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Grundejerforeningens egen Jellingesten. Foto: SD 2020 

Forord 

Grundejerforeningens forord 

På foreningens ordinære generalforsamling d. 26. februar 2020 tilkendegav bestyrelsen et ønske 

om at få grundejerforeningens historie nedskrevet, og som det hedder i referatet: ”En grundejer 

meldte sig til at komme med info/indlæg”.  

Faktisk var det to grundejere – og endda to af veteranerne fra 1977 her i bebyggelsen – der 

meldte sig: Søren Dalager, NV 22 og Kim Meldgaard, NV 16. De har hen gennem vinteren 

2020/21 med Søren som redaktør udarbejdet nærværende tekst, som bestyrelsen takker varmt for 

og med glæde lægger frem. 

 

Forfatternes forord 

For forfatterne har det været en stor fornøjelse at genopleve, hvad der er hændt i og omkring 

bebyggelsen i de seneste 44 år, og håber, at læserne vil finde beskrivelsen interessant og nyttig. 

Vi gør dog opmærksom på, at vi ikke er historikere, og vi har ikke gennem årene foretaget en 

systematisk indsamling af kildemateriale. Men alligevel har vi fundet mange relevante kilder: I 

bøger, på nettet, i foreningens egne arkiver samt i en særudgave af Ugebladet fra 1989 i 

anledning af, at man det år fejrede Hørsholms 250 års jubilæum. 

Endvidere har vi trukket på Museum Nordsjællands Hørsholm Lokalarkiv: 

https://museumns.dk/lokalarkiver/hoersholm-lokalarkiv/arkivdk/ og takker for tilladelsen (Skal 

Indhentes) til at gengive en række fotos derfra.  

Hertil kommer, at Kim Meldgaard er en ivrig amatørfotograf og råder over et meget stort 

billedarkiv: Allerede fra før bebyggelsen blev opført og indtil i dag. Så billedmæssigt har vi haft 

rådighed over en næsten systematisk registrering. 
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1. Forhistorien 

 

Nygård 

Bebyggelsen Nygårdsvængerne er opkaldt efter gården Nygård på matr. 85 u af Usserød By, 

Hørsholm Sogn, fra hvis jorde den er udstykket. 

I 1954 foretog det amerikanske militær en luftfotografisk kortlægning af Danmark. Resultaterne er 

blevet stillet til rådighed via Krak (www.krak.dk). Har man først fundet det normale kort, f.eks. som 

her (på højre side) for adressen Nygårdsvænget 22 og derefter klikker oppe til højre på Luftfoto 

1954, kommer der et dobbeltkort frem på skærmen, med det gamle kort til venstre og det 

nugældende til højre, og hvor man med musen kan forskyde mellem de to kort. 

 

Så sådan her så det nordlige Hørsholm ud fra luften, 23 år før vi flyttede ind i Nygårdsvængerne. 

Ca. midt i billedet ses Breelte Skov, som skæres igennem af Usserød Kongevej (nærmest 

diagonalt på billedet). Ådalsvej, Holmetoften/Holmevej, Ambolten, Kærvej og Håndværkersvinget 

findes allerede. Helt til højre Kokkedal Station med spredt villabebyggelse på begge sider.  

Holmevej fortsatte den gang tværs over Ådalsvej for at vejbetjene Den gule og Den røde Bygning i 

daværende Karlebo Kommune (se Kapitel 4). 
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Matr. 85 u omfattede det trapezformede område syd for Ådalsvej, vest for Holmevej, nord for en 

linie lige syd for Nygård og øst om Breelte Skov. Nygård lå ved det sydøstlige hjørne af Breelte 

Skov, og stuehuset findes stadigvæk på Kærvej 36, som i dag er en villa, tæt på NV 38. Gårdens 

bygninger lå derfor på det højeste punkt på matr. 85 u, men avlsbygningerne er nedrevet. 

På det gamle kort bemærkes øst for NV’s nuværende område 7 huse, som allerede den gang var 

opført. Fra nord til syd: Holmevej 30, 22, 16 A, 16 B og 16 C, Ambolten 9 samt Kærvej 8. 

Sidstnævnte er det såkaldte Plejehuset (se nærmere i Kapitel 4). 

Holmevej 30 var barndomshjem for Lis Meldgaard, NV16, og hun og hendes mand Kim Meldgaard 
har boet i vores bebyggelse fra maj 1977. Ved besøg hos Lis’ forældre har de kunnet følge og 
fotografere både byggemodningen og senere opførelsen af vore huse inkl. deres eget. Dette har 
nærværende fortælling nydt godt af. 
 

 

Kommunegrænsen til den daværende Karlebo (i dag Fredensborg) Kommune løb langs Donse Å, 

blot ca. 100 m nord for Ådalsvej. Sammenholdes de to kort, ses, at der ikke var meget bebyggelse 

i Karlebo i 1954. Ikke en gang den store fordelingsvej Egedalsvej var endnu bygget.  

Museum Nordsjælland, Hørsholm Lokalarkiv rummer et utal af gamle fotos fra Hørsholm, bl.a. (se 

næste opslag): 
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https://arkiv.dk/vis/1499 
 
Arkivet skriver:  
 
”Ådalsvej i 1965. 
Set i retning mod øst. Arealet til 
højre tilhører Nygård.  
 
Arealet til venstre er senere 
etableret som Kokkedal 
Industripark. 
 
Fotograf Helge Pedersen, 7. 
februar 1965”. 
 

   

https://arkiv.dk/vis/833  
 
Arkivet skriver: 
 
”Nygård set fra Breelte Bakke, 1965. 
 
Fotograf Helge Pedersen, 7. februar 
1965.” 
 
Beskåret i højre side 

 

   

 

https://arkiv.dk/vis/335334 
 
Arkivet skriver: 
 
”Nygård, 1963 
 
Fotograf Helge Pedersen, 
1963”. 
 
Billedet kunne meget vel være 
taget fra Holmevej, ud for nr. 
30, Lis Meldgaards 
barndomshjem. Hun fortæller, 
at en lavning i området ofte stod 
under vand, så man kunne løbe 
skøjter på den om vinteren. 
 
 
Indsat: Stuehuset er ved at få et 
nyt tag. Foto SD december 
2020. 
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Projektering, udstykning og byggemodning 

Det var entreprenørfirmaet 
Højgaard & Schultz (H&S), der 
stod for byggeriet. De har 
formentlig købt området i 1975.  
 
Herefter har der forestået et 
større planlægnings- og 
projekteringsarbejde samt en 
omfattende byggemodning, inden 
man sidst i 1976 kunne begynde 
at opføre og sælge de første af 
de i alt 126 huse. 
 
Udstykningen blev dokumenteret 
af Landinspektør J. Hyldgaard 
Larsen, Allerød. 

 
Byggeplads for NV 16. Huset til højre er NV 51. I baggrunden ses Hunæus Tømmerhandel, 
Nordsjællands Mejeri og – i den røde bygning – Karlebo Kommunes plejehjem Brønsholmsdal.                                     
Foto: KM 1976 

 

Matr. 85 u var ikke en plan byggegrund. Den skrånede, især fra syd mod nord. I følge 1.1) ligger 

Nygård i kote ca. 14 [m over havet], mens Holmevejs udmunding i Ådalsvej ligger i kote 9. Herfra 

hæver Ådalsvej sig – lidt umærkeligt – op til kote 16 ved rundkørslen med Usserød Kongevej. 

Da man har ønsket, at det meste af bebyggelsen skulle ligge i et forholdsvis fladt terræn passende 

til koterne ved de to indkørsler fra Holmevej, begge i kote 11, har man måttet foretage ret 

omfattende terrænreguleringer, således at alle huse ligger i koter, der varierer fra 12 (NV 1-5) til 

knap 10 (SV 14-26 og HV 49-63). Afgørende for, hvor langt ned, man har kunnet grave har 

naturligvis også været, at der skulle være et passende fald for det – i øvrigt separat kloakerede – 

husspildevand og tagvand i forhold til henholdsvis Usserød Renseanlæg (i dag Novafos) og 

Usserød Å. 

Den overskydende jord, som består af moræneler, har man placeret i volde rundt om bebyggelsen 

samt på det store fællesareal. Dette har medført, at mange af husene – ikke mindst i skovrækken, 

hvor baghaverne kom til at grænse op til en 2,5-3 m høj skråning – har lidt eller fortsat lider af 

traktose med tilhørende afvandingsproblemer. 

Kun de tre husrækker: blok 11, 12 og 13 har man ladet omtrent følge det oprindelige terræn med 

den virkning, at disse huse ligger ca. 40 cm forskudt i højden i forhold til naboen. 

Til byggemodningen hørte også, at hvert enkelt hus blev tilsluttet Hørsholm Vandforsyning (i dag 

også Novafos), Hørsholm Fjernvarme (i dag Norfors), elforsyning fra NESA (i dag SEAS/NVE) og 

telefon fra KTAS (i dag div. udbydere) samt grundejerforeningens eget fællesantenneanlæg. Alle 

disse tilslutninger var betalt af H&S (indgik i købesummen). 

__________ 

1.1) Se referencer og links til sidst i dokumentet  
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Hørsholm frem til 1977: En forholdsvis ny by 

Der har selvfølgelig boet mennesker på det areal, der i dag udgør Hørsholm Kommune, fra mange 

hundrede år tilbage, men i form af spredt bebyggelse: Smidstrup, Rungsted, Mikkelborg, 

Pennehave, Vallerød, Hørsholm og Usserød samt fra 1970 Sjælsmark og Kettinge og uden noget 

samlingspunkt som f.eks. en middelalderkirke. Den lå så langt borte som i Birkerød. 

Men en kro: Rungsted Kro havde man dog. Den kan formentlig allerede have eksisteret i 

begyndelsen af 1500-tallet, men på det sted, der i dag udgøres af Rungstedlund. Den nuværende 

beliggenhed er fra begyndelsen af 1800-tallet 1.2), se mere om kroen i Kapitel 5. På den gamle kro 

boede digteren Johannes Ewald (1743–81) fra 1773 til 75, hvor han bl.a. skrev Rungsteds 

Lyksaligheder. Over for den nye kro ligger den fredede Ewalds Høj, hvor digteren elskede at 

opholde sig, både fuld og ædru. 

I 1989 fejrede man Hørsholms 250 år jubilæum med en lang række arrangementer fra 5. maj til 

27. november. Jubilæumsdagen var søndag d. 14. maj, hvor der bl.a. blev afholdt en 

Jubilæumsgalla i Trommen. Et andet stort arrangement var en friluftskoncert ved Kokkedal Slot 

30. juni 1989 med Anne Linnet og Sanne Salomonsen.  

Ugebladet udgav i maj 1989 en særskilt jubilæumsavis på 56 sider, som er sjov at læse her 32 år 

senere. Tidligere museumsinspektør ved Hørsholms Egns Museum: Ellen B. Danstrup (1921–99) 

trækker (side 4-7) et rids af Hørsholms udviklingshistorie, og når man regner jubilæet fra året 

1739, skyldes det, at det netop var dette år, Hirschholm Slot stod færdigt. 

 

Hirschholm Slot. 
 
Det lå som bekendt rundt 
om det sted, hvor 
Hørsholm Kirke i dag 
ligger. 
 
Til venstre skimtes de 
endnu eksisterende 
bygninger på Folehavevej: 
Husarstalden og 
Kavalerbygningen. 

 
Fra 1.3) (beskåret foroven) 

 

Det var kong Christian VI (1699–1746), der lod slottet opføre, og han donerede det til sin dronning 

Sophie Magdalene (1700–70). I 24 år sad hun som enke på slottet, og hun prøvede at få skabt en 

bydannelse omkring det og gjorde Hørsholm til en købstad. Flere af husene i Gl. Hovedgade er 

fredede og er opført eller kan dateres tilbage til 1700-tallet og 1800-tallets begyndelse. Bl.a. 

Fuglsangshus fra 1764 og Postholdergården fra 1773, nedbrændt og genopført i 1806, og som 

fungerede som gæstgiveri, der betjente både byens borgere og de vejfarende, frem til 1979, hvor 

bygningen blev gjort til ejerlejligheder, jf: 1.4).   

Hun fik også ideen til, at man kunne udnytte Usserød Å som drivkraft til klædefabrikation. Det blev 

dog først realiseret i 1790’erne ved etableringen af Usserød Klædefabrik (i dag kaldt Den militære 

Klædefabrik, se Kapitel 4). Herved skabtes et grundlag for, at Usserød i det 19. Årh. kunne 

udvikle sig som et selvstændigt bysamfund. 
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Desværre blev det smukke slot også en af rammerne for den kærlighedsaffære, der lige efter 

Sophie Magdalenes død udspandt sig mellem Struensee og Christian VII’s dronning Caroline 

Mathilde. Som Ellen B. Danstrup skriver: ”Ingen af kongefamilien ville siden bo på slottet, som 

forfaldt og blev nedrevet i 1810–12”. Dette skete efter ønske fra kong Frederik VI, hvis uægte 

halvsøster jo var født der i 1771. Men også fordi, han ønskede stenene overført til Christiansborg, 

der skulle genopføres efter det første Christiansborgs brand i 1794. Tiderne var svære efter 

englændernes bombardement af København i 1801 og tabet af flåden i 1807. 

Se evt. mere om slottet på 1.5). Hørsholm Håndværkerforening forærede i anledning af 250 års 

jubilæet byen en model af slottet 1:50, som kan besigtiges i foreningens lokaler i Hørsholm Mølle. 

Se f.eks. 1.6). 

Hørsholm Kirke blev opført på slotsholmen i 1823 med C.F. Hansen (1756–1845) som arkitekt. 

Herved fik Hørsholm sit eget sogn (indtil 1861 Hirschholm Sogn). 

 

 

https://arkiv.dk/vis/3868525 
 
1842–1976 fandtes også 
Hørsholm Klædefabrik, som 
optog et større areal mellem 
Hovedgaden og 
Kammerrådensvej.  
 
Herfra er endnu bevaret de to 
huse fra 1842 på Hovedgaden 
51 og 53, i dag henholdsvis 
Matas og Sydbank. Resten af 
bygningsmassen blev nedrevet 
for at give plads til Trommen og 
Hafniahus (i dag Codanhus). 
 

 

Men ellers gik det ikke så godt i 1800-tallet; købstadsprivilegierne blev opgivet i 1867, og mellem 

1850 og 1890 faldt befolkningstallet fra 1473 til 1243 indbyggere  

I det nævnte særnummer af Ugebladet skriver daværende borgmester Hanne Falkensten (1936-

2017) på side 3: ”Den egentlige udvikling begyndte først med indvielsen af Kystbanen og 

Rungsted Kyst Station i 1897”. Herved blev det muligt at bo i Rungsted og samtidig arbejde i 

København. I 1901 var befolkningstallet steget til 1656 og i 1950 til 8750. Rungsted Kirke er fra 

1907. På det førnævnte luftfotografi fra 1954 er Rungsted bebygget fra Strandvejen i øst og 

Rungstedvej i syd til op til og med Strandvænget i nord, Vallerød Gadekær i nordvest og til 

Højskolevej i vest, men altså endnu ikke helt til Hørsholm. 1.2) skriver derfor: ”så de østlige 

villakvarterer må betragtes som forstæder til København, idet de for en væsentlig del beboes af 

folk, der har deres erhverv i hovedstaden”. 

Så man kunne måske lige så godt sige, at Hørsholm kunne regne sin historie fra 1897. I samme år 

opførtes i øvrigt den første afdeling af Frederiksborg Amtssygehus i Usserød (Usserød Sygehus), 

se Kapitel 5. 
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Hørsholms første rådhus (Det gamle Rådhus, ved den sydlige ende af Gågaden) blev indviet i 

1918 jf.: 1.7), der siger, at man med vilje byggede det rigeligt stort, jf. også Kapitel 5.  

I 1956/57 åbnedes Helsingørmotorvejen til henholdsvis Brådebæk og Brønsholm. Det gav en 

stærkt forøget trafik ad Hørsholm Kongevej, Kohavevej (nu Rungstedvej) og Hovedgaden til 

Usserød Kongevej ca. der, hvor Ørbækvej går fra Usserød Kongevej mod øst. Det besluttedes 

derfor at forlænge Usserød Kongevej ned til Rungstedvej (mellem baghusene på østsiden af 

Hovedgaden og Dronningedammen), hvilket blev realiseret i 1964. Og 1. juli 1969 omdannedes 

Hovedgaden til gågade – i daglig tale Gågaden. 

I 1978 flyttede man Hørsholm Kongevej vest om den gamle bydel, ved at den tidligere vej, der nu 

kom til at hedde Gl. Hovedgade, gjordes til en blind vej for motorkørende, og ved at anlægge en 

ny vej: Hørsholm Alle vest om Hørsholm Midtpunkt. 

 

Byplanlægning 
 
Særligt i 1950’erne og 60’erne var der en stor befolkningstilvækst hjulpet på vej af tilflytning til 
kommunen og åbningen af motorvejen, og det blev nødvendigt at planlægge udbygningen.  
 
Siden 1938 har købstæder og andre byer med mere end 1000 indbyggere skullet udarbejde 
dispositionsplaner (i dag kommuneplaner) med rammer for lokalplanlægningen og partielle 
byplanvedtægter (i dag lokalplaner). I Hørsholm påbegyndtes dette arbejde med vedtagelsen 
af partiel byplanvedtægt nr. 1 i 1955. I alt er der efter det gamle lovgrundlag udstedt ca. 25 
partielle byplanvedtægter. Og efter det nugældende ca. 150 lokalplaner. En oversigt herover 
findes på 1.8).  
 
Lokalplan 143 af 2012: Bevaring i Hørsholm Kommune 1.9) på 531 sider rummer en 
fortegnelse med billeder, byggeår m.m. over både de fredede og bevaringsværdige bygninger 
i kommunen. 
 
For selve vores område findes ingen gældende byplan eller lokalplan, kun nogle rammer på 
side 132 i kommuneplanen 1.10). Området kaldes 1.B31, hvor B står for boligområde. Derimod 
er naboarealerne mod nord, øst og syd byplanlagte, se Kapitel 4. 

 

Af markante bebyggelser i Hørsholm fra 1960’erne og 70’erne kan nævnes Ved Stampedammen 

58 huse, 1963–65, Opnæsgård 475 m langt hus (Danmarks længste), opført af Codan med 574 

lejligheder, 1965, Kirstineparken 50 huse, 1965–68, rækkehusene ved Mortenstrupvej 64 huse, 

1966–71, Ådalsparken, opført af Hørsholms almene Boligselskab med mere end 800 lejligheder 

(se boks), 1968–71 og Hørsholm Gårdhuse (Ved Højmosen), 90 Johan Christensen-huse fra 

1972–73. 

Var det dette store udbud af nye boliger, der trak nye borgere til? – eller skyldes det den lave 

kommunale skatteprocent: 13,5% i perioden 1971–96? Og nok slap vi billigt i skat, men det 

modsvaredes af høje ejendomspriser og deraf højere ejendomsskatter – og store bidrag til den 

kommunale udligning: En kollektiv straf til alle kommunens borgere, selv om det kun er nogle af 

dem, der har en særlig høj indkomst. 

Hvad der også har kunnet trække, var de gode muligheder for friluftsliv, Hørsholm kunne tilbyde: 

Af skove: Rungsted Hegn, Folehaveskoven og Arboretet (en skovbotanisk have), kyststrækningen 

fra Rungsted Havn op til Nivå, selve Rungsted Havn, som stod færdig i 1974, og som udover at 
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være til glæde for bådejere er målet for mange spadsereture og/eller restaurantsbesøg. Hørsholm 

Idrætspark med tilhørende haller, hvoraf Hørsholmhallen går tilbage til 1964, giver gode 

muligheder for både uden- og indendørs sportsaktiviteter. Golf kunne spilles på Rungsted Golfklub 

– senere er først Kokkedal og dernæst Hørsholm Golfklub kommet til. 

Siden 1939 har Hørsholm haft et ridehus, endda et historisk ét: det Gamle Ridehus fra 

Hillerødsholm, som var opført af Laurids de Thura (1706–59) i 1744-45, men som efterhånden var 

blevet noget forfaldent. Det lykkedes at købe det for Kr. 2.500,- og flytte det til grunden, hvorpå det 

står i dag, ved Gøgevang/Folehavevej. Huset er bevaringsværdigt, men ikke fredet. Se i øvrigt 
1.12).  

 

Ådalsparken 
 
Med over 800 lejligheder er Ådalsparken næsten en selvstændig by i byen, og den måtte da 
også kompletteres med en daginstitution og en helt ny skole: Kokkedal Skole fra 1975 lige syd 
for bebyggelsen. Bydelen fik i 1982 også sin egen kirke Kokkedal Kirke – og sine egne tre 
tennisbaner. 
 
Indendørs findes Ådalsparkens Center, som i henhold til jubilæumsudgaven af Ugebladet 
rummede et supermarked, en frisør/hair cutting, en kiosk, et møntvaskeri, samt en bager, et 
apoteksudsalg, et solcenter og en delikatesse. Af disse er de fire sidstnævnte dog ophørt. 
Endvidere var der en restaurant Åkanden og en bodega: Frøen. I dag er Åkanden blevet til en 
bodega, mens Mendoza Pizza & Burgerhouse gør det ud for en restaurant. Endelig er der en 
genbrugsbutik. 
 

 

https://arkiv.dk/vis/1502  
 
Arkivet skriver: 
 
”Ådalsvej i 1975. Set fra et 
punkt ud fra Savsvinget, 
der udmunder i Ådalsvej i 
forgrunden til højre. Ved 
bevoksningen til venstre 
[der må menes højre] for 
Ådalsvej skimtes Usserød 
Rensningsanlæg. I kanten 
af bevoksningen passerer 
Usserød Å og løber her 
under Ådalsvej. Til højre 
ses boligbebyggelsen 
Ådalsparken. 
 
Fotograf Helge Petersen, 
9. marts 1975.” 

 

Pr. 1. april 1970 blev Hørsholm Kommunes areal udvidet med 72% ved at en lille del af Birkerød 

Sogn og den østlige del af Blovstrød Sogn overgik til Hørsholm. Da der imidlertid var tale om 

landdistrikter, forøgedes indbyggertallet kun med 4%. 
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Selv om Gågaden rummede mange forretninger, måtte der til at betjene det store antal tilflyttere 

med daglig- og udvalgsvarer nye forretninger til. Kongevejscentret (se boks) er fra 1971, og 

Hørsholm Midtpunkt fra 1972. De fleste af de nævnte bebyggelser og centre er omfattet af 

byplanvedtægter og/eller lokalplaner.  

Ugebladets Jubilæumsudgave skriver (side 16-17): ”Indvielsen af to indkøbscentre i starten af 

70’erne…og senere etableringen af…gågaden og senest Hafniahus øgede indkøbsmulighederne 

gevaldigt. Hørsholm har siden i stigende grad appelleret til store dele af det nordsjællandske 

opland, og i dag placerer byen sig mere end nogensinde som Nordsjællands handelscentrum, 

hvortil man valfarter langvejs fra for at handle ind.” 

 

Kongevejscentret 
 
Kongevejscentret blev opført af et konsortium bestående af bl.a. Privatbanken (i dag Nordea), 
som begyndte at opkøbe og nedrive de ejendomme, bl.a. Amsterdam Kro, der lå på arealet. En 
enkelt grundejer: Vulkanisør Helge Nielsen ville dog ikke sælge sin grund til konsortiet. Som 
følge heraf blev centret opført som to adskilte bygninger: en nordlig fra dagens Hørsholm 
Farvecenter i nord til Punkt 1 i syd og en – noget længere – sydlig del fra trappetårnets sydside 
i nord til Sushi Amor i syd. I disse to dele er førstesalen smallere en stueetagen. 
 

https://arkiv.dk/vis/1531: 
 
Arkivet skriver: 
 
”Usserød Kongevej 74 i 1975 
 
Vulkanisør Helge Nielsens 
ejendom er under nedrivning. 
 
Fotograf Helge Pedersen, 
januar 1975” 
 

 
 
Vulkanisør Nielsen ville derimod gerne sælge til købmand Dalgaard, se 1.12), og det endte med, 
at Dalgaard finansierede en udfyldning af ”hullet”: fra og med trappetårnet til passagen mellem 
Dalgaard og Punkt 1 ca. 1980. I stueplan optages hele denne del i dag af købmand 
Dalgaard/Meny. Denne del har første sal i fuld bredde. Se også Kapitel 5 og 1.13)  

 

Hørsholm Midtpunkt 

”Centret er det næststørste i denne landsdel – kun overgået af Lyngby Storcenter. Det har 65 

overdækkede butikker og spisesteder i to plan. Der er et parkeringshus i fire dæk og en 

parkeringskælder. I 1996 [der må menes 1988, se billedteksten overfor – SD] renoveredes centret 

gennemgribende, parkeringshuset tilføjedes, og et nyt butiksareal på 1. sal med spisesteder, 

grønttorv og butiksarkade med ovenlyspyramider indviedes”. Kilde 1,14). 
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I 1989 rummede Hørsholm Midtpunkt 56 butikker, siger Ugebladets Jubilæumsudgave, hvorfra 

billedet herover stammer, og som også i en annonce angiver de enkelte butikker. I dag anfører 

Midtpunkts hjemmeside: 1.15), at der nu er 60 butikker og 4 spisesteder. Kun et fåtal af de 

butikker/spisesteder, der angaves i 1989, findes fortsat – og noget lignende kan for så vidt siges 

om Kongevejscentret. 

________________ 

Man kan ikke på 5 sider beskrive hele Hørsholms udvikling fra landsbysamfund til en moderne 

ikke blot forstadskommune, men også til en kommune med stor selvstændig værdi og identitet. 

Men skulle nogen ønske sig en mere uddybende redegørelse, henvises til Trap Danmark, 6. 

udgave, Bind 27, 2018, som gennemgår kommunerne Frederikssund, Hillerød. Allerød, Hørsholm 

(side 242-303) og Rudersdal.  Bind 26 omhandler Halsnæs, Gribskov, Helsingør og Fredensborg 

Kommuner. Man kan også købe en selvstændig bog i blødt omslag om hver kommune. 
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2. Opførelse og salg 

 

Annoncering og salgsmateriale 

Foruden naturligvis ved annoncering i dagbladene var husene beskrevet i salgsbrochurer: 

  

”- - i HØRSHOLM finder De 
bebyggelsen 
NYGÅRDSVÆNGERNE” 
 
Sådan hedder det på 
forsiden af de to 
salgsbrochurer for vores 
bebyggelse, som Højgaard 
& Schultz udstedte i 
henholdsvis 1976 og 77.  
Hvad der mentes med de 
to tankestreger, er uklart: 
Turde man ikke skrive ”Ude 
i” eller ”Oppe i”, for ikke at 
skræmme potentielle 
købere fra København 
væk? Brochure fra 1976 (let beskåret) Brochure fra 1977 (let beskåret) 

  
Det fremgår heraf, at der var tale om 126 rækkehuse i to typer: 62 stk. 2-etagers på 154 m2 og 64 

stk. 1-etages på 132 m2, opført i samarbejde med Johan Christensen & Søn. En vigtig 

underleverandør var Hotaco, som stod for tagentreprisen og gav en 10-årig garanti til hver enkelt 

grundejer, samt for asfaltentreprisen. Se særskilte bokse om disse tre firmaer. 

Husene ville blive placeret på et trapezformet areal mellem Breelte Skov i vest, Ådalsvej i nord og 

Holmevej i øst. De ville komme til at ligge langs tre interne stamveje: Nygårdsvænget, 

Breeltevænget – senere ændret til Skovlyvænget – og Holmevænget. Se oversigtsplanen overfor. 

Husene var opdelt i blokke på mellem to og tolv sammenhængende huse. Alle husene 

forventedes klar til indflytning i løbet af 1977. De foreløbige indflytningsmåneder fremgår nederst. 

Salget begyndte i efteråret 1976 og blev forestået af statsaut. Ejendomsmægler Svend Gaarde i 

Herlev – et dengang ganske velrenommeret ejendomsmæglerfirma, i dag en del af EDC Erhverv 

Poul Erik Bech. Nygårdsvænget 3 og 36 indrettedes som prøvehuse for første etape. I etape 2 

benyttedes de færdigbyggede, men endnu ikke solgte huse som prøvehuse. 

Salgets juridiske aspekter såsom skødeskrivning, deklaration for bebyggelsen og udkast til 

vedtægter for Grundejerforeningen Nygårdsvængerne klaredes af Landsretssagfører Axel 

Jacobsen, Lyngby Hovedgade 29, Lyngby.  

Højgaard & Schultz 
 
Dansk entreprenørfirma, stiftet 1918 af Knud Nielsen Højgaard (1878–1968) og Sven Schultz 
(1886–1932). Det fusionerede i 2001 med et andet stort, dansk entreprenørfirma: Monberg & 
Thorsen til det nuværende firma MT Højgaard. 
 
Læs evt. mere i Wikipedia under Højgaard & Schultz, Knud Højgaard, Sven Schultz og MT 
Højgaard. 
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Johan Christensen & Søn 
 
Før i tiden et større dansk tømrerfirma, som specialiserede sig i såkaldte John Christensenhuse, 
d.v.s. huse, hvor træ i form af mahogni er et fremtrædende element. Karakteristisk er brugen af 
skodder i visse døre og vinduer, således også i vores bebyggelse. I alt blev det til næsten 
20.000 huse, jf.: 2.1).  
 
Senere er firmaet primært blevet til et reparationsfirma, som påtager sig reparation og 
vedligeholdelse af Johan Christensen-huse. Siden 2013 ejes firmaet under navnet Johan 
Christensen og Søn ApS af Henrik Lundquist, jf.: 2.2).  
 
Henrik Lundquist var inviteret til på vores ordinære generalforsamling i 2017 at præsentere 
firmaet og de forslag til forbedringer af vore – den gang 40 år gamle – huse, det kan pege på og 
tilbyde at udføre. (Se nærmere i referatet – findes på 2.3)).  
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Deklaration 

Før salget kunne påbegyndes, måtte der foreligge en deklaration. Den blev udarbejdet af 

landsretssagfører Axel Jacobsen og kan læses på grundejerforeningens hjemmeside 2.4) i form af 

en afskrift af 22. december 2008 af den originale, d. 1. oktober 1976  udstedte, af Hørsholm 

Kommune v. borgmester Ove Sundberg d. 28. oktober 1976 tiltrådte og d. 8. november 1976 

tinglyste (pantstiftende for kr. 3.000) originale deklaration, som blev udleveret til de enkelte købere 

i form af en miserabel fotokopi. Det flere steder nævnte matrikelkort er ikke med, men det minder 

meget om ovenstående oversigtsplan, dog uden at angive de enkelte matrikelnumre. (Disse kan 

findes på www.krak.dk ved klik på den enkelte parcel). 

Håndhævelse: Det kan diskuteres, om deklarationen i alle henseender er 100% overholdt rundt 

om i bebyggelsen. Såvel grundejerforeningen som Hørsholm Kommune er hver for sig 

påtaleberettigede, men i praksis er det svært at bringe et deklarationsstridigt forhold i orden. 

Deklarationen er derfor nok kun vejledende, men enhver bør – i egen og fællesskabets interesse – 

søge at efterleve den. 

 

 
Til venstre NV 20 +18, til højre NV 45 – 51 under opførelse. Ca. januar 1977. Foto: KM 

 

Hotaco 
 
Hotaco (Holbæk Tagpap & Cementvarefabrikker) var et dansk tagpap- og vejmaterialefirma, 
grundlagt i 1899. I 1987 blev det overtaget af Phønix, Vejen, ligeledes et dansk tagpap- og 
vejmaterialefirma. Sidstnævnte er senere opdelt og indgår i dag i henholdsvis Phønix 
Tagmaterialer i Vejen og den danske afdeling: NCC Industry Danmark i Herlev af den svenske 
NCC-gruppe. (Se også Tagsag 1 i Kapitel 3). 
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Herover NV 12-16: De første elementer er sat op. Ca. februar 1977. Foto KM 

 

Kim Meldgaard, NV 16 fortæller: ”Det var spændende fra 1976, at følge opførelsen af vores nye 

hus (yderst til venstre på billedet heroverfor) samt hele bebyggelsen af 126 huse. De fleste ville 

kalde det rækkehuse, men her i Hørsholm kaldte man dem kædevillaer. 

Den store kran på larvefødder løftede alle de meget store og tunge elementer på plads, den kørte 

op og ned mellem husene, når elementerne ankom på store tunge lastbiler. Med deres store vægt 

trykkede de jorden så meget sammen, at de nye husejere og grundejerforeningen nogle steder fik 

store problemer med at få hække og andre planter til et vokse og udvikle sig normalt. Mange 

oplevede også, at man dengang ikke ryddede særligt meget op på byggepladsen men efterlod 

alverdens byggeaffald under det tynde lag jord, der til sidst blev fordelt ud over hele bebyggelsen, 

så den så fin og færdig ud til de nye husejere. 

Jorden skulle og blev derfor grubet, d.v.s. en traktor kørte rundt med en stor klo ned i ca. 50-70 cm 

dybde og løsnede jorden, inden haverne blev anlagt eller genanlagt”. 

 

Salgsopstilling 

I 1977 solgtes et-planshusene til 550.000 kr., mens to-planshusene skulle koste 560.000 kr. At 

forskellen ikke var større, skyldes nok, at grundene for et-planshusene er ca. 50 % større end 

grundene for to-planshusene. 

Købesummen for et et-planshus regnedes berigtiget som følger: 

Udbetaling           40.000 kr. 

Kreditforeningslån 1, 30 år:   143.400 kr.  

Kreditforeningslån 2, 30 år:   139.500 kr.  

Pensionskasselån, 30 år:    129.600 kr.  

Sælgerpantebreve, 15 år:        97.500 kr. 

Problemet var bare, at de fire lån var behæftet med en rentefod på henholdsvis 16,742%, 

17,238%, 13% og 9%. Ja, I – der måske i dag har lån til negativ rente – læste rigtigt. De to 

kreditforeningslån fra Kreditforeningen Danmark var såkaldte kontantlån, baseret på 10% 

obligationer. Ved at udbetale lånene som kontantlån konverterede man en del af afdragene på de 

bagved liggende obligationer til renter. Derfor var de årlige afdrag til at begynde med ganske små: 

henholdsvis 195 og 170 kr. Pensionskasselånet fra Pensionskassen for Sygeplejersker var 

afdragsfrit i 18 år; herefter skulle det afdrages over 12 år med en ydelse på 13%, heraf rente 8%. 

Sælgerpantebrevene blev opkøbt af vekselererfirmaet Gudme Raaschou og skulle afdrages som 

et annuitetslån med et første års afdrag på 3.198 kr. 
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Som følge heraf var godt 95% af første års ydelse: 77.678 kr. fradragsberettigede renter. Til 

gengæld skulle der i skatteregnskabet indregnes Værdi af egen bolig: 12.100 kr., således at det 

samlede skattemæssige underskud blev anslået til 64.980 kr. Dette underskud var frem til 

Kartoffelkuren i 1986 fuldt fradragsberettiget. Herefter faldt fradragsværdien til 50% og har i dag, 

siden Pinsepakken i 1998, kun samme værdi som den samlede %-sats af bundskatten og 

kommuneskatten: i 2021, i Hørsholm ca. 36%. Ejendomsskatterne i 1977 blev anslået til 1002 kr. 

Ud over de nævnte lån blev køberne pålagt en forholdsmæssig andel, 2850 kr. af en vejgæld i 

forbindelse med asfaltering af Holmevej mellem Ådalsvej og Ambolten. Årlig bruttoydelse 685 kr. 

De første år var de samlede boligudgifter ganske byrdefulde for husejerne, hvoraf mange var nødt 

til at have 2 biler. Heldigvis blev det muligt i 1993 at omprioritere til realkreditlån med lavere rente. 

Salg 
 
Salget begyndte i oktober 1976 
og gik for et-planshusenes 
vedkommende ganske godt.  
 
Derimod gik salget af to-
planshusene noget mere trægt, 
og det endte med, at H&S 
ændrede grundplanen for disse 
huse. Den på grundejerforenin-
gens hjemmeside viste grundplan 
2.5) gælder for NV 1-27 og SV 1-
23 (ulige numre). 
 
Den oprindelige plan ses også til 
højre. Nedenunder ses den nye 
plan, der gælder for HV 1-71. 
 
Dette gav et bedre salg, også 
selv om man i etape 2 hævede 
priserne til henholdsvis 628.000 
og 638.000 kr., jf. Børsen 10. 
november 1977, side 26, der 
både roser bebyggelsen for den 
gode planløsning og for at ”alle 
udvendige træfacader er udført af 
mahogni. Det giver et varmt 
indtryk sammen med de gule 
teglsten”, men også kritiserer 
den: ”Det er sådan lidt med 
cigarkasser, der er stablet oven 
på hinanden” og ”Man kan ikke 
komme bort fra, at husene er 
nogle klodser”. 
 
Begge hustyper er indbyrdes 
spejlvendte: to og to. 
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Hvem købte husene? 

SD: I 1977 var det helt overvejende børnefamilier, der følte sig tiltrukket af husene. Således også 

nærværende forfatter. Sammen med min daværende kæreste Elsebeth, som nogle måske endnu 

husker, skrev vi slutseddel på købet af NV 22 d. 28. oktober 1976 og flyttede ind d. 1. marts 1977 

med vores den gang knap et år gamle datter Louise. 

Ved indflytning d.  1. marts 1977 var vi blandt de første 13 familier, der flyttede ind. De øvrige 12 

er alle senere flyttet igen, så nærværende forfatter er den, der har boet længst i bebyggelsen. 

Gennem alle de forløbne 44 år har jeg været glad for at bo her, og jeg overtog blot Elsebeths 

andel af huset, da hun flyttede i 1986. I 1991 blev jeg gift med Anne, og huset har siden da været 

vores fælles bolig. 

Pr. 1. januar 2021 var 24 af vore huse fortsat beboet af én eller begge de oprindelige købere. 

Indflytning 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. 1. marts 1977 var huset godt nok færdigt, men omgivelserne så sandelig ikke. På billedet, der 
er fra april 1977, ses, at der også var sket indflytning i NV 51 og 49. Foto SD 

 

Færdiggørelse 

Men ret hurtigt, hen over sommeren 1977 fik H&S etableret de lovede haveanlæg med flisegange 

op til huset og græsplæner i både gårdhave og baghave. Endvidere fliser foran baghavefacaden, 

dog lagt med bagsiden opad!  

Mens vi, der tilhørte 1. etape, flyttede ind, kom på plads og fik ordentlige adgangsforhold, fortsatte 

opførelsen af etape 2. Ifølge H&S var dog den 9. januar 1978 endnu 39 huse tilbage, som ikke var 

blevet solgt. 
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Indvendigt var rummene lyse, 
takket være de store vinduer. 
Dog, i skovrækken, er der en 
del skygge fra de høje træer. 
 
Ikke blot udvendigt, men også 
indvendigt er træværket 
fortrinsvis af mahogni: døre, 
dørkarme, fodpaneler og 
skabslåger. 
 
Dog var køkkenelementerne 
holdt i egefiner. Da der nok ikke 
er mange, om overhovedet 
nogen, af de originale køkkener 
tilbage, bringes til højre et 
billede fra en supplerende 
salgsbrochure fra efteråret 
1977, der viser køkkenet i et to-
planshus i anden etape. Tydeligt 
70-er-agtigt med gulbrune 
mønstrede fliser og hårde 
hvidevarer i brun udførelse. 
Køle-/fryseskabets frontplade 
kunne vendes, så der kom en 
hvid plade frem.  

 

Døren til venstre fører ud til forstuen, mens den i midten fører til bryggerset. Husene var 
forberedt for en senere installation af opvaskemaskine og tørretumbler.  

 

Den manglende vandhane 
 
SD: Købet i 1977 skete naturligvis efter gentagne besøg i prøvehuset, NV 36, hvor jeg bl.a. 
bemærkede, at der ikke var regnet med en udvendig vandhane på havesiden af et-planshusene. 
Kort før, vi skrev slutseddel, besøgte jeg byggepladsen. På det tidspunkt var kun fundamenterne 
til Blok 12 etableret, og jeg skyndte mig derfor at bede H&S installere en sådan hane. I praksis 
skete det ved, at man førte et rør under køkken- og stuegulvet ud til facaden mod haven modsat 
det rør, der i forvejen var der til vandhanen uden for bryggersdøren. 
 
Endvidere bestilte jeg en udvendig stikkontakt på havesiden, et ekstra telefonstik i soveværelset 
samt en anden type tapet end den, der var i prøvehuset. Alt dette leverede H&S for en rimelig 
sum – jeg har ikke længere fakturaen – men den lød på mindre end 4000 kr. Hvis vi antager, at 
den ekstra vandhane har kostet 1500 kr., undrer det mig, at H&S ikke gjorde den til standard i 
et-planshusene i etape 2.  
 
Ved grundejerforeningens ordinære generalforsamling d. 27. oktober 1977 stillede bestyrelsen 5 
forslag, bl.a.: 5. At etablering af havevandingsmulighed på bagside af etplanshusene ikke sker 
ved føring af haveslanger over tag. Vanding i baghave kan enklest etableres ved kobling direkte 
på telefonbruserudtag ved kar i badeværelset. Da der aldrig fremkom noget referat af 
generalforsamlingen, er det uvist, om forslaget blev vedtaget, men det synes dog i det store og 
hele at være blevet respekteret. 
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NV 22 og NV 16 i april 1977. Foto KM 

 

 
Næsten samme motiv august 1977. Bemærk så fint den oprindelige belægning med fliser af 
typen Fisken så ud dengang. Billedet viser også, hvor lyst mahognitræværket fremstod ved 
bebyggelsens start. Foto KM 
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Den første varmeregning 
 
SD: Med overtagelse pr. 1. marts 1977 kom den første varmeregning for NV 22 kun til at omfatte 
10 måneder, men taksterne var 146 kr. pr. Gcal [=126 kr.pr MWh] varme + en fast afgift på 5 kr. 
pr. m3 opvarmet volumen, begge ekskl. 15,3% moms. Dette system fortsatte til og med 1993, 
hvor måleren blev udskiftet med en ny, der målte i MWh. I 1993 var taksterne nået op på 397,97 
kr. pr. Gcal [=343 kr. pr. MWh] + 6,80 kr. pr. m3, begge ekskl. 25% moms. 
 
1 Gcal = 1,16 MWh (Gcal = Gigakalorie, MWh = Megawatttime) 
 
Dette system, blot med aflæsning i MWh fortsatte til og med 2001. Fra og med 1999 begyndte 
man at registrere, hvor meget fjernvarmevandet blev afkølet ved passage af husets 
varmevekslere. Fra og med 2002 blev den faste afgift udregnet på basis af det opvarmede areal 
(130 m2) med 29,50 kr./m2, hvilket betød en fordobling i forhold til 2001. Endvidere begyndte 
man at kræve betaling: 2,90 kr. pr. m3 fjernvarmevand, og der indførtes en målerleje på 500 
kr./år. Til gengæld sænkedes MWh-prisen fra 416 i 2001 til 244 kr. i 2002, alle ekskl. moms. 
 
Og sådan har det kørt til og med 2020, dog med stedse stigende takster: Fast afgift 33,50 
kr./m2, vandgennemstrømning 4,50 kr./m3, målerleje 580 kr./år og MWh-pris på 501 til 8. 
november og derefter 561 kr., alle ekskl. moms. Afkølingen har nok været registreret fra 1999, 
men ikke været genstand for fakturering. 
 
Det vil den nu blive fra og med 2021, hvor der indføres en incitamentsafgift på 5,95 kr./MWh/oC 
(ekskl. moms). Se også 2.6), der viser, at incitamentsafgiften kan blive negativ: hvis man afkøler 
fjernvarmevandet til under 25oC om sommeren og til under 35 oC om vinteren. Men er det 
realistisk? 

 

Fællesareal 

Som det fremgår af oversigtsplanen, optager de enkelte huse med tilhørende grunde kun måske 

65% af det samlede areal. Resten udgøres dels af asfalterede og flisebelagte adgangsveje, men 

også af grønne/beplantede arealer uden om og mellem husene. Endvidere det store fællesareal 

længst mod nordvest, mod Usserød Kongevej og Ådalsvej.  

H&S gjorde det grove arbejde ved at udforme fællesarealerne og havde også en 

beplantningsplan, som dog måtte suppleres af grundejerforeningens særlige beplantningsudvalg. 

Dog gik det meget trægt med at få anlagt det det store fællesareal. Som Kim Meldgaard skriver: 

”Det var her, at vi fik at vide, at der var gravet for meget muldjord af området, ca. 50cm. Noget 

blev placeret i volde ud mod Holmevej og Ådalsvej og noget på skovskrænten. Resten var kørt op 

i områdets nordvestlige hjørne og lå som store jordbjerge, der hvor vores fællesareal skulle 

anlægges. Bestyrelsen i grundejerforeningen fik på et tidligt tidspunkt at vide at dette bjerg af jord 

var i overskud, og at Højgaard & Schultz ikke kunne bortskaffe dette, da det ville være meget dyrt. 

De tilbød vederlagsfrit at flytte rundt på jorden efter vores forslag og ønsker, og bestyrelsen var 

velkomne til at komme med forslag til en anvendelse af jorden. Men det endte med, at den ikke 

kunne fordeles rundt om i bebyggelsen, men kun kunne omfordeles på området, hvor det lå”. Se 

nærmere i Kapitel 3 om større sager i Grundejerforeningen. 

Jf. oversigtsplanen er området mellem Ådalsvej og støjvolden mod Holmevænget også en del af 

bebyggelsens fællesareal. 
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https://arkiv.dk/vis/334178 
 
Arkivet skriver: 
 
” Nygårdsvænge, Usserød 
Kongevej, i baggrunden 
Nordforbrænding,1977 
 
Fotograf: Helge Pedersen”. 
 
 

Billedet er ikke dateret, men da der ligger sne, og alle husene er opført, må det være fra 
december 1977. Den overskydende jord – efter etableringen af boldbane, legeplads og bålplads 
– er spredt og jævnet ud op imod busskuret og Usserød Kongevej. 

 

Ved købet af et hus købte man også sin andel af fællesarealerne med tilhørende brugsret, men 

også sin andel af vedligeholdelsesudgifterne. Som ligeledes nærmere omtalt i Kapitel 3 stod det 

hurtigt klart, at der til denne vedligeholdelse måtte søges professionel hjælp fra et gartnerfirma. 

 
I 1978 besluttedes det, at vi skulle have en gartner til at passe fællesarealerne, og fra 1980 også 
at stå for snerydningen. Billedet ovenfor er fra vinteren 1978/79. Foto KM 

 

Mere om bebyggelsen 

Se også 2.7) ”Nygårdsvængerne – en overset perle i Hørsholm”, hvori vor tidligere beboer Peter 

Brandi (NV2 til medio 2020) giver sin version af bebyggelsens fortræffeligheder. 
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3. Grundejerforeningen Nygårdsvængerne 

 

I henhold til deklarationens § 12 har alle grundejerne pligt til at være medlem af en 

grundejerforening, der ”stiftes på den nuværende ejers [H&S’] initiativ”. 

Stiftende generalforsamling 
 
I overensstemmelse hermed indkaldte landsretssagfører Axel Jacobsen i skrivelse af 1. juni 
1977 til stiftende generalforsamling d. 16. juni 1977. Ifølge Kim Meldgaard, NV 16 var der 
fremmødt 32 ejere ud af de 53 huse, der på mødedatoen allerede var solgt. H&S var ifølge de 
foreslåede vedtægter berettiget til at afgive stemme på vegne af de usolgte 73 huse. 
 
Dagsorden lød: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Fremlæggelse af udkast til vedtægter og vedtagelse af endelig formulering 
3. Fastsættelse af kontingent 
4. Valg af formand og bestyrelse  
5. Valg af revisor 
6. Eventuelt 

 
Der fremkom aldrig noget referat – ifølge Flemming Ahrenkiel, HV 5, fordi man forventede, at lrs. 
Axel Jacobsen skulle skrive og udsende dette. Men det skete ikke.  

 

 

På tidspunktet for den 
stiftende generalforsamling 
så området foran NV 16 
sådan ud, og det var 
vanskeligt at forestille sig, 
hvordan det senere ville 
komme til at se ud.  
 
Men Kim er i hvert fald flyttet 
ind, men hans carport var 
ikke klar.  
 
Foto 1977: KM. 

 

Men af de besluttede vedtægter ses det, at Jørgen Rasch, NV 27 var dirigent, og af en 

Rundskrivelse af august 1977 fremgår den valgte bestyrelses navne. Søren Stamp NV 29 valgtes 

som formand. De øvrige fire bestyrelsesmedlemmer konstituerede sig efterfølgende som følger: 

Jørgen Rasch, NV 27 (næstformand), Jørgen Kauffeldt, NV 38 (kasserer), Jesper Poulsen, NV 26 

(fællesarealer) og Alice Raffel, NV 37 (sekretær).  

Selv om det ikke stod i dagsordenen, valgte man også to suppleanter: Kim Meldgaard, NV 16 som 

første og Leif Alring, SV 2 som anden suppleant. Poul Mortensen, NV 17 valgtes til revisor. 

For at få lidt penge i kassen blev det vedtaget, at hver parcel skulle indbetale et kontingent på 50 

kr. 
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Vedtægter 
 
De besluttede vedtægter blev godkendt med enkelte ændringer af Hørsholm Kommune i 
skrivelse af 3. oktober 1977. Bl.a. foreskrev kommunen, at de på den stiftende 
generalforsamling foretagne valg kun gælder til den første ordinære generalforsamling. To af de 
på sidstnævnte valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år. 
 
Vedtægterne er sidenhen blevet ændret 3 gange. De væsentligste ændringer har været: 
 

- 2. december 1981: Ændring af regnskabsåret fra 1. juni/31. maj til kalenderåret 
 

- 21. februar 1990: Ingen formand. Bestyrelsen bestod herefter af 5 medlemmer, valgt for 
to år ad gangen, og som selv fordeler opgaverne mellem sig. Da der ikke var nogen 
formand, var der herefter heller ikke nogen næstformand 
 

- 24. februar 2016: Formand igen, men valgt for to år ad gangen og udpeget af 
bestyrelsens midte 

 
De nugældende vedtægter fremgår af foreningens hjemmeside, jf. 3.1). Som det ses, foreskriver 
de alene, at der skal være en formand og en kasserer. De øvrige tre bestyrelsesmedlemmer 
vælger selv deres arbejdsområde. 

 

Første ordinære generalforsamling afholdtes d. 27. oktober 1977, men der kom aldrig noget 

referat, jf. referatet af anden ordinære generalforsamling d. 9. oktober 1978. Men man må forstå 

det sådan, at Alice Raffel ikke ønskede genvalg, mens de fire andre, suppleanterne og revisoren 

genvalgtes. Som nyt medlem valgtes Per Nordlund, NV 3. På generalforsamlingen nedsattes et 

beplantningsudvalg bestående af Jesper Poulsen fra bestyrelsen og Knud Andersen, SV 23. 

Førstesuppleanten kom hurtigt i funktion, idet Kim Meldgaard d. 13. december 1977 blev indkaldt 

til afløsning af Jørgen Kauffeldt, der skulle udstationeres i udlandet og derfor ønskede at sælge sit 

hus. Kim overtog jobbet som kasserer. 

D. 9.marts 1978 afholdtes en ekstraordinær generalforsamling om beplantningsplanen for området 

samt om udnyttelse af fællesarealerne. Der fremkom her en række forslag, hvoraf nogle blev 

vedtaget og andre forkastet. Et tidstypisk træk i referatet er, at forslagsstillerne tituleres med et 

”Hr.” og deres efternavn, og man skrev ”De” ved henvendelse til medlemmerne. Senere blev det 

fornavn + efternavn, og fra 2018 er man blot ”en grundejer”, ”en beboer” eller ”et medlem”. 

 

Grundejerforeningens formænd 
 

Søren Stamp NV 29 Juni 77 – Sept. 78 

Kim Melgaard NV16 Sept. 78 – Okt. 78 (konst.) 

Knud Andersen SV 23 Okt. 78 – Okt. 80 

Tom Max Hansen NV 30 Okt. 80 – Feb. 83 

Henning Kristensen NV 20 Feb. 83 – Feb. 84 

Søren Torp Petersen SV 24 Feb. 84 – Feb. 87 

Poul Mortensen NV 17 Feb. 87 – Feb. 90 

Ingen firmand  Fer. 80 – Feb. 16 

Flemming Ahrenkiel HV 5 Feb.16 – 
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I august 1978 udtrådte Per Nordlund og i september både Søren Stamp og Jørgen Rasch af 

bestyrelsen, hvorefter Leif Alring indsuppleredes. 

Tilbage var således kun 3 medlemmer: Jesper Poulsen, Kim Meldgaard, der konstitueredes som 

ny formand, og Leif Alring. Samtidig med, at der var nok at se til i bl.a. beplantningsudvalget, 

fællesarealudvalget og det særlige udvalg til modtagelse af det store fællesareal. I forbindelse 

med sidstnævnte havde bestyrelsen allieret sig med advokat Klaus Lunøe, SV 37, og til den 

ordinære generalforsamling d. 9. oktober 1978 opstillet ham som formandskandidat. Som øvrige 

medlemmer foreslog man Kim og Leif samt Knud Andersen, SV 23 og Ole Schmidt, SV 28. Jesper 

Poulsen udtrådte i forbindelse med generalforsamlingen. 

Men forsamlingen ville det anderledes: Den valgte Knud til formand og Leif Christensen, NV 33, 

Flemming Ahrenkiel, HV 5, Erik Christensen, HV 11 og Jørgen Nyborg, HV 7 som øvrige 

medlemmer. Flemming blev udpeget som kasserer – et hverv, som han har beklædt lige siden, 

d.v.s. i over 42 år. Bestyrelser kommer og går; men Flemming Ahrenkiel består! 

 

Grundejerforeningens kasserere 
 

Jørgen Kauffeldt NV 38 Juni 77 – Dec. 77 

Kim Meldgaard NV 16 Dec. 77 – Okt. 78 

Flemming Ahrenkiel HV 5 Okt. 78 – 

 

Herefter kom der mere kontinuitet over bestyrelsen – forstået på den måde, at det derefter var 

sjældent, at et valgt medlem udtrådte i utide. Fra og med 2006 ligger Indkaldelser og referater af 

de afholdte generalforsamlinger på foreningens hjemmeside. 

Det er meget forskelligt, hvor meget de enkelte medlemmer møder op eller lader sig repræsentere 

ved fuldmagt på de enkelte generalforsamlinger. Medlemmerne kan siges at falde i 3 grupper: 

medlemmer, som (næsten) altid kommer, medlemmer, som aldrig kommer, og så en 

midtergruppe, der kun møder op, når der er store sager på dagsordenen. 

 

Blandt sådanne store sager kan nævnes 
 

1. Beplantning 2. Fællesareal 3. TV-modtagelse 1 

4. Tagsag 1 5. Vejsag 1 6. TV-modtagelse 2 

7. Tagsag 2 8. Vejsag 2  

 

Se redegørelse nedenfor om hver enkelt af disse sager. 

 

1. Beplantning, skovtrappe og -skrænt 
 
Beplantning af fællesarealerne blev ledet af Jesper Poulsen NV 26 og Knud Andersen SV 23 
med det resultat – men i forvokset udgave – man stadigvæk kan se den dag i dag. Dog kunne 
man ikke gå i gang med det store fællesareal nordvest for husene, jf. nedenfor. På 
generalforsamlingen d. 9. oktober 1978 bemyndigedes bestyrelsen til at hyre en gartner til at 
forestå vedligeholdelsen af fællesarealerne. En sådan ordning med skiftende leverandører har vi 
haft lige siden, og fra 1980 har gartneren også taget sig af snerydningen på vores veje. 
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Skråning bag NV 22, april 1977. Foto: SD Skråning bag NV 22 juli 1977. Foto: SD 

 

Et særligt fællesareal udgjorde skråningen bag husene i skovrækken. Her måtte indflytterne i 
Blok 11 og 12 affinde sig med, at skråningen i forhold til på indflytningstidspunktet blev gjort 
dobbelt så høj, ved at H&S deponerede en del overskudsjord her. Forholdet diskuteredes på en 
ekstraordinær generalforsamling d. 31. marts 1979. I referatet hedder det bl.a., at bestyrelsen 
har været i kontakt med både H&S og kommunen, men at H&S ikke var villig til at fjerne jorden, 
og at kommunen havde ment, at skræntens udformning ikke strider mod gældende regler. 
 
Når dette bringes frem her, er det for at konstatere, at det er i denne forhandling, at kommunen i 
brev af 2. januar 1979 har forlangt et 6 m bredt bælte af roser og andre færdselshæmmende 
planter langs skrænttoppen for at tvinge den gående færdsel langs skoven så langt tilbage, at 
indblik i haverne bliver umuliggjort.  
 
Det er ligeledes efter krav fra kommunen, at adgangen til skovtrappen skulle forløbe ad en 20 m 
lang hulvej fra stien mellem blokkene [mellem NV 18 og SV 48] og til en trappe, blot ca. 2 m fra 
skoven. I 1986 kom der belysning langs stien frem til trappen. Belysningen oppe i skoven kom 
først i 1992 ved kommunens foranstaltning. Så indtil da måtte man i den mørke tid famle sig 
frem eller medbringe en lommelygte fra busstoppestedet til skovtrappen!   
 
Men stadigvæk var skråningen jo fællesareal, og foreningen etablerede da også en beplantning 
ud for hvert hus med ét fyrretræ, tre dronningebuske, tre vilde roser og noget bunddække i form 
af cotoneaster. Dronningebuskene voksede hurtigt og kvalte snart bunddækket, men ikke 
ukrudtet – og der var jo ikke andre end grundejerne med skel mod skråningsfoden til at luge! 
 
I 1999 ”forærede” man skovskrænten til de respektive grundejere: ”Da det er dem, der til dagligt 
kigger på den, blev det vedtaget at give dem en midlertidig brugs- og rådighedsret over 
skråningen…Det er op til den enkelte grundejer selv at bestemme, hvad man ønsker at plante. 
Der var ligeledes enighed om, at der kunne indhegnes med dyrehegn i passende højde”. I 
teksten er det underforstået, at det så også er op til grundejerne at luge på skråningen! 
 
Det er flere gange – men forgæves – forsøgt at få skovvæsenet til at styne træerne i Breelte 
Skov. 
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Skovskrænt NV 24 og 22, maj 2020. Foto SD 

 

2. Fællesarealudvalg og Modtagelsesudvalg 
 
Mens Beplantningsudvalget tog sig af at få tilplantet fællesarealerne, tog Fællesarealudvalget 
sig af andre forhold, såsom hegnsspørgsmål, indretning af de åbne arealer og tilsyn med H&S’ 
etablering af disse.  
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Svævebanen. Til venstre ca. 1983. Foto KM. 
Herover en voksen på afveje 2008. Foto SD 
 
Banen blev senere nedlagt, den var blevet slidt 
og for farlig 
 

 
Desværre kunne tankerne ikke umiddelbart realiseres, idet området led af manglende afvanding. 
Dette forhindrede dog ikke børnene fra at tage det i brug til kælkebakke i vinteren 1977/78. Og 
heller ikke, at man afholdt Sankt Hansfest på arealet fra og med 1978. 
 
På generalforsamlingen d. 9. oktober 1978 konstateredes, at fællesarealerne led af over 100 
mangler. Særligt drøftedes problemerne med afvandingen og det vedtoges at pålægge 
bestyrelsen ”at afvise at modtage skøde på fællesarealerne, førend der foreligger tegninger fra 
H&S, godkendt af kommunen, og før fællesarealerne skønnes mangelfri af bestyrelsen og 
modtagelsesudvalget”. Efter et hårdt pres fra H&S og trussel om en retssag accepterede 
bestyrelsen dog – med alle forbehold – at tage endeligt skøde på fællesarealerne d. 2. juli 1981. 
 
I praksis valgte bestyrelsen selv at fungere som modtagelsesudvalg. Og det blev en langvarig 
sag, som kort fortalt indebar, at bestyrelsen begærede områdets afvanding vurderet ved en 
syns- og skønsforretning. Denne gennemførtes d. 2. november 1981 og gav foreningen 
medhold. Først i årsberetningen for 1983 kunne man konstatere, at ”den igennem mange år 
diskuterede dræning af området blev færdiggjort i det tidlige forår 1983”. 
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Rutsjebanen løb ned ad en skråning, men 
havde den ulempe, at der kunne samle sig 
vand i bunden, så mange børn har fået våde 
numser af at benytte den! Foto SD 2008. Det oprindelige klatrestativ. Foto KM 2006. 

 

 
Det samlede anlæg skråner ned mod SV 28 og 
kunne også udnyttes som kælkebakke. Det er 
ikke mange grundejerforeninger, der kan prale 
af at have en kælkebakke. Men det kan vi.  

 
Der blev også etableret et lille tingsted rundt 
om et dengang mellemstort træ, lige øst for 
Breelte Skov. Foto 2020 SD.  
Indsat: Vippeflyvemaskinen. Foto SD 2010. 

 
I 2009 ønskede kommunen at nedgrave et regnvandsudligningsbassin (se evt. nærmere i 
indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling d. 26. august 2008) på fællesarealet ud mod 
Ådalsvej. Formålet var at aflaste Donse Å, mens det ikke ville få nogen betydning for 
afvandingen af vores område. Se foto nedenfor. Men det endte med at ”digekronen” omkring 
bålpladsen blev forhøjet et par meter, hvorved kælkebakken blev endnu bedre. Det oprindelige 
legepladsudstyr blev udskiftet til det nuværende i 2010. 
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3. TV-modtagelse 1 
 
Som nævnt i Kapitel 2 var bebyggelsen fra starten forsynet med et fællesantenneanlæg med en 
mast med antenner for modtagelse af de dengang tre eksisterende kanaler: DR, SVT1 og SVT2. 
Endvidere antenne til modtagelse af FM-radio. Masten var placeret oven på skrænten ud for SV 
13. Selv om man ikke kaldte det sådan, var det et kabel-TV anlæg, idet der fra masten var ført 
kabler ud til hvert enkelt hus. 
 
I 1981 begyndte der at komme satellit-TV, og i 1985 hybridnettet. Op gennem 80’erne 
diskuteredes på de ordinære generalforsamlinger, om det var noget for os, men hver gang 
valgte man at se tiden an. 
 
Den afventende holdning fortsatte til 1988, hvor Danmark ville få endnu en landsdækkende 
public servicekanal: TV 2, som skulle gå i luften 1. oktober 1988. Den var foreningen forpligtet til 
at levere. På en ekstraordinær generalforsamling med 93 huse repræsenteret d. 15. juni 1988 
havde bestyrelsen fremlagt 4 forslag med til hørende prisoverslag: 
 

1. ny antenne på den eksisterende mast til modtagelse af TV 2 
2. do. + 1 parabolantenne 
3. do. + 2 parabolantenner 
4. tilslutning til hybridnettet, hvor KTAS kunne tilbyde 24 kanaler 

 
I Forslag 1-3 ville vi fortsat kunne udnytte det eksisterende fordelingsnet til de enkelte huse, 
mens forslag 4 indebar, at der skulle etableres et helt nyt kabelnet. Ved 3 afstemninger 
forkastedes forslag 2-4.  
 
Tilbage stod det derfor for bestyrelsen at få realiseret forslag 1. Men mange andre skulle også 
have TV 2, og der var en lang kø hos vort faste antennefirma, så det endte med, at bestyrelsen 
accepterede et tilbud fra Finvik A/S om gratis at levere, opsætte og overdrage en TV 2 
modtageinstallation mod at få lov til at installere en parabol til modtagelse af TV 3, som så ville 
blive leveret til de huse, der måtte være interesseret heri mod en oprettelses- og en månedlig 
afgift, opkrævet direkte fra den enkelte husstand. De nye installationer sattes i drift i januar 
1989. Indtil da måtte man forsøge at modtage TV 2 (Ulla Terkelsen & Co.) med en hjemmelavet 
stueantenne, f.eks. en renseribøjle! 
 
Denne signalforsyning fortsatte til 1994, hvor bestyrelsen konstaterede, at anlægget var 
nedslidt, og foreslog, at man bad KTAS om at renovere det og pr. 1. december 1994 tilslutte det 
til KTAS’ kabel-tv. På den ordinære generalforsamling d. 23. februar 1994, hvor 69 grundejere 
var repræsenteret, blev forslaget vedtaget. Investeringen ville være 242.000 kr., som blev 
finansieret ved et éngangs ekstrakontingent på 2915 kr. til opkrævning i 1994. Til gengæld er 
det færdige anlæg grundejerforeningens ejendom. 
 
Men hvor driftsudgifterne til det gamle anlæg var ca. 30.000 kr. pr. år, måtte vi fra 1996 regne 
med en udgift, der var godt 100.000 kr.pr. år højere – især i form af signalleveringen fra KTAS. 
Dette nødvendiggjorde en varig forhøjelse af kontingentet til foreningen til 2500 kr./år i 1996. 
 
Det viste sig under arbejdet, at den gamle ledningsføring ikke længere var brugbar, så i 
realiteten fik vi et helt nyt kabel-tv anlæg. Nogle stedet med en ændret indføring via et 
aluminiumsrør under terrassefacaden i de enkelte huse. Derfor sidder der i visse huse et 
gammelt antennestik, som ikke længere afgiver noget signal. 
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4. Tagsag 1 
 
Allerede i 1984 – altså inden for den 10 års garanti, der var givet af Hotaco (jf. boks i Kapitel 2) – 
begyndte der rundt om at opstå skader fra vand, der var trængt ned fra taget. Emnet var 
genstand for en ekstraordinær generalforsamling d. 1. oktober 1985 med 41 parceller 
repræsenteret, der dog konkluderer, at det ikke er en sag for grundejerforeningen kollektivt på 
samtlige grundejeres vegne at gøre krav gældende over for de ansvarlige byggefirmaer vedr. 
bebyggelsens tage. Men samtidig gav formanden tilsagn om, at bestyrelsen vil undersøge, hvad 
vi kan gøre i anledning af, at 10-års garantien udløber.  
 
I 1987 var problemerne blevet meget større, og f. eks. NV 20-28 + 38 gik i foråret sammen om 
en fælles entreprise med erstatning af tagpappet med en plastfolie: sarnafil, på hvilken der 
kunne ydes en 15 års garanti.  
 
Sideløbende havde bestyrelsen hyret COWI til at vurdere 5 konkrete forslag. Et af dem indebar, 
at blev etableret et fald på taget, hvilket igen ville nødvendiggøre, at sternkanten skulle forhøjes 
med ca. 30 cm. Da dette ville være i strid med deklarationens § 2, ville det kræve kommunens 
dispensation. På en ekstraordinær generalforsamling d. 16. juni 1987 med 72 huse 
repræsenteret støttede man denne løsning, men den måtte opgives, idet kommunen d. 17. 
august 1987 meddelte afslag til dispensation. Det var herefter op til hver enkelt grundejer at 
finde en løsning, evt. sammen med naboerne. 

 

 
Da hvert enkelt grundejer selv skulle finde en løsning, så nogle af vores tage så forskellige ud, 
da Krak foretog luftfotografering: https://map.krak.dk/?c=55.900477,12.486809&z=19&l=aerial  
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5. Vejsag 1 
 
I beretningen til den ordinære generalforsamling d. 26. februar 1996 konstaterede bestyrelsen, 
at vor asfalterede veje efterhånden var blevet stærkt nedslidte med revnedannelse og 
vandnedtrængning til følge. Man havde derfor indhentet et tilbud fra Superfos Construction a/s 
på et nyt asfaltslidlag samt opretning af fortove m.m. på 625.000 kr. Dette regnedes finansieret 
dels af foreningens formue, dels via et éngangs ekstrakontingent på 3500 kr. til opkrævning i 
1996. Generalforsamlingen tiltrådte dette forslag med 39 stemmer for, 5 imod. 
 
Arbejdet blev udført i august-september 1996. Desværre viste det sig, at der hurtigt opstod nye 
revner. Superfos søgte at afbøde dette ved båndforsegling i december 1996, hvorved vejene 
kom til at se ud som på billedet herunder: 

 

 
Forseglede revner i asfalt. Foto: 2004 KM 

 
Det var jo ikke lige det, vi havde drømt om, og bestyrelsen søgte ekstern bistand fra Vejteknisk 
Institut og senere også fra COWI, som udtalte: ”Det er vort skøn, at entreprenøren ikke i 
tilstrækkelig grad har levet op til sit professionelle ansvar”. Men det hele løb ud i sandet. I 
årsberetningen for 1999 konkluderede bestyrelsen, at vi næppe ville få medhold ved en syns- og 
skønssag. Så vi måtte leve med ovenstående grimme resultat i 23 år, se Vejsag 2. Superfos 
Construction blev i 1999 overtaget af NCC, jf. 3.2). 
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6. TV-modtagelse 2 
 
Det nye fællesantenneanlæg er fortsat i brug. I 1996 kostede signalleverancen ca. 103.000 kr., 
men dette beløb var i 1999 vokset til ca. 216.000 kr. Og samtidig var KTAS blevet til Tele 
Danmark og fra 2000 TDC, og man var begyndt at tilbyde TV-abonnenterne at kunne vælge 
mellem den Store, som vi alle fik, en Mellem og den Lille Pakke af programmer. Alt det førte til, 
at man på den ordinære generalforsamling d. 23. februar 2000 vedtog at bede bestyrelsen 
sørge for, at signalleveringen fremover blev opkrævet af hver enkelt parcel, som så også kunne 
vælge, hvilken pakke man ville have. 
 
Fra 2005 kunne man også få internet (Webspeed) via fællesantenneanlægget. I 2017 blev 
systemet opgraderet, så det blev klargjort til hurtigt bredbånd (300/60 Mb og op til 500/60Mb for 
udvalgte matrikler) samt forberedt til og gjort kompatibelt med Docsis 3,1 som forbedrede vores 
TV-signal.  

 

7. Tagsag 2 
 
På den ordinære generalforsamling d. 21. februar 2001 oplyste Søren Rasmussen, SV 34, at 
”han lige var flyttet ind og havde konstateret, at taget er utæt. Som entreprenør havde han 
arbejdet lidt på en løsning for at få lagt ”rigtige” tage [med rejsning] på husene” og cirkulerede 
nogle skitser rundt i forsamlingen. Oplægget blev modtaget med en vis interesse, og der 
nedsattes en arbejdsgruppe bestående af Flemming Ahrenkiel, HV 5, Hans Ulrik Clausen, NV 
51 og Søren Rasmussen til at se på mulighederne. 
 
På generalforsamlingen i 2002 præsenteredes nogle skitseprojekter, og et rundspørge samme 
efterår viste, at 71% af grundejerne ikke havde noget imod, at man gik videre til 
detailprojektering. Bestyrelsen gav herefter grønt lys mod, at det skete uden udgifter og uden 
forpligtelse for foreningen.  
 
Søren Rasmussen havde et tæt samarbejde med BB Tegnestuen/Flemming Behnke, Rungsted 
Havn 28 i forbindelse med tagsagen. Og i februar 2004 forelå der nogle skitser, og man bad 
grundejerne om at forholde sig til et antal forskellige udformninger, men glemte at give den 
svarmulighed: at man ikke var interesseret i nogen af dem. På generalforsamlingen d. 25. 
februar 2004 med 42 parceller repræsenteret udspandt der sig en livlig, men også kritisk 
diskussion, og dirigenten loddede stemninger derhen, at der var behov for en vejledende 
afstemning om, hvorvidt det overhovedet var noget for medlemmerne at få renoveret tagene for 
200.000 – 300.000 kr. 40 grundejere stemte for at stoppe projektet, 1 imod og 1 undlod at 
stemme. Projektet blev hermed droppet. 
 
Flemming Ahrenkiel skriver: ” Da foreningen droppede projektet, krævede tegnestuen erstatning 
af Søren for udført arbejde (tegninger, modeller etc.). Det afviste Søren, og han og hans advokat 
meddelte os og BB Tegnestuen, at det var grundejerforeningen, der skulle betale! Det afviste 
jeg. Resultatet blev at BB Tegnestuen og dens advokat rejste en erstatningssag ved retten mod 
både Søren Rasmussen og foreningen (én samlet sag). 
 
Jeg afleverede et svarskrift til retten (med et læs bilag!) og til Sørens advokat, der 
dokumenterede, at det var Sørens projekt, og at foreningen fra begyndelsen havde 
understreget, at vi ikke på nogen måde var økonomisk forpligtiget. Sørens advokat trak 
følehornene til sig og opgav kravet mod foreningen! 
  
Enden på historien blev (langt om længe), at BB Tegnestuen frafaldt sagen mod foreningen. 
Men det var en sej omgang, inden vi nåede så langt”. 
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Nogle af skitserne var lagt ud på 
foreningens daværende hjemmeside. 
Kim Melgaard, NV 16 har gemt et par 
downloads. Øverst én mulig løsning 
med saddeltag i skifer for HV 39 og 41 
(delvis skjult bag carporten til SV 6). 
 
Til venstre samme slags tag for en 
blok med 5 et-planshuse (SV 18-26), 
men andre blokke med et ulige antal 
huse vil få samme problem: at et af 
endehusene får et lavere tag over 
bryggersfløjen end de andre. Ikke 
kønt! Løsningen kræver i øvrigt, at der 
ledes tagvand ned i baghaven.  

Der var ingen skitser for blok 11, 12 og 13 med det særlige problem, at husene ligger indbyrdes 
forskudt i højden. Man kan vel roligt sige, at bebyggelsen ikke egner sig for en ombygning til 
tage med rejsning. Eller som Kim Meldgaard udtrykte det: ”Hvis man gerne vil have et hus med 
tag med rejsning, hvorfor køber man så et med fladt tag?!” 
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Som tidligere nævnt ønskede Hørsholm Kommune i 2009 at etablere et regnvandsbassin,  
gravet ned under vort fællesareal ud mod Ådalsvej, bestående af to store rør. Foto KM  2009. 

 

8. Vejsag 2 
 
I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling d. 19. februar 2012 konstaterede bestyrelsen, 
at vore veje, som sidst var blevet renoveret i 1996, var i forholdsvis god stand, bortset fra 
Holmevænget, ”hvor en kraftig renovering er påkrævet snarest. For at spare omkostninger 
foreslås det at gennemføre en samlet renovering [af alle veje]”. Det skønnedes, at der kunne 
gennemføres et projekt inden for en ramme på 2 mio. kr., som i givet fald skulle finansieres via 
enten en éngangs kontingentforhøjelse eller via to halvt så store rater fordelt over to år. 
 
47 parceller + 16 fuldmagter var repræsenteret på generalforsamlingen. Forsamlingen var af 
den opfattelse, at det ikke kunne være rigtigt, at de nuværende beboere skulll betale det hele ad 
én eller to gange, og da det yderligere kom frem, at vejene nok kunne holde 5 år endnu, 
besluttedes det, at bede bestyrelsen om at udarbejde et forslag til en opsparingsordning, så 
renoveringen først blev foretaget, når der er penge til det. 
 
I overensstemmelse hermed fremlagde bestyrelsen på generalforsamlingen d. 27. februar 2013 
et forslag til en 5-årig opsparing med 10 halvårlige rater à 1600 kr. gældende i årene 2013-17. 
Dette forslag blev vedtaget, og ved udgangen af 2017 var der opsparet 2.016.000 kr. 
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Til generalforsamlingen d. 28. februar 2018 havde bestyrelsen allieret sig med det rådgivende 
ingeniørfirma Hartvig Consult, hvis indehaver Peter Hartvig præsenterede 3 forskellige 
løsningsmuligheder: 
 

1. renovering af asfaltarealerne Anslået pris: 2.676.308 kr. inkl. moms 
2. do. + renovering af fortove Anslået pris: 4.596.653 kr. inkl. moms 
3. do. + renovering af de flisebelagte 

parkeringsarealer 
Anslået pris: 5.022.903 kr. inkl. moms 

 
På grundlag heraf foreslog bestyrelsen, at vi valgte Løsning 3, subsidiært Løsning 2 og mest 
subsidiært Løsning 1. Da der ikke var penge nok, forslog bestyrelsen, at der blev optaget et 
fælleslån over 15 år i Danske Bank på 3 mio. kr. Begge forslag blev vedtaget af 
generalforsamlingen med 35 stemmer for, 5 imod og 2 stemte ikke. Herved bortfaldt 
Løsningerne 2 og 1. På en ekstraordinær generalforsamling d. 29. august 2018 med 61 
parceller repræsenteret fik bestyrelsen mandat til at forhøje lånerammen til 3,5 mio. kr. 
 

 
Asfaltudlægger ud for NV 22. Foto SD 2019. 

 
Flisearbejdet blev lagt i hænderne på P.P. brolægning a-s, mens asfaltentreprisen gik til Gundsø 
Entreprenør Forretning A/S i underentreprise. Arbejdet blev planlagt til opstart i september 2018, 
men på grund en restance på fliseleveringen, kom det først i gang i november 2018. Frem til 
medio maj 2019 gennemførtes flisearbejdet, hvorefter asfaltarbejdet gik i gang, og d. 20. juni 
2019 holdtes afleveringsforretning. Som man kan se, fyldtes der asfalt på op til flisernes 
overkant. Der er således ingen rendesten.  
 
Den samlede udgift blev 5.351.288 kr., og fælleslånet blev dermed på 3.335.288 kr., svarende til 
26.471 kr. pr. parcel, som man enten kunne betale kontant eller over 15 år. 46 grundejere valgte 
at betale kontant med det samme. De øvrige 80 gik ind i låneordningen. 
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4. Omgivelser 

 
Luftfoto af Nordforbrænding ca. 1987. Som man kan se, var anlægget langt mindre end i dag. i  
 
Billedet viser også det meste af Nygårdsvængerne. Øverst Helsingørmotorvejen og 
byggepladsen for Digital (senere Velux A/S) og til højre bebyggelsen Christianshusvej. På 
østsiden af Holmevej, over for SV 1-9 ses Hillestrøm Smede & VVS i et gulgrønt bølgeblikskur; 
dette firma er senere flyttet til Ved Klædebo 10, og skuret er fjernet til fordel for først 
Reklamehuset, i dag for RC-netbutik m.fl. firmaer. Et tilsvarende mørkegrønt blikskur til højre i 
billedet er senere erstattet af Air Fröhlich i en nyopført bygning. Huset bag den orange skraldebil 
rummede Jørn Hansens Maskinfabrik, men nedbrændte i 2014 4.1), og er ikke genopført. Villaen 
nederst var først tjenestebolig for Nordforbrændings driftsleder, senere firmaets kontor, indtil 
man flyttede over i bygningen nederst til højre på Savsvinget 2, og villaen er senere nedrevet. 
Billedet stammer fra en brochure: Røggasrensning på forbrændingsanlæg, udstedt af Fläkt 
Danmark A/S – et datterselskab af Svenska Fläktfabriken; i dag del af General Electric Power. 
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Breelte Skov 

Billedet overfor viser også Breelte Skov, der – uanset om man kører ind i vores bebyggelse ad 

Nygårdsvænget eller ad Skovlyvænget – står som et majestætisk bagtæppe til bebyggelsen. 

Smukkest i maj og oktober, men fint grøn i månederne derimellem. Til gengæld skygger den om 

eftermiddagen for de nærmeste huse. Om vinteren formår solen derimod at trænge igennem 

mellem de nøgne træer, og den flade sol afslører så, at det er tid til at pudse vinduerne mod vest 

og at støve af inde i huset.  

Indtil ca. 1995 var skoven hjemsted for en koloni af larmende råger. Men de forsvandt heldigvis. 

Skoven hører under Kronborg Skovdistrikt, som kalder den Bredelte Skov. På distriktets 

hjemmeside kan man se, at den har et samlet areal på 3,1 ha [=hektar], måske inkl. vejarealet for 

Usserød Kongevej, der deler den i to nogenlunde lige store dele. 

Søger man på Google efter Danmarks mindste skov, får man udpeget Nøffelskoven ved 

Sønderborg, som dog angives at have en størrelse på 6 ha – altså næsten det dobbelte af Breelte 

Skov 4.2). Så måske er vores skov eller de to halvdele af den hver for sig Danmarks mindste. 

 

Byplanvedtægt nr. 16 

Som nævnt i Kapitel 1 er Nygårdsvængerne ikke omfattet af hverken en byplanvedtægt eller en 

lokalplan. Derimod er hele området øst for Holmevej, syd for Ådalsvej, vest for Møllevej og 

Kokkedalsvej (inkl. Den tidligere Lægebolig, se nedenfor), nordøst for Usserød Kongevej og 

sydøst for Breelte Skov og sydøst for vores område omfattet af ”Partiel Byplan nr. 16 af 3. maj 

1966 for et område omkring Usserød Å syd for Aadalsvej” 4.3). Langt størstedelen af det omfattede 

område er udlagt til erhvervsformål og til en Forbrændingsanstalt & Fjernvarmecentral samt et 

Rensningsanlæg. Alle matrikler – på nær en enkelt, se nedenfor – er eller har været taget i brug. 

Hvis vi går en tur i området mod uret og begynder syd for Breelte Skov, har vi på billedet herunder 

øverst til venstre NV 36 og 38 og i midten NV 37. 

Nederst det gamle stuehus til Nygård (Kærvej 
36) og til højre derfor Kærvej 34, der nu er 
domicil for Skou Gruppen A/S i den 
særprægede bygning. Gruppen overtog i 
2005 Tømrer- og snedker-firmaet Jens Venø 
Nielsen, som har ligget på samme grund 
siden 1977. Sådanne firmaer har som 
biprodukt en masse spåner og savsmuld, og 
der et almindelig skik og brug at brænde og 
få varme af dette affald. Den røde skorsten 
for fyret kom til i sommeren1977.  
 
Rygtet vil vide, at det var derfor Jørgen 
Kauffeldt, NV 38 flyttede i december 1977, jf. 
Kapitel 3. Grundejerforeningen har dog straks 
søgt af afskærme med fyrretræer. 

 
Kilde: www.dingeo.dk 
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Fortsætter man mod syd ad Kærvej, kommer man til en stor gitterlåge, der skal forhindre 

automobilkørsel fra Kærvej gennem Holmetoften til Usserød Kongevej. Bag lågen findes bl.a. 

nogle bygninger, der tidligere rummede Usserød Bryggeri, se boks. 

Usserød Bryggeri  
 
fungerede i perioden 1859-1993. Det blev etableret i 1859 i området 
mellem Usserød Kongevej og Kærvej. Området blev valgt på grund af 
dets vandrigdom og består af flere forskelligartede bygninger udlagt på 
begge sider af Holmetoften. To store bygninger, bryghuset og 
mosteriet, i gule mursten dominerer, sammen med skorstenen fra 
mosteriet. Disse bygninger er erklæret bevaringsværdige. 

Derudover findes to karaktergivende træbygninger, et lille rødmalet 
vandværk med afvalmet tag, og en lille gul kirkelignende bygning, der 
har været brugt som søndagsskole for kvarterets børn. Bryggeriet 
bryggede både pilsner-, lager- og hvidtøl, men specialiserede sig også 
i produktion af æblemost frem til 1993. KM: ”Usserød Bryggeri 
samlede igennem mange år nedfaldne æbler fra et meget stort 
lokalområde. De havde store betonkar, der om efteråret var fyldt med 
nedfaldsæbler. Folk kunne selv komme og få dem vejet og afleveret til 
most. Betalingen foregik ved at folk fik frisk æblemost på flasker for 
det, de afleverede efter et ukendt forholdstal”.  

I 1970 stoppede produktionen af øl, og man gik over til at få øllet 
brygget hos Harboes Bryggeri i Skælskør. I dag er kæmpelastbiler 
med anhængere almindelige, men i 70’erne var Usserød Bryggeris 
lastvogn en af de største, man kunne møde i byen. I 1989 købte man 
bryggeriet Lolland-Falster Bryghus, og bryggede derfra øl med 
Usserød-etiketter. I 1993 lukkede bryggeriet dog helt, og bygningerne 
overgik til anden anvendelse. Se i øvrigt 4.4) – 4.6). 

 
Spøjs etiket 4.6) 

 

Går man videre ad Kærvej, kommer man snart til det store hus Plejehuset på Kærvej 8. Huset er 

opført i 1818 og er erklæret bevaringsværdigt 4.7). Det ejes nu af Kærvej Ejendomsinvest A/S 4.8). 

 

Det er opført til de børn, der 
arbejdede i Den Militære 
Klædefabrik, og har derfor 
lokalhistorisk betydning.  
 
”Huset er opført i mursten 
med pudsede gulkalkede 
facader, og med halvvalmet 
tag lagt med røde vingetegl 
og opskalkning. Vinduerne 
er originale. Huset har en flot 
beliggenhed på grunden 
med træer og en bølgende 
plæne foran” 4.7).  

Den nævnte plæne ligger på Kærvej 4 og er den eneste ubebyggede grund i erhvervsområdet. 
Den ejes ligeledes af Kærvej Ejendomsinvest. Selv om jeg [SD] aldrig har set den blive slået, 
ser den pæn og velholdt ud.                                                                                    Foto 2020 SD 
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Over for plænen og op til begyndelsen af Kærvej ligger det altdominerende bygningskompleks i 

vores nærhed og samtidig den for os vigtigste af vore nabobygninger: Norfors – tidligere 

Nordforbrænding – og endnu tidligere Hørsholm Forbrændingsanstalt og Fjernvarmecentral. Idet 

der er her, vi får vores affald forbrændt, og her fra vi får leveret vores varme. 

 

Hørsholm Forbrændingsanstalt og Fjernvarmecentral  
 
Det begyndte i det små: I januar 1965 enedes 4.9) Søllerød og Hørsholm kommunalbestyrelser 
med sognerådene for Karlebo, Lillerød og Blovstrød om at opføre en kombineret 
forbrændingsanstalt og fjernvarmecentral på ejendommen matr. 16 a Usserød By, Hørsholm 
Sogn. De 5 kommuner/sogneråd forpligtede sig til at levere deres dagrenovation, indsamlet i 
papirsække, til anlægget, mens Hørsholm Kommune alene skulle stå for afsætningen af 
overskudsvarmen. 
 
I overensstemmelse hermed kunne man d. 4. juni 1969 indvi et forbrændingsanlæg med to ovne 
à 3 ton affald pr. time og en oliefyret fjernvarmecentral. De to enheder var forbundet til hver sin 
60 m høje, sortmalede, 6-kantede skorsten i midten af det samlede anlæg. Det oprindelige 
anlæg var tegnet af arkitekterne Gunnar Jensen og Finn Monies (1921 – 2012). Det er 
bevaringsværdigt 4.10). 
  

 
Sådan så anlægget ud fra 1969 til 1986 set fra NV 22. Indtil ca. 1985 kørte forbrændinganlæget 
diskontinuerligt 4.11), og den store røgfane kan skyldes en opstart af en ovn eller en kedel. 
Fjernvarmecentralen er skjult, og den ene af de to skorstene dækker for den anden. 
”Betonklodsen” er den gamle affaldssilo. Bemærk også, at der løb højspændingsledninger hen 
over området. Foto SD 1978. 

 

Ved vurdering af røggenen må det erindres, at anlægget blev sat i drift fire år før vedtagelsen af 

den første danske lov om miljøbeskyttelse og godt fem år, før loven trådte i kraft d. 1. oktober 

1974. Der var slet ikke det formaliserede godkendelses- og tilsynssystem, vi kender i dag. Og for 

resten heller ikke den store opmærksomhed på genbrug og genanvendelse. 

Ved kommunalreformen i 1970 indlemmedes halvdelen af Blovstrød Sogn i Hørsholm Kommune, 

mens den anden halvdel sammen med Allerød og Lillerød Sogne blev til Allerød Kommune. 

Ejerkredsen var derefter Søllerød, Hørsholm, Karlebo og Allerød Kommuner. 
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Nordforbrænding 
 
I 1972 4.12) ændredes navnet til Nordforbrænding, og fjernvarmeleverancen udbyggedes, bl.a. til 
vores bebyggelse og til dele af Karlebo Kommune. I 1993 4.12) anlagdes en transmissionsledning 
op til Helsingør og Hornbæk, således at Nordforbrænding om sommeren kan afsætte hele sin 
varmeproduktion og om vinteren få varme den anden vej fra Helsingør Kraftvarmeværk 
 
I årene 1986-89 renoveredes de to gamle ovne og en tredje af samme kapacitet blev tilføjet. 
Samtidig udskiftedes de to gamle skorstene med den nuværende 100 m høje iøjnefaldende 
skorsten, og røggasrensningen opgraderedes af Fläkt. Den nye affaldssilo med skrå transportør 
til den gamle silo er ligeledes fra 1993 4.12). 
 

 
På dette billede fra 1986 mangler den nye skorsten endnu bemalingen på toppen, men man er 
klar til at fjerne de to gamle skorstene. Højspændingsledningen ses fortsat. Foto KM 

 

I 1993 overtog Poul Nyrup Rasmussen statsministerposten, og nok så væsentligt gik 

Miljøministeriet og i 1994 også Energiministeriet til Svend Auken. Han huskes for bl.a. at have 

iværksat en række initiativer inden for genbrug og genanvendelse på bekostning af forbrænding 

og deponering. Men initiativerne kunne dog ikke opveje, at mængden til forbrænding blev ved med 

at stige på grund af tidens brug- og-smid-væk-tendens. Indtil for nylig har disse særskilte 

indsamlingsordninger i Hørsholm Kommune dog kun bestået i nogle bringeordninger: Papir og 

glas til kuber, pap, storskrald og haveaffald til containerpladser, hvoraf den første i mange år lå 

lige syd for det oprindelige forbrændingsanlæg, og den anden og nuværende siden ca. 2000 ved 

Kokkedal Vandtårn. Først i 2020 fik vi henteordninger med tilhørende sorte affaldsbeholdere. 

I 1980’erne var landbrugets produktion og udbringning af gylle blevet et stort miljøproblem, og de 

første gård- og fælles biogasanlæg blev oprettet. Gassen er en blanding af CO2 og brændbar 

methan (CH4). Omkring 1990 opstod tanken om at blande den organiske del af dagrenovationen i 

gyllen for også at få biogas ud af den. 
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Da forbrænding af affald 
regnes for bortskaffelse og 
er afgiftsbelagt, mens 
biogasproduktion anses for 
afgiftsfri nyttiggørelse, 
dristede Helsingør og 
Fredensborg-Humlebæk 
Kommuner sig til i 1988 at 
stifte og i 1991 at idriftsætte 
Nordsjællands 
Biogasanlæg I/S i Helsingør 
til behandling alene af 
kildesorteret organisk 
dagrenovation.  

Kilde: https://www.lokalavisen.dk/migration/2011-12-20/-Gassen-er-g%C3%A5et-af-
bioanl%C3%A6gget-1961773.html  

 

Man inviterede de fire Nordforbrændingskommuner til også at levere den organiske del af deres 

dagrenovation til anlægget. Det betød, at vi alle skulle have endnu et affaldsstativ, nu med grønt 

låg, til en pris af 600 kr. opkrævet med ejendomsskatten for 1992. Til gengæld kunne de to 

nordlige kommuner levere deres restaffald til Nordforbrænding fra og med 1993. 

Anlægget i Helsingør blev en eklatant fiasko: Det kom aldrig til at fungere som påtænkt, samtidig 

med, at det skabte væsentlige lugtgener i omgivelserne, og det blev lukket ned i 1997 4.13). Men 

samtidig fortsatte leverancerne af affald til Nordforbrænding fra de to kommuner. Der var derfor 

behov for at øge forbrændingskapaciteten til den dobbelte i Hørsholm 

Et andet initiativ fra Svend Auken var at få skubbet på at få ombygget forbrændingsanlæggene fra 

at være fjernvarmeværker til at blive kraftvarmeværker. Dette skete via nogle såkaldte 

forudsætningsskrivelser. Sådan én fik Nordforbrænding også, som resulterede i, at man i 1999 

kunne indvi Ovnlinie 4, der behandler 10 ton affald pr. time og er udformet som et kraftvarmeværk. 

For at kunne lave strøm må man have en dampkedel og -turbine. Disse installationer er meget 

større end en forbrændingslinie, der alene producerer fjernvarme. Det er derfor, at ovnlinie 4 fylder 

meget mere i landskabet. 

I 2004 blev Helsingør og Fredensborg-Humlebæk Kommuner optaget som interessenter i 

Nordforbrænding, og ved kommunalreformen pr 1. januar 2007, hvor Søllerød og Birkerød 

Kommuner blev slået sammen til Rudersdal Kommune, valgte Birkerød at udtræde af 

Vestforbrænding til fordel for som Søllerød at sende affaldet til Hørsholm. Altså igen mere affald! 

 

Norfors 
 
30. maj 2015 skiftede Nordforbrænding navn til Norfors, og samtidig udgav man et netbaseret 
Jubilæumsskrift 4.12), hvori det hedder: ”Fra i dag hedder vi Norfors. Navnet har karakter og 
styrke…og giver os frihed til at være det, vi er: En moderne forsyningsvirksomhed med opgaver 
inden for distribution af energi og ressourcehåndtering”. 
 
På samme tid var man i gang med at opføre Ovnlinie 5, ligeledes et kraftvarmeværk til 
behandling af 10 t affald pr. time.  Det stod færdigt i 2017 og er placeret bag ved Ovnlinie 4 og 
ud mod Usserød Å. Til gengæld nedlagde man de tre gamle ovnlinier.  
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Usserødværket 
 
Ud over det fælleskommunale forbrændingsanlæg med tilhørende fjernvarmeområder fra 
Lundtofte (DTU) i syd til Fredensborg og Humlebæk i nord driver Norfors også 6 
genbrugspladser og Genbrugsgården i Toelt. Man har derfor valgt at give grundstammen i 
interessentskabet: forbrændingsanlægget sit eget særskilte navn: Usserødværket. 

 

Desværre er værket truet med nedlukning, idet der er opført på KL’s ”dødsliste”. 

Dødslisten 
 
16. juni 2020 indgik næsten alle Folketingets partier en Klimaplan for en grøn affaldssektor og 
cirkulær Økonomi 4.14) med bl.a. en reduktion af forbrændingskapaciteten fra 3,95 til 2,6 mio. ton 
pr år. Og det blev overladt til Kommunernes Landsforening (KL) at udpege de anlæg, der skulle 
nedlægges. Denne liste: KL’s Dødsliste 4.15) blev offentliggjort i december 2020 og omfattede 10 
anlæg bl.a. Norfors’ i Hørsholm, uanset at den nye ovnlinie her blot er 3 år gammel. Listen blev 
straks mødt med protester fra de implicerede anlæg, f.eks. 4.16) og 4.17) fra Norfors. Det fremgår 
af sidstnævnte, at anlægget brænder 152.000 t affald og biomasse pr. år, hvorved det 
producerer strøm til 44.000 husstande og fjernvarme til 35.000 husstande.  
 
Dødslisten er senere trukket tilbage, bl.a. fordi den ikke anviser, hvorledes man så skal få 
produceret den bortfaldne fjernvarme. Til gengæld forestiller man sig som en Plan B i 
Klimaplanen, at anlæggene skal konkurrere om affaldet. På grund en stor gæld i ovnline 5 vil 
Norfors dog stå dårligt i en sådan konkurrencesituation. 
 
Det bliver spændende at se, hvad dette ender med. Måske forsvinder Usserødværket? 

 

Fortsætter vi rundturen ad Savsvinget, kommer vi snart til Ådalsvej. Byplan 16 foreskriver, at der 

skal være et mindst 10 m bredt beplantningsbælte langs vejens sydside, og ser man efter, kan det 

konstateres, at dette krav er overholdt hele vejen fra Holmevej til rensningsanlægget. Dog mest 

som en græsplæne med enkelte buske ud for ejendommen på hjørnet af Ådalsvej og Holmevej 

(hvilket vi nok skal være glade for, fordi det forbedrer oversigtsforholdene ved venstresving ud på 

Ådalsvej). 

 

Den nævnte hjørneejendom 
har adressen Hammervej 1-
3. Den var i mange år 
benyttet af ICM A/S, der 
forhandler arbejdssikker-
hedsudstyr, og som ved sin 
dominerende gavlbemaling 
skæmmede udkørslen fra 
Holmevænget, men flyttede 
for et par år siden til Kærvej 
23-25. I stedet fik vi 
Lauritz.com, men denne 
afdeling er senere lukket.  
 
Foto fra Google Maps, juni 
2012. 
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Her ved årsskiftet 2020/21 ombygges ejendommen med nye store glaspartier og sort bemaling for 

at huse Fleasing, der formidler leasing af luksusbiler. Man kan vel roligt sige, at det ”nye” hus er 

klart pænere end det ”gamle”. 

Det er dog et spørgsmål, om man har fået dispensation fra kravet om 10 m beplantningsbælte til 

den lave tilbygning, man har foretaget ud mod Ådalsvej! 

Videre ad Holmevej kommer vi til nr. 30, der som nævnt i Kapitel 1 var barndomshjem for Lis 

Meldgaard, NV 16. For nogle år siden blev ejendommen købt og udbygget af et medicinalfirma, 

men de flyttede væk i 2016. Herefter lejedes den af Hørsholm Kommune for 5 år til at indrette 

individuelle boliger for 16 flygtninge, jf. Kommunalbestyrelsesmødet d.27. februar 2017 4.18). 

Planlovens § 5 u 
 
Men hvordan kan man komme til at indrette flygtningeboliger i et erhvervsområde? Den 
voldsomme tilstrømning af flygtninge i 2015 gav kommunerne, der jo skulle genhuse alle disse 
mennesker, store problemer med at finde egnede lokaler. Man dispenserede derfor fra det 
hellige princip i lov om planlægning om boliger for sig og erhvervsvirksomheder for sig. Dette 
skete ved at indføje en ny § 5 u i loven:  
 
[Stk. 1] For arealer i byzone og landzone kan kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra 
bestemmelser i en lokalplan eller en plan…til ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse og 
til bygge- eller anlægsarbejder med henblik på etablering af midlertidige opholdssteder til 
nyankomne flygtninge. 

Stk. 7. Dispensationer og tilladelser efter stk. 1-3 skal tidsbegrænses og kan højst gives med en 
varighed på 5 år fra meddelelsen. 

  

Så selv om der, så vidt vides, ikke har været nogen problemer med vore midlertidige naboer, kan 
vi altså se frem til, at de flytter ud i 2022. 

 
 
Usserød Å 

 
Hvis vi i stedet var gået syd om Usserød Bryggeri og passeret via smøgen mellem Holmetoften og 
Lyngsø Alle, har vi dels passeret forbi den ovenfor nævnte kirkelignende træbygning og et par 
vinduer indtil en udstilling af gammelt brandmateriel, inden vi nåede frem til Fabriksdammen i 
Usserød Ådal foran Den militære Klædefabrik. 
 
Usserød Å afvander Sjælsø, løber gennem Hørsholm og ved grænsen til Fredensborg optager 
Donse Å i sin venstre side, inden den løber ind i Nive Ås højre side før udløb til Øresund. 
Strækningen mellem Helsingørmotorvejen og Hørsholm By er fredet 4.19). 
 

Den kongelige militære Klædefabrik 
 
Passagen gennem Hørsholm har stor kulturhistorisk betydning, idet den hele tre steder er 
opstemmet med henblik på – nu nedlagt – klædefabrikation. Først Stampedammen, derefter 
Fabriksdammen og til sidst Mølledammen. Tilsammen: Den kongelige militære Klædefabrik. 
 
Først kom Usserød Klædefabrik i 1791 i forbindelse med opstemningen ved Stampedammen, 
se næste side: 
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https://arkiv.dk/vis/3491458  
 
Arkivet skriver: 
 
”Den hvide bygning rummede en 
stampemølle, som fik drivkraft fra åen, der fik 
vand fra dammen. Klædet blev lagt i et stort 
kar sammen med rådden urin og en særlig 
slags jord. Her blev det "stampet" og "valket", 
hvilket bestod i, at et par valkehamre slog på 
det ca. 20 gange i minuttet. Herved krympede 
stoffet, så det blev mere tæt.  
 
Periode 1920 – 1940  
 
Fotograf: Ukendt” 

Rådden urin: det lyder ikke godt, men et check under ordet Klæde i Salmonsens 
Konversationsleksikon Bind 14 fra 1923 bekræfter, at man bl.a. anvendte dette valkningsmiddel 
– men tilføjer så, at der efterfølgende sker en vadskning [vask. Det fortælles derimod ikke, 
hvordan man får fat på og opbevarer rådden urin]. 

 

 

Fabriksdammen og hvad vi i dag kalder Den militære Klædefabrik. Allerøverst til venstre ses en 
lille del af vores område og derunder Holmevej og Kærvej med Plejehuset. Over skorstenen 
skimtes åens videre forløb mod Mølledammen. Luftfoto fra 1949. Kilde: Hørsholm Nyt 4.23) 
 
Samtlige bygninger på området er fundet bevaringsværdige og de fleste er fredede. 
Karakteristisk er det herregårdsagtige præg omkring den centrale gård, bestående af et spinderi 
fra 1803 i 3 plan, et andet spinderi fra 1860, ligeledes i 3 plan, men med frontispice, og et 
overskæreri fra 1809 i 4 plan. Øst for sidstnævnte ligger fabrikkens kraftcentral fra 1936. Se 
mere i 4.24). 
 
På Bloustrødvej 1-11 og 19-29 byggede man i 1911 og som nr. 13 og 15 i 1950 et antal 
dobbelthuse som arbejderboliger. Disse er alle bevaringsværdige 4.25). 
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Tre år senere opstemmedes åen også ved Fabriksdammen, foran det større bygningskompleks, 
der i dag betegnes Den militære Klædefabrik; i første omgang i form af et væveri fra 1794. 
Tilsammen kaldtes disse to dele Det gamle Værk. Men produktionen var ikke rentabel, og i 1802 
blev Det gamle Værk overtaget af staten og omdøbt til Den kongelige militære Klædefabrik. Et 
spinderi kom til i 1803.  
 
I 1814 producerede fabrikken over 90.000 meter stof om året. På det tidspunkt beskæftigede den 
flere end 700 arbejdere, heraf halvdelen børn 4.20) – så det var ikke så underligt, at der var brug for 
den fredede Lægeboligen, opført 1791 på Usserød Kongevej 120 4.21) og for det tidligere omtalte 
Plejehuset fra 1818. Børnene skulle jo kureres, hvis de blev dårlige, så de hurtigst muligt kunne 
vende tilbage til arbejdet. Først med vedtagelsen af Fabriksloven 4.22) kom der regler om børn 
arbejde. 
 
 
 

Det nye Værk 
 
Dette lå nord for Mølledammen og er anlagt omkring 1810 og nedlagt omkring 1890 4.26). 
Dagens adresse er Håndværkersvinget 4-6. Her ligger en bevaringsværdig orange bygning: 
Usserød Mølle, der ifølge lokalplan 143 4.27) er fra 1877. Det er således uklart, om der er fejl i en 
af oplysningerne, eller om den nuværende bygning, som i dag anvendes til andre formål, er 
opført som erstatning for en tidligere bygning, eller er kommet til ved en modernisering kort før 
nedlæggelsen af Det nye Værk. 
 
I forbindelse med anlæggelsen af ovnlinie 5 bekostede Norfors i 2019 etableringen af et 
fiskestryg ved Mølledammen. 

 
 
Produktionen på Stampen ophørte i 1910 4.26), mens den varede ved til 1981 på Den militære 
Klædefabrik. I 1985 opkøbte Søren T. Lyngsø (1921-2012) hele anlægget og istandsatte det til 
kontorlokaler. Set fra Usserød Kongevej, hen over Fabriksdammen, som man måske kunne kalde 
Lyngsøen [det gør min kone – SD] udgør bygningerne med tilhørende parkområde et meget smukt 
syn. 
 

Nord for Ådalsvej – og endnu en klædefabrik 

Der er ikke meget tilbage af Hørsholm Kommune, når vi kommer nord for Ådalsvej, for blot i 150-

200 m afstand begynder Fredensborg (tidligere Karlebo) Kommune. 

Først den ene vej og så den anden vej 
 
Området nord for Ådalsvej mellem Usserød Kongevej og Jellerød Parkvej var tidligere omfattet 
af partiel byplanvedtægt nr. 20 fra 1967 4.28), som udlagde den vestlige del (fra 
Mercedesforhandleren til Plantorama) til erhvervsbebyggelse og den østlige til tæt-lav 
boligbebyggelse (Boelsvang og Ådalen). I planen bestemte man – nok lidt optimistisk – at man 
kunne vejbetjene områderne fra Karlebosiden, således at de nuværende udkørsler fra Kokkedal 
Industripark og Brønsholmdalsvej senere kunne lukkes. For begges vedkommende skulle det 
som bekendt gå stik modsat, ved at Holmegårdsvej i Karlebo (nu Fredensborg Kommune) i 
2007 blev sat i forbindelse med Kokkedal Industripark, og sidstnævnte blev ved afkortningen af 
Egedalsvej ved Egedal Kirke fra ca. 2010 gjort til ny forbindelsesvej til den østlige del af 
Egedalsvænge. Så disse områder vejbetjenes i dag i høj grad fra Ådalsvej på Hørsholmsiden. 



 
48 

 

 
https://arkiv.dk/vis/4490880 Arkivet skriver: ”Nordsjællands Mejeri, Ådalsvej 50, ca. 1980. 
Forrest til venstre ses De hvide bussers garageanlæg. Øverst til højre ses Hunæus Trælast og 
til højre herfor Karlebo Kommunes Rådhus-anneks med bl.a. Skatteforvaltning og Kulturel 
Forvaltning. Fotograf: Ukendt”. 
 
Bemærkninger: Selv om mejeriet blev nedlagt først i 80’erne, har bygningerne set ud, som de 
gør på billedet, men med div. andre lejere, lige til de blev nedrevet i foråret 2020. Bygningen 
øverst til venstre er i dag Børnenes Eventyrfabrik. Busgarageanlægget er i dag Nordsjællands 
Brandvæsen. Hunæus blev senere til Hørsholm Tømmerhandel og senere igen til Fog Trælast 
og Byggecenter. Nederst skimtes en del af Holmevænget. 

 

Fra 1994 gælder lokalplan nr. 111 4.29) Langs begge områder pålægges en byggelinie på 25 m fra 

Ådalsvej. Arealet mellem denne og Ådalsvej skal som hovedregel være beplantet, hvilket gør, at 

Boelsvang knap nok og Ådalen slet ikke er synlig fra Ådalsvej. Planen er for erhvervsområdets 

vedkommende justeret med lokalplan 161 4.30) fra 2016. Og senest har man med lokalplan nr. 177 
4.31) udtaget Ådalsvej 50 af plan 161 for at give Plantorama sin egen plan med en større tilladt 

bebyggelsesgrad end den hidtil gældende. Her lå før i tiden Nordsjællands Mejeri og senere div. 

andre virksomheder, indtil det hele blev revet ned i 2020. 
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Nedrivningen var et større projekt, som strakte sig over det meste af foråret 2020. 
Miljøministeriets affaldsbekendtgørelse kræver, at nedrivningsmaterialet sorteres i mindst 10 
fraktioner med henblik på størst mulig genanvendelse.  
 
Dette kan også indebære neddeling, knusning og sigtning af materialerne – altså en række 
støjende og støvende operationer. Det fik ikke mindst beboerne i Holmevænget ”glæde” af. 
 
Påfyldning af nedknusnings- og sigtningsmaskine. Foto fra juni 2020: SD 

 

Lige nord for kommunegrænsen til Karlebo ligger der tre historisk interessante huse fra den 

tidligere Brønsholmsdal Klædefabrik og en særligt vellykket moderne bygning: Egedal Kirke. 

 

Den gule og den røde bygning 
 
Det følgende stammer fra lokalplanen for bebyggelsen Mølledammen 4.32): ”Den gule Bygning er 
bygget i 1799-1800 som første del af „De brønsholmdalske Fabrikker“ - et industrianlæg med 
maskinspinderi, uldvaskeri og farveri. Vandkraften fra Donse Å var et vigtigt led i driften af 
maskinerne. Den røde Bygning (i dag [tidligere – SD] en del af Sundhedscenter Brønsholmdal) 
blev opført i 1803 som farveri og væveri, og samme år blev Egedal bygget som bolig for fabrikør 
Scheidtmann. Byggeriet gik hurtigt i gang”. Om Egedal, se senere. 
 
En lidt mere udførlig beretning findes i 4.33). Herfra ”Først etableredes en dæmning til 
opstemning af åen, og oven på den opførtes…Den gule Bygning… henover åen, og ”midt under 
huset går en muret og plankebeklædt kanal med et stort vandhjul, der driver adskillige 
mekaniske maskiner i fabriksværelserne.”  
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https://arkiv.dk/vis/289279.  Arkivet skriver: ”Luftfoto af Karlebo Rådhus og Brønsholmsdals 
Sundhedscenter taget fra [syd]vest 1993. Den gule bygning og den røde bygning er de sidste 
rester af Brønsholmsdals Klædefabrik, der fra 1865 - 1933 var fattigforsørgelses og 
arbejdsanstalt.  Fotograf Stephen Catchpole”. 

 

Igen fra lokalplanen vedr. Mølledammen: ”I 1965 flyttede Karlebo kommunes administration fra 

Avderød til Kokkedal, og „Den gule Bygning“ blev indrettet til kommunekontor. I de følgende år 

skete der en voldsom udbygning af de nye byområder, og kommunens administration voksede. 

Fra 1969 og op gennem 70’erne blev der derfor i tilknytning til Den gule Bygning opført en række 

pavilloner omkring Donse Å, som fungerede frem til marts 1997, hvor den kommunale 

administration flyttede til [”Flyglet”] på Egevangen” 4.32). 

Den gule Bygning blev senere udstykket til ejerlejligheder. I 2013 indviede Fredensborg Kommune 

sit nye Pleje- og Aktivitetscenter Egelunden, nybygget i 6 etager på det nordvestlige hjørne af 

Egedalsvænge efter nedrivning af nogle af de hidtidige almene boliger på dette sted. Dette gjorde 

det muligt at omdanne Den røde Bygning og arealerne deromkring til boligformål. 

Den røde Bygning og de to bygninger med altaner er bevaret, men ellers er der opført nye 

almennyttige boliger der, hvor pavillonerne var. Endvidere over for og til højre for Den røde 

Bygning. Indtil for nogle få siden kunne man gå ind i området ad en mudret sti fra nordsiden af 

Ådalsvej ud for Holmevej og spadsere vest om de to bygninger med altaner, men siden hen er 

denne adgang spærret med en solid jernlåge. 

Mølledammen er for længst kastet til, Men efter at have læst ovenstående forstår man bedre, 

hvorfor man kaldte den nye bebyggelse syd for Egedal Kirke for Mølledammen. Den ligger jo 

bogstaveligt sagt oven på den tidligere Mølledam. At der også syd for den ligger en tidligere 

døgninstitution, som fik navnet Farvergården, refererer sikkert også til klædefabrikken. 
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Egedal og Egedal Kirke 
 
Navnet Egedal, som går igen i 
vejnavnet Egedalsvej og den 
store almennyttige bebyggelse 
Egedalsvænge samt i Egedal 
Kirke kan føres tilbage til navnet 
på den bevaringsværdige 
direktørbolig fra 1803, der hørte 
til Brønsholmdals Klædefabrik. I 
dag anvendes bygningen, der 
ligger i den nordlige del af 
Bygrønningen mellem 
Egedalsvænge og Egedal Kirke, 
som Medborgerhuset Egedal. 
 
Egedal Kirke er opført i 1990 
med Fogh & Følner Arkitektfirma 
som arkitekter. Selv skriver de 
4.34):  ”Bygningen er disponeret 
som et trefløjet anlæg med 
kirkerum i sydfløjen, 
sognegårdsfaciliteter i nordfløjen 
og klokketårn mod vest, alt 
samlet omkring en indre 
”klostergård”, åben mod øst…Alle 
tagflader falder ind mod den indre 
gård, som derved bliver 
anlæggets naturlige midte. 
Udadtil rejser bygningskroppen 
sig direkte fra skovbunden med 
murflader af rødgule tegl, ilagt 
bånd af hvidglaserede teglblokke, 
hvis farve er afstemt efter 
birketræernes bark”. 

 
Et (lidt dårligt) billede af kirkens indre (fra 4.34)). Men besøg 
kirken, der udefra måske virker lidt lavstammet, men som 
ikke desto mindre rummer dette imponerende ”halve” høje 
kirkerum med stort lysindfald mod alteret fra syd. 
 

Kirken er fundet værdig til optagelse i Arkitektur Guide København 4.35). 

 

Efter denne udflugt til Kokkedal kan der måske afsluttes ved at citere Trap Danmark 6. udgave: 

”Kokkedal opgøres ikke som en selvstændig by, men som den del af Hørsholm, der ligger i 

Fredensborg Kommune” 4.36). 
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5. Livet i bebyggelsen – og i Hørsholm 

 

Børnefamiliernes paradis 
 
Næsten alle, der flyttede ind i 
1977, var unge børnefamilier, 
hvor forældrene var mellem 30 
og 40 år. Det var givetvis 
bebyggelsens børnevenlige 
udformning – både uden for og 
inde i husene, der tiltrak. 
 
Blot de nærmeste 8 huse 
omkring NV 22 rummede 14 
børn. Børnene rendte ind og ud 
hos hinanden – og det kom 
forældrene så også til. Og man 
kunne skræve over de lave 
hække.  
 
Dengang var den ekstra tørre 
Martini med grøn etiket meget 
populær i Danmark, og det er 
ikke så få flasker, der blev tømt 
dèr lige efter fyraften. Både 
drikken og skikken er sidenhen 
gået af mode. 

 
Indianer (Morten Poulsen, NV 26) ved NV 51. Foto SD 1978. 

  

 

Børnene hyggede sig bl.a. 
ved at spille rundbold ved det 
daværende bump mellem NV 
16 og 51. 
 
Andre legemuligheder var de 
tre nærlegepladser ud for NV 
43, SV 27 og SV 16. De var 
alle tre anlagt af Højgaard & 
Schultz. 
 
Derimod er legepladsen m.v. 
på Det store Fællesareal 
udstyret af foreningen. 

Rundbold (1983, hækkene er groet godt til på de 6 år siden plantning). Foto SD 

 

Det var i starten tydeligt, at alle ”kom hinanden ved” i bebyggelsen. Vi havde jo fælles problemer, 

f.eks. med at finde ud af, hvordan tingene fungerer. ”Hvor har du købt dine cafégardiner?”, ”har de 

nogle gode havemøbler hos Hunæus?”, eller ”hvor er de og de planter købt?”.  ”Har du haft nogen 

til at hjælpe med køb og plantning af buske og stauder?”,  var typiske spørgsmål. – Der gik faktisk 

nogle selvbestaltede gartnere rundt og falbød deres hjælp, og vi var da også et par stykker, der 

sagde ja tak! 
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Masser af børn stimlede til, når Hjem-Is bilen 
kom forbi om lørdagen. Foto SD 1978.  
 
I dag kommer bilen torsdag eftermiddag kl. 
14.30, men med meget lidt salg. 
 
 
Til venstre: Et nummer af Nygårds-Nyt. 

 

Beplantningen af fællesarealerne var også en opgave, vi var fælles om. FA skriver:  ”Bl.a. kan 
beplantningen af skrænten mod Ådalsvej nævnes. Det var ret specielt, da beplantningen af både 
den og arealet mellem Holmevænget og Holmevej blev foretaget af nyindflytterne på 
Holmevænget, overvåget af og efter plan fra Knud Andersen, SV23.  Der skulle spares på 
gartnerudgifterne så adskillige weekender blev brugt med enden i vejret med plantning af både 
bunddække, buske og fyrretræer - rigtig i fællesskabets ånd!” 

I løbet af juni 1977 fik vi stiftet grundejerforeningen og valgt den første bestyrelse, se Kapitel 3. 

Men der var også en interesse for at formidle viden og oplysninger uden om bestyrelsen. Og til, 

det formål oprettede Jesper Poulsen, NV 26 et lille 4-siders blad i A5 format: Nygårds-Nyt. I alt 

blev det dog i løbet af 1977 og 78 blot til fire numre.  

I en del år havde vi en opslagstavle ved indkørslen til Holmevænget. Mange år senere er 

muligheden for uformel kommunikation genskabt i form af foreningens facebook-gruppe. 

 

Fester 

 
Foto august 2011 SD 

I starten afholdtes mange lokale og/eller spontane fester, 
herunder vejfester. Eksempelvis kan nævnes, at ejerne af SV 
18-34 i 1978 forud for Sankt Hans Festen holdt vejfest på den 
flisebelagte strækning mellem deres huse med medbragte 
borde og stole, service, mad og drikke. Det kunne vi andre så 
med misundelse kigge på, på vores vej op til bålet kl. 21.45. 
 
I 2010–12 forsøgte Thomas og Jesper, NV 28 at genoplive 
traditionen. Ved en af lejlighederne havde en deltager 
medbragt en Vejfestkage. 
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Ja, netop Sankt Hans Festen er en af vore 
årligt tilbagevendende fester.  
 
Grundejerforeningen sørger for, at der 
opstilles et bål i den nordligste af de tre 
gryder. Den sørger også for præmier til 
leverandørerne af hekse til bålet, for 
sangteksten til Midsommer-visen – samt for 
øl og vand til de tørstige sangere.  
 
Bålfesten har været afholdt alle år, på nær 
2009 på grund af etableringen af det nye 
regnvandsbassin ud mod Ådalsvej (se Kapitel 
3), 2018 på grund af tørke og 2020 på grund 
af coronasituationen.  
 
Enkelte år har det dog, selv ved hjælp af 
ukrudtsbrændere, været umuligt at få ild i 
bålet.  
 
 
Til venstre: Sankt Hans bålet tændes, og 
heksene er klar til at ryge til Bloksbjerg. Foto 
KM 

 

 
En anden årlig fest er Fastelavnsfesten, der afholdes fastelavnssøndag. Første gang d. 5. 
februar 1978, hvor tønderne riggedes til hen over Nygårdsvænget mellem nr. 16 og 51. Foto KM 
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Men i alle de følgende år er 
den afholdt på legepladsen 
ud for SV 27. Her slås der 
katten af tønden i 4 hold: ét 
for de mindste børn (det 
plejer at tage ganske lang 
tid) og derefter for de lidt 
større, de store børn og til 
sidst for de voksne.  
 
Børnene møder fint 
udklædte, og der er en 
præmie til de enkelte 
kattekonger.  
 
Efter tøndeslagningen er der 
fastelavnsboller, varm cacao 
samt ”en lille én” (Gammel 
Dansk og Jägermeister) til at 
holde varmen på til de 
voksne. Tove Milman (SV 
27) har i alle årene leveret 
carport og strøm til 
traktementet, men nu er hun 
flyttet. Vi håber på lignende 
velvilje fra den nye ejer. 

 
Fastelavn, 17. februar 1980. Foto SD 

 

Ét er at blive kattekonge med tilhørende præmie, men i de senere år har bestyrelsen vedtaget at 
uddele en ”tillægspræmie”: nemlig at forældrene – eller i realiteten oftest bedsteforældrene – til 
kattekongerne er blevet pålagt at arrangere næste års Fastelavnsfest. Nærværende forfatter har 
således allerede to gange måttet døje med eftervirkningerne af et slagkraftigt barnebarns 
indsats! 

 

En tredje ”fest” var Store Lugedag, som i årene 1982–2010 blev afholdt sidste søndag i maj eller 

første i juni måned. Man startede ud kl. 10 med at smukkesere sine nærmeste omgivelser. 

Grundejerne op mod skoven blev dog bedt om at luge mellem roserne på toppen af skråningen. 

For at holde støvet borte, kørte kassereren rundt på en longjohn med øl til de arbejdende 

grundejere. Det var frivilligt at deltage, men deltagerne blev præmieret ved at blive inviteret til et 

grillparty med pølser og kartoffelsalat på parkeringspladsen ved SV 2-4. Keld Baden-Kristensen 

(SV 4) lagde carport og strøm til et fadølsanlæg. 

Meget hyggeligt, men – den ændrede alderssammensætningen blandt grundejerne taget i 

betragtning – var det måske rimeligt at stoppe med arrangementet i 2010. Til gengæld blev vi, jf. 

indkaldelsen til generalforsamlingen i 2011 lovet en ””Kom og mød bestyrelsen” dag…med et let 

grill-arrangement…den første søndag i juni – invitation sendes ud i god tid”. Der kom dog aldrig 

nogen sådan invitation!  

Så det er ikke tit, vi mødes, og det er lige ved, at den årlige ordinære generalforsamling sidste 

onsdag i februar også er blevet til en fest. I 2002 fejrede man foreningens 25 års jubilæum ved 

efter generalforsamlingen at nyde et lækkert pølsebord fra Købmand Dalgaards delikatesse.  
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Daginstitution og skolegang 

Men de mange børn skulle jo ikke blot lege på vore legepladser. De skulle også i daginstitutioner 

og senere i skole. Som tidligere nævnt var Ådalsparken forsynet med daginstitutioner, og da 

børnene blev 6 år, hørte de til Kokkedal Skoles skoledistrikt. Denne skole lå på sydsiden af 

Ådalsparkvej, op imod Kystbanevej, men lukkede i 1991. 

For at komme derover skulle 
de passere ad en kringlet vej: 
Ambolten – til højre ad 
Kærvej – til venstre ad stien 
over åen mellem Kærvej og 
Ved Klædebo – til højre ad 
Ved Klædebo – til venstre ad 
Kokkedalsvej – passere 
fodgængerovergangen over 
Ved Højmosen – og igen ad 
en sti frem til Ådalsparkvej og 
ned til enden af denne. En 
strækning på godt 1 km, som 
børnene sikkert skulle have 
vist flere gange! 
 
Forud for generalforsam-
lingen d. 27. oktober 1980 
tog bestyrelsen kontakt til 
Hørsholm Kommune om 
skolestien. Først da blev der 
anlagt et asfalteret fortov på 
vestsiden af Kærvej. 

 
Hørsholm Rådhus 1991–2020. Fra 1975 til 91 Kokkedal Skole. 
Herefter kom vort område til at høre til Usserød Skoledistrikt. 
Foto april 2019 Google Maps. 

 

Det var dog også muligt at gå i andre børneinstitutioner, f.eks. Usserød 

Vuggestue/Børnehave/Fritidshjem for enden af Ahornvej og så gå videre i Usserød Skole, og 

Vallerød Skole var også i spil.Fra 1983 kunne man tillige vælge den private Nordsjællands 

Grundskole og Gymnasium (NGG) i Cirkelhuset – indtil 2014 ledet af Jan Thrane (1947–2020). 

Her kunne man også gå i gymnasiet. Alternativt kunne man vælge Rungsted Gymnasium, opført 

i 1976 på Stadion Alle. 

Andre privatskoler er Rungsted private Realskole på Vallerød Banevej, stiftet i 1920 og har til 

huse i de bygninger, der tidligere rummede Rungsted Statsskole, og Hørsholm Lilleskole, fra 

1976 på Højskolevej. 

Nærheden til Kokkedal Station og de i tidens løb skiftende E- og S-busser (i dag 150 S) på 

Usserød Kongevej gav let adgang til de højere læreanstalter i København, Lyngby og på 

Frederiksberg. 

 

Dagligvarer 

I 1977 var der ikke noget, der hed nemlig.com eller aarstiderne.com, så vi måtte selv handle ind. 

Bebyggelsen ligger lidt afsides, og der er ikke nogen indkøbsmuligheder inden for gå-afstand. I de 

første mange år var der dog inden for cykel-afstand tre minikøbmænd: Mariannes kolonial på 
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Blovstrødvej 2, et minisupermarked på Jellerød Parkvej 37 A og – ligeledes i den nuværende 

Fredensborg Kommune – en lille købmandsforretning på Brønsholm Kongevej 11. Alle disse tre er 

senere nedlagt. Mariannes hus er ombygget, så man ikke kan se, at det har været en forretning 

tidligere. Købmanden på Jellerød Parkvej lukkede i 2012, og huset er for nærværende (november 

2020) ved at blive ombygget til beboelse. Købmanden i Brønsholm er i dag Byens Madhus. 

Så de fleste indkøb foregik i bil. Men inden for den ret strikse lukkelov, der krævede, at 

forretningerne lukkede kl. 17.30 på ugens fire første dage, kl. 20 om fredagen og kl. 14 om 

lørdagen. Søn- og helligdage var lukkedage. Da børneinstitutionerne lukkede kl. 17, bestod en 

typisk hjemkomst fra arbejde derfor i først at hente sit barn/sine børn og derefter tage det/dem – 

ofte skrigende – med i nærmeste supermarked efter mælk, bleer og/eller dagens aftensmad. Først 

i 1989 indførtes én og i 1994 to lange lørdage om måneden med åbningstid frem til kl. 17. Fra 

1995 kunne mindre butikker også holde åbent om søndagen, mens den generelle tilladelse til 

søndagsåbent først kom i 2012. Se evt. 5.1) og 5.2) i Kapitel 6.  

I bil-afstand, med uret, begyndende med retningen mod kl. 3 ligger Ådalsparken med oprindelig 

Kokkedal Supermarked, ejet af købmand Binau. Senere overtaget af købmand Dalgaard, som 

drev det sammen med Dalgaard Supermarked i Kongevejscentret. I 1998 blev det en del af 

lavpriskæden SUMA Dagligvarer, indtil denne kæde med 27 butikker i 2001 blev overtaget af 

Dansk Supermarked og gjort til Netto-butikker 5.3).  

 

Over broen til Lågegyde og til 
venstre ad Ullerødvej fandt 
man Drosselvængets 
Supermarked, som fra 1995 
nød godt af muligheden for 
mindre butikker til at holde 
søndagsåbent. Efter 2012 
forsvandt denne fordel – og 
snart også forretningen. 
 
Imod kl. 4 fandtes på Duevej 
1 Svend G Supermarked, 
senere ligeledes en SUMA-
butik, men også den blev i 
2001 opslugt af Netto. Noget 
lignende skete for 
supermarkedet på (også i 
retning kl. 4): Alsvej 2: Det 
hed først Favør og senere 
H.H. Supermarked.  

 

https://arkiv.dk/vis/3588852 
 
Arkivet skriver: 
 
”Drosselvænget 
Supermarked 
v. Kurt Svendsen 
 
Fotograf: Anne Sophie 
Rubæk Hansen 
 
19. oktober 1990”. 

Da Netto også havde en forretning i Gågaden, havde vi 
pludselig 5 Nettobutikker i Hørsholm. 

 

I Dronninghus (Rungstedvej 5-7, retning mod kl. 5) findes endnu grønthandleren Blom & Kål, 

mens den ret navnkundige Slagter Bagger ophørte i 1989. Forretningen blev dog videreført af den 

tidligere førstemand Michael Kjellmann til 2017, jf. 5.4). I Gågaden og Hørsholm Midtpunkt (retning 

kl. 6) har Netto, henholdsvis Brugsen og Irma i alle årene haft til huse. 
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Herved har vi omkranset byens førende supermarked: Dalgaard Supermarked, se boks. Skulle 

man have gæster eller ønskede sig noget særligt, var det – før som nu – her man handlede. Man 

kunne også tilbyde gode parkeringsforhold og let adgang fra Usserød Kongevej samt pantfrie 

kundevogne. Så det var nærliggende at handle dèr på vejen hjem fra arbejde. Til gengæld er 

prisniveauet noget højere end i de fleste andre supermarkeder. Indtil sin død i 2019 var købmand 

Dalgaard en markant skikkelse i byen. 

 

Dalgaard Supermarked 
 
Købmand Kristen Dalgaard Andersen (1929–2019) blev født 
i Jylland og blev udlært i Mariager Købmandsgaard. Omkring 
1950 flyttede han til Ry, hvor han traf sin senere hustru, den 
postuddannede Else Marie Winkler (død 2004) og derefter til 
Hvidovre. I 1954 åbnede han sin første købmandsbutik på 
Peter Bangsvej 82 på Frederiksberg. (Her ligger i dag 
Station-Kiosk, som dog fortsat skilter med at være 
købmand). I 1953 åbnede han sin første forretning i 
Hørsholm: på Usserød Kongevej 62, indtil han i november 
1971 kunne flytte ind i det nyåbnede Kongevejs-centret (KC). 
Det kom til at ligge lidt tilbagetrukket fra kongevejen, bag 
Dalgaards butik, som derefter blev nedrevet, jf. 5.5). 
 
Her har forretningen, der er udvidet flere gange, ligget lige 
siden – en overgang under navnet Superland, senere igen 
Dalgaard Supermarked. I de senere år som medlem af først 
Super Best- og senest Meny-kæden af supermarkeder. 

 
Lisbeth og Kristen Dalgaard 

  
Som en modvægt mod tyske ALDIs indtrængen på det danske marked, åbnede Dalgaard i 1978 
KC Lavpris i en forlængelse mod nord af den daværende forretning. Dette var faktisk en fin lille 
forretning med lige så fine, men billigere varer, så det var en skam, at den lukkede i 2006. 
 
I Ugebladets særudgave om Hørsholms 250 års Jubilæum i 1989 (se Kapitel 1) har Dalgaard en 
to-sides annonce. Det nævnes her, at der er 7 butikker i butikken: Slagter, Delikatesse, Vin og 
Spiritus, Oste-delikatesse, Kolonial, Frugt og Grønt samt et Parfumeri. Endvidere havde man et 
postkontor, som naturligt nok, blev ledet af Dalgaards elskelige hustru.  
 
Parfumeriet blev senere overdraget til Matas, som fik til huse i den nordlige ende af den lange del 
af det nuværende KC. I 2006 blev det muligt for Matas at flytte til den nuværende placering, 
hvorefter de hidtidige lokaler samt KC Lavpris’ blev opslugt af Dalgaard Supermarked, som vi 
kender det i dag. I alt 3700 m2, og i dag er der 13 afdelinger, hvoraf de tre: Farumbageren, Gamst 
Blomster og Peter Beier Chokolade dog drives af særskilte firmaer. 
 
I 1999 indtrådte Kristen Dalgaards datter Lisbeth Dalgaard Svanholm (f. 1959) i ledelsen og 
overtog efterhånden hele ansvaret. Kristen Dalgaard forblev dog indtil ganske kort før sin død en 
hyppig gæst i sin egen tidligere forretning. I 2020–23 vil supermarkedet gradvis overgå til Lasse 
og Kristine Simonsen, der hidtil har drevet Virum Supermarked.  
 
For kilder til denne boks se bl.a.: 5.6) – 5.10). 

 



 
59 

 

Det må derfor have været en stor skuffelse for købmand Dalgaard, at man i 2012 tillod Rema 

1000 at etablere et discount supermarked lige overfor, på den anden side af Usserød Kongevej, 

og endnu ét – sammen med Føtex – i en ny bygning på Egevangen, ved siden af Fredensborg 

Rådhus på et areal, der blev frigjort ved nedrivning af en af Coloplasts fabrikker. Ikke mindst i 

sidstnævnte Rema 1000 møder man ofte folk fra Nygårdsvængerne som kunder. 

Endelig i retning af kl. 12 ligger Holmegårdscentret, ligeledes i Fredensborg Kommune. Dette var 

de første mange år ikke så let tilgængeligt, idet vejstykket mellem Mølledammen og rundkørslen 

ved Egedal Kirke først blev etableret omkring år 2005 (Se Kapitel 4). Her lå der før i tiden en 

SUMA-butik, der dog som SUMA-erne i Hørsholm også blev til en Netto-butik i 2001. 

Endvidere en udmærket SuperBrugsen 
(lettere tilgængelig end Brugsen i Midtpunkt), 
men desværre ca. 2014 nedgraderet til Fakta 
og helt lukket i 2016, jf. 5.11), og en Aldi, også 
lukket, jf. 5.12) takket være konkurrencen fra 
Føtex og Rema på Egevangen. Netto har til 
gengæld overtaget Brugsens butik og har 
indrettet sig meget større der. De tidligere 
Aldi- og Netto-butikker er ikke genudlejet. 
 
Takket være den store andel af indvandrere, 
der findes i den nærliggende bebyggelse 
Egedalsvænge, er der derimod fortsat plads 
til bl.a. Frugtpaladset (grønthandler med 
eksotiske varer) og en halalslagter. 

 
Den tidligere Fakta i Holmegårdscentret 
Foto fra 5.11) 

 

Benzin er vel også en dagligvare. Udover de salgssteder, vi kender i dag, lå der en Gulf-tank på 

den grund, der i dag – efter i mange år at have ligget ubenyttet hen – optages af Lagkagehuset. 

Over for Kongevejscentret lå der en Texaco-station, senere omdannet til Chevron og senest til 

HydroX, indtil bygningerne på dette sted blev revet ned for at give plads til bl.a. den nye Rema 

1000. Den nuværende Q 8 ved Ørbækvej var før i tiden en BP-station, og den nuværende Circle K 

var først en Esso- og i mange år derefter en Statoil-station. Uno X kom til sammen med Rema 

1000 ved Egevangen i 2012. 

Skulle man købe blomster, kunne dette til en gang i 80’erne ske hos Karen og Gerhard i 

Gartneriet Suomi på Stampevej (i dag bebyggelsen Stampehusene) eller indtil 2007 hos Lizzi og 

Heidi i Blomsterhallen Schwartz på Usserød Kongevej 5.13). I 2008 havde overkræmmer Vagn 

indendørs kræmmermarked i Schwartz’ tidligere lokaler 5.14). Senere er bygningerne revet ned for 

at give plads til en ny bygning i to etager med lejligheder på 1.sal og – indtil for nylig – Maxi Zoo i 

gadeplan. I dag står lokalerne foreløbig tomme. Mens dette skrives, får vi som nærmeste nabo en 

kæmpe plante- og blomsterhandel: Plantorama. 

 

Udvalgsvarer 

Som nævnt i Kapitel 1 Har Hørsholm siden 1970’erne været velforsynet med forretninger og 

dermed også med indkøbsmuligheder for udvalgsvarer. Nogle få eksempler kan være: Blot lige 

over for vores egen bebyggelse har vi allerede fra begyndelsen haft tømmerhandelen, i dag Fog 

Trælast og Byggecenter, og endnu nærmere har vi i 2021 fået Plantorama. 
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I Kongevejscentret lå Uffe Sørensen, der solgte hårde hvidevarer fra de samme lokaler, som 

efterfølgende har været benyttet af Snehvide og i dag benyttes af Punkt 1. I 1989 kostede en 

Gorenje vaskemaskine 3695 kr. og et Gram køleskab 4695 kr. Det kan vist gøres billigere i dag! 

Ved siden af har der bl.a. ligget radioforhandleren Fredgaard; den blev senere fusioneret med 

Selandia, der lå dèr, hvor Elgiganten i dag ligger i Midtpunkt. Selandia blev senere opslugt af 

Fona, som flyttede fra de lokaler, som guldsmed Guldbandsen i dag har i Codanhus, til Selandias 

lokaler. Endelig blev Fona opslugt af Elgiganten.  

Også i Kongevejscentret kan nævnes MiniByggeland v. familien Hindsberg: Det var en god 

forretning, der henvendte sig ligeligt til et mandligt (med salg af værktøj, søm og skruer o. lign.) og 

til et kvindeligt publikum (med salg af køkkenting). I 2011 blev forretningen til en Kop&Kande, 

hvorved værkstøjssalget ophørte. I dag er lokalerne overtaget af Maxi Zoo 

Indtil for to år siden lå dametøjsforretningen Pernille (i dag Vivi) i den sydlige del. Helt mod syd, 

dèr hvor Sushi Amor i dag ligger, lå der frem til 2006 en fin Børneshop med salg af alt udstyr til 

babyer og små børn, inkl. barnevogne, tøj, børnemøbler og legetøj. En slags Mini-BabySam. 

På strækningen af Usserød Kongevej mellem Kongevejscentret og Hørsholm Midtpunkt har der 

altid været en del butikker. Nogle husker måske Fisk fra Hundested (i dag Hair Kompagniet) og 

Hundehjørnet (i dag Frisør Monamona). Bl.a. på hjørnerne med Mortenstrupsvej Flügger Farver, 

som hele tiden har været der, og Bjørns Boghandel. 

 

https://arkiv.dk/vis/5714162  
 
Arkivet skriver: 
 
” Bjørns Boghandel, 
Usserød Kongevej. Billedet 
er taget 30. august 1991, 
umiddelbart før forretningen 
lukkede. 
 

Fotograf: Helge Pedersen”. 
 
I dag rummer den venstre 
halvdel af den tidligere 
boghandel Ibens Klippested 
v. Dina Schimmel.  

Ulrik Bjørn var en festlig gut, men hans forretning fra 1954 var en voldsom rodebutik med stabler 
af bøger overalt. Ikke desto mindre kunne han straks finde den bog, man spurgte efter. SD: I mit 
tilfælde i 1987: Turen går til Kreta, som han fremdrog henne fra et hjørne. ”Nu er det vel seneste 
udgave?”, spurgte jeg skeptisk. ”Det er da ligegyldigt; de knækkede søjler, du skal ned at se på, 
er jo flere tusinde år gamle!” 

 

I Hørsholm Midtpunkt har, foruden Irma og Brugsen, bl.a. Svend E, Center-Klokken og Hørsholm 

Apotek altid haft forretning. Nogle kan måske huske Præsident Sko, Sy-Art og Den flyvende 

Kuffert (i dag Neye). Hvis ens mindre barn var blevet væk og fundet af andre, kunne det afleveres 

hos Tekstil-Møller (i dag lokale for Skoringen).  En kendt skikkelse i Midtpunkt er Leif Tick. Han var 

fra 1977 til 2017 direktør for Willadsen (i dag Tøjeksperten), men stiftede i 2010 Tick Trading ApS, 

som i dag driver sin egen tøjbutik: Tick, jf. 5.15).  
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I Gågaden lå bl.a. Bech-Larsen med herre- og dametøj (hvor Bog & idé nu bor), og i nr. 12 lå 

Ejvind Larsen med damelingeri. På samme adresse fandtes Skaarup Gardiner. En overgang 

havde vi også en B&O butik. Jysk Sengetøjslager havde sin første butik i vores område i Gågaden 

53; senere flyttede de til Cirkelhuset og for nylig til Kokkedal Industripark. 

Biler 
 

 

Hørsholm har aldrig været nogen stor bilby, men i Ugebladets 
Jubilæumsudgave fra 1989 annoncerede Harries Andersen 
Automobiler, Usserød Kongevej 113 og Ved Klædebo 11, 
som den gang forhandlede Opel-biler. En Opel Kadett 89 
kunne fås til 118.514 kr. Senere gik Harries Andersen over til 
at være Ford-forhandler, og hans firma videreføres i dag på 
de to adresser af Bjarne Nielsen A/S.  
 
Bohnstedt-Petersen A/S, Ådalsvej 54 tilbød en Mitsubishi Colt 
til 119.895 kr. Dette firma hedder nu Merdedes-Benz CPH og 
forhandler ud over Mercedes også den lille Smart. 
 
Fra nabokommunen – den gang Karlebo – annoncerede 
Hørsholm Bilcenter, Kokkedal Industripark 25 for VW Golf og 
Passat uden at angive priser samt for Audi. VW-forretningen 
findes fortsat på stedet, mens Audi for et par år siden udskilte 
sig i Audi Hørsholm, Kokkedal Industripark 6. 
 
Harries Andersens Opel-salgschef Lars Malmstedt åbnede 
sin egen Opel-forretning på Kokkedal Industripark 25 i 1992, 
jf. 5.16). Han afgik ved døden i 2020. 

 

Rådhus, post og bank 

Det gamle Rådhus var oprindelig bygget rigeligt stort, jf. 5.17), og i 50’erne rummede det bl.a. 

Hørsholms Posthus. Senere kunne kommunen selv bruge al pladsen og måtte endda flytte 

Teknisk Forvaltning ned til en ejendom på Kong Georgsvej i Vedbæk (i dag Margrethelund 

plejehjem).  

Posthuset var en overgang i de lokaler i Hørsholm Midtpunkt, der i dag benyttes af Gant. Her var 

der intet nummersystem, så man stod i lange køer spændt på, hvilken der var hurtigst, når man 

skulle betale sine girokort. Eller man lærte, at man skulle få sig en postgirokonto! Efter at 

kommunen i 1991 forlod Det gamle Rådhus for at flytte til Kokkedal Skole, flyttede posthuset 

tilbage til rådhuset, endda nu via hjørneindgangen. Samme år blev postgiro udskilt som en bank: 

GiroBank. I de senere år har vores ”hovedpostkontor” ligget hos Dalgaard Supermarked. 

Nærmeste bank var Privatbanken i Kongevejscentret, hvor nu Hørsholm Farvecenter er flyttet ind, 

og den havde også en filial i Hovedgaden 20. I Midtpunkt, dèr hvortil apoteket netop er flyttet, lå 

Sparekassen SDS, og i Hafniahus, Hovedgaden 55 D lå Andelsbanken. Disse tre fusionerede i 

1990 til Unibank, som senere efter fusion med finske og svenske banker blev til Nordea. I dag har 

Nordea blot den pengeløse filial i Hovedgaden 20 tilbage. 

I Hørsholm Midtpunkt ligger fortsat Danske Bank. Ligeledes i 1990 fusionerede den med 

Handelsbanken, som indtil da have filial i Hovedgaden 28. I Hovedgaden 22 lå Bikuben. Den 

fusionerede i 1995 med GiroBank til BG-bank, som i 1998 fusionerede med Realkredit Danmark 
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under navnet Kapital Holding. Sidstnævnte blev så i 2000 opkøbt af Danske Bank, og kontoret i 

Hovedgaden 28 overgik til Home.  

I Hovedgaden finder man i dag også filialer af Jyske Bank og Sydbank samt Nykredit. 

 

Politi og retsvæsen 

Indtil 1977 lå Hørsholm Politi og Retten i Hørsholm sammen i det tidligere Ting- og Arresthus på 

Folehavevej 1, men i 1977 flyttede politiet til rødstensbygningen Frennehus, Hørsholm Alle 4, jf. 
5.18). Senere tilbyggedes tre længer i gule sten til brug bl.a. for politiets hundepatruljer. Men til stor 

lokal ærgrelse lukkedes stationen i 2013. Bygningerne er for nylig overgået til Hørsholm 

Kommunes hjemmepleje. 

Retten i Hørsholm blev nedlagt med udgangen af 2006, således at vi nu hører under retten i 

Helsingør. Det tidligere Ting- og Arresthus er ombygget til advokatkontor. 

Hospital og skadestue 
 
Som tidligere nævnt blev Usserød Sygehus 
(fra 1993 Hørsholm Sygehus) opført i 1897 og 
fremefter, og da vi flyttede ind i vores 
bebyggelse, lå det nok så fint på den grund, 
der i dag kaldes Sygehusgrunden. En ganske 
stor tilbygning ud mod Bolbrovejs nordside 
blev taget i brug i 1988. 
 
Skadestuen lå i kælderen på bagsiden af den 
oprindelige hovedbygning. Man ventede i en 
gang med nogle brune, væghængte 
lædersofaer.  
 

 
Usserød Sygehus set fra Usserød Kongevej.  
Fra Hørsholm lokalplan 143 

Desværre fik en af de tilknyttede læger stjålet sin lægetaske. Hvilket medførte, at skadestuen 
blev lukket, og patienterne henvist til skadestuen på Helsingør Sygehus. Pr. 1. februar 2011 blev 
Hørsholm Sygehus lukket, og vi kom til at høre under Helsingør Sygehus. Men også det er 
blevet lukket, i 2013. Funktionerne på hospitalet flyttede overvejende til Hillerød og Gentofte 
hospitaler. Siden da hører vi under Nordsjællands Hospital i Hillerød, indtil vi – ad åre – kan 
komme på Nyt Hospital Nordsjælland ved Overdrevsvejen i Hillerød.  

Den 1. oktober 2015 blev bygningerne solgt til Hørsholm Kommune, og selv om de i følge 
kommunens egen lokalplan 143 var kategoriseret som bevaringsværdige, har man revet dem 
ned i 2016/17. Planen er at etablere et boligområde: PH-park, opkaldt efter Poul Henningsen 
(1894–1967), som var arkitekt, lysmager, revyforfatter, filminstruktør og samfundsrevser kendt 
under initialerne PH, og som til sin død boede i den bevaringsværdige ejendom Svenstrupvej 
3A, Hørsholm. 

Se evt. mere om Usserød Sygehus i 5.19)  

 

Kultur 

I 1977 havde Hørsholm to biografer: Hørsholm Bio ved det daværende Vejlehus, Rungstedvej 4 

frem til 1992, hvor bygningerne blev revet ned for at give plads til en moderne beboelsesbygning, 

og Rungsted Bio på Vestre Stationsvej 2. Sidstnævnte lukkede i 1993, og bygningen fjernet, for at 
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man kunne bygge Rungsted Bytorv, indviet i 1994, jf. 5.20). Herefter var der ikke nogen biograf i 

Hørsholm i næsten 25 år, indtil Kulturhus Trommens Biograf åbnede i 2017 med to sale: 

Stortrommen og Lilletrommen. 

 

Hosstående annonce stammer fra den tidligere nævnte 
jubilæumsudgave af Ugebladet i 1989. 
 
Kulturhus Trommen, Hørsholm Bibliotek og Hafniahus er et 
samlet bygningskompleks opført 1986–88 med Hafnia 
Ejendomme som initiativtager. Arkitekt var Knud Munk 
(1936–2016), som samtidig stod for Tycho Brahe Planetariet i 
København med tydelige lighedspunkter.  
 
På tegningen ses Hafniahus i form af to femkanter forrest. I 
stueetagen er der butikker, på 1. og 2. sal div. liberale 
erhverv. Øverst til venstre Trommen og til højre Hørsholm 
Bibliotek. ”Facadernes supergrafik er karakteristisk for 
arkitekten og har sammen med husenes klare former tilført 
stedet en tydelig identitet”, hedder det i 5.21).  
 
Hafnia gik konkurs i 1992, men en del af boet overtoges af 
Codan, hvorefter Hafniahus blev til Codanhus. Codan havde 
en overgang sit lokale agentur i bygningen, men det er for 
længst væk. 

 

Kulturhuset og biblioteket er bekostet af Hørsholm Kommune til en pris af 75 mio. kr. med en 

cirkelrund koncert-/teatersal og med en foyer fælles med Hørsholm Bibliotek, som indtil da havde 

ligget i Hørsholm Midtpunkt Hvor? 

Trommens første direktør var Erik Grip (f. 1947), men Jerry Ritz (f. 1948) tog over i december 

1988. Han virkede som direktør frem til år 2000, jf. 5.23) og 5.24).  

Og i starten lagde man stærkt ud, i samarbejde med Hørsholm Scenen, som indtil 2012 stod som 

arrangør af de teaterforestillinger, der blev opført i Trommen, herunder gæsteforestillinger fra Det 

kgl. Teater. Man kårede også i de første år en æreskunstner, bl.a. Ghita Nørby og Michala Petri. 

Et skilt for hver af disse blev placeret ved indgangsdøren til salen. Fra 2012 har Trommen selv – 

og dermed Hørsholm Kommune – villet stå for udvælgelsen af teaterforestillinger, jf. 5.25). 

Eksisterer Hørsholm-Scenen stadigvæk? 

Hørsholm Musikforening er stiftet i 1966, jf. 5.26). Siden 1988 har man arrangeret mange koncerter 

i Trommen med fremtrædende danske og udenlandske kunstnere. I sæson 2020/21 afholdes 5 

koncerter i Trommen og 3 i Hørsholm Kirke, jf. 5.27). 

I dag er det sådan, at udover én eller flere daglige filmforevisninger i enten den ene, den anden 

eller begge sale, holdes der også næsten dagligt arrangementer i biblioteket og op til 6 gange om 

måneden teater- eller musikarrangementer i Stortrommen. I foyeren var der før i tiden en café, 

drevet af Slagter Abben fra Gågaden 12; senere og fra 2015 har man kunnet spise frokost og 

aftensmad i først Spisetrommen Allehånde 5.28) og 5.29) og fra 2018 i Restaurant Bøf og Bolle.  

Hørsholm Musikskole holder til i Det gamle Rådhus. 
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Museer  

Byens museer omfatter Hørsholm Egns Museum på Sdr. Jagtvej 2 fra 1944 (i dag en del af 

Museum Nordsjælland) og fra 1991 Karen Blixen Museet på Rungstedlund, Rungsted Strandvej 

111. Fra 1942 havde vi Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum med Café Sneppen på Folehavevej 

15, men det blev så skammeligt frarøvet os af daværende kulturminister Bertel Haarder i 2016 til 

fordel for en placering i Jylland. Cafe Sneppen var i øvrigt ofte brugt til mindestunder efter 

bisættelser fra den nærliggende Hørsholm Kirke. 

I Fredensborg findes bl.a. Nivaagaards Malerisamling og Louisiana.  

  

Skovens Dag 5. maj 2013 på Jagt- og Skovbrugsmuseet. Efter rundgang i Folehaveskoven 
serveredes der grillkød med bl.a. ramsløg. Foto SD  

 

Værtshuse 

Havde man lyst ”til en lille én”, var der før i tiden en del muligheder: I Ådalsparken kunne man gå i 

Frøen, i dag Åkanden; i Kongevejscentret lå Pinocchio Bodega, som dog er ophørt i 2002, jf. 5.30), 

og lokalerne straks efter opslugt af Købmand Dalgaard. I Hørsholm Midtpunkt findes fortsat 

Upstairs Bar, mens bl.a. Mama Mia og Engelhardt har givet op på 1. salens sydvestre hjørne. Så 

længe man måtte ryge, var Center Pubs fadølsbar også meget søgt af det tørstige publikum (se 

også under Spisesteder). I Gågaden lå Café Emil dèr, hvor Louis Nielsen i dag har brillebutik. Og 

endelig var der indtil januar 2020 Bodega Hubertus øverst oppe i Gågaden. Fra 1977 til 2000 var 

Hubertus drevet af den navnkundige Hørsholm borger: kommunalbestyrelsesmedlem Thorkild 

Grueland, jf. 5.31).  
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Spisesteder (ikke 
udtømmende liste) 
 
I Ådalsparken var der Åkanden, 
men den er for længst blevet til 
en bodega.  
 
Foran Kongevejscentret lå frem 
til 2006 Walthers Grill. Her 
kunne man få et let måltid. 
https://arkiv.dk/vis/321569:  
 
Arkivet Skriver: ”Walthers Grill 
ved Kongevejscentret, 2006. 
Pølse- og isbaren er netop 
lukket. 
 

Fotograf Helge Petersen, 15. 
oktober 2006.” 
 

 

 
Kilde 5.32)  

I Midtpunkt var Center Pub 
med fra starten i 1972. Fra 
1989 til 2017 blev den drevet 
af Sandra (køkkenchef) og 
Flemming (restaurantchef) 
Østedgaard. Mange kan nok 
endnu huske disse venlige 
personer. I alle årene et 
spisested med populære 
retter og priser. Oprindelig 
spiste man kun i selve 
restauranten, men i 
1980’erne? indrettede man 
også spiseborde ude på 
Centertorvet. 
 

En populær ret var Entrecôte af oksefilet med bagt kartoffel, salat og en hvedeknop (fra naboen: 
Kringlebageren). I maj 1989 kostede den 65 kr. 
 
I 2017 ombyggedes stedet, og nu er det Café Victoria, der viderefører det og med den 
nyskabelse, at der nu er udendørs servering både vest og nord for bygningen. 

 

Gågadens Pølsevogn ved Sydbank har også altid været fast inventar i bybilledet. 

Omtrent midt på Rungstedvej lå Den spanske Grill, se boks. 

Længere nede ad Rungstedvej træffer vi på trekanten mellem Rungstedvej og Pennehave den 

forholdsvis nyåbnede restaurant Punjab Village, som sælger indisk og pakistansk mad. På stedet 

har tidligere ligger bl.a. restaurant Cutty Sark og Cantinos Restaurant og Pizzeria Rungsted Kyst. 
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Den spanske Grill 
 
I et fint gammelt bevaringsværdigt hus fra 
1879, tegnet af Martin Nyrop (1849–1921), 
som også har tegnet Københavns Rådhus, 
lå Den spanske Grill.  
 
Fra Ugebladets Jubilæumsavis fra 1989 er 
kopieret hosstående annonce fra 
restauranten, som med sine rimelige priser 
var meget populær ikke mindst blandt 
børnefamilierne – og meget villig til at 
levere mad som take-away.  
 
Desværre lukkede den i 1993 5.33). 
Herefter har der været natklub: O’gradys 
og senere privathospital: 
Frederiksborgklinikken – senere fusioneret 
med Aleris:  
 
I 2011 køber Aleris Privathospitalet Hamlet 
og lukkede samtidig sin mindre klinik på 
Rungstedvej 41.  
 
Bygningen står herefter tom til 2015, hvor 
den købes af Laila og Anders Køj, der 
sammen driver feriebolig-firmaet 21-5:  
 

 

 
 
https://arkiv.dk/vis/34459
1 
 
Arkivet skriver: 
 
”Rungstedvej 42, ”Den 
spanske Grill” 
 
Fotograf Helge Petersen, 
2001 
 

Kilder til denne boks: Ugebladets Jubilæumsavis 1989, samt 5.33) – 5.36) 

 

Og næsten nede ved Strandvejen finder vi Hørsholm/Rungsteds ældste spisested: Rungsted Kro. 

Som tidligere nævnt kan den nuværende kro føres tilbage til begyndelsen af 1800-tallet. Senere 

blev Rungsted Badehotel bygget på kroens plads. Kroen brændte i 1877 og 1900, jf.: 5.37) Efter 

sidste brand fik kroen nogenlunde det udseende, den har i dag, jf. billedet overfor – eller rettere 

indtil 2014, hvor den gennemgik en større renovering og om- og udbygning. Denne var dog ved at 

knække halsen på stedet, som en overgang var lukket, indtil Bakkens Perle fra Dyrehavsbakken i 

2015 forpagtede stedet, jf.: 5.38).  
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https://arkiv.dk/vis/4265439 
 
Arkivet skriver: 
 
”Rungsted Kro, Rungstedvej 
84, ca. 1910. Hed tidligere 
Rungsted Gæstgiveri. 
 
Periode: 1905 – 1914 
 
Fotograf: Ukendt.” 

 
 

På Rungsted Havn fandtes før i tiden Restaurant Nokken. Ugebladets Jubilæumsudgave fra 1989 

skriver: ” De hyggelige omgivelser, udsigten over Øresund, de eksklusive menuer og de dyre 

priser hænger naturligt sammen”.  I 2015 blev Nokken overtaget af Restaurant MASH Rungsted 

Havn (MASH = Modern American Steak House).  

I det hele taget er en stor del af café- og restaurationslivet i Hørsholm flyttet ned på Rungsted 

Havn, hvor man med sydvendte terrasser og havnekajer har ideelle muligheder for udeservering. 

I den luxuriøse ende af skalaen har vi siden 2011 tillige haft Hotel Kokkedal Slot Copenhagen med 

to restauranter: Brasseriet og Slotskælderen. Kælderen kan dateres helt tilbage til 1746, mens 

bygningen ovenpå er fra 1866. Op til 2010 stod slottet i mange år ubenyttet hen og endte i 

voldsomt forfald. Men heldigvis blev det reddet og indrettet til hotel. 

 

Pensionisttilværelse 

Som tidligere nævnt er ca. en femtedel af de nuværende beboere veteraner fra helt tilbage til 

bebyggelsens opførelse. Disse er i sagens natur alle pensionister.  

Men også efterfølgende er der flyttet mange ind, som i dag også er pensionister. Boligernes 

størrelse og indretning og de overskuelige baghaver og hyggelige gårdhaver indbyder til en god 

pensionisttilværelse. Skulle man frygte at området ville gå i forfald på grund af pensionisternes 

svigtende kræfter, er en sådan frygt indtil nu i en helt overvældende grad gjort til skamme. Vi kan 

fortsat være vort område bekendt. 

Selv om det ofte diskuteres, om Hørsholm Kommune gør nok for de ældre borgere, så går det vel 

meget godt. Man hjælper med hjemmepleje og hjælpemidler eller med at skaffe en lejlighed, når 

haven ikke længere kan magtes. Og en plads på et af kommunes fire plejehjem er det da også 

muligt at få. 

Men de fleste af vore pensionister er aktive mennesker, hvad enten det giver sig udtryk over for 

børnebørnene og/eller på cykel- eller traveture, på golfbanen, i sejlbåden, på krydstogter, 

kulturferier eller ved andre hyppige rejser, ved foreningsaktiviteter eller frivilligt arbejde. Blandt 

andet har flere af NV’s beboere ydet en stor aktiv frivillig indsats i Røde Kors Butikken, se boks. 
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Røde Kors Butikken 
 
Røde Kors startede sin genbrugsbutik i 1996 
på adressen Usserød Kongevej 89; dér hvor 
der i dag findes cykelforretningen Celica 
bikes, billede til højre. 
 
I 2011 flyttede man over på Usserød 
Kongevej 80, og i 2015 oprettedes Røde 
Kors Møbler i Kokkedal Industripark 38. 
 
Butikken har altså netop fejret sit 25-års 
jubilæum – mange af årene under ledelse af 
Leif B. Johansen – og den har udviklet sig til 
at blive den økonomisk bedste 
genbrugsaktivitet i hele Røde Kors Danmark 

 
 
Kilde 5.39) 

 

 

Efterskrift 

Det har været forfatterens ønske gennem fem kapitler at beskrive: 

1. Hvad var det for et område og i hvilken by, vores bebyggelse blev placeret i 1977 

2. Hvad var det vi købte, og hvem flyttede ind 

3. Hvilke regler ovenfra måtte vi leve med, og hvordan forvaltede vi fællesskabet 

4. Hvilke omgivelser fik vi 

5. Hvordan var det så at bo i området – og i Hørsholm Kommune fra 1977 og frem til nu 

I Kapitel 1 konkluderes, at vi flyttede til en kommune med stor selvstændig værdi og identitet, og 

selv om meget siden da har forandret sig: Der er en del, vi har mistet, men også meget nyt, vi har 

fået i stedet, er påstanden vel fortsat gyldig. 

Måske med undtagelse af varmeforbruget er vore huse fortsat tidssvarende med gode store rum, 

som er velegnede for både børnefamilier og pensionister. Området er velvedligeholdt, og TV- og 

internetforsyningen er helt op til grundejernes individuelle ønsker. 

Kapitel 4 afslører, at vi ikke bor i et helt tilfældigt område, men på kanten af et historisk område: 

Fabriksområdet omkring Den militære Klædefabrik med smukke opstemninger af Usserød Å og 

det imponerende, hvide bygningskompleks bag Fabriksdammen. Men i virkeligheden er dette blot 

dele af et særskilt lille bysamfund: Usserød, som også rummede arbejderboliger, søndagsskole, 

lægebolig, plejehus, eget bryggeri og sygehus. 

Vi håber, at ikke blot de ”gamle” beboere i Nygårdsvængerne, men også nytilflytterne vil have 

glæde af dette historiske tilbageblik og dermed får et bedre grundlag for at opleve bebyggelsen, 

og dens omgivelser samt den handelsmæssige og kulturelle situation i Hørsholm. 
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