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Hospitalet er en velfærdsinstitution, de fleste 

har været i kontakt med. Mange har haft de-

res gang på hospitalet ved sygdom og fødsler 

eller som arbejdsplads, og ligeså mange 

mennesker der har haft en relation til det, li-

geså mange fortællinger eksisterer der om 

det. Denne artikel omhandler de mere over-

ordnede træk af sygehusets udvikling set i ly-

set af de medicinske landvindinger og med 

enkelte nedslag i lokalhistoriske fortællinger. I 

artiklen følger vi udviklingen fra et primitivt sy-

gehus skabt i 1700-tallets oplysningstid til en 

moderne velfærdsinstitution, der gav prestige 

og arbejdspladser til Hørsholm, indtil det blev 

lukket i 2011.

Indtil 1738 var man dårligt stillet i Hørsholm, hvis 

man blev ramt af sygdom. Egnen havde ellers været 

hårdt plaget af sygdom, for pesten, som i 1711 især 

ramte København og Helsingør, hærgede også en-

kelte byer i Hørsholm Amt. Alene i Høsterkøb døde 

106 personer, hvilket må have betydet, at byen stort 

set uddøde. I Rungsted døde 15 personer, mens der 

i Usserød Huse døde 9. At pesten ikke spredte sig 

yderligere må skyldes de strenge forholdsregler, der 

blev taget: både Høsterkøb og Rungsted blev af-

spærret, ligesom de afdødes tøj og sengetøj blev 

tilintetgjort. 

Kammerråd Christensen har i sit grundige værk 

“Hørsholms Historie fra 1305 til 1875” også inddra-

get aspekter af sygdoms- og behandlingsforholdene 

i 1700-1800-tallets Hørsholm, og det er hovedsage-

ligt hans studie med righoldige kildecitater, der ligger 

til grund for artiklens beskrivelse af sygehusets tidlig-

ste historie. Hvad angår de mere generelle medicin-

historiske betragtninger, trækkes der blandt andet på 

bredere medicin- og farmacihistoriske værker (Por-

ter; Kruse). 

I alvorlige sygdomstilfælde blev en kirurg tilkaldt 

fra København, hvilket var et dyrt foretagende. Da 

en bonde med sin familie i Niverød i 1722 fik læge-

lig behandling, kostede det 121 rigsdaler at tilkalde 

en barberkirurg fra hovedstaden, hvilket var den 

samme pris som en barberkirurgs årsløn. En bar-

berkirurg var datidens kirurg, hvilket vil blive uddy-

bet senere. Regningen for den tilkaldte barberkirurg 

blev for øvrigt betalt af Kronprins Christian.

Den ihærdige amtsforvalter
I 1736 var Christian Ulstrup blevet amtsforvalter på 

Hørsholm Gods. Han så det som en stor nødven-

dighed, at egnen fik en læge, og derfor sluttede 

han stort set altid sine indberetninger til dronning 

Sophie Magdalene med den stående vending: ”For 

øvrigt mener [jeg], at De bør ansætte en Chirurg.” 

Udtrykket blev af og til varieret med ønsket om en 

feltskærer i stedet for en kirurg, men hensigten var 

den samme.

Fra barbersvenden til overlægen.  
Usserød Sygehus’ historie 
AF IDA ROSENSTAND KL AHN
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Amtsforvalter Ulstrups breve til dronningen giver 

os et indblik i, hvilke sygdomme der var i omløb i 

1700-tallets Hørsholm. Udover malaria var der dy-

senteri, som medførte akut diarre, feber og mave- 

smerter, og som vi i dag ved bliver spredt ved for-

urenet vand. Den synes at have holdt sig til be-

stemte gårde, hvor alle beboerne døde, hvilket 

skabte et problem med at finde bønder, der ønske-

de at overtage gårdene. Plettyfus var også udbredt. 

Det er en sygdom, som overføres via lusebid. 

Symptomerne er feber, træthed, kramper, delirium 

og et angreb på nervesystemet, og før opdagelsen 

af antibiotika var dødeligheden høj.

De sygdomme, der i 1700-tallet florerede på eg-

nen, er kendetegnet ved at være udbredt på steder, 

hvor mange mennesker er stuvet sammen, og hy-

giejnen er elendig. En samtidig beretning fortæller 

da også om bøndernes ringe boligforhold:

 ”Det er fugtige Jordhytter, hvori Bonden bor 

(…) thi naar jeg undtager Loftet bestaar hele Stu-

en af Leer, som i Henseende til Tørhed og Fugtig-

hed står i nøie Forhold til Vejret. Ved Hjælp af den 

gloende Ovn udvikles en kold Fugtighed af Jorden, 

som ved Loftet, der hviler paa Bondens Hoved, for-

vandles til en svulmende Damp, og i disse Skyer 

lever, aander og sover han. Fugtigheden er under-

tiden saa stor, at Loftet drypper. Alle Vinduer nag-

les og klines fast.” (Christensen: 122).

Også kosten blev beskrevet som dårlig, så hvis 

beskrivelsen rummer bare et gran af sandhed, så er 

det ikke så underligt, at sygdom havde god gro-

bund her. 

I 1737 kom mange håndværkere og soldater til 

Hørsholm i forbindelse med byggeriet på Hirsch- 

holm Slot. I kølvandet på invasionen af de fremme-

de bredte den berygtede sygdom syfilis sig på god-

set, hvilket yderligere forstærkede amtsforvalterens 

ønske om en kirurg til egnen. 

Barbersvenden 
Det lykkedes den ihærdige amtsforvalter at få over-

bevist dronningen om nødvendigheden af en ki-

rurg, og derfor ansatte Sophie Magdalene i 1738 

den tyske barbersvend Johan Georg Schwimmer 

som amtskirurg i Hørsholm. At man ansatte en bar-

bersvend skyldtes, at kirurgien i 1700-tallet var en 

uddannelse, der var adskilt fra medicinstudiet. Hvor 

de relativt få medicinere havde fået en teoretisk ud-

dannelse på universitetet, så var uddannelsen til 

kirurg – også kaldt barberkirurg, bartskærer og i mi-

litæret en feltskærer – en håndværksmæssig ud-

dannelse udøvet af barberer. 

I 1600-1700-tallet foregik undervisningen i ana-

Kobberstik af Sophie 

Magdalene der besad 

Hørsholm Gods 

1730-1770. 
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tomi på Det anatomiske teater i København, hvor 

dissekeringer af lig blev vist til elever og andre inte-

resserede tilskuere. Med etableringen af Det Kgl. 

Kirurgiske Akademi i 1785 blev det en forudsæt-

ning for at virke som kirurg, at man havde en eksa-

men derfra. Uddannelsen blev altså mere teoretisk. 

Det var dog først omkring 1840, at uddannelserne 

i kirurgi og medicin blev slået sammen til én læge-

uddannelse under universitetet.

Om Schwimmer ved vi, at han fik fri bolig i et 

værelse ved Ladegården, og at hans løn var to rigs-

daler om ugen. En rigsdaler svarede til 96 skilling, 

og til sammenligning fik en arbejdsmand typisk 20-

24 skilling om dagen i denne periode. Desuden 

blev der stillet et køkken til rådighed, hvor Schwim-

mer kunne tilberede de nødvendige medikamen-

ter. Hans patienter var byggearbejderne på Hirsch- 

holm Slot og amtets bønder, og han fik hurtigt travlt 

med at tilse de syge og tilskadekomne. At han ar-

bejdede under temmelig vanskelige forhold frem-

går af et brev fra amtsforvalter Ulstrup i 1742, hvori 

han anmoder dronningen om et varmere kammer 

til amtskirurgen:   

”Mennesket passer ret godt paa sine Patienter, 

er og temmelig lykkelig i sin Cuur, men han er me-

get slet placeret her paa Stedet, idet han ikke alene 

maa løbe omkring til Fods i vaadt og ondt Veir fra 

Morgen til Aften iblandt sine Patienter, og som 

værst er, naar han kommer hjem om Aftenen, 

trække ind i et koldt Kammer, uden Kakkelovn eller 

Varme, da han om Morgenen igjen maa trække 

sine Klæder lige saa vaade paa, som han aftræk-

ker dem om Aftenen.”  (Christensen: 124-125).

Om dronningen imødekom ønsket, melder hi-

storien intet om, men siden amtsforvalteren ikke 

nævner det i sine senere breve, kunne meget tyde 

på, at amtskirurgen fik et varmere kammer.

Den franske syge
Syfilis ramte ikke kun de tilflyttede soldater og 

håndværkere, men også egnens bønder. Det var en 

ubehagelig kønssygdom, der startede med sår på 

kønsdelene, udslæt og frygtelige bylder. Den kun-

ne brede sig ind i knoglerne, beskadige næsen, læ-

berne og kønsorganerne og eventuelt medføre 

døden.

Amtsforvalteren formulerede i et brev fra 1757 

sine tanker om, hvorfor det var så svært at få udryd-

det sygdommen: For det første var patienterne 

langt fra hinanden, hvilket gjorde det umuligt for 

Øverst Anatomihuset på 

Frue Plads set fra 

Universitetsgården. Til 

højre var trappetårnet, 

som førte kongen og 

andre prominente 

tilskuere op til et galleri, 

hvorfra de kunne 

overvære dissektionerne. 

Nederst ses det 

anatomiske teater i 

Anatomihuset. I 1728 

brændte Anatomihuset. 

Det Kgl. Bibliotek.
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kirurgen at have tilpas meget opsyn med alle og 

derved tilse, at patienterne fulgte hans anvisninger. 

For det andet forbandt almuen sygdommen med 

skam og holdt den derfor skjult for omverdenen så 

længe som muligt: 

”… fordi Svagheden iblandt den gemene Mand 

holdes foragtelig (…) dølger og skjuler enhver den 

hos sig det længste mulig er, og ikke aabenbarer 

noget derom, førend Sygdommen har faaet alt for 

stor Indpas hos dem og den yderste Nød driver 

dem til at give deres Omstændigheder tilkjende.” 

(Christensen: 125).

At syfilis også gik under betegnelserne ”den fran-

ske syge” og den ”neapolitanske svaghed” skyldtes 

antageligt, at en syfilisepidemi fulgte i kølvandet på 

en krig mellem Spanien og Frankrig, der foregik i 

Italien 1493-94. Nogle af de spanske soldater, der 

deltog i belejringen af Napoli, havde været med 

Christoffer Columbus i Amerika, og det kan derfor 

meget vel være Columbus og hans mandskab, der 

havde bragt syfilis med hjem til Europa. Napoli faldt 

i franskmændenes hænder, og de franske tropper 

spredte efterfølgende sygdommen ud over Europa. 

Syfilis blev behandlet med kviksølvsalver helt op 

til begyndelsen af 1900-tallet. Det var en barsk be-

handling, der kunne medføre voldsomme bivirknin-

ger i form af sårdannelser på tandkødet, løse tæn-

der og knogleproblemer. Det var derfor et medicinsk 

gennembrud, da Salvarsan-kuren mod syfilis blev 

udviklet omkring 1910, men især da penicillin kom 

på markedet omkring 2. verdenskrig blev behand-

lingen væsentligt forbedret.

Johan Georg Schwim-

mer fik fri bolig i et 

værelse ved slottets 

avlsbygninger - måske 

boede han i kavalerboli-

gerne, som ses bagerst i 

billedet? Foto: 2016.
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Sophie Magdalenes sygehus
Som den eneste kirurg for et helt amts syge havde 

Schwimmer nok at se til. Hørsholm Amt omfattede 

Birkerød, Blovstrød og Karlebo sogne, og Hørsholm 

hørte dengang under Birkerød Sogn. Det var tids-

krævende at besøge patienterne i deres hjem, og 

desuden havde patienterne ofte svært ved få den 

fornødne pleje og ro til at blive raske i hjemmene. 

Derfor mente amtsforvalteren, at løsningen på pro-

blemet måtte være at få samlet patienterne på ét 

sted tæt på kirurgens bolig, hvilket han i et brev i 

1750 anmodede dronningen om. Anledningen var, 

at 11 personer i Brønsholm var smittet med syfilis: 

”Det værste i saadan casu er, at ingen Sygestue 

haves, hvori slige Patienter kan cureres eller forple-

ies (…) Thi var det derfor ønskeligt, at Hendes kon-

gelige Majestæt ville være saa naadig enten at 

lade bekoste eller udi et af Domestikhusene ved 

Hirschholm lade anvise et Par Værelser, hvor slige 

eller andre nødlidende Patienter kunde ligge udi 

Cuur, thi hos Bønderne er kun slet Leilighed, ei hel-

ler holde de sig selv under Curen, som de bør, med 

mindre de var under des flittigere Opsyn, hvilket 

een eneste Chirurgus, som har et heelt Amt at op-

varte, ikke kan overkomme. Derimod om han hav-

de dennem ved Haanden af sig kunde han daglig 

have des bedre Indseende med dem, og mange 

Medikamenter spares, som ellers til Unytte spil-

des.” (Christensen: 125).

Dronningen imødekom nogle år senere ønsket 

om et sygehus, men så snart det var besluttet, op-

stod problemet omkring dets beliggenhed. Først 

Kemikalier til fremstilling 

af lægemidler heriblandt 

kviksølvsalver brugt til 

hudlidelser og kosmetik. 

Midt på den midterste 

reol ses en beigefarvet 

beholder med signatu-

ren ”Hydrargyrum”, det 

vil sige kviksølv. Netop 

kviksølvsalver blev fra 

middelalderen og frem 

til begyndelsen af 

1900-tallet brugt til 

behandling af syfilis. 

Foto: Dansk Farmacihi-

storisk Fond.
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havde hofmarskallen været imod en placering af 

sygehuset ved Kohaven, da dronningens køer skul-

le gå og malkes i samme vang. Da sygestuerne i 

1757 var blevet indrettet i et hus tæt ved ladefoge-

dens have nær slottet, klagede staldmesteren over, 

at det lå for tæt på en lille fiskedam. Staldmesteren 

var bange for, at fiskene skulle dø eller tage skade 

af det kviksølv, der blev brugt til behandling af pa-

tienterne, og som han antog ville blive udledt i 

dammen. Amtsforvalteren forsikrede ham om, at 

der ville blive gravet en grøft til patienternes uren-

heder og opført et gærde for dammen, hvorefter 

staldmesteren måtte acceptere beliggenheden. 

Vi ved ikke præcis, hvor Hørsholms første syge-

hus lå, men det var antageligt ved Ridebanen. Byg-

ningen var dog ikke imponerende: Den var på syv 

fag og bestod af to sygestuer, hvoraf kun den ene 

blev opvarmet med en bilæggerovn. Også indret-

ningen var primitiv med lerstampede gulve, fire 

gamle standsenge, syv lange og fire korte gamle 

madrasser, to natskrin, to korte borde og to bænke. 

Udenfor var der et køkken med åben skorsten.

At Hørsholm fik et sygehus i 1757 var et fremsy-

net træk af amtsforvalter Ulstrup. Danmarks første 

egentlige sygehus var Esbønderup Sygehus, som 

åbnede i 1755, mens grundstenen til Det kgl. Fre-

deriks Hospital blev lagt i 1752, og hospitalet indvi-

et i 1757. Set i dette lys kan opførelsen af sygehu-

set i Hørsholm betragtes som en del af en tendens 

båret af oplysningstidens humanistiske og rationel-

le tanker, hvor blandt andet sundhedsvæsenet blev 

styrket. 

Sygehuset fik dog kun lov til at stå i kort tid. Efter 

Ulstrups afsked forfaldt det, og da det i 1775 stod i 

vejen for den nye Fredensborgvej, blev det revet 

ned. Derefter førte sygehuset en noget omflakken-

de tilværelse: Først holdt det til i et gammelt vaske-

hus og siden i forskellige lejede huse blandt andet i 

Hirschholm Distrikts 

Sygehus i 1863. Den 

oprindelige bygning fra 

1819 ses til venstre i 

billedet, i 1863 blev udvi-

delsen indviet. Senere 

akvarel efter tegning 

bragt i sygehusets 

årsberetning for 1943. 
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Rungsted, indtil et egentligt sygehus blev bygget i 

Usserød i 1819.

Hirschholm Distrikts Sygehus 
Det var kong Frederik 6., der den 30. juni 1819 

skænkede et sygehus til Hørsholm distrikt. Sygehu-

set lå, hvor Usserød Skole ligger i dag. Det blev ind-

rettet i to bygninger, der tilhørte Den militære Klæ-

defabrik i Usserød, hvoraf den ene i forvejen havde 

rummet en sygestue. Det var også grunden til, at 

arbejderne på klædefabrikken havde fortrinsret til 

indlæggelse. Til sygehuset hørte også en have og 

omtrent to tønder land.

Amtssygehusets oprindelige navn var Hirsch- 

holm Distrikts Sygehus. Historikeren Bodil Haar-

mark har i sit hæfte om sygehusets historie frem-

hævet, at formålet med Frederiksborg og Kronborg 

Amters sygehuse var at indlægge patienter, der 

kunne behandles. Kilden til denne oplysning er en 

anordning af 1770 for de to amters syge- og jorde-

moderhuse, som var vedtægt indtil midten af 

1800-tallet. Det kan måske fremstå indlysende for 

os i dag, at patienterne skulle kunne behandles, 

men det hænger sammen med, at et hospital op-

rindeligt var en form for lemmestiftelse, det vil sige 

et slags fattighus, hvor fattige, vansirede og uhel-

bredeligt syge kunne bo. Det er da også årsagen til, 

at mange hospitaler i den moderne forstand kald-

tes ”sygehuse”. Efterhånden blev forskellen på et 

hospital og et sygehus udvisket.

I modsætning til Sophie Magdalenes sygehus var 

det nye sygehus en solid bolig med tegltag. Det 

bestod af tre værelser, hvoraf det ene havde et ba-

dekar, samt et loftskammer til fnattede patienter. I 

et af værelserne var der en seng til de såkaldt ”af-

sindige”. Der var i alt plads til 10 patienter. Sygehus-

lægen var også distriktslæge, og patientplejen blev 

udført af sygeopvarteren eller sygevogteren, som 

også havde en lille lejlighed.

Bodil Haarmark påpeger, at lønnen i sig selv var 

et vægtig incitament for lægen til at helbrede pa-

tienterne. Ifølge sygehusets reglement fra 1825 fik 

lægen fire rigsdaler i betaling for helbredte patien-

ter, mens døde eller uhelbredte patienter kun gav 

det halve! Reglementet foreskrev også, at patien-

terne skulle adlyde deres foresatte og ikke måtte 

forlade sygehuset. Dog var der mulighed for at kla-

ge til lægen. Når veneriske patienter blev udskrevet 

– det vil sige patienter, der havde haft en kønssyg-

dom –  fik de en ”raskhedsattest”, som skulle frem-

vises til amtmanden. 

Opdagelsen af koppevaccinationen
En af 1700-tallets mest frygtede epidemiske syg-

domme var kopper. Børnedødeligheden var tårnhøj 

ved koppeepidemier, og alene i København døde 

Doktorboligen på Usse- 

rød Kongevej 120 blev 

opført omkring 1792 af 

klædefabrikken. 

Vi ved, at krigsråd og 

distriktskirurg Adam 

Andreas Sager og 

mange af hans efter- 

følgere siden 1816 har 

boet her. Siden 1975 har 

doktorboligen været i 

privat eje. 

Foto: 2016.
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vandt stor udbredelse. Kokopper, som blev iagtta-

get hos malkepiger i forbindelse med syge køer, er 

derimod en svækket og ufarlig variant af sygdom-

men. Denne iagttagelse gav Jenner ideen til at an-

vende pus fra de syge køers yvere til koppevaccina-

tion. I 1798 publicerede han sine resultater, og 

kokoppevaccinationen blev hurtigt populær. Selve 

ordet vaccine er da også opkaldt efter den latinske 

betegnelse for ko: ”vacca”.

Den første danske koppevaccination fandt sted i 

1801 ved Furesøen på Kaningården, som var ejet af 

etatsråd Frédéric de Coninck. Vaccinationen blev 

foretaget af kirurgen professor Frederik Christian 

Winsløw, der havde modtaget vaccinen fra Jenner. 

Hørsholms distriktskirurg Johan C. Holtzkamm 

(1762-1828) bistod Winsløw i vaccinationen, og 

Holtzkamms ven, skoleholder og kirkesanger Johan 

Petersen fra Hørsholm, udgav samme år det første 

særskilte danske skrift om kokoppevaccinen, hvil-

ket var med til at udbrede kendskabet til den. Kop-

pevaccinationen blev obligatorisk i 1810, og her-

med faldt antallet af sygdomstilfælde drastisk. I 

1980 kunne WHO erklære kopper for udryddet.

Fra ængstelse til respekt
I takt med de forbedrede behandlingsmuligheder, 

der fulgte med 1800-tallets medicinske landvindin-

ger, steg befolkningens tillid til sygehusene. En af 

milepælene inden for lægekunsten var opdagelsen 

af bakterier, hvor Louis Pasteur omkring 1860 doku-

menterede, at gæring er en biologisk proces, som 

kræver mikroorganismer. Opdagelsen af mikroorga-

nismer førte til opdagelsen af, at specifikke sygdom-

me er forårsaget af specifikke mikroorganismer. Der-

med var vejen banet for, at der blev udviklet nye 

vacciner, ligesom kendskabet til bakterier også be-

tød, at de hygiejniske forhold blev markant forbedre-

Kloroformmaske udviklet 

af den engelske læge 

John Snow (1813-1858).

hvert 11. barn af kopper i perioden 1759-1771. Der-

for var en af de vigtigste medicinske landvindinger 

opfindelsen af koppevaccinationen, som den engel-

ske læge Edvard Jenner fik æren for på baggrund af 

en række systematiske forsøg i 1796-1798. Hvad de 

færreste nok ved, er, at to hørsholmere spillede en 

vigtig rolle for vaccinens udbredelse i Danmark, hvil-

ket vil blive uddybet i det følgende.

Før vaccinationen havde man brugt den såkaldte 

variolation, hvor børn blev podet med en lille 

mængde aktivt, eventuelt svækket, smitstof af 

menneskekopper, det vil sige pus fra koppeblærer. 

Man påførte herved barnet et let anfald af kopper, 

men stimulationen af immunforsvaret beskyttede 

det mod de naturlige kopper med den store døde-

lighed. I nogle tilfælde døde børnene dog af kop-

per, og denne risiko betød, at variolationen aldrig 
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de. En anden vigtig opdagelse var bedøvelsen med 

æter og kloroform, som blev indført i midten af 

1800-tallet. Bedøvelsen blev gennembruddet for 

smertefri kirurgiske indgreb, som gav kirurgerne mu-

lighed for større og længerevarende operationer.

Som Birger Mikkelsen skriver i sin artikel om me-

dicinalvæsenets udvikling i daværende Frederiks-

borg Amt, så må man antage, at hvad angår 

1700-tallets befolkning, så har kuren nok været lige 

så frygtet som sygdommen, men i 1800-tallet ”æn-

dredes ængstelsen langsomt til respekt, og det 

blev en ambition for enhver by at få et sygehus, 

der ikke blot gav den åbenlyse sundhedsmæssige 

tryghed, men også prestige og økonomiske mulig-

heder.” (Mikkelsen: 24).

Den gradvise udvikling fra ængstelse til respekt 

kan ses på sygehusets stigende patienttal: I 1862 

var der indlagt 77 patienter, i 1868 var tallet 221. 

Sygehuset blev udvidet og ombygget i 1863 og 

1874, så man nåede op på 50 sengepladser. 

Usserød Sygehus
Efterhånden var bygningernes kvalitet dog blevet så 

ringe, at amtet valgte at bygge et helt nyt sygehus. 

Det gamle sygehus blev solgt til Birkerød Sogneråd, 

som flyttede Usserød Kommuneskole dertil. 

Det nye sygehus blev opført på et højt og frit 

beliggende sted, i dag Usserød Kongevej 102, og 

taget i brug i 1897. Det var tegnet af arkitekt Vilhelm 

Holck fra Hillerød, der også var arkitekten bag det 

gamle rådhus på Torvet i Hillerød. Sygehuset inde-

holdt to omtrent lige store bygninger – den forreste 

nærmest Kongevejen blev brugt til medicinsk-kirur-

giske patienter, den bagerste til epidemiafdeling. 

Desuden fandtes en vaskeribygning, der også inde-

holdt en celle – formentlig til sindssyge. Der var 

plads til i alt 49 patienter. Med to nye operations-

stuer forbandt sygehuset sig med den moderne 

lægevidenskab.

På grund af overbelægning blev sygehuset udvi-

det i 1923 til 85 sengepladser. En to-etages høj 

bygning blev opført med centralvarmeanlæg, rønt-

genrum, operationsstuer og sygestuer. Derudover 

var der værelser til henholdsvis afdelingssygeplejer-

sken og operationssygeplejersken, mens eleverne 

Usserød Sygehus, foto 

fra beg. af 1900-tallet.

Kort der viser de ældste 

bygninger af sygehuset 

og ”Lægeboligen” på  

Usserød Kongevej. Data 

fra Styrelsen for Datafor- 

syning og Effektivisering.
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fik værelser på kvistetagen. Da det var uhensigts-

mæssigt for sygeplejerskerne og eleverne at bo 

klos op og ned ad patienterne, blev der bygget en 

funktionærbolig i 1936, hvor der enten var et væ-

relse eller en lejlighed til personalet.

Opførelsen af et moderne offentligt hospital i 

Hørsholm kan ses som et led i udviklingen af vel-

færdssamfundets institutioner i begyndelsen af 

1900-tallet. Som historikeren Søren Kolstrup har 

påpeget, så var det i denne periode, at det offentli-

ge hospital skiftede funktion fra social forsorg for 

de få – til behandling for de mange. Det var en of-

fentlig serviceydelse af høj kvalitet, der tiltrak bor-

gerne. Og det var en attraktiv arbejdsplads for læ-

ger, sygeplejersker og andet personale. 

Den praktiserende læge
I begyndelsen af 1900-tallet var sygehuslægen 

enelæge, men ved operationer fik han assistance 

fra en praktiserende læge. Ved århundredeskiftet 

var det lægen Frederik Funch, der assisterede. Han 

havde nedsat sig i Hørsholm i 1897 og flyttede 

med sin familie i 1903 ind i et nybygget hus på 

Kohaveallé 2, hvilket senere blev til Rungstedvej 2. 

Huset var tegnet af Christiansborg-arkitekten Thor-

vald Jørgensen. Da dr. Funch nedsatte sig i Hørs-

holm, var der i forvejen to ældre læger i Hørsholm: 

distriktslæge og sygehuslæge ved Usserød Syge-

hus dr. Lindegaard og dr. Scheuermann.

Dr. Funchs datter Vibeke Funch giver os i sine erin-

dringer et indblik i sin fars lægepraksis i Hørsholm. 

Her beskriver hun, hvordan han om formiddagen tog 

på sygebesøg og om eftermiddagen havde konsul-

tation. Hans distrikt var stort og strakte sig til Karlebo, 

Lønholt og Nivå mod nord og til skovene mod syd. I 

de første år passede dr. Funch sin praksis til fods el-

ler på cykel. De lidt fjernere sygebesøg foregik dog 

med vogn ført af enten en vognmand eller en af 

bønderne – sidstnævnte havde pligt til at køre med 

lægen, hvis det var nødvendigt. Efter nogle år blev 

cyklen erstattet af en motorcykel, men allerede i 

1910’erne anskaffede dr. Funch sig en lille bil.

Udover at passe sin praksis så assisterede Frede-

Dr. Lindegaard, dr. Aage 

Møller og en sygeplejer-

ske (ukendt), ca. 1912. 

Under Lindegaard ryk- 

kede kirurgien frem i 

moderne form hvilende 

på en gennemført asep- 

tik, som er en metode til 

at undgå mikroorganis-

mer ved operationer.

Aage Møller med sygeplejersker og patient. Aage 

Møller var læge ved Usserød Sygehus 1912-1920. 

Foto: omkring 1914.
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rik Funch som sagt ved operationer på Usserød 

Sygehus. Allerede i 1897 begyndte han at assistere 

et par gange om måneden ved forskellige operatio-

ner som eksempelvis amputationer, luftrørsnit, brok- 

operationer og trepanationer – det vil sige indgreb 

i kraniet. I 1917 var antallet af assistancer helt oppe 

på 96. Da patienttallet fortsat var stigende, beslut-

tede amtsrådet i 1927 at ansætte en reservelæge, 

og herefter ophørte Frederik Funch med at assiste-

re på sygehuset. 

Lægerne under hagekorset
I dr. Funchs sidste tid som assistent på sygehuset 

hed sygehuslægen Charles Hindborg. Han var i fe-

bruar 1921 blevet ansat som læge på Usserød Sy-

gehus, og i 1928 blev han sygehusets første over-

læge. Efter befrielsen i 1945 blev Hindborg imid- 

lertid afskediget på grund af sin tilknytning til nazist-

partiet. Den følgende beskrivelse af hans virke byg-

ger hovedsageligt på en artikel af Lars Schreiber 

Pedersen.

Da Hindborg i 1938 meldte sig ind i Danmarks 

Nationalsocialistiske Arbejderparti (DNSAP), hørte 

han i kraft af sin overlægestatus og sin tidligere po-

sition som formand for Sundhedskommissionen til 

blandt partiets top. Det var derfor ikke overrasken-

de, at han i 1941 blev landsleder for partiets tjene-

ste for sundhedsvæsen, “Folkesundhed og Race-

forskning”, hvilket var en adgangsbillet til DNSAP’s 

storråd og ledelse. Sideløbende med at han var 

overlæge på Usserød Sygehus, havde han et par 

gange om ugen sin gang på partiets stabskontor på 

Rosenvængets Allé på Østerbro.

Hindborgs holdninger kommer til udtryk i pjecen 

”Folkesundheden og Danmark”, som udkom i 

1942. Det, som især lå ham på sinde, var proble-

met med den lave fødselsprocent i Danmark, og 

derfor så han det som en samfundsopgave at for-

bedre børnefamiliernes boligforhold. Et andet vig-

tigt punkt var eugenik. ”Menneskeheden har alle 

tider været bebyrdet med arvelige syge og mindre 

værdifulde individer”, skriver han, og det skulle sik-

res, at den sunde del af befolkningen ikke blev 

overvundet af disse personer, der formerede sig 

”uhæmmet og uden for ægteskab”, og dermed før-

te til en tilintetgørelse af nationen. De ”arvesyges” 

forplantning skulle forebygges, ligesom der skulle 

ske en dokumentation og kontrol med de slægter, 

hvor der var personer med arvelige sygdomme. 

(Hindborg 1942: 20-22). Det skal dog holdes op 

mod, at eugenik dengang var et legitimt forsknings-

Usserød Sygehus. På 

billedet ses de to ældste 

tvillingebygninger, 

vaskeribygningen samt 

den udvidede fløj fra 

1923, som tilsammen 

udgør en karré. T.h. i 

billedet ses funktionær-

boligen med balkon fra 

1936 samt sygehusets 

gartneri.  

Foto er fra før udvidelser-

ne i 1960’erne.

Praktiserende læge 

Frederik Funch (1870-

1940) assisterede ved 

operationer på Usserød 

Sygehus i begyndelsen 

af 1900-tallet. Her ses 

han foran huset ved 

Smedehullet. 

Foto: 1919.
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felt, og at der på Københavns Universitet i 1938 var 

oprettet et Institut for human Arvebiologi og Euge-

nik.

Derudover mente Hindborg, at der skulle arbej-

des for forståelsen af racehygiejnens betydning: 

”National-Socialismen vil gennem racehygiejniske 

og racepolitiske foranstaltninger forøge den gode 

arvemasse i folket, hindre arvesyges formering og 

hindre raceblanding.” (Hindborg 1942: 21-22).  

Hindborg var blandt andet med til at udarbejde et 

kartotek over samtlige jødiske slægter i Danmark.

Under besættelsen boede Hindborg i Rungsted, 

og han hørte derfor under DNSAP’s lokalafdeling i 

Hørsholm, hvor han tilsyneladende ikke spillede 

nogen væsentlig rolle. Blandt Hindborgs bekendt-

skaber var tyske læger, der ved forskellige lejlighe-

der var til selskab i Rungsted-villaen. Flere gange 

kom Hindborg i den villa på Strandvejen i Rungsted, 

som Gestapo havde beslaglagt, hvor han blandt an-

det lærte at skyde med maskinpistol i villaens  

have. 

Nazi-sympatisørerne på sygehuset
Hindborg var ikke den eneste nazi-sympatisør på 

sygehuset, og meget tyder på, at han må have på-

virket dele af sit personale til at blive medlemmer af 

partiet. Således var både oversygeplejersken og af-

delingssygeplejersken også tilhængere af nazis-

men, ligesom Emil Petersen, der var 1. reservelæge 

på den kirurgiske afdeling, hvor Charles Hindborg 

var overlæge, meldte sig ind i DNSAP i december 

1939.

Et par episoder på sygehuset vidner om Emil Pe-

tersens politiske ståsted: Få dage efter den tyske 

Personalet på Usserød 

Sygehus omkring 

1924-27. På første række 

i midten ses overlæge 

Hindborg. 
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besættelse af Danmark ønskede en reservelæge 

fra den tyske værnemagt at få overladt en afdeling 

af sygehuset til infirmeri for værnemagten, og i 

Hindborgs fravær var det Emil Petersen, der for-

handlede med tyskeren. Uden først at have fået 

tilladelse fra sygehusets ledelse fik Emil Petersen 

ryddet nogle lokaler til værnemagten. Patienterne 

kom fra en artilleriafdeling, der lå ved Usserød, men 

da denne små tre uger senere blev forflyttet, blev 

den tyske afdeling på sygehuset nedlagt.

Da sygehuset fik besøg af en dansk repræsen-

tant for et tysk firma, som udtalte sig kritisk om 

Tyskland, indberettede Emil Petersen sagen til 

DNSAP, hvilket medførte, at repræsentanten fik en 

kraftig reprimande fra sin tyske arbejdsgiver. I 1942 

lod Emil Petersen sig hverve til SS som tysk militær-

læge, hvilket blandt andet førte ham til Østeuropa. 

Befrielsen
Ved befrielsen blev Hindborg arresteret af mod-

standsfolk på sin bopæl i Rungsted. En lov fra 1946 

gjorde det muligt at retsforfølge tidligere medlem-

mer af DNSAP’s ledelse, og det førte til, at Hind-

borg blev anklaget og dømt for at have været med-

ansvarlig for partiets samarbejde med værne- 

magten. Dommen lød på tre års fængsel samt tab 

af almene rettigheder i fem år, herunder retten til at 

praktisere som læge i fem år. Efter afsoningen rej-

ste han først til Francos Spanien og siden til øen 

Dominica i Det Caribiske Hav. I 1956 vendte han 

tilbage til Danmark, hvor han bosatte sig i Kastrup. 

Charles Hindborg døde i 1974. Også Emil Petersen 

blev dømt i retten og måtte afsone en fængsels-

dom på et år og otte måneder samt frakendelse af 

almene rettigheder i fem år. Efter afsoningen rejste 

han til Brasilien. 

En vigtig begivenhed lyste dog op i krigens mør-

ke tid. Det var opdagelsen af penicillinet, som blev 

et af medicinens største fremskridt. Under 2. ver-

denskrig lykkedes det for de vest-allierede at udvik-

le og masseproducere penicillin, hvilket betød, at 

infektionssygdomme, som tidligere havde kostet 

både unge og ældre livet, nu kunne bekæmpes. 

Eksempelvis faldt dødeligheden ved lungebetæn-

delse fra 30% til ca. 6%. Med antibiotika mindske-

des også den risiko for infektion, der var forbundet 

med en række kirurgiske indgreb som eksempelvis 

Charles Hindborg tilser 

en patient. Foto: 1922.

Leopenicillin. Lægemid-

delpakningen på billedet 

er dateret 1946, hvilket 

betyder, at den var en af 

de første på markedet. 

Foto: Dansk Farmacihi-

storisk Fond.
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kejsersnit, der nu blev væsentlig mere udbredt. 

Brugen af antibiotika fik derved også betydning for 

sygehusets udvikling.  

Sygehuset får vokseværk
I takt med et stigende patienttal og bedre behand-

lingsmuligheder, blandt andet som følge af antibio-

tika, gennemgik sygehuset en udvidelse og moder-

nisering, og fra 1955-1961 blev sengepladserne 

øget til 100. En af dem der havde en nøglefunktion 

på sygehuset i denne periode, var Hindborgs efter-

følger – overlæge Jørgen Moesgaard.  Et interview i 

anledning af hans 60 års fødselsdag, bragt i Ber-

lingske Tidende den 17. maj 1961, giver os et ind-

blik i hans arbejdsliv. På spørgsmålet om hvorvidt 

han én gang til ville vælge ”kirurgiens anstrengen-

de gerning”, såfremt han skulle leve livet om, svarer 

han bekræftende, at det ville han, da ”Besværet 

blegner ved glæden over et godt resultat.” Sygehu-

set havde en af provinsens store skadestuer, og her 

indrømmede han, at de meget svære læsioner, for-

årsaget ved trafikuheld, tit gjorde et stærkt indtryk 

på ham. Imidlertid var der håb forude, for, som han 

tilføjer, ”… så er det mit indtryk, at antallet af tra-

fikuheld på Strandvejen er faldet stærkt efter fart-

begrænsningens indførelse.” Det sidste lyder me-

get sandsynligt.

En hobby havde han dog ikke tid til at dyrke, men 

Sygeplejerske gør klar.

Foto: 1960.
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det tog han tilsyneladende ikke så tungt, med den 

arbejdsmoral han lagde for dagen:

”Hvis jeg endelig skal tale om en hobby, så har 

det været at bidrage til udviklingen af Usserød Sy-

gehus til det nuværende stade, men vi er ikke fær-

dige endnu, i løbet af ca. 3 måneder er den igang-

værende ombygning og modernisering tilende- 

bragt, og hvis jeg endelig skulle fremsætte et fød-

selsdagsønske, ja, så skulle det være, at Usserød 

Sygehus må blive delt i en medicinsk og en kirur-

gisk afdeling.”

Året efter fik Moesgaard sit ønske opfyldt, da sy-

gehuset blev delt i en kirurgisk og medicinsk afde-

ling, og den første medicinske overlæge, Erik Molt-

ke, blev ansat. I perioden 1968-71 blev der bygget 

en helt ny medicinsk fløj, som bragte det samlede 

sengeantal op på 176. I sidste halvdel af 1980’erne 

blev der igangsat en modernisering af den kirurgi-

ske afdeling.

Fødeklinikken
Sidst i 1960’erne blev der opført en fødeklinik over-

for sygehuset på den modsatte side af Kongevejen. 

Overlæge Jørgen Moesgaard var ansat på Usserød 

Sygehus 1945-1971. Her ses han foran et klip af Willy 

Bodenhoff. Foto: 1960.

Kært barn har mange navne

Usserød Sygehus har gennem tiden haft mange forskellige navne, og 

den følgende liste skal ses som et forsøg på at bringe klarhed over dem:

Hirschholm Distrikts Sygehus (1819). 

Usserød Sygehus (1897).

Frederiksborg Amts Sygehus i Hørsholm (1970). 

Hørsholm Sygehus (1985). 

Sygehuset Øresund (1993). 

Hørsholm Sygehus (1999). 

Nordsjællands Hospital – Hørsholm (2007). 

Hørsholm Hospital (2007/2008). 

Usserød Kongevej 93 som engang var fødeklinik. Foto: 2016.

Den fungerede som fødeafdeling for Usserød Syge-

hus, men det var dog ikke særlig praktisk, at den 

trafikerede Usserød Kongevej afskar fødeklinikken 

fra sygehuset, for når der opstod komplikationer og 

behov for akut kejsersnit eller andre indgreb midt 

under en fødsel, måtte en ambulance tilkaldes for 

at fragte den gravide over Kongevejen til sygehuset. 

Andre gange var det sygehuspersonalet, der måtte 

93



over vejen for at bistå ved en fødsel. I 1990 blev 

klinikken nedlagt, og en fødeafdeling oprettet på 

selve sygehuset. I sidste del af 1990’erne blev fø-

deafdelingen flyttet til sygehuset i Helsingør.

At der omkring 1970 blev tilknyttet en fødeafde-

ling til sygehuset, kan ses som et led i den generel-

le samfundsudvikling. Historikeren Signild Vallgårda 

har påpeget, at der i Danmark i 1960’erne og be-

gyndelsen af 1970’erne skete en stor ændring i valg 

af fødested fra hjemmene til fødeklinikker og ho-

spitaler: I 1962 fandt ca. 50 % af fødslerne sted i 

hjemmene, i 1970 var tallet faldet til omkring 20 %, 

mens det i 1974 kun var 1-2 % af fødslerne, der 

foregik i hjemmene. Vallgårda argumenterer for, at 

skiftet i valg af fødested blandt andet skyldes en 

holdningsændring hos politikere, embedsmænd og 

kvinderne selv. Holdningsændringen udsprang af 

ændrede leveforhold som en følge af urbaniserin-

gen, industrialiseringen og dannelsen af nye social-

klasser, ligesom troen på teknologi, videnskab og 

hygiejne spillede ind. Det var kvinder i bydistrikter, 

der først begyndte at føde uden for hjemmene. 

Overbefolkede boliger, behovet for hvile og ro samt 

kravet om sikkerhed ved komplikationer i forbindel-

se med fødsler var nogle af årsagerne til, at fødsler-

ne blev hospitaliserede. 

Patienternes sygehus
I Usserød Sygehus’ sidste tid lå fokus på den plan-

lagte kirurgi. Sygehuset havde i 1999 fået status af 

frisygehus med egen bestyrelse og sygehusledelse 

som en del af et udviklingsprojekt til især de plan-

lagte operationer. Det var nu udskilt af Frederiks-

borg Amts traditionelle sygehusstruktur, men stadig 

en integreret del af sygehusbehandlingen i Nord-

sjælland.

Hospitalet lå i toppen lige til det sidste, både 

Patient på tagterrasse. 

Foto: ca. 1960-1974.

Patienter hygger i syge- 

husets rygestue. Det var 

andre tider! 

Foto: ca. 1960-1974.

Personale på sygehuset. 

Foto: ca. 1960-1974.
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hvad angår patienttilfredshed og faglig kvalitet. I 

2005 blev det af patienterne udråbt til ”Danmarks 

bedste”, og i 2010 gav Sundhedsstyrelsen Hørs-

holm Hospital fire ud af fem stjerner i deres kvali-

tetsguide, hvilket var den højeste vurdering i hele 

Region Hovedstaden.

I 2010 besluttede Region Hovedstaden at lukke 

hospitalet. Den sidste patient forlod hospitalet i ja-

nuar 2011, og de tilbageværende ansatte blev om-

placeret til hospitalerne i Gentofte, Glostrup, Hel-

singør og Hillerød. Hørsholm Hospital blev den 1. 

oktober 2015 solgt til Hørsholm Kommune, hvor-

med sygehusgrunden nu står overfor en ny epoke. 

I den forbindelse har Museum Nordsjælland i sam-

arbejde med kommunen fotodokumenteret det 

sygehus, der har dannet ramme om mange borge-

res liv og virke og været et symbol på velfærdssam-

fundets udvikling og Hørsholms opblomstring i det 

20. århundrede.
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