
Lokalhistorie i Lilletrommen

Foredragsrække om Hørsholms historie

Mandag 20. april: Kongernes Nordsjælland – dronningernes Hørsholm

Onsdag 29. april: Hirschholm Slot – glans og skandale

Torsdag 7. Maj: Slotsby uden slot

Mandag 11. Maj: Fart på Hørsholm

Alle dage: kl. 16.30 – ca. 17.45. 

Gratis adgang



Lokalhistorie i Lilletrommen
Hørsholm Bibliotek og Museum Nordsjælland samarbejder om en serie 
foredrag, der dækker den lokale historie i Hørsholm fra 1500-tallet til 
1900-tallet. Museumsinspektør Lisbet Hein fortæller ud fra gode billeder 
fra det gamle Hørsholm.

Foredragene holdes i Lilletrommen – salen ved Hørsholm Bibliotek, 
Bibliotekstorvet 1, 2970 Hørsholm. 

Det foregår fire dage i april og maj: 20. og 29. april, 7. og 11. maj 
alle dage 16.30-17.45. 

Der er gratis adgang, og ingen tilmelding. 

Mandag d. 20. april kl. 16.30
Kongernes Nordsjælland – dronningernes Hørsholm

Efter reformationen i 1536 satte kongemagten sig tungt på Nordsjælland, 
og det meste af jorden var krongods i de næste 250 år. Hørsholm- egnen 
havde dog sin egen specielle historie, for i lange perioder var det landets 
dronning – og ikke kongen – der ejede både gods og slot. Vi skal høre om 
Hørsholms dronninger – og deres undersåtter.



Onsdag d. 29. april kl. 16.30
Hirschholm Slot – glans og skandale

Det er mere end 200 år siden, at Hirschholm Slot blev revet ned. Men 
historien om det prægtige slot huskes stadig – ikke mindst fordi det var 
rammen om nogle af Struensee-tidens mest dramatiske optrin. Vi skal 
både høre om slottet og om dets kongelige beboere.

Torsdag d. 7. maj kl. 16.30
Slotsby uden slot

Vi skal høre om Hørsholm by og sogn i 1800-tallet. Da Hirschholm Slot 
blev revet ned i 1810, forsvandt eksistensgrundlaget for Hørsholm by. 
Indbyggerne måtte finde andre indtægtsmuligheder, og langsomt foran-
drede Hørsholm sig fra at være en stillestående provinsflække til en vel-
drevet forstadskommune. Vi kommer til at høre om livet i den lille by og 
dens omgivelser, blandt andet gennem øjenvidneskildringer og glimt fra 
den lokale avis. 



Mandag d. 11. maj kl. 16.30
Fart på Hørsholm

Denne gang handler det om Hørsholm i 1900-tallet. Da Kystbanen åbnede 
i 1897, var Hørsholm godt forberedt – klar til at udnytte mulighederne for 
at tiltrække velstående og driftige tilflyttere. Hørsholm kom med på vog-
nen i samfundets vækst, og villabebyggelsen bredte sig i kommunen på 
bekostning af de åbne marker. En ny bølge af vækst begyndte i 1950’erne 
og skabte i de følgende årtier det Hørsholm, vi kender i dag.


