overtog
herefter arbejdet med at modtage

manuskripterne, og han deltog
også i både produktion og distribution. Tony var allerede gået
under jorden, men arbejdet kørte
alligevel godt.
Tyskernes aktion mod det danske politi den 19. september 1944
bragte os i nærmere forbindelse
med politimester Knud Lassen og
dennes kone, Gerda. De var i øvrigt
personlige venner med Axel Jarl på
Strødam. Frit danmarK-gruppen
hjalp også til med at sikre en del af
politiets og civilforsvarets depoter
for de væbnede grupper, de såkaldte
M-grupper.
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lede ud tidligt om morgenen eller
sent om aftenen og puttede det i
brevkasserne.

Ploven var
et 4-siders
duplikeret
blad, udsendt
til landboere i
Frederiksborg
Amt. Bladet
blev udgivet af
DKP- og frit
DAnMArkgrupperne i Hillerød og udkom
2 gange mdl.
fra august til
oktober 1944.
Bladet ophørte
på grund af
Gestapo-razziaen den 22.
november 1944.

våBen- og Bladgrupper

Bogholder Elith Truelsen deltog,
jævnsides med at han distribuerede
Frit danmarK, i opbygningen af
M-grupperne under Einar Lütken.
Men Truelsen gik senere helt over
til at arbejde med våbenmodtagelse
og M-grupper. Adskillelsen mellem
den politiske og militære del af
modstandsbevægelsen blev beordret af sikkerhedsmæssige årsager.
Jeg blev på bladsiden. Jeg måtte
derfor afstå fra at have noget med
M-grupperne at gøre. Fra august
1944 blev jeg medlem af DKP
og fik besked på gradvis at trække
mig ud af Frit danmarK-arbejdet
i Hillerød.

den store novemBerrazzia

stadig Flere Blade

I forståelse med godsejer Axel Jarl
gjorde vi et forsøg på at få et blad
ud specielt beregnet på landboere.
Tony, Jarl og jeg redigerede det, og
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en del af stoffet kom fra bladene
plovFuren og Frit danmarK. Vi
kaldte vores blad for ploven. Det
var i oktober 1944. Også dette
blad uddelte vi personligt. Vi cyk-

I november 1944 blev M-grupperne her på egnen hårdt ramt af
en arrestationsbølge, og en hel
del af Frit danmarK’s folk, bl.a.
”trykkerdrengene”, måtte gå under
jorden. Det gav en afbrydelse i
arbejdet. ”Trykkerdrengene” flyttede til Fredensborg og fortsatte
arbejdet derfra. I Hillerød blev
landinspektørstuderende Stig Dilling Larsen deres kontakt. Min svoger - Mettes bror - stud. mag. Jacob

Friis deltog også i distributionen.
Elith Truelsen ville have ”trykkerdrengene” med i sin reorganisering
af M-grupperne efter at bl.a. Einar
Lütken var taget af Gestapo, men
dette gik jeg stærkt imod. De havde
i øvrigt heller ikke selv lyst.

under jorden i KøBenHavn

Jeg kom til København ligesom
Kaj Pallesen og Elith Martved. Kaj
holdt forbindelsen til den lokale
garantgruppe ved lige, så ”trykkerdrengene” kunne få penge og
rationeringskort ligesom vore folk
under jorden.
I København mødtes jeg med
Frit danmarK’s rejsesekretærer,
seminarielærer, cand. mag. Elias
Bredsdorff og kommunelærer Ib
Hauge (DKP), om det påtrængende behov for penge til de underjordiske og deres familier. Karl
V. Jensen (DKP, medlem af Frit
danmarK’s redaktionskomité og i
øvrigt direktør i General Motors)
fik en oversigt over, hvor mange
penge, vi manglede i Hillerød. Det
drejede sig om et ret stort antal
mennesker. Jacob Friis modtog og
viderebragte pengene, når Karl V.
Jensen kom med dem.5

loKalKomiteen i Hillerød

I forbindelse med at jeg gik under jorden i København, blev jeg
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som medlem af Frihedsrådets
lokalkomité for Hillerød afløst af
lektor Peter Grove, Frederiksborg
Statsskole, der sammen med Jan
Steenberg, også fra Statsskolen, var
kommet ind i arbejdet efter arrestationerne i november 1944. På Frederiksborg Amts Centralsygehus
var reservelæge H. C. Søndergaard
modstandsbevægelsens læge, og i
øvrigt en god mand for os. Han
distribuerede også en del blade.
Vi havde derimod ingen forbindelse til lokale socialdemokratiske
organisationsfolk. Fra København
bevarede jeg imidlertid en ganske
god kontakt med Hillerød angående stikkerproblemer og lignende
lokalkomitéspørgsmål.

tid, det lokale nordsjællandske
kommunistiske blad. Bladgruppen
De danske Studenter sendte os
1.000 ex af Frihedsrådets pjece
når danmarK atter er Frit til
lokal distribution. Jeg fik i øvrigt
også tilsendt de Frie dansKe og
andre illegale blade, uden at jeg
vidste, hvor de kom fra.

man Kørte træt

I det illegale arbejde kørte man
efterhånden træt. Nerverne, ens
søvnbehov og trangen til aflastning
gjorde sig stadig mere gældende.
Man kunne ikke blive ved med at
tage initiativet.

lAnD og folk
blev udgivet af
DKP-gruppen i
Hillerød og var
på 2-12 sider,
duplikeret efter
manuskript fra
lAnD og folks
hovedredaktion.
Bladet udkom
en gang om
måneden, fra
oktober 1941 til
november 1944.

mere øKonomi

Frit danmarK-gruppen i Hillerød
blev aldrig i stand til at bidrage
økonomisk til hovedledelsen i
København. På den anden side klarede vi økonomien med det lokale
bladarbejde selv. Støttemærkater,
som medvirkede til bladets finansiering, solgtes hurtigt. Vi fik kun
støtte fra København til sociale
hjælpeforanstaltninger overfor vore
folk under jorden og deres familier.
Til julen 1944 fremstillede
Frit danmarK-gruppen norsKe
digte med et indhold fra tiden
efter 9. april. Oplaget var 50-100
ex, og de blev solgt for 2,50 kr. pr.
stk. Gruppen har også trykt ny
12

Andre illegale blade: anonymt
Blad. Aflytning af svensk og engelsk radio, daglig juni-september
1940. - BudstiKKen. Nyheder fra
den sjællandsKe organisation
og inFormation samt lokale nyheder, maj 1944 til marts 1945.
Fortsætter som Kulsviernes nyHedstjeneste til maj 1945. - inFormation. Uddrag af inFormation, foråret 1944. - Kureren. Oplysningsstof samt lokale nyheder,
december 1943 - november 1944.
- paa vagt. Afsløring af unationale
elementer. 2 gange i 1944.6
13

Noter
Polyteknikerstuderende havde siden 1938 haft en særlig militærordning, der gik ud på, at de
kunne aftjene deres værnepligt i 3 sommerferier à 2 måneder. Efter endt studietid skulle de på
befalingsmandsskole i tre måneder og være kornet i 6 måneder. Selv efter 9. april 1940 fortsatte
indkaldelsen af polyteknikere, som i sommeren 1943 nåede op på ca. 700. Da regeringen den 29.
august 1943 afbrød samarbejdet med tyskerne, blev hæren afvæbnet og interneret. Polyteknikerne
blev frigivet og hjemsendt den 1. oktober 1943.
2
Frit danmarK var en tværpolitisk illegal bevægelse, oprettet i foråret 1942 på kommunistisk initiativ. Forhandlinger mellem Aksel Larsen og den konservative John Christmas Møller resulterede
i udgivelsen af det landsdækkende illegale blad Frit danmarK. Til fremstilling og distribution
af bladet oprettedes i provinsen efterhånden op imod et halvt hundrede lokalgrupper. Nogle af
disse udgav også lokale blade med andre navne. Frit Danmark-organisationen deltog i dannelsen
af Danmarks Frihedsråd den 16. september 1943.
3
ringen var en modstandsorganisation, oprettet i 1941 under navnet Dansk Studiering på initiativ
af bibliotekskonsulent Jørgen Banke. Der var tale om et landsdækkende, halvillegalt net af grupper.
Banke forlod imidlertid hurtigt organisationen, hvorefter socialdemokraten Frode Jakobsen blev
den ledende kraft. Efter 29. august 1943, da regeringen ophørte med at fungere, blev Ringen
helt illegal. Ringen, der medvirkede ved dannelsen af Danmarks Frihedsråd i 1943, var i 1944
stærkt involveret i oprettelsen af M-(militær)grupper inden for den samlede modstandsbevægelse.
Politisk rekrutterede ringen blandt socialdemokrater og fra den politiske midte, men fremstillede i øvrigt sig selv som upolitisk.
4
Axel Jarl var fra den tidligste begyndelse stærkt involveret i modstandsarbejdet. Så stærkt, at
den tyske rigsbefuldmægtigede i Danmark, dr. Werner Best, den 7. december 1942 udstedte en
personlig ordre om, at Axel Jarl skulle arresteres, og den 9. december 1942 anholdtes han sammen
med en række kendte danskere, der tilsammen udgjorde Aksel Larsens netværk og inderkredsen
omkring Frit danmarK. Arrestationen fandt sted på Strødam om morgenen den 9. december.
Sagen begyndte at rulle, da Aksel Larsen blev taget af det danske politi den 5. november 1942
og efterfølgende overgivet til tyskerne. Herefter begyndte han at røbe detaljer om bl.a. Frit
danmarK. I april 1943 idømtes Axel Jarl 4 måneders fængsel. - Én af Aksel Larsens nærmeste
medarbejdere var Helge Kierulff. Han blev i 1935 redaktør af den kommunistiske avis arBejderBladet, og senere sekretær i Sømandsforbundet. På opfordring fra Aksel Larsen havde Kierulff
allerede i 1940 meldt sig ud af DKP - netop for det tilfælde, at kommunistpartiet skulle blive
forbudt og dets medlemmer anholdt. Aksel Larsen ønskede, at Helge Kierulff arbejdede for
partiet uden for partiet som en slags muldvarp og kurér. Umiddelbart efter meldte Kierulff sig
ind i Det Konservative Folkeparti som et skalkeskjul, og i april 1941 flyttede han til Hillerød,
hvor han drev mejeriudsalg for Axel Jarls produkter fra Sophienborg. Aksel Larsen besøgte i
øvrigt Kierulff flere gange i Hillerød. Til Kierulffs personlige omgangskreds i Hillerød hørte
politimester Lassen og frue. - Den 1. november 1942 begæres Helge Kierulff anholdt i henhold
til kommunistloven. Politimesterparret er målløse, men dagen efter, den 2. november, anholdes
han - og overgives til tyskerne. Under tyskernes afhøring kommer det frem, at han har en lånegæld
til Axel Jarl på 6.500 kr., og at han i foråret 1942 har lånt 3.000 kr., hvor den egentlige låntager
med Axel Jarls fulde indforståelse er Aksel Larsen. Ifølge Helge Kierulff har Jarl tidligere lovet
Aksel Larsen at han kunne låne, hvis det blev nødvendigt. Øjensynligt for at sløre pengenes
egentlige formål, nemlig Axel Jarls kontante støtte til Aksel Larsen, formidles pengene formelt
som et lån til Helge Kierulff med pant i dennes bil. Senere sælger Helge Kierulff bilen - og efter,
hvad han selv siger - med Jarls fulde indforståelse. Hermed er Axel Jarl imidlertid kompromitteret i tyskernes øjne, fordi mistanken om fiktive låneforhold er åbenbar. Helge Kierulff dømmes
efterfølgende 2½ års fængsel.
5
Modstandsbevægelsen blev primært finansieret efter den såkaldte ”Grundtvigsplan”, der havde
den senere Venstre-minister, landsretssagfører Per Federspiel som ledende kraft. Planen dækkede
over et arrangement, der oprindeligt blev iværksat til finansiering af SOE’s arbejde i Danmark, og
fra 1943 indsamledes bidrag i form af lån til den engelske stat til dette formål. Men efterhånden
kom ordningen - suppleret med danske statsmidler - til at omfatte stadig større dele af modstandsbevægelsens pengeforbrug. Den samlede sum er opgjort til ca. 6 millioner (datids)kroner.
6
Besættelsestidens illegale Blade og Bøger 1940-1945, Det Kongelige Bibliotek 1954.
1
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KejserBesøg på FrederiKsBorg
Den 4. juli 1907 havde Hillerød
besøg af Frederik 8. og dronning
Louise sammen med det tyske
kejserpar, Wilhelm 2. og kejserinde
Augusta Victoria. I den forbindelse
udgav Peter Alstrups Kunstforlag
nogle postkort med billeder fra
begivenheden. Dagen efter kunne
man i Frederksborg Amts Avis læse
om dagens begivenheder.
Kejserparret boede på Fredensborg Slot, og køreturen til Hillerød

samlede flere hundrede mennesker,
som havde taget opstilling fra
Holmegårdsvej langs Slotshaven og
ind i slotsgården. Forrest i kortegen
sås to forriddere, og foran de to
første vogne var der firspand.
I forreste vogn sad Frederik
8. sammen med kejser Wilhelm,
prins Adalbert og prins Hans. I
næste vogn sad dronning Louise,
kejserinde Augusta, prins Christian
(senere Christian 10.) og prins

Af
evA HolMnielsen
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Harald, efterfulgt af vogn nummer tre med med prins Gustav,
prinsesse Alexandrine (senere
dronning) samt prinsesserne Thyra
og Dagmar.
Derefter fulgte yderligere 10
ekvipager med hoffets kavalerer
og damer.
Efter en længere tur i Slotshaven, blev de fornemme gæster
modtaget af Frederiksborgmuseets
bestyrelse, hofmarskallen, ceremonimesteren, borgmester Neumann,
birkedommer Øllgaard, slotspræst
Paludan-Müller, arkitekt, museumsinspektør Vilhelm Holck, arkitekt, bygningsinspektør Ferdinand
Meldahl, museumsinspektør Lund
og slotsforvalter, oberst Munthe.
Selskabet spiste frokost i Riddersalen, hvor også Gardens Mu-

Fra venstre,
Prins Harald,
prinsesse Dagmar, prinsesse
Thyra, prins
Christian, prinsesse Alexandrine, prins Gustav, Adelbert
af Preussen og
Frederik 8. Foto:
Carl Rathsach.
Det Kongelige
Bibliotek
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sikkorps musicerede, og efter
frokosten var der omvisning på
museet og i kirken, hvor slottets
organist, Carl Brandt, spillede på
det store orgel.
Da klokken var 16, forlod gæsterne slottet, men inden afgang
blev selskabet foreviget af Hillerøds kendteste fotograf, Carl
Rathsach, som også havde et
portrætudsalg i slotsgården. Her
gjorde majestæterne og de øvige
kongelige forskellige indkøb.
Da folk fandt ud af, at hjemturen skulle gå genem Hillerød,
hvor flagene vajede over hele byen,
samlede der sig mange mennesker
langs ruten, der gik ad Slotsgade,
rundt om banen, ad Helsingørsgades forlængelse og ad vejen videre
til Fredensborg landevej.
Fra venstre Frederik 8., kejser
Wilhelm 2. af
Tyskland, dronning Louise,
Ferdinand Meldahl, kejserinde
Augusta Victoria, prinsesse
Thyra, prinsesse
Alexandrine,
prinsesse Dagmar og prins
Gustav. Foto:
Carl Rathsach.
Det Kongelige
Bibliotek
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Hillerøds Første postKort
Hillerøds første postkort med et
motiv af Frederiksborg Slot var
tegnet af Alexander Svedstrup og
blev udgivet i 1888 på Jens Møllers
forlag i Helsingør. Det er trykt i en
mørkegrå tone på karton på gullig
karton.
Jens Møller var tidligt ude,
det tidligst kendte postkort fra
hans forlag er kendt brugt i juni
1888. Før Jens Møller var der
kun udgivet en lille serie postkort
fra København, hvoraf det første
18

kendes brugt i 1887. Disse tidlige
postkort er beskrevet af Henrik
Selsøe Sørensen, Claus Boie og
Gorm Christensen i bogen Fra
BilledHilsen til postKort (2007),
som på 400 sider fortæller postkortets historie i Danmark.
Ved bogens udgivelse kendte
forfatterne kun til to ubrugte og ét
brugt eksemplar af Frederiksborgpostkortet. Det lidt usædvanlige
ved det brugte eksemplar var, at
det var afsendt i 1907, altså længe

Af
Henrik selsøe
sørensen
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Returadresse:
Ørnevej 10
2970 Hørsholm

efter udgivelsestidspunktet, og efter at der var udgivet utallige andre
postkort fra Hillerød. Derfor har
postkortsamlerne længe ventet på,
at der skulle dukke et eksemplar op,
som var afsendt tættere på udgivelsen.
Der er siden bogens udgivelse dukket to brugte eksemplarer op, det ene
poststemplet København den 18. juli
1890 (s. 19), er afsendt til Niendorf/
Ostsee i Tyskland. Indtil 1905 måtte
der på adressesiden af kortet ikke stå
andet end navn og adresse. Derfor
var der på billedsiden altid plads til
tekst, og på dette postkort, er pladsen
udnyttet til det yderste og i øvrigt
skrevet med en svag blyant, der gør
teksten nærmest ulæselig. Teksten på
det viste kort indledes med ”Min kære
lille Gretchen” på tysk. Afsenderen
har været på udflugt fra København,
men der står ikke noget om besøget
i Hillerød.

Det andet eksemplar af samme
kort, der er dukket op, er skrevet i
Rådvad, stemplet i Klampenborg
den 30. december 1888 og afsendt
til Freiburg i Tyskland. Alle de tidligste danske postkort, som kendes
brugt, er afsendt af udlændinge, som
var fortrolige med det nyopdukkede
kommunikationsmiddel fra deres
hjemlande, navnlig Tyskland, hvor
billedpostkort kendes fra begyndelsen
af 1870’erne.
Det sidste kort dokumenterer den
hidtil tidligst kendte dato for brug af
Hillerøds første postkort.
Den næste type postkort, der
kendes fra Hillerød, er farverige litografiske kort trykt i Tyskland, hvis
tidligst kendte brugsdato ligger i
1895. De fik med deres mange farver
pionerpostkortet til at virke temmelig gammeldags, selv om tegning og
layout har en vis charme.

