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Hospitalsgrundens nye navn - dommerkomiteens
indstilling
Baggrund
Hørsholm Kommunes nye attraktive boligområde skal have et navn. Grunden omtales nu
som Hospitalsgrunden eller Sygehusgrunden, men skal have et navn, der profilerer
området på bedste vis og lever op til de tre kriterier som Økonomiudvalget besluttede i
april 2017. Hospitalsgrundens kommende navn skal således have
•
•
•

Høj markedsføringsværdi
Høj grad af historisk tilknytning til Hørsholm Kommune
Højt internationalt kendskab, herunder være mundret

Navnekomiteen, der har vurderet over 200 navne, har indstillet et navn, der lever op til alle
tre kriterier.

Forslag
Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen;







at følge navnekomiteens indstilling og navngive det nye
boligkvarter på Usserød Kongevej: PH Park
at offentliggøre navnet PH Park i umiddelbar forlængelse af
Kommunalbestyrelsens beslutning.
at udkast til aftale fra arvingskredsen efter Poul Henningsen
tiltrædes
at de borgere, som har foreslået en navnekombination, der
rummer Poul Henningsens navn og ’park’ eller ’parken’ hver
modtager et gavekort på 500 kr. til Trommen.

Økonomiudvalget Mandag den 25-09-2017

Side 2

Sagsfremstilling
Hørsholm Kommune har høje ambitioner for Hospitalsgrunden, og det nye boligområde skal
være med til at tiltrække nye borgere. Som led i at indfri de høje ambitioner, har
Økonomiudvalget ønsket at finde et navn til Hospitalsgrunden, der kan være med til at
brande det nye kvarter i den rette ånd og understøtte visionen for området.
Stor tilslutning til den åbne navnekonkurrence
Økonomiudvalget besluttede derfor i april 2017 at udskrive en åben konkurrence, hvor alle,
der havde lyst kunne foreslå gode navne til Hospitalsgrunden. Konkurrencen kastede 228
forskellige navneforslag af sig, som alle blev overleveret til en bredt sammensat
navnekomite bestående af indenbys og udenbys borgere samt repræsentanter fra det
lokale erhvervsliv og kulturliv samt branding-, historie- og arkitektureksperter.
Navnekomiteen har vurderet alle forslag ud fra tre kriterier, der er besluttet af
Økonomiudvalget. Det rette navn til Hospitalsgrunden, skal således have:
•
•
•

Høj markedsføringsværdi
Høj grad af historisk tilknytning til Hørsholm Kommune
Højt internationalt kendskab, herunder være mundret

Motivation for indstilling af vindernavnet
Navnekomiteen peger på navnet PH Park fordi det, udover at det lever op til de tre
kriterier, har en række helt unikke styrker og fordele.
Navnekomiteens motivation for valg af navn er vedlagt i bilag, men komiteen nævner bl.a.,
at der 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 endvidere 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. Komiteen
peger på, at PH stadigvæk har meget at sige os, både i en dansk og international
sammenhæng. Han var en æstetisk multikunster, og han var ambitiøs, visionær og
nytænkende.
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.
Navnekomiteen – bred sammensætning kvalificerer navnevalget
Spændvidden og sammensætningen i navnekomiteen er også besluttet af Økonomiudvalget
i april. Komiteens medlemmer udgør med sine forskellige fagligheder og viden et stærkt felt
i forhold til at bedømme navneforslagene i forhold til de opstillede kriterier, og
medlemmerne er:
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Ida Rosenstand Klahn, afdelingschef, Museum Nordsjælland
Johan Bramsen, associeret partner i Pluss
Linda Sjöström, formand for Hørsholm Erhvervs Netværk
Mette Wallach, udenbys borger og journalist
Morten Bast Hall, elev på Rungsted Gymnasium
Ole Byrgesen, aboretmester, Aboretet
Stefan Skafdrup, ejendomsmægler

Vinderforslagene
PH Park udspringer af de navneforslag, der kobler Poul Henningsen sammen med parktanken. Komiteen har indstillet, at PH og Park bliver kombineret, fordi bogstavrimet i PH
Park fungerer godt. Navnet ligger godt i munden, og udover de positive værdier som
forbindes med PH, forbindes Park med oaser i større og mindre byer, både i Danmark og i
udlandet.
Ingen har foreslået ’PH Park’ i konkurrencen, men fire borgere har indstillet navne, der
kombinerer PH/Poul Henningsen og park/parken på forskellig måde. Det er disse forslag,
der har givet inspiration til komiteens endelige indstilling. Derfor foreslås det også, at
præmien går til de fire forslagsstillere, så hver modtager et gavekort på 500 kr. til
Kulturhus Trommen. Tanken er, at præmieringen sker lørdag den 7. oktober på
Hospitalsgrunden, hvor der afholdes et arrangement for at markere det nye navn samt, at
grunden nu er tilgængelige til rekreative formål.
Dialog med interessenter om navnet ”PH”
Belysningsproducenten Louis Poulsen A/S har registreret varemærket PH. Louis Poulsen
A/S har over for Hørsholm Kommune oplyst, at virksomheden ikke har nogen indvendinger
mod brugen af navnet PH Park under udtrykkelig forudsætning af arvingernes godkendelse.
Administrationen har herefter været i dialog med arvingskredsen efter Poul Henningsen, og
kredsen er indstillet på at give tilladelse til, at den nye bebyggelse kommer til at bære
navnet ’PH Park’.
Arvingerne anfører, de er glade og taknemmelige for, at borgerne i Hørsholm har så stor
kærlighed til Henningsen, at de vil opkalde denne lille perle af en bydel efter ham.
Arvingerne anfører endvidere, at de ønsker at kommunen fastholder visionens høje niveau,
når projektet er sendt i udbud.
Udkastet til aftalen er vedlagt i bilag, men her trækkes de bærende vilkår og krav frem:



Det er et vilkår, at ønsket om at bevare de gamle træer,
fastholdes



Det er et vilkår, at planen om at holde bilerne under jorden,
ligeledes fastholdes
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Det er et krav, at der i projektet skal være en henvisning til PH –
det kan være i farvevalg, navngivning af bygninger eller veje,
brug af PHs belysning eller hans tanker om lys.

Kommunikation
Der udsendes en pressemeddelelse i forbindelse med beslutningen.
Herudover planlægges også et åbningsarrangement på Hospitalsgrunden den 7. oktober.
Arrangementet skal markere navnet samt markere, at grunden nu er tilgængelig for
borgerne til rekreative formål. På dagen præmieres vinderne og der vil være diverse
aktiviteter for borgere i alle aldre.

Sagens tidligere behandling
Økonomiudvalget 15. marts 2017
Økonomiudvalget 6. april 2017

Bilag
-

Navnekomiteens motivation_indstilling af Hospitalsgrundens nye navn_FINAL.pdf
Arvingskredsens udkast til aftale

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2017
Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt og besluttede at åbne
dagsordenspunktet forud for behandlingen i Kommunalbestyrelsen.
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