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NAVNEKOMITEENS MOTIVATION – HOSPITALSGRUNDENS NYE NAVN:  PH PARK 
 
Det er navnekomiteens indstilling, at Hospitalsgrunden navngives PH Park. Navnet lever på 
fornem vis op til Økonomiudvalgets tre bedømmelseskriterier om, at navnet skal have: 
 

1. Høj markedsføringsværdi 

2. Høj grad af historisk tilknytning til Hørsholm Kommune   

3. Højt internationalt kendskab, herunder være mundret 

 

I visionen for Hospitalsgrunden indgår ord som: Nytænkende, nye boformer, innovativ 
arkitektur, trivsel og muligheder, internationalt orienteret, højt til loftet, bæredygtige løsninger 
og unik. Alle ord, som også kan forbindes med Poul Henningsen, hans ideer og hans 
mangfoldige virke. 

 
Poul Henningsen (1894-1967) var Hørsholm-borger fra 1948 frem til sin død.  Han var 
mangesysler, bl.a. arkitekt, lysmager, revyforfatter, filminstruktør og samfundsrevser. Som 
kunstner var han kendt under initialerne (og brandet) PH.  
 
PH har stadigvæk meget at sige os, både i en dansk og international sammenhæng. Han var en 
æstetisk multikunster, og han var ambitiøs, visionær og nytænkende. Han udfordrede de 
eksisterende samfundsnormer og havde det ikke fra fremmede, da hans mor, Agnes 
Henningsen, var en fremsynet kvinde. PH kunne mange ting og havde mange interesser – og 
som det ægte legebarn han var, fløj han f.eks. med drager hele sit liv.  
 
Historie og kendetegn 
PH har gennem tiden skabt unik arkitektur og design, som er verdenskendt, f.eks. lampen 
Koglen. Som et kuriosum kan det også nævnes, at han i 1954 tegnede og indrettede værtshuset 
Kronhjorten ved Ridebanen. Kronhjorten blev revet ned i 1978. 
 
Hospitalsgrunden ligger 700 meter fra Svenstrupvej 3, der var PH’s hjem i næsten 20 år. 
 
Navnets udviklingspotentiale 
Der ligger et stort potentiale i Poul Henningsens mangeartede og varierede arbejde indenfor 
design, arkitektur og litteratur, som han har beskæftiget sig med gennem tiden. Der findes 
således et stort univers, som kan foldes ud i forbindelse med navngivning af vejnavne og 
områder på grunden.  
 
Sprog 
Der er indsendt flere navneforslag fra borgere, hvor PH, Poul Henningsen og Park indgår. 
Komiteen indstiller PH Park, fordi bogstavrimet i PH Park fungerer godt. Navnet ligger godt i 
munden og udover de positive værdier som PH forbindes med, forbindes Park med oaser i 
større og mindre byer, både i Danmark og i udlandet.  
 
Ved at navngive Hospitalsgrunden efter Poul Henningsen, hylder Hørsholm Kommune en 
visionær kunster, som følte sig særligt knyttet til netop Hørsholm og området omkring 
Hospitalsgrunden. Navnet vil give grunden en visionær identitet og unik historie. Og som borger 
i Hørsholm Kommune er man stolt over, at PH har boet i Hørsholm. 
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Ole Byrgesen, aboretmester, Aboretet 
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