SKOVENE
Sort Kløversti – 21 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
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

Hørsholm Idrætspark
Allerede i 1930’erne var der tanker fremme om at lave et idrætsanlæg, men først i
1961 blev Hørsholmhallerne taget i brug. Samtidig blev kommunens to
idrætsforeninger lagt sammen til Hørsholm-Usserød Idrætsklub-HUI. Det drejede sig
om Usserød Idrætsforening fra 1923 og Hørsholm Idrætsklub fra 1933. Idrætsparken
danner med sine mange haller og baner rammen om et stort udbud af
idrætsaktiviteter for kommunens borgere. Stedet byder både på boldhal, skøjtehal,
svømmehal, fodboldbaner, skaterpark og andre udendørs anlæg.
Læs mere på


https://www.visitdenmark.dk/da/danmark/hoersholm-idraetspark-gdk620527

Rungsted Gymnasium
Bygningen på toppen af bakken er Rungsted Gymnasium. Elevtallet var i 2014 på ca.
800 elever.
Skolen blev grundlagt af E. Skovgaard-Petersen som Rungsted Kostskole i 1900. Skolen
lå dengang på Vallerød Banevej. Først fra 1906 tilbydes en studentereksamen.
I 1920 blev skolen overtaget af staten og skiftede navn til Rungsted Statsskole.
Underskolen blev udskilt til Rungsted private Realskole, som stadig i dag ligger på
Vallerød Banevej.

Gymnasiet flyttede ind i de nuværende bygninger på Stadionalle i 1976. I 1986 blev
skolen overtaget af Frederiksborg Amt og fik sit nuværende navn, Rungsted
Gymnasium.
Siden 2007 har skolen været en selvejende institution. De nuværende bygninger er
tegnet af arkitekt Børge Nagel fra Mangor & Nagel Tegnestue.

Vallerødskolen
Skolen, du passerer her, er Vallerødskolen. Her går ca. 800 elever.
Fra 1960 til 1970 var antallet af indbyggere i Hørsholm steget fra godt 12.000 til
næsten 20.000. I samme periode var antallet af elever i folkeskolen steget med næsten
50 %. Vallerødskolen blev åbnet i 1969 som supplement til kommunens tre 'gamle'
skoler: Hørsholm, Usserød og Rungsted.

Louiselund
Louiselund har sit navn efter Frederik den 4.’s Dronning Louise. Hun besad Hørsholm
Gods 1701-1721, hvor hun lod Donse Krudtværk anlægge, ligesom hun i 1713 fik opført
den store imponerende ladebygning på Folehavevej lige over for Hørsholm Kirke.
Louiselund er Hørsholm Kommunes seneste byggeri indenfor ældre- og
plejeboligområdet og huser kommunens samlede aktiviteter på
genoptræningsområdet. Her afholdes ugentligt intervalgang for beboere og andre
seniorer.
Louiselund er tegnet af Lundgaard og Tranberg arkitekter.

Kokkedal Golfklub
Golfbanen, der blev anlagt i 1978, ligger på jord, der har tilhørt Kokkedal Slot. Slottet
daterer sig tilbage til 1746, hvor grev Berckentin lod det opføre. Han havde fået jorden
af enkedronning Sophie Magdalene, der besad Hørsholm Gods.
Kokkedal Golfklub er stiftet i 1971 som den 33. golfklub i Danmark og har gennem
årene udviklet sig til et internationalt anerkendt 18 hullers golfanlæg. Banen er en
parkbane i let kuperet terræn med varieret beplantning, og den snor sig rundt om
Kokkedal Slot med sin enestående placering tæt på Øresund. Området har været
fredet siden 1977.

Mikkelgård
Mikkelgård er opført i 1915-1916 med Povl Baumann som arkitekt. Han har blandet
stilelementer fra engelsk arkitektur med elementer fra danske bondegårde.
Ejendommen er en kopi/efterligning af en firlænget gård fra 1600-tallet med egen
voldgrav.

Rungsted Strandvej
Langs Rungsted Strandvej findes flere offentlige badester.
Rungsted Strandvej var en hovedfærdselsåre gennem århundreder indtil kongevejene
kom til i slutningen af 1700-tallet.
Fra slutningen af 1800-tallet blev vejen langsomt men sikkert stedet, hvor den
københavnske overklasse holdt ferie. Med åbningen af Kystbanen i 1897 kom
pendlerne til, og Strandvejen blev de store formuers og indkomsters holdeplads.

Mikkelborg Strandeng
Alle er velkomne på stranden, hvor der opsættes badebro i sommerhalvåret. Vandet er
lavt, og derfor er badestedet meget børnevenligt.

Kokkedal Slot
Kokkedal Slot blev opført i 1746 som en lystejendom i hollandsk renæssancestil af grev
Christian August lensgreve von Berckentin, der fik jorden forærende som ejendom af
enkedronning Sophie Magdalene, der besad Hørsholm Gods i 1730-70. Slottet har
siden haft mange ejere, og blev i 1998 overdraget til Hørsholm Kommune.
Kokkedal Slot åbnede som hotel i 2011 og blev overtaget af den nuværende ejer i
2013.
Læs mere på



http://kokkedalslotcopenhagen.dk/da/om-slottet-og-kontakt/historie/
http://hoersholm.lokalavisen.dk/nyheder/2011-11-15/-Historien-om-KokkedalSlot-1985260.html

Sophienberg Slot
Sophienberg Slot blev i 1742-1744 opført som et étplanshus af Sophie Magdalene med

hofbygmester Nicolai Eigtved som arkitekt. Efter indvielsen blev det tilbygget med én
etage, og fra 1746 fungerede slottet som udflugtsmål for kongefamilien.
Sophienberg Slot blev indtil 1993 anvendt til kontor og indtil for få år siden som kursusog konferencecenter.

Strandbjerg
Strandbjergs historie går tilbage til 1916, hvor ejendommen blev opført som
herskabsvilla til overretssagfører Levin. Ejendommen er tegnet af arkitekt B.S
Ingemann, der også har tegnet det gamle rådhus. Under besættelsen blev Strandbjerg
beslaglagt til hovedkvarter for Gestapo, og det forlyder, at kælderrummene fungerede
som tortur- og fangerum.
Det har sidenhen været brugt som rehabiliteringscenter, indtil det i 1993 blev købt af
PFA.
”Lille Strandgrund”
”Lille Strandgrund” ligger ud for Rungsted Strandvej 169B. Alle er velkomne og her
opsættes badebro i sommerhalvåret. Her er rig mulighed for picnic og for at nyde
udsigten over vandet. Vandet er lavt og børnevenligt.

Badning
I starten af 1900-tallet badede man ikke fra åben strand i Rungsted. Havbadning skulle
foregå diskret, i dækkende badedragter, fra afskærmede badehuse eller badeanstalter.
Afgørende var det naturligvis, at herrer og damer kunne bade adskilt.
Først i slutningen af 1920’erne blev det mere almindeligt at bade direkte fra stranden,
og det blev efterhånden moderne at tage solbad.

Rungsted Badestrand
Badestranden, du står ved her, blev af kommunen i 1932-1933 anlagt som en “kunstig”
strand langs kysten på strækningen både nord og syd for den daværende bro ud til
Rungsted Havn.

Her er altid 2 mindre badebroer og i sommersæsonen sættes der en ekstra op, samt en
bred handicapvenlig badetrappe. Toiletter, herunder handicaptoilet, findes i den
vestlige ende af stranden ved kajakklubben.

På billedet er vi på badestranden i Rungsted en sommerdag i 1936. Allerede dengang
blev den til lidt af et fluepapir på varme dage.

Rungsted Fiskerleje
Følg den lille sti fra Rungsted Strandvej og kom ned til Rungsteds tidligere fiskerleje.
Stenene, der ses i vandet her, er resterne af det høfdeanlæg, der var Rungstedfiskernes havn, indtil den nye havn åbnede i 1923.
Rungsted Fiskerlejes stejleplads
Du står nu på en af Rungsted Fiskerlejes gamle stejlepladser. Pladsen er forsynet med
pæle, som fiskenettene blev hængt op på, når de skulle tørres, renses eller bødes.
Udover at være en af fiskernes vigtigste arbejdspladser, var stejlepladsen også
fiskersamfundets mødested, hvor koner og børn også kom.

Rungsted Havn
Selvom fiskerne i Rungsted gennem mange år stræbte efter at få en egentlig havn,
måtte de gennem næsten 100 år nøjes med nogle tilpassede høfder som nødtørftig
havn. Først den 20. maj 1918 blev Rungsted Havn A/S stiftet af private initiativtagere
og med tilskud fra stat, amt, kommune samt offervillige borgere blev havnen indviet i
1923. Den blev dog allerede ødelagt ved en storm året efter, så havnen skulle gennem
en omfattende reparation, inden den kunne tages i brug på ny.
Læs mere på


http://rungstedhavn.blogspot.com/p/historie.html

Rungstedlund
Rungstedlund var mellem det 16. og 20. århundrede en stor landbrugsbedrift. Sammen
med områdets andre store gårde – Kokkedal, Sophienberg, Rungstedgård og
Folehavegård – udgjorde de et grønt bælte langs Øresund, som blev kaldt den grønne

halvmåne. Stedet er først og fremmest kendt som stedet, hvor såvel forfatteren
Johannes Ewald som forfatteren Karen Blixen har opholdt sig.

Karen Blixen museet
Rungstedlund er forfatteren Karen Blixens fødehjem, og det var her, hun skrev sine

verdenskendte fortællinger. Efter 17 år i Afrika vendte hun i 1931 hjem til Danmark, og
bosatte sig i sit barndomshjem. Her boede hun til sin død i 1962. Området er efter
Karen Blixens ønske fredet, udlagt til fuglereservat og åbent for besøgende. Her kan
man blandt andet besøge Karen Blixens grav. Karen Blixen Museet er indrettet efter
forfatterens barndomshjem.

Ewalds Høj
Denne høj er opført af bronzealderens bønder over en afdød stormand, og er en af
mange, der stadig ligger langs kysten. Eftertiden har givet denne sit navn, fordi
digteren Johannes Ewald boede på Rungsted Kro fra 1773-1775, og fordi man mener,
at han ofte sad netop her og fandt inspiration til sine værker. Også Karen Blixen
dyrkede Johannes Ewalds tilknytning til Rungsted, da hun er født samme sted, som han
boede. Hun døbte også sin arbejdsstue Ewalds Stue.

Rungstedgaard
Rungstedgaard blev i 1917 opført som privatbolig til Laura Dinesen, der var beslægtet
med Karen Blixen. Frem til 1965 dannede huset ramme om familiens hverdagsliv.
Rungstedgaard er i dag hotel og konferencecenter.

Rungsted Kyst Station
Rungsted og Hørsholms udvikling var allerede i 1700-tallet tæt knyttet til Københavns
historie. Da Rungsted Kyst Stations to ikoniske bygninger stod færdige, og Kystbanen
åbnedes i 1897, besegledes områdets skæbne som en forstad til København.
Arkitekten bag er H. Wenck, der også har tegnet Københavns Hovedbanegård.

Remisen
Kystbanen stod færdig i 1897 og var dobbeltsporet fra København til Rungsted, og kun
enkeltsporet herfra til Helsingør. Togene skulle undertiden vende her i Rungsted, og
det sidste tog fra København skulle, sammen med togpersonalet, overnatte i Rungsted.
Derfor byggede man remisen, hvor ikke alene lokomotivet kunne køres ind til
vedligeholdelse, men hvor også personalet kunne overnatte.
Læs mere på


http://hoersholm.lokalavisen.dk/nyheder/2018-06-13/Rungstedsstationsomr%C3%A5de-Et-enest%C3%A5ende-milj%C3%B8-fra-en-vigtigperiode-i-dansk-industrialisering-2336942.html

Rungsted Golfklub
I midten af 1930’ernme var bestyrelsen for Københavns Golf Klub utilfreds med
forholdene på klubbens bane ved Eremitagesletten. Klubben lejede derfor i 1935 110
tønder land her i Rungsted af kunstmaleren P. Hougaard, som efter sigende gerne ville
friholde sin ejendom for udstykning til villagrunde. Det blev til golfbanen her, som blev
indviet i 1937.

Ulvemosehuset
Ulvemosehuset er et meget fint eksempel på en af de sommervillaer, som efter
Rungsted Stations ibrugtagning i 1897 blev opført omkring stationsområdet.
Ulvemosehuset er i dag en mindre 0-6 års daginstitution.

Rungsted Hegn
Rungsted Hegn tilhører Naturstyrelsen. Her finder du blandt andet et stort shelter med
bålplads og afmærkede motionsruter. Du må her i skoven lufte din hunde uden snor,
hvis den er lydig.

Shelter
Shelteret er opført af Naturstyrelsen. Det er tilladt at overnatte her i maksimalt 2 dage.
Alle er velkomne. Husk at tage dit affald med og pas godt på naturen. Shelterpladsen
kan bookes via www.udinaturen.dk.

Folehave skov
Folehave Skov tilhører Naturstyrelsen. Her er mulighed for et væld af naturoplevelser i
den frodige løvskov og i skovenge med græssende dyr. Her er rigtig mange forskellige
dyr og planter. Landskabet er kuperet og fyldt med fortidsminder, som ligger godt
beskyttet i skoven.

Linstows grav
Du står nu foran Christoph Hartvig v. Linstows grav. Linstows var i 1740-1823 chef for
de kongelige skove i Danmark 1784-1823. Dansk skovbrug var den gang inde i en vigtig
reformperiode, og Linstow kom til at lægge grunden til den fremtidige drift af statens
skove. Linstow boede i kavalerboligerne på Folehavevej.
Som påskønnelse for sin indsats, fik Linstow ved kongelig resolution i 1813 tilladelse til
at indrette en begravelsesplads i Folehaveskoven til sig selv og sin familie.
Læs mere på


http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Landbrug,_skovbrug_og
_gartneri/Forstkandidat/C.H._v._Linstow

Kongeligt Ridehus
Dette smukke ridehus stammer tilbage fra Christians IV’s regeringstid. Ridehuset lå en
gang ved Hillerødholm Stutteri i Hillerød, og rummede de danske kongers stutteri, men
det blev flyttet her til, da det stod for at skulle rives ned. Den nystartede Hørsholm
Rideklub købte i 1934 resterne af ridehuset for 2.500 kr. Ellen Dahl, Karen Blixens
søster, tilbød at skænke et stykke jord fra Folehavegård til genopførelse af ridehuset,
på betingelse af, at det blev netop dette kongelige ridehus.
Læs mere på


http://hoersholm.lokalavisen.dk/2010-08-29/-Historien-om-Danmarkssmukkeste-ridehus-2686144.html

Folehave og Gøgevangskvarteret
Efter 2. Verdenskrig var der boligmangel i Danmark - også i Hørsholm. Der var også
bred politisk enighed om, at der skulle gang i boligbyggeriet. Rigsdagen vedtog, på
initiativ fra Venstreregeringen, i 1946 en lov om byggeri med offentlig støtte. Det gav

mulighed for opførelse af såkaldte statslånshuse. Mange af husene her i kvarteret er
opført som statslånshuse.
Læs mere på


http://hoersholm.lokalavisen.dk/nyheder/2018-02-21/-Boligmangel-skabteFolehavekvarteret-2027830.html

Hørsholm Skole
Hørsholm Skole stod færdig i 1897 i sin første udformning. Det var en stor dag for
Hørsholm, da byens nye skole blev indviet. Bygningen havde længe været et
brændende ønske, og nu kunne man huse hele det kommunale skolevæsen, både
drengeskolen, pigeskolen og pogeskolen, under samme tag. En pogeskole er
betegnelsen for en privat skole, der havde elever i alderen 6-9 år. I 1856 bestemte Lov
om Borger- og Almueskoler, at man kunne oprette pogeskoler uden at stille krav om
uddannelse af underviserne. Da folkeskoleloven blev ændret i 1937, forsvandt også
muligheden for at oprette pogeskoler.
Siden er en række tilbygninger kommet til i 1910, 1920 og 1958. Bygningen fra 1897 er
revet ned og erstattet af den bygning, som i dag ligger ud til Rungstedvej. Den
indviedes i 1979.
Læs mere på


https://horsholmskole.horsholm.dk/Om_skolen/Historie

Alsmosen
Arealerne nord for Alsmosen tjente som gartneri fra begyndelsen af 1900-tallet, men
gartneriet blev nedlagt i midten af 1960’erne og udstykket til parcelhusgrunde
(Tjørnevej og Akacievej). Den sydlige del af Alsmosen og omkringliggende arealer
tilhørte oprindeligt kommunen, men blev i midten af 1960’erne købt af
forsikringsselskabet Codan i forbindelse med projekteringen af Opnæsgård.
Opnæsgård omdannedes i 2004 fra udlejningsejendom til en andelsboligforening, der
omfatter 574 boliger.

Kirstineparken
For enden af bakken ser du en kæde af huse, Kirstineparken. Kirstineparken blev til i en
enestående periode i dansk arkitektur, hvor der blev bygget flere huse end i noget

andet tidsrum. Muligheden for at realisere drømmen om eget hus var pludselig en
realitet, og enfamiliehuset kom til at stå i centrum for arkitekternes interesse. Jørn
Utzons banebrydende ideer om kædehuse, der er samlet i organiske enheder i samspil
med det omgivende landskab, er måske den vigtigste indflydelse i Kirstineparkens
arkitektur. Kirstineparken er tegnet af Jørgen Bos.
Jorden, hvor Kirstineparken ligger i dag, tilhørte gennem flere århundreder en gård i
Vallerød – Kirstinedal. Navnet fik gården ca. 1850 efter gårdmandens kone Kirstine.
Læs mere på



http://www.kirstineparken.dk/cms.ashx/tekstsider/arkitektur.html

Klimasikring omkring Gyvelvej
Her på Gyvelvej ser du et eksempel på et regnvandshåndteringsprojekt. I 2018 blev der
etableret 18 nye regnvandsbede på Gyvelvej og sideveje. Med henblik på at undgå
oversvømmelser fra den fælles kloak til terrænet, ledes regnvandet fra Gyvelvejs
sideveje fremover ad chaussestensrender til bede, hvor vandet renses og forsinkes,
inden det ledes til den fælles kloak. Denne form for regnvandshåndtering kaldes Lokal
Afledning af Regnvand (LAR).

