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Baggrunden for det moderne Hørsholm 
– et nordsjællandsk lokalsamfund
AF HANS JØRGEN WINTHER JENSEN

Hvordan og hvorfor er Hørsholm blevet det 

meget velstående og konservative nordsjæl-

landske lokalsamfund, som tilfældet er? Det 

spørgsmål forsøger jeg i artiklen at belyse 

ved at trække nogle lange linjer i Hørsholms 

historie. Samtidig peger jeg på forskelle og 

ligheder i forhold til det øvrige Nordsjælland. 

Således er der lighedspunkter mellem, men 

også forskelle på den måde, hvorpå landbo-

reformerne gennemførtes i 17- og 1800-tallet.

 

Hørsholm er ikke en isoleret ø. Hørsholm er en 

del af det store spændende område, som Muse-

um Nordsjælland dækker. Og det område er igen 

en del af hovedstadsmetropolen. Udviklingen hen 

mod denne situation har stået på i flere århund-

reder, og det er de væsentligste faktorer bag det 

moderne Hørsholms tilblivelse, som del af dette 

storbyområde, jeg vil behandle. Jeg håber, at jeg 

dermed, sammen med de andre artikler i Museum 

Nordsjællands første årbog, kan bidrage til at tegne 

et nuanceret billede af Nordsjælland.

Hørsholm Gods i 1700-tallet
De fleste kender til Hirschholm Slot. Om ikke an-

det så fra filmen ”En kongelig affære” om forholdet 

mellem dronning Caroline Mathilde og kongens 

livlæge, Struensee. Langt færre kender Hørsholm 

Gods, som er navnet på det område i Nordsjæl-

land, som lagde ryg til de kongelige affærer. Indbyg-

gerne her betalte gildet, om jeg så må sige. 

Hørsholm Gods er et fænomen, der kan være 

svært at forstå for nutidsmennesker. Områdets ud-

strækning fremgår af kortet. Det dækkede et om-

råde, der svarer til kommunerne Hørsholm, Birke-

rød, Karlebo og en del af Allerød, som de var indtil 

2007. I 1787 var her små 4000 indbyggere. God-

sets historie strækker sig tilbage til middelalderen, 

og det blev opløst i 1761 i og med den reform, der 

bliver omtalt senere.

I en vis forstand kan godset og amtet beskrives 

som en moderne koncern med aktiviteter inden for 

såvel landbrug, ferskvandsfiskeri som industri. Hvad 

angår industri, fandtes her et krudtværk og et tegl-

værk. Landbrugsdriften var langt det vigtigste. Den-

ne var organiseret som overalt på øerne og i Øst-

jylland, ja som den var organiseret i hele den del 

af Europa, som lå øst for Elben. Langt størstedelen 

af jorden blev drevet af og fra 200 bøndergårde 

fordelt ud over hele amtet. En meget mindre del lå 

tæt på Hirschholm Slot og dets avlsbygninger, som 

stadig ligger, hvor de lå i 1700-tallet. Disse såkaldte 

hovedgårdsjorde dyrkedes ved bøndernes hoveri.

De 200 bøndergårde var fordelt på ca. 25 lands-

byer, der var relativt små sammenlignet med lands-

byerne i resten af Sjælland. I hver landsby lå går-

dene samlet i en klump inde omkring gadekæret. 

Landbyens jord lå uden om i to zoner. I den inder-
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ste zone lå bymarken. I den yderste lå overdrevet. 

Bymarken bestod af 3 vange. Den ene var i et gi-

vet år besået med byg. Den anden med rug og den 

tredje henlå udyrket i brak. Hver vang var opdelt 

i åse alt efter jordens beskaffenhed. Alle gårdene 

havde jordlodder i hver ås. Det betød, at den en-

kelte gård havde mange stykker jord spredt ud over 

bymarken i et kæmpemæssigt kludetæppe. Fra et 

moderne synspunkt lyder det som spild af tid; men 

fra datidens bondesynspunkt gav det god mening, 

for den enkelte bondegård fik på den måde andel 

i de forskellige slags jord – lerjord, sandjord, lavtlig-

gende fugtig jord, højtliggende tør jord osv. Så selv 

i et år med megen nedbør til skade for kornet på 

lavtliggende arealer, ville der være kornudbytte på 

de højtliggende arealer. Så kludetæppet var udtryk 

for risikospredning. 

Uden for bymarken lå byens overdrev, der blev 

brugt til græsning for heste og kvæg; men det var 

vel at mærke ikke dyrket græs som på vore dages 

græsningsarealer, men selvgroet græs, hvilket gav 

lidt og dårligt græs og hø, i forhold til de meget 

store arealer. Overdrevet var langt større end by-

marken.

Her på Hørsholm Gods omkring 1750 havde 

bønderne gårde, der var lidt større end gennem-

snittet i Danmark. De var på næsten 5,5 tønder 

hartkorn – godt 50 tønder land. En bondehusstand 

bestod for det meste af bonden, hans kone plus tre 

børn og to tjenestefolk, og det var dem, der stod for 

produktionen og forbruget på gården.

Bønderne ejede ikke den jord, som de dyrkede; 

men som noget særligt her på egnen ejede de 

fra Christian 4.s tid bygningerne. De fæstede de-

res jord, var fæstebønder. Og hvad det er, er svært 

at forstå for et moderne menneske. Somme tider 

oversættes det at fæste en gård med at forpag-

te eller leje. Og rigtigt er det da også, at bonden 

betaler for at bruge sin jord. Han betaler landgilde 

enten i naturalier (korn) eller penge, ligesom han 

yder arbejde (hoveri) på hovedgårdsjorden, hvad 

der kan opfattes som en forpagtningsafgift. I paren-

tes bemærket blev bøndernes hoveri som oftest 

forrettet af deres tjenestefolk – ikke af bønderne 

selv; men det var jo alligevel en økonomisk belast-

ning for bonden.

Ser man imidlertid på det fæstebrev, den kon-

trakt, som er gældende for bondens brug af jorden, 

dukker der nogle ord op, som gør det klart, at vi 

her har at gøre med noget andet end en frivillig 

forpagtningsaftale mellem to lige parter. Der står 

nemlig, at bonden skal være godsejeren/herska-

Kort over Nordsjælland, 

der viser den administra-

tive inddeling 1682/83, 

derunder Hørsholm Amt. 

Grønholt og Søllerød 

sogne blev senere udskilt 

af Hørsholm Amt. Kortet 

stammer fra Karl-Erik 

Frandsen: Danmarks 

administrative inddeling 

efter 1660. Kbh. 1984.
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bet hørigt og lydigt. Det vil sige, at han skal være 

herskabet underdanigt. Der er ikke tale om to lige 

parter. Tværtimod befinder de to parter, der er om-

talt i fæstebrevet, sig henholdsvis på toppen og i 

bunden af et hierarkisk standssamfund, som det 

eksisterede i Danmark fra senmiddelalderen til slut-

ningen af 1700-tallet.

Godsejeren befandt sig øverst i dette hierarki. 

Ikke bare fordi han disponerede over jorden. Han 

bestemte også i vid udstrækning, hvem der skulle 

være dommer/politimester og præst, ligesom han 

eller rettere den, han udnævnte, optrådte på bøn-

dernes vegne i retssager.

I Hørsholm var godsejerens eksklusive, privile-

gerede stilling tydeligere end andre steder i den 

afgørende periode af godsets historie. Godset var 

nemlig, ligesom store dele af Nordsjælland Kron-

gods. Det vil sige, at det tilhørte den enevældige 

stat, og den til enhver tid regerende konge kun-

ne bruge godset, men ikke sælge det. Christian 6. 

havde brugt godset som morgengave til sin hustru, 

Sophie Magdalene. Hun kunne derfor bruge godset 

eller rettere indtægterne herfra, som hun lystede, 

som det der kaldtes livgeding. Det gjorde hun fra 

1730 til sin død i 1770.

Det danske standssamfund var i opbrud i 

1700-tallet. En af årsagerne var et prisfald på 

landbrugsvarer, der nåede bunden omkring 1730, 

hvorefter konjunkturerne langsomt vendte med 

stigende landbrugspriser til følge. Her i Hørsholm 

fik dette opbrud sit eget forløb. Sophie Magdalene 

havde i slutningen af 1750’erne gennem en del år 

måttet leve med, at hun på den ene side havde 

solide underskud, og på den anden side kunne hun 

i overført forstand kigge ud af slottets vinduer og 

iagttage bøndernes langsomt, men stabilt stigende 

økonomiske formåen. Hun kunne se, at de bygge-

de deres gårde, især deres stuehuse, større. Hun 

kunne se, at de holdt mere kvæg, især malkekvæg. 

Og hvis hun havde bevæget sin ind i bøndernes 

lavloftede stuer, havde kun kunnet se, at deres 

bohave fyldte mere og havde større værdi end 

tidligere. Modsætningen mellem hendes slunkne 

Foto af den bygning, 

hvorfra amtsforvalteren 

styrede Hørsholm Amt. 

Foto: Leon Gyldmark 

2015.

Foto af stik af Sophie 

Magdalene 1700-1770, 

dronning 1730-1746. 

Sophie Magdalene be-

sad Hørsholm Gods som 

livgeding 1730-1770. 

Foto: Leon Gyldmark 

2015.
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kasse og bøndernes fremgang fik hende eller ret-

tere hendes folk til at reagere, for bønderne havde 

samtidig stigende restancer med deres betaling af 

afgifter- landgilde- til godset. Dronningen kunne i 

princippet have tvangsinddrevet restancerne; men 

det vovede hun ikke. Måske ikke fordi hun frygtede 

et decideret oprør; men fordi hele godsdriften var 

afhængig af bøndernes velvillighed. Derfor måtte 

hun finde en anden måde at få fingre i bøndernes 

konjunkturgevinst på.

Danmarks første landboreform  
1761 skæpper i dronningens kasse
Grev Stolberg havde på sine små godser i Holsten 

vendt røde tal på bundlinjen til sorte. Han, der langt 

ude var i familie med Sophie Magdalene, blev hid-

kaldt for at gentage kunststykket i Hørsholm. Hans 

forslag faldt i to dele. For det første havde han en 

række forslag til forbedringer af landbrugsdriften i 

snæver forstand. For det andet havde han en ræk-

ke forslag til forøgelser af godsets indtægter fra 

Foto af Mortenstrup-

gård i Hørsholm set fra 

sydvest med Usserød Å i 

forgrunden. Gården, der 

er fredet, er blevet til i 

perioden 1750-1960, og 

afspejler derfor det loka-

le landbrugs udvikling. 

Marts 2004.
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bønderne. Det var udelukkende de sidste forslag, 

der blev sat i værk med reformerne på Hørsholm 

Gods 1759-61.

Først solgte man hovedgårdsjorden, der blev til 

nogle større proprietærgårde. Dermed havde man 

gjort sig uafhængig af det hoveri, som bønderne 

først og fremmest ydede ved at sende deres tje-

nestefok på arbejde på hovedgårdsjorden. Derfor 

kunne man uden videre lade bønderne betale en 

afgift for at slippe for hoveriet, der nu var unød-

vendigt. Det var en gratis omgang. Oven i købet 

var denne afgift relativt høj i forhold til de afgifter, 

der blev betalt ved lignende reformer på andre pri-

vate godser. Bønderne skulle fortsat betale deres 

langilde. 

Dertil kom, at bønderne fik overdraget jorden til 

arvefæste – ikke at forveksle med selveje. Det be-

tød, at den principielle arveret blev indført. I praksis 

havde arveretten dog i vid udstrækning været gæl-

dende. Endvidere fik bønderne adgang til at sælge 

og til en vis grad udstykke deres jord – dog mod 

betaling af en afgift til godset. Og de fik adgang til 

at optage lån i deres gårde. Endelig blev de selv 

ansvarlige for indbetaling af deres skatter, et ansvar 

som tidligere havde påhvilet herskabet/godset.

Et helt entydigt resultat af reformen var: Dronnin-

gens eller godsets kasse nød godt af den. Bønder-

ne derimod havde vanskeligheder med at betale 

afgifterne, og der er intet, der tyder på, at bønderne 

omlagde deres produktion for at tjene flere penge 

i de første ti år efter reformen. Det forudsatte tek-

nologiske ændringer og en stor vedvarende kon-

junkturopgang.

Den afgørende forudsætning for en forbedring af 

bondebruget gennem øget produktivitet – pr. time 

og pr. tønde land og dermed en større produkti-

on – blev først taget med den såkaldte udskiftning. 

Den fandt sted i Hørsholm 1771-1799. Som an-

dre steder i landet var kernen i denne reform, at 

det ovennævnte kludetæppe af jordlodder, som 

udgjorde bøndernes marksystem, blev afløst af et 

system, hvor den enkelte gård havde sin jord sam-

let, om ikke et sted, så langt færre steder. Denne 

reform gennemførtes relativt tidligt. Til gengæld i 

flere tilfælde på en uhensigtsmæssig måde. Begge 

dele hang sammen med, at reformen i 1761 gav 

hørsholmbønderne mere indflydelse på processen 

end fæstebønderne i andre dele af landet – herun-

der i resten af Nordsjælland.

Sideløbende med udskiftningen foregik der en 

anden ændring af bøndernes landbrugsdrift og liv, 

en ændring som tit blandes sammen med udskift-

ningen: udflytningen. Hvor de fleste bondegårde 

inden udskiftningen havde ligget sammenklumpet 

i landsbyer, betød udflytningen, at mange gårde nu 

flyttedes ud af landsbyerne og ud på de udskiftede 

marker. Det skete også på Hørsholm Gods. Dog var 

det i første omgang kun små 13% af gårdene, der 

udflyttedes.

Som nævnt opstod der i kølvandet på reformen 

og godsets opløsning nogle store proprietærgårde, 

som fik stor selvstændig betydning. De var arbejds-

pladser for mange mennesker og havde i det hele 

taget stor betydning for det lokale erhvervsliv, lige-

som de tiltrak en ejerkreds med politisk og kulturel 

indflydelse, der rakte ud over det lokale.

Et sidespring til resten af Nordsjælland
Som nævnt i indledningen ser jeg ikke Hørsholm 

som en isoleret ø, men som en del af Nordsjæl-

land. Derfor er det oplagt her kort at inddrage ud-

skiftningen, udflytningen og indførelsen af arvefæ-

stet i resten af Nordsjælland – Frederiksborg og 

Kronborg Amter – for sammenligningens skyld.

23



Udskiftningskort over 

Vallerød 1776. Udskift-

ningen fandt dog først 

sted 1798. 

Kort & Matrikelstyrelsen.

24



Godserne i Frederiksborg og Kronborg Amter 

havde en lidt anden historie end Hørsholm Gods. 

Siden de store mageskifter under Frederik 2. i slut-

ningen af 1500-tallet havde disse områder også 

været krongods, som Hørsholm Gods, men ikke 

livgeding.

Udskiftningen foregik i de to amter mellem ca. 

1770 og 1790 (Kronborg 1771-90, Frederiksborg 

1778-90) i henhold til de forskellige udskiftnings-

forordninger, der ikke gav en almindelig fæster 

samme adgang til at kræve sin jord udskiftet, som 

arvefæsterne i Hørsholm fik fra 1761.

Bøndernes overgang fra fæste til arvefæste og 

dermed til en besiddelsesform, hvor de havde 

mere råderet over jord og bygninger foregik på en 

anden måde end i Hørsholm, hvor alle bønderne 

skiftede status på en gang – i 1761. I 1784 blev den 

såkaldte lille landbokommission nedsat. Den skul-

le komme med forslag til indførelsen af den øko-

nomisk fordelagtigste indretning for gård- og hus-

mænd i Frederiksborg og Kronborg Amter – dog 

uden at det gik ud over kronens indtægter.

Resultatet blev, at der udformedes et standard 

arvefæste- og skødebrev, som gav bønderne arve-

fæste (ikke selveje) til deres gårde; men bønderne 

fik ikke udleveret disse dokumenter automatisk, da 

de var færdige i 1788. Bønderne skulle søge om at 

få deres arvefæste, og en række betingelser skul-

le være opfyldt, for at de kunne få deres skøder. 

Blandt andet skulle gårdens jord være udskiftet af 

fællesskabet.

Derfor strakte indførelsen af arvefæstet sig over 

perioden fra 1788 til 1861. For Kronborg Amts ved-

kommende fra 1788-1861 og for Frederiksborg 

Foto af akvarel af C.V 

Eckersberg fra 1809 af 

Vesterport og Halmtor-

vet. Fremstillinger af 

bønder fra 1700-tallet 

og starten af 1800-tallet 

er sjældne. Manden til 

venstre i maleriet er en 

typisk bonde. Køben-

havns Museum.
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Amts vedkommende 1788-1833. Indførelsen af re-

formerne i disse to amter var måske nok motiveret 

i ønsket om at skaffe kronen større indtægter, som 

man så det i Hørsholm Amt; men midlet var ikke 

bare at øge afgifterne, men også at øge bøndernes 

produktivitet, hvad der ikke indgik i planerne for 

Hørsholm-bønderne. 

Det er ikke meningen her at gå i detaljer hver-

ken med de forskelligartede forhold før landbore-

formerne, disse reformers forskellige forløb eller 

deres forskellige virkninger. Pointen er at gøre op-

mærksom på vigtige forskelle og ligheder. 

En vigtig forskel viser sig i hvert fald i den rela-

tive andel af udflytninger mellem på den ene side 

Hørsholm Amt og på den anden side Frederiksborg 

og Kronborg Amter. På Hørsholm Gods blev kun ca. 

13% af gårdene udflyttet; mens tallet i Frederiks-

borg og Kronborg Amter lå på over 40%. Denne 

store forskel kan sagtens have haft indflydelse på 

den senere udvikling. 

Reformerne i såvel Hørsholm, som Kronborg og 

Frederiksborg fik på tværs af deres forskelligheder 

betydning for bebyggelsesudviklingen og landbru-

gets udvikling. De blev en stor økonomisk gevinst 

for de nordsjællandske landmænd på lang sigt; 

men måske fik de også en mere uhåndgribelig be-

tydning for den politiske udvikling. For landmænde-

ne havde jo alle fået et skøde på jeres jord, hvoraf 

det fremgik, at de havde kongen (Christian 7.) at 

takke for deres ejendom. Derfor var det også nær-

liggende at stemme på Højre, senere Det Konser-

vative Folkeparti, når der var valg til Rigsdagen, for 

det parti støttede kongen i hans forsøg på bevare 

kongemagtens ret til at udnævne og afskedige re-

geringen. Måske var det baggrunden for, at relativt 

mange nordøstsjællandske landmænd trofast valg-

te royale højrefolk ind i Folketinget på et tidspunkt 

(1875-1901), hvor landmændene i resten af lan-

det massivt støttede Venstre i den store strid om, 

hvorvidt det var kongen eller Folketinget, der skulle 

udnævne og afskedige regeringen. Således repræ-

senterede over ¾ af folketingsmedlemmerne her-

fra i perioden 1849-1918 de såkaldte nationallibe-

rale eller Højre, der senere blev til Det Konservative 

Folkeparti. 

Fra bønder til landmænd i  
17- og 1800-tallet
Traditionelt har historikere og etnologer brugt ordet 

bonde om den, der dyrkede jorden og holdt hus-

dyr af hensyn til husstandens eget forbrug, mens 

begrebet landmand blev forbeholdt den, der ho-

vedsageligt producerede af hensyn til salg på mar-

kedet. Udskiftningen skabte en vigtig forudsætning 

for, at de nordsjællandske bønder kunne blive land-

mænd.

Før udskiftningen var den enkelte bonde tvunget 

til at dyrke jorden på samme måde som de andre 

bønder i landsbyen. Efter udskiftningen var han fri 

til at dyrke andre afgrøder og i det hele taget til at 

anlægge sin drift, så han kunne sælge mest muligt 

på markedet, i stedet for, som hidtil, at prioritere 

produktionen til eget forbrug relativt højt. Bønder-

ne var dermed blevet landmænd.

I og med udskiftningen var de hørsholmske 

bønder klædt godt på til at gribe de økonomiske 

muligheder udviklingen i Danmark og Europa gav. 

Befolkningstallet steg på grund af faldende døde-

lighed. Desuden betød industrialiseringen og ur-

baniseringen i Europa, at relativt færre mennesker 

var beskæftiget med at producere fødevarer. Derfor 

øgedes den markedsbaserede efterspørgsel efter 

fødevarer, og priserne steg. 

Her i nærheden af det voksende københavn-

Foto af Hans An-

dersen 1830-1904. 

Hans Andersen 

var ejer af Morten-

strupgård og en af 

de landmænd, der 

nød godt af den 

gode afsætning til 

det københavnske 

marked.
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ske marked nød landmændene frugterne af disse 

gunstige konjunkturer på forskellig vis gennem 17- 

og 1800-tallet. De fortsatte med den gode gamle 

produktion, som kunne afsættes i storbyen; men 

kastede sig også over en ny teknologi: kartoffel-

dyrkning. Kartoflerne var kommet til landet med de 

franske huguenotter i starten af 1700-tallet; men 

først i perioden 1820-1840 dyrkede almindelige 

danske bønder kartofler i stor målestok. Nordsjæl-

land (Frederiksborg Amt som det så ud fra 1800 til 

2007) var således i 1838 suverænt det område i 

Danmark, hvor den største del af landbrugsjorden 

var udlagt til kartofler, og her var de hørsholmske 

landmænd førende.

Også på et andet område gjorde nærheden til 

København landbrugsudviklingen speciel. Den 

animalske produktion havde altid været af stor be-

tydning blandt andet af hensyn til bøndernes eget 

forbrug af mælk, smør og kød. I løbet af 1800-tallet 

øgedes kvægholdet på grund af ændringer i mark-

bruget; men dertil kom, at alle landbrug i Køben-

havns nærhed så en interesse i at øge deres malke-

kvægbesætninger endnu mere for at kunne tjene 

på at afsætte mælk til storbyen. Denne mælk blev 

vel at mærke ikke afleveret til et lokalt andelsmejeri, 

som man så det mange andre steder i Danmark, 

men kørt direkte til København. Den såkaldte om-

lægning af dansk landbrug fra en hovedsagelig ve-

getabilsk til animalsk produktion skete således lidt 

tidligere i Hørsholm-området. Og den fik en lidt 

anden form end andre steder i landet.

Flækken Hørsholm i 17- og 1800-tallet
Da dronning Sophie Magdalene og Christian 6. 

lod Hirschholm Slot opføre, ønskede de at skabe 

en købstad som kunne spille sammen med slot-

tet. Derfor udstedte kongen i 1739 købstadsprivi-

legier til en sådan købstad – Hirschholm – nord 

for slottet. Der var ingen by i forvejen, så der blev 

stillet tilflyttere forskellige begunstigelser i udsigt. 

Det drejede sig om skattelettelser og billige byg-

gegrunde; men det lykkedes dog aldrig at få skabt 

en fuldgyldig købstad på stedet. Ja, byens andel 

af sognets befolkningstal faldt endog i slutningen 

af 1700-tallet. Derfor kaldes Hørsholm i datidens 

topografiske litteratur for en flække. 

At det ikke gik meget værre skyldtes blandt an-

det militærets tilstedeværelse fra 1785-1868. Fra 

1785 til 1844 var det de sabelsvingende husarer. I 

1856-1866 garderhusarerne. Og endelig i perioden 

1866-1868 sås de drabelige dragoner i Hørsholms 

gader.

Soldaterne havde en kolossal betydning for by-

ens erhvervsliv i hvert fald i den første tredjedel 

af 1800-tallet. Mange af soldaterne havde nemlig 

kone og børn med sig, og dertil kom, at officerer-

ne holdt tjenestefolk. Alt i alt udgjorde husarerne, 

deres familier og tjenestefolk mellem 20 og 25% 

af byens under 500 personer store befolkning. Alle 

disse militære munde skulle mættes, så det er ikke 

overraskende, at man blandt datidens største pri-

vate næringsdrivende finder en bager, en kroholder 

og en der både drev købmandshandel og gæstgi-

veri.

Det er på denne baggrund ikke overraskende, at 

byen oplevede et fald i befolkningstallet i samme 

periode, hvor den militære tilstedeværelse ned-

drosledes for til sidst at ophøre i 1868. Økonomien 

led et knæk. Det samme gjorde den lokale stolt-

hed. Hørsholm var ikke længere en garnisonsby. 

Hørsholm høstede dog flere fordele af sin sta-

tus som slotsby. Anlæggelsen af Kongevejen er det 

bedste eksempel herpå. Strækningen fra Køben-

havn til Hørsholm anlagdes 1764-69, og stykket fra 

Foto af Trine Poulsdatter 

1822-1902. Gift med 

Hans Andersen.
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Hørsholm til Fredensborg klaredes 1774-75. Den-

ne gode infrastruktur dannede senere en gunstig 

baggrund det lokale erhvervsliv. På lignende vis 

kan man sige, at byens status som slotsby kastede 

nogle embeder og institutioner af sig, som ellers 

ikke var blevet placeret her: amtstue, domstol og 

hospital. Endelig hang etableringen af Hørsholm, 

som et selvstændigt sogn i 1790, sammen med 

ønsket om at betjene de borgere, der boede i den 

lille slotsby.

Hørsholm – en blanding af by og land
Ved siden af det gamle købstadsagtige Hørsholm 

og det omkringliggende landbosamfund, som er 

beskrevet ovenfor, eksisterede der et moderne 

industrielt Hørsholm. Det drejede sig om to sto-

re klædefabrikker. Den militære Klædefabrik, som 

havde eksisteret siden 1791, var en statsvirksom-

hed. Derimod var Hørsholm Klædefabrik en privat 

ejet virksomhed, som ganske vist var opstået tidli-

gere; men som først rigtig fik luft under vingerne i 

1886. På det tidspunkt blev fabrikken moderniseret 

og udbygget, så den gav beskæftigelse til over 100 

arbejdere.

For en ordens skyld skal det nævnes, at de to 

fabrikker ikke lå i Hørsholm Kommune, men i ejer-

”Indkørslen til  

Hirschholm”. Akvarel af 

skolelærer Schjerbeck  

ca. 1825.
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lauget Usserød, der hørte til nabokommunen. Om-

rådet blev dog indlemmet i Hørsholm i 1938, som 

et udtryk for, at Usserød og Hørsholm var flettet 

sammen socialt, økonomisk og kulturelt.

Som det forhåbentlig fremgår, var kommunen en 

blanding af land og by. Og i 1867 stod kommu-

nalbestyrelsen, kaldet sognerådet, da også over 

for valget mellem fortsat at styre kommunen som 

en landkommune med et sogneråd i spidsen eller 

som en købstadskommune med et byråd i spid-

sen. Man valgte at fortsætte som landkommune, 

som i øvrigt allerede i 1861 havde skiftet navn fra 

Hirschholm til Hørsholm.

Københavns nærhed –1900-tallet
Befolkningstallet i Hørsholm Kommune stagnerede i 

de sidste 25 år af 1800-tallet. Omvendt fordobledes 

det i de første 25 år af det nye århundrede til godt 

3500 i 1925. Det næste hop i tallet kom i 1938 i 

og med indlemmelsen af Usserød, der bragte ind-

byggertallet op på små 7000. Efter anden verdens-

krig nåede indbyggertallet over de 10.000 i 1955. I 

1960 var tallet på 12.401, hvorefter det store spring i 

udviklingen skete i 1960’erne, hvor befolkningstallet 

steg fra 12.401 til 19.346 – med 56%.

I modsætning til de fleste andre kommuner har 

Hørsholm kun oplevet få og små ændringer i sin 

Farvelagt tegning af 

Hørsholm Klædefabrik 

lavet mellem 1885 og 

1890.
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udstrækning siden starten i 1842. I 1938 indlem-

medes Usserød, og i 1970 blev Bloustrød Kommu-

ne delt mellem Allerød og Hørsholm.

Naboskabet til landets hovedstad er den enkelt-

faktor, der har haft størst betydning for Hørsholms 

og hele Nordsjællands historie. Diverse slotte blev 

bygget her tæt på residensstaden, for at kongerne 

og deres hof kunne komme nemt og bekvemt frem 

og tilbage. Det gav mulighed for bedre og hurtigere 

kommunikation mellem centraladministrationen i 

København og en konge, der ofte opholdt sig her i 

sin baghave i Nordsjælland. De kongeveje, der blev 

anlagt fra 1500-tallet og frem fra København og 

nordpå, blev netop anlagt her med samme mål for 

øje. Bønder, landmænd og landbefolkningen i det 

hele taget har gennem århundreder nydt godt af 

at kunne afsætte diverse varer (trækul, tørv, havre, 

mælk, levende kvæg og kartofler) til det køben-

havnske marked. 

Anlæggelsen af en jernbane fra København 

langs Øresundskysten til Helsingør – den såkald-

te Kystbane – var skelsættende for Hørsholms og 

Nordsjællands integration i hovedstadsmetropolen. 

Den åbnedes i 1897. Indtil da havde der været tre 

langsommere muligheder for at komme fra hoved-

staden til Hørsholm. Enten kunne man tage den 

damper, der sejlede langs kysten, og som lagde 

til ved Rungsted. Eller også kunne man køre ad 

Strandvejens sandede hjulspor. Endelig kunne man 

tage dagvognen til Holte, hvorfra man med Nord-

banen fra 1864 kunne komme til København; men 

med de nye eksprestog, der blev sat ind år 1900, 

blev rejsetiden dramatisk nedsat.

Kystbanen muliggjorde, at Hørsholm udviklede 

Rådhuset. Rådhuset i 

Hørsholm blev indviet i 

1918. Her var admi-

nistration til 1993, og 

kommunalbestyrelsen 

holdt møder her indtil 

2006. Bygningen er 

tegnet af B.S. Ingemann. 

Bygningen vidner om, 

at politikerne gerne 

ville fremstå med større 

pomp og pragt end 

andre landkommuner. 

Stilen og størrelsen leder 

tankerne hen på en 

købstad. Fotografiet er 

fra 1936.
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sig til en forstadskommune. Det skete ikke med ét 

slag, og i første omgang var det kun Rungsted og 

omegn, der blev en forstad til København. I 1930 

var det således lidt under 25% af skatteyderne i 

Rungsted, der arbejdede i København. I Hørsholm 

kommune som helhed var det godt 10 %. Rung-

sted var blevet en forstad til København på linje 

med Hvidovre og Rødovre; men hvor Rungsted var 

de store indkomsters holdeplads, husede Hvidovre 

og Rødovre arbejdere og lavere funktionærer. 

Det næste skridt i denne udvikling var Danmarks 

første motorvej, der indviedes i 1956. Den gik fra 

Jægersborg til Brådebæk. Året efter indviedes for-

længelsen fra Brådebæk til Brønsholm. På samme 

måde som 200 år tidligere var Nordøstsjælland 

blevet forkælet med trafikforbindelser. Motorvejen 

forøgede antallet af pendlere.

Siden da er antallet af pendlere eksploderet; 

men nye mønstre har vist sig i pendleriet. Hørs-

holmerne tager først og fremmest til København, 

Birkerød, Lyngby-Tårbæk og Gentofte. Her bestrider 

de relativt høje vellønnede stillinger inden for ser-

vice og handel. Antallet af personer, der pendler til 

Hørsholm, er også steget, men de er dog færre end 

udpendlerne. De adskiller sig fra disse ved at have 

relativt lavtlønnede jobs inden for service (derun-

der offentlig ansatte) og handel. I øvrigt kommer 

mange indpendlere fra kommunerne nord for 

Hørsholm. Hørsholm er blevet en del af metropo-

len – en velstående del i modsætning til andre dele 

af storbyområdet, hvor de sociale problemer er så 

store, at der tales om ghettodannelse.

Hørsholm kommunes jordopkøb, ud-
stykninger og boligpolitik i 1900-tallet
Den helt dominerende boligform i Hørsholm, som 

andre steder i Nordsjælland, var enfamiliehuset. 

Og det var da også denne boligform, det privateje-

de parcelhus, som det konservative lokalpolitiske 

flertal favoriserede i jord- og boligpolitikken; men 

hvordan?

I 1934 opkøbte Søllerød Kommune nogle store 

arealer i kommunen. Det gjorde man for at forhin-

dre, at den ekspanderende Københavns Kommu-

ne skulle købe jorden og dermed skaffe sig ind-

flydelse på den lokale udvikling. Om et lignende 

motiv lå bag Hørsholm Kommunes jordpolitik er 

uvist. Desværre er dette emne aldrig blevet ordent-

lig belyst; men man tager nok ikke meget fejl, hvis 

man gætter på, at jordpolitikken skal ses i sammen-

hæng med Hørsholms naboskab med København.

Hørsholm og andre nordsjællandske kommu-

ners beliggenhed tæt på København havde, og 

har, selvsagt betydning for boligmarkedet i det 20. 

århundrede. Befolkningen i hovedstadsområdet 

er vokset – undertiden med stor hast. Den der-

af følgende forøgede efterspørgsel på boliger og 

jord har presset priserne på jord og fast ejendom 

mere i vejret end andre steder i landet. Desuden 

har udsving i antallet af tilflyttere undertiden stillet 

kommunerne over for store uforudsete problemer, 

f.eks. med at skaffe den nødvendige plads i sko-

lerne. En metode til at styre denne udvikling, som 

Hørsholm Kommune tog i anvendelse, var opkøb 

af jord i første halvdel af det 20. århundrede. Disse 

arealer kunne man så udstykke og lade bebygge 

i den takt og på de betingelser, som det politiske 

flertal ønskede. Det blev således i perioden 1950-

1970 til store parcelhuskvarterer med over 1000 

private huse.

Jorden til husene blev som nævnt skaffet til veje 

via kommunens mellemkomst, og opførelsen af 

disse skete heller ikke på markedsvilkår. 2/3 af de 

huse, der blev bygget i 1950’erne, var de såkaldte 
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statslånshuse. De blev opført med billige statslån 

og kommunegaranti, ligesom kommunen skulle 

godkende ansøgningerne om statslån. Noget tyder 

på, at kommunen så med stor velvilje på ansøgnin-

gerne, og ikke var så nøjeregnende med om de le-

vede op til lovens krav til ansøgers erhvervsforhold.

Hørsholm Kommune var mere tilbageholdende, 

ja nærmest fodslæbende, når det gjaldt det almen-

nyttige boligbyggeri. Det var det socialdemokratiske 

Arbejdernes Boligselskab i Hørsholm, der tog initi-

ativ til de første almennyttige boliger, senere fulgt 

op af Hørsholm Almennyttige Boligselskab, der var 

startet på initiativ fra konservativt hold. Det blev i 

perioden 1941 til 1960 til 350 almennyttige boliger 

eller små 20% af det samlede boligbyggeri. 

Motivet til den kommunale boligpolitik, der resul-

terede i de mange private parcelhuse og de få al-

mennyttige boliger, er let at få øje på. En af det kon-

servative flertals vigtigste repræsentanter udtrykte 

det på følgende måde i Hørsholm Avis 23. januar 

1946:” Imidlertid maa vi være klar over, at det lille 

Parcelhus byder sine Ejere den bedst mulige Bolig-

form, og den største Kærlighed til Ejendommen. ”

Langt op i det 20. århundrede var det private 

Erik Reinwald har malet 

motivet her omkring 

1950. Maleren har 

tilsyneladende stået på 

en af de grunde, der på 

den tid blev bebygget 

med parcelhuse, hvoraf 

mange var statslåns-

huse. Foto: Ole Tage 

Hartmann.
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parcelhus den helt dominerende boligform i Hørs-

holm. Fra 1941 til 1960 kom der dog, som nævnt, 

350 almennyttige lejligheder til; men det var først 

fra 1960 og frem, at der byggedes etageboliger 

med lejelejligheder i et større tal, som følge af en 

befolkningsvækst på 70% i 1960’erne. Jægerpar-

ken stod færdig i 1964 med over 80 private lejelej-

ligheder. Fra efteråret 1966 startede indflytningen 

i de 574 lejligheder i det af Forsikringsselskabet 

Codan opførte lejlighedskompleks Opnæsgård. Og 

i 1969-71 opførtes Ådalsparken af Dansk Almen-

nyttigt Boligselskab. De ca. 700 lejligheder og bo-

ligblokke med henholdsvis 4 og 8 etager var noget 

helt nyt i Hørsholm.

Disse og senere byggerier har gjort billedet af det 

hørsholmske boligmarked mere nuanceret; men 

parcelhuset eller villaen er stadig den dominerende 

boligform.

Den kommunale skole moderniseres i 
Hørsholm og resten af Nordsjælland
Jeg har ovenfor peget på forhold, som kan bidrage 

til at forklare, hvorfor Hørsholm er blevet det vel-

stående og konservative lokalsamfund, som tilfæl-

det er. Den konservative og royalistiske grundtone 

i lokalsamfundet stammer muligvis, som omtalt 

tidligere, fra landboreformen i 1761, og muligvis fra 

stoltheden over at have huset det kongelige Hir-

schholm Slot. Desuden var mange lokale arbejdere 

og deres pårørende mere sympatisk stemt over det 

militærvenlige konservative parti end arbejdere an-

dre steder, alene fordi de var ansat på Den militære 

Klædefabrik, som bl.a. producerede klæde til mili-

tærets uniformer.

At Hørsholm skulle blive specielt velstående lå 

ikke i kortene på forhånd. Således var den alminde-

lige befolkning i Rungsted, der levede af landbrug 

og lidt fiskeri, i 1700-tallet blandt de fattigste på 

Hørsholm Gods. Nærheden til København kombi-

neret med de naturskønne omgivelser tiltrak imid-

lertid i 1800-tallet formuende borgere, der bosatte 

sig i Rungsted og omegn. Tendensen forstærkedes 

selvfølgelig med Kystbanens åbning i 1897.

Når indbyggerne i Hørsholm er relativt mere vel-

stående og konservative end indbyggerne i andre 

forstadskommuner, så som Hvidovre og Brøndby, 

skyldes det imidlertid også den konservative bo-

ligpolitik, der som nævnt, har opprioriteret parcel-

husbyggeriet og nedprioriteret det almennyttige 

boligbyggeri.

Jeg mener, at det er interessant og vigtigt at un-

dersøge, hvordan denne baggrund har givet sig 

udslag i den lokale udformning af den moderne 

velfærdsstats institutioner og normer. Derfor vil jeg 

nedenfor give et kort rids af den moderne folkesko-

les gennembrud i Hørsholm.

Hørsholm Kommune var en landkommune 

fra 1864, og det kommunale skolevæsen var det 

Foto af Kløvervang 27 

fra 1954, der i lighed 

med mange andre 

huse i Hørsholm i den 

periode blev bygget med 

statsstøtte.
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man kaldte landsbyordnet – i modsætning til køb-

stadsordnet. Der var to pogeskoler i henholdsvis 

Rungsted og Hørsholm, hvor de små børn gik. De 

større børn gik i samme skole i Hørsholm 6 timer 

hver anden dag indtil 1885. Da realiserede de lo-

kale skolepolitikere et ønske, de havde haft i lang 

tid. De indførte kønsadskillelse i undervisningen: 

drenge for sig og piger for sig. Det var en praksis, 

man havde i de købstadsordnede skoler, men ikke 

i landsbyskolerne, og det er netop meget sandsyn-

ligt, at det var for at give skolen et købstadspræg, at 

ændringen indførtes.

I 1897 indviede kommunen en stor ny skole, 

Hørsholm Skole, hvor både drenge og piger under-

vistes. Dog stadig hver for sig i hvert sit lokale. I et 

lokale mellem pigerne og drengene undervistes de 

små børn fra Hørsholm. I 1901 skete der to æn-

dringer i dette mønster. For det første måtte de lo-

kale politikere bøje sig for krav fra oven om at lade 

piger og drenge undervise sammen. For det andet 

indførte man undervisning hver dag, ikke som hidtil 

hver anden dag. Da det samlede timetal ikke blev 

sat op, betød det, at børnene nu kun gik i skole 

den halve dag – 3 timer om dagen. Der findes in-

gen udsagn om motivet; men halvdagsskolegang 

gjorde det i hvert fald muligt at passe et arbejde 

morgen eller eftermiddag ved siden af skolegan-

gen. Det var baggrunden for, at mange byer netop 

havde halvdagsskolegang. 

Som nævnt ovenfor oplevede Hørsholm vækst 

og fremgang i de første årtier efter Kystbanens åb-

ning i 1897. Det smittede også af på det kommu-

nale skolevæsen.

I 1903 gennemførte Rigsdagen en skolereform, 

som indførte den såkaldte mellemskoleeksamen, 

der skulle være et bindeled mellem den almindeli-

ge grundskole, realskolen og gymnasiet. Den fireåri-

ge mellemskole fandtes imidlertid ikke i Hørsholms 

kommunale skolevæsen. Derimod fandtes denne 

skole- og eksamensform i den private Hørsholm 

Kost- og Realskole, som i øvrigt lå lige over for den 

kommunale skole.

Interiør fra Kløvervang 

27 mellem 1953 og 

1960.

Uden for Kløvervang 27 

holder familiens første 

bil foran garagen, der 

blev bygget i 1964.
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Hørsholm kommune havde gennem årene støt-

tet den private skole dels ved direkte tilskud og dels 

ved at betale for fripladser til nogle af kommunens 

elever; men i 1920 sker der en radikal ændring i 

det kommunale skolevæsen. Kommunen køber 

simpelthen Hørsholm Kost- og Realskole. Først fra 

da af kunne kommunen tilbyde undervisning til 

dem, der ville have en mellemskoleeksamen eller 

en realeksamen, børn, der altså tidligere havde væ-

ret henvist til den private betalingsskole, Hørsholm 

Kost- og Realskole. Og da den lokale folkeskole fra 

da af havde tilbud på alle hylder, sendte langt de 

fleste deres børn i denne offentlige vederlagsfrie 

skole. Hørsholms kommunale skolevæsen var der-

med blevet opgraderet fra at være landsbyordnet til 

at være købstadsordnet, hvad der var et kvalitets-

løft; men hvad var baggrunden?

På en række møder behandlede sognerådet i 

1920 den nye skoleordning. Her beskriver sogne-

rådsformanden apoteker Paul Scheel sine planer 

for den kommunale skole. Han ønsker: ”En gratis 

Underskole, derefter Mellemskole og senere Re-

alskole.” Og senere på samme møde siger han: 

”Hørsholm Skolevæsen vil, saasnart vi kan faa Pen-

ge blive et 1’ Klasses Skolevæsen1”. Det er den tro 

på de lokale muligheder, der kommer til udtryk i 

disse udtalelser, der forklarer, at så lille en landkom-

mune kaster sig ud i at skabe et skolevæsen, der 

ligner købstædernes skolevæsen. Således får køb-

stadskommunen, Hillerød, der i 1916 havde mere 

end dobbelt så mange indbyggere som Hørsholm, 

først en kommunal eksamensskole i 1948.

En række andre nordsjællandske kommuner 

ændrer deres skolevæsner helt eller delvist fra at 

være landsbyordnede til at være købsstadsordne-

de i perioden omkring 1920. Det drejer sig blandt 

andet om: Søllerød, Birkerød, Gilleleje, Græsted, 

Helsinge-Valby og Asminderød-Grønholt. På den 

baggrund er det selvfølgelig oplagt at spørge, om 

man kan tale om en speciel udvikling på folkesko-

leområdet her i Nordsjælland. Det spørgsmål kan 

jeg selvsagt ikke besvare her, men håber at kunne 

vende tilbage til det senere. Og måske skal man 

undersøge det problem i lyset af en bredere pro-

blemstilling: Har velfærdssamfundets institutioner 

og normer fået en speciel udformning her i Nord-

sjælland?

Afrunding
Når man, som jeg har gjort ovenfor, forsøger at give 

et overblik over et lille lokalsamfunds historie gen-

nem mere end 300 år, gør man det selvfølgelig 

ud fra et mere eller mindre bevidst valg af styren-

de perspektiv – et spørgsmål eller en undren. Det 

spørgsmål, som har været ledende for mig, er kort 

fortalt, hvordan og hvorfor er Hørsholm blevet det 

meget velstående og konservative lokalsamfund in-

den for rammerne af den danske velfærdsstat, som 

tilfældet er? Og hvilken betydning har det for de 

lokale institutioner og normer?

Jeg er godt klar over, at der er forskel på hørs-

holmerne. Der er forskel på folk fra dele af kom-

munen, ligesom der er forskelle på folk fra forskel-

lige sociale lag; men det ændrer ikke på, at målt 

på indkomst og formue er kommunen blevet en 

af landets rigeste. Og det brand kendes i hele Dan-

mark, og hørsholmerne er sig det bevidst på tværs 

af forskellighederne.

Jeg er også godt klar over, at ikke alle hørshol-

mere er konservative. Der har været og er andre 

holdninger i kommunen; men det ændrer ikke på, 

at det politiske flertal i kommunen – med en und-

tagelse på 3 år – altid har været konservativ. Og 

også det brand kendes i hele Danmark, og også 
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det brand er hørsholmerne sig bevidst på tværs af 

ideologiske forskelle. 

Et interessant delproblem i forhold til det over-

ordnede er, hvordan dette konservative samfund 

har indrettet sig i forhold til udviklingen af den mo-

derne velfærdsstat. Umiddelbart ser de to – kon-

servativt lokalsamfund og velfærdsstat – ud til at 

stå til hinanden som ild og vand; men kommunen 

har formået at udvikle velfærdsstatens lokale insti-

tutioner i en konservativ udgave, og det er en op-

lagt opgave at undersøge, hvordan det er gået for 

sig, og hvad det har betydet for den lokale identitet. 

Og vel at mærke bør dette spørgsmål tages op som 

en del af en større undersøgelse af karakteren af 

Nordsjællands velfærdsinstitutioner og normer. 

Læs mere
Vil du vide mere om Hørsholms historie, vil jeg først 

og fremmest anbefale dig at gå til relevante årgan-

ge af Hørsholm Egns Museums årbog. Her vil jeg 

især pege på årgangene: 1996, 1998, 1999, 2000, 

2001-2004, 2008, 2012 og 2014. Derudover kan 

du læse Lisbet Hein m.fl.: ”Et historisk portræt af 

Hørsholm”, udgivet af Hørsholm Egns Museum i 

2005. Desuden er det værd at nævne antologien 

Hovedstadsmetropolen efter 1945, som er udgivet 

af Hovedstadsområdets Kulturhistoriske Arkiver i 

2011. Når jeg ikke nævner den ældre litteratur skyl-

des det, at den er omtalt i årbogsartiklerne med de 

relevante bibliografiske data.

Det grundlæggende arkivalske kildemateriale fin-

des hovedsageligt tre forskellige steder. Hørsholm 

Lokalarkiv rummer flere frugtbare samlinger, hvoraf 

jeg vil fremhæve de mange fotos. Statens Arkiver 

har de gamle arkiver fra Hørsholm Amt, der bely-

ser gods og bønder, og Hørsholm Kommunes arkiv 

indtil 1940. Hørsholm Kommune har oprettet og 

driver Hørsholm Stadsarkiv, hvor kommunens arkiv 

efter 1940 findes.

Foto af Hørsholm Skole, 

der stod færdig 1897. 

Fotografiet er taget mel-

lem år 1900 og 1910.

36


