GYSEREN
Rød Kløversti – 7,6 km

PH park – Engang Usserød sygehus
Grunden her husede i perioden 1897-2011 Hørsholm Hospital, tidligere Usserød Sygehus.
Hospitalet er revet ned, og grunden hedder i dag PH Park (efter Poul Henningsen). Den kommer i
fremtiden til at danne rammen om et stort boligområde for mange familier.
Læs mere på



https://www.nordsjaellandshospital.dk/om-hospitalet/organisation/historisktilbageblik/Sider/Hoersholm-Usseroed.aspx
https://ph-park.horsholm.dk/~/media/Websites/phpark/Filer/Udviklingsplan_PHPark_Oktober_2018.pdf

Usserød Skole
Du går nu forbi Usserød skole, der har omkring 600 elever. Skolen har ligget her siden 1898.

Stampen
Fra vandmølle til ungdomshus til SFO.
I 1888 opførtes bygningen som maskin- og forsamlingshus for Den Militære Klædefabrik. Hørsholm
Kommune overtog bygningen i 1968 og startede ombygningen til ungdomshus i år 1969. Stampen
kom i 2014 ind under Usserød Skole som SFO. Stampen er i dag et fritidstilbud for alle elever i
kommunen fra 3. til 6. klassetrin.
Scan QR koden og se filmen, der er produceret af eleverne (er i april 2019 ikke færdigredigeret).

Stampedammen
Stampedammen er sandsynligvis en naturlig sø, men blev en overgang brugt til at drive en valkeeller stampemølle. Klædet blev her stampet ved, at vand blev ledt ind over et hjul, der løftede
nogle store bjælker op, som herefter faldt ned på klædet for at give det en større fasthed.

Dammen tilhører Hørsholm Kommune, mens beboerne på Poppelvej har glæde af dammen som
bredejere.

Svenstrupvej og Svenstrupgård
Svenstrup er et stednavn, der forekommer på skrift allerede i begyndelsen af 1200-tallet. ’Svend’
var på det tidspunkt betegnelsen for en fri mand i anden mands tjeneste eller et mandsnavn.
Svendstrup betød derfor en udflytterbebyggelse tilhørende en fri mand i anden mands tjeneste
eller Svends udflytterbebyggelse. Bebyggelsen har sandsynligvis været en af de gårde, der lå uden
for landsbyerne, som der var så mange af her på egnen.
I den gamle ejendom Svenstrupvej 3 boede Poul Henningsen.

Mortenstrupgård og historien i landskabet
Midt i landskabet skyder den gamle skæve bindingsværksryg op. Mortenstrupgårds bygning er
blevet til over generationer, og gennem århundreder har mennesker boet her, dyrket jorden,
passet deres dyr, gravet tørv i moserne og hentet brænde i Isterød skov. På den måde ligger flere
hundrede års historie gemt her i dette område. Gården er fredet og er i dag i privat eje.

Kolonihaverne
Haveforeningen her opstod i 1961. Men kolonihavelivets historie i Hørsholm går helt tilbage til 2.
Verdenskrig, da haveforeningen oprindeligt blev oprettet i 1942 for enden af Havevej i
villakvarteret bag Kongevejscentret. Men på grund af kommunens udstykning af jord til parcelhuse
i starten af 1960’erne blev haveforeningen eksproprieret og flyttet til det nuværende område i
Usserød Ådal. Den oprindelige haveforening var tegnet af arkitekt Steen Eiler Rasmussen, der har
boet i Hørsholm, og som også har tegnet Rungsted Skole.

Stenalderboplads
Skru tiden tilbage og find din indre vildmand eller kvinde frem. Her på marken mellem
Mortenstrupgård og Usserød Å har Museum Nordsjælland opført en boplads fra jægerstenalderen
med rekonstruktioner af stenalderhytter, ildsted, køkkenmødding m.v. Stenalderbopladsen
anvendes som et historisk værksted, hvor du, ligesom

skoleelever fra Hørsholm og Hillerød kommuner, kan opleve en dag i jægerstenalderen.

Henrettelsesplads ved Kammerrådensvej
I 1600-1700-tallet var der været en henrettelsesplads i Hørsholm vest for den bymæssige
bebyggelse, hvor der i dag er parkeringsplads. Hængning og halshugning var en del af datidens

retspleje. Det var dog de færreste forbrydelser, der straffedes så hårdt. Mange slap med at blive
pisket ved kagen, en lodretstående pæl. Det er antageligt baggrunden for, at bakken i Hørsholm
blev kaldt Piskebakken. Galgebakken er først i 2018 blevet fjernet i forbindelse med udvidelsen af
parkeringspladsen.

Kammerrådensvej
Kammerrådensvej 7 stod færdig i 1967. Kammerrådensvej 7-13 repræsenterede noget nyt i to
henseender. Det var montagebyggeri, som kunne opføres meget hurtigt, og det var det første
eksempel i Danmark på boliger, der blev opført med henblik på direkte salg som ejerlejligheder.

Gl. Hovedgade
Gl. Hovedgade får de fleste til at tænke på gamle dage. Og netop husene 3, 5, 7, 9 og 11 udgør alle
sammen en historisk helhed, der minder om, hvordan der så ud i en lille købstad i 1700 - og 1800tallet, og hvordan købstadsmiljøet i Hørsholm var dengang. Nr. 5 og 7 stammer fra perioden 17701780, mens nr. 9 og 11 blev opført efter en stor brand i 1806. Den ene kaldet Postholdergården.
Den er et godt eksempel på, hvordan datidens store købstadsgårde så ud.
Læs mere på


http://hoersholm.lokalavisen.dk/nyheder/2010-05-07/-Historien-om-H%C3%B8rsholm-by2607461.html

Hørsholm Mølle
Hørsholm Mølle blev bygget i 1890-91 som vindmølle. Men da vingerne imidlertid krævede en
vindstyrke på 5 m/s, blev der allerede i 1895 installeret en dampmaskine, der senere blev udskiftet
med en elektromotor til at supplere vingerne. Møllebygger Martin Johansen og hans slægt drev
mølleriet indtil 1977, hvor Hørsholm Kommune

overtog møllen. I 1993 køber Håndværkerforeningen magasinbygningen af kommunen og sætter
den i stand, og i dag er magasinbygningen blevet til Håndværkernes Hus.
Læs mere på



http://hoersholmmoelle.dk/m%C3%B8llens%20hiistorie.html
http://horsholmhf.dk/horsholm-molle.html

Hørsholm Slotshave
Hørsholm Slotshave, der er et haveanlæg fra baroktiden, hedder således, fordi den i 1700-tallet
omkransede datidens Hirschholm Slot. Efter trekantdramaet mellem Kong Christian VII, Dronning
Caroline Mathilde og hoflæge Struensee blev slottet forladt og forfaldt, og det blev revet ned i
1810. Dramaet er gengivet i filmen “En kongelig affære” fra 2012.

Slotssøen
Søen danner voldgrav om det tidligere Hirscholm Slot og Slotshaven. Søen tilføres vand fra
Springdammen, der har overløb til Dronningedammen. Søerne omkring den nuværende kirkeø,
hvor slottet lå, har haft forskellige navne: Hirschholms Slotssøe (1754) og Slotsgravene (1831).
Arkæologiske udgravninger har vist, at der på den lille ø, hvor kirken ligger i dag, allerede i
middelalderen lå en borg.

Hørsholm Kirke
Her lå engang et slot. Hirschholm Slot var en imponerende barokbygning tegnet af arkitekten
Lauritz de Thurah, men den blev i 1810 revet ned. Nu står her Hørsholm Kirke, hvor springvandet
til slottet engang lå, beliggende på en ø midt i søen i Hørsholm Slotshave. Kirken er opført i 1823.
Arkitekten bag kirken er C.F. Hansen, der også står bag Vor Frue Kirke og Domhuset i København.

Det tidligere Jagt - og Skovbrugsmuseum
De imponerende gule bygninger, du går langs med, er et monumentalt vidnesbyrd om Hirschholm
Slot. De udgjorde slottets avlsbygninger og blev opført i første halvdel af 1700-tallet. Den store
lade på hjørnet af Folehavevej og Sdr. Jagtvej opførtes i 1713 og blev blandt andet anvendt til at
opbevare de store mængder korn, som bønderne betalte i afgifter.

I 1942 åbnedes Jagt- og Skovbrugsmuseet i bygningerne. Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm var
en af de statslige institutioner, der senere blev flyttet fra Hovedstadsområdet til Jylland. Museet er
lagt sammen med Dansk Landbrugsmuseum og er derfor flyttet til Gl. Estrup på Djursland.

Ridebanen
Arealet, hvor Ridebanen ligger i dag, var i Hørsholms byplan fra 1737 udlagt til byens rådhuspladstorv. Da der dengang ikke opstod en egentlig by, blev pladsen brugt som militær øvelsesplads
blandt andet af husarerne, der havde garnison i Hørsholm 1784-1844.

Samtidig har pladsen været rammen om byens folkefester. Ridebanen blev i 2002 fredet, og
fungerer i dag som bypark.

Hørsholm kirkekontor og sognegård
Sognegården er tegnet af Henning Larsen Architects og indviet i 2007. Den enkelhed og klarhed,
der ses i Hørsholm Kirkes arkitektur, har givet inspiration til udformningen af Sognegården.
Facaden blev i 2013 udsmykket med 24 elegante duer af kunstneren Lin Utzon.

Hørsholms gamle rådhus
Denne markante bygning, der blev opført 1916-1918 som rådhus, leder tanken hen på Rosenborg
Slot og andre af Christian den 4.’s byggerier fra 1600-tallet. Arkitekten er B.S. Ingemann, som har
brugt forskellige stilelementer fra arkitekturhistorien – renæssance og barok.
Bygningen har sidenhen fungeret som posthus, der lukkede i januar 2009, og i dag holder
Hørsholm Musikskole og Frivilligcentret til her.

Hørsholm Egns Museum
Besøg Hørsholm Lokalarkiv og se spændende gamle fotos fra Hørsholm og måske din egen familie.
Hørsholm Egns Museum er et udstillingssted under Museum Nordsjælland. Museum Nordsjælland
er en fusion mellem de lokale kulturhistoriske museer i Hørsholm,

Hillerød og Gribskov kommuner. På Hørsholm Egns Museum kan du både snage i 1700-tallets kongelige
affærer eller se hvordan en dreng så ud for 7500 år siden.
Læs mere på


https://museumns.dk/udstillinger/besoeg-os/hoersholm-museum/

Dronningedammen
Dammen var oprindeligt meget større end nu. Den kom i vejen, da Nicolai Eigtved i 1737 skulle
udforme en plan for den kommende Hørsholm by. Man ønskede, at byen skulle være symmetrisk
og passe ind i den nord/sydgående akse, som Hirschholm Slot var bygget omkring, men
Dronningedammen kom i vejen for denne akse. Det var dog først omkring 1950, at søen fik sin

nuværende ovale form, og det var først i 1963, at Usserød Kongevej blev forlænget sydpå til
Ridebanen. Hermed blev de kongeliges ønske opfyldt – med mere end 200 års forsinkelse.

Dronningvej
Husene her blev opført i 1890-1920. Beboerne var arbejdere på Hørsholm Klædefabrik, og ejede
selv husene, i modsætning til de boliger, som fabrikken selv ejede og lejede ud til arbejderne.

Forskønnelse af Usserød Kongevej
Hørsholm Kommune har i 2018 og 2019 udført et renoverings- og forskønnelsesprojekt på Usserød
Kongevej ud for Kongevejscenteret. Projektet er i tråd med Grøn Strategi for hele Usserød
Kongevej. Forskønnelsen omfatter nye træer, belægninger og belysning samt store kummer med
stauder på vejens midterheller. Træerne er blandt andet med til at nedsætte CO2 indholdet i luften
og forbedre biodiversiteten i byen.

Slusen ved Mortenstrupvej
Broen du ser her, er en del af et EU-Life projekt. Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg kommuner
indgik i 2010 et samarbejde om at mindske risikoen for oversvømmelser fra Usserød å. Denne
sluse, samt udvidelsen af den eksisterende vådeng nord for Mortenstrupvej, skal sikre området
mod oversvømmelser i fremtiden. Slusen er diskret gemt under broen og aktiveres kun ved meget
kraftige regnskyl.

