
1  

 

 

 

Landsbyvisioner – Hammersholt Landsby 

 

 

INDHOLD: 

Natur og miljø 

Historisk baggrund og værdier 

Byudvikling 

Infrastruktur 

Kultur og det sociale liv 

 

 Hammersholt er en landsby bestående af charmerende gamle 

teglværkshuse og store gårde beliggende ved Børstingerød landsby med 

gadekæret og Børstingerød mose. Selve det gamle teglværksområde er 

blevet til et mindre erhvervsområde. Hammersholt ligger klart afgrænset i 

det åbne land midt i en meget smuk natur. 
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Natur og Miljø 
 
Byen ligger smukt mellem skov og marker. Den fredede Børstingerød 
mose, som er et af de smukkeste områder i Hammersholt, har et rigt 
plante- og dyreliv, med mange sjældne arter. Blandt andre kan 
nattergalen og store rovfugle opleves her. Børstingerød mose er 
sammenhængende med Brødeskov. Der er stisystem til Brødeskov 
igennem mose og engområder, og der er hjertestien til Allerød. Mosen 
har været brugt til tørvegravning, og den er delt i utallige små jordlodder, 
som ejes af gårde på Lillerøds og Kollerøds jorde, ligesom Allerød 
Kommune ejer en del. 

Børstingerød Mose 

 

Visionerne er at Hammersholt fortsat skal fremstå som en afgrænset 
landsby midt i smuk natur. Altså, at bevare Børstingerød Mose fredet, og 
passe på plante-  og dyrelivet. 
Bevare den grønne kile imellem Allerød og Hammersholt. 
Bevare jorderne omkring Hammersholt som landsbrugsområde. 
 

Støtte projekter som naturlejeplads eller andre rekreative ideer, der fremmer 

brugen af naturens ressourcer. 
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Historisk baggrund og værdier 

Der var to teglværker i Hammersholt i gennem mange år. Når sæsonen 

startede, var der 250 mænd og kvinder beskæftiget med 

teglværksarbejdet. Mange var svenskere (derfor ”Lille Sverige”) samt en 

del polakker. Teglværkerne lukkede og de mange teglværksarbejdere 

forsvandt og dermed grundlaget for bl.a. de 2 købmandsforretninger. 

Forsamlingshuset har overlevet som samlingssted frem til i dag. 

Hammersholt Erhvervspark blev anlagt på det gamle teglværksområde; 

men denne er aldrig på samme måde blevet en del af lokalsamfundet. 

(se i øvrigt Anders Bohns beretning om områdets historie på lokalrådets 

hjemmeside).   

 

Teglværkstog ved Hammersholt. Foto: Palle Klitgård  

http://www.brodeskov.net/
http://www.brodeskov.net/
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Byudvikling 

Den smalle og snoede Hammersholt Byvej tager dig igennem byen 

forbi forsamlingshuset, gallerierne, gadekær, og landsbyen 

Børstingerød med gadekær og de karakteristiske gule huse med 

røde tage. I baggrunden kan du hører klokkerne fra klosteret i 

Brødeskov, eller glade mennesker fra forsamlingshusets 

petanquebane, eller hestehove fra de mange stutterier.  

Atmosfæren i Hammersholt er unik. Vores vision er at bevare Hammersholt 

Landsby uændret med hensyn til størrelsen og med den omkring liggende 

natur.  

Langs S-togs-banen ligger et mindre erhvervsområde, som også er en del af 

Hammersholt; her lå teglværket i gamle dage. I dag er der ikke længere nogen 

naturlig sameksistens mellem erhvervsområdet og landsbyen. Industriområdet 

med støv, støj og meget tung trafik virker malplaceret så tæt op af landsbyen. 

Visionen er, at området skifter status. At virksomhederne flyttes til områder, 

hvor infrastrukturen er tilpasset erhverv, og at arealerne enten bliver til 

landzone eller at de bruges til boliger/institutioner, der passer til området. 

Infrastruktur  

I tilknytning til det nye supersygehus kommer der en ny station, Favrholm 

Station. I fugleflugt er der meget kort afstand fra Hammersholt Landsby til 

denne nye station, så det er oplagt at forbedre infrastrukturen med en gang- 

og cykelsti til denne. 

Området er i høj grad præget af at vejnettet ikke er optimeret til den tunge 

trafik til og fra Erhvervsområdet. Dette skal der rettes op på, - og helst ved, at 

erhvervsområdet flyttes til et dertil egnet sted. 

Hammersholt Byvej er ganske smal og snoet, og den benyttes meget af svage 

trafikanter. Den ønskes lukket for tung trafik, og laves til en 2-1 vejstrækning 

med en meget lav hastighedsgrænse, gerne 20 eller 30 km/h. 

Kultur og det sociale liv 

I Hammersholt Landsby kommer man hinanden ved. Man hjælper hinanden 

og går gerne sammen om fælles problemstillinger f. eks. i foreningen ”Rent 

miljø i Hillerød syd”, hvor bl.a. den lokale miljøbelastning fra Hammersholt 

Erhvervsområde bliver taget under behandling.  
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Forsamlingshuset er byens samlingspunkt. Her holder Brødeskov teater 

til, gruppen har eksisteret i snart 40 år, og startet af Hammersholt 

beboere. Der er stor tradition for at spille teater, revy og cabaret, og 

revygruppen, som også er Hammersholt beboeres initiativ er meget aktive 

og underholder til de mange 

sammenkomster i 

forsamlingshuset. Derudover 

bliver der spillet børneteater 

med byens børn, holdt 

loppemarked, julemarked, 

fredagscafeer og selvfølgelig 

den årlige sommerfest, som 

bliver planlagt af 

forsamlingshusets 

bestyrelse.  

Huset bliver lejet ud til andre 

arrangementer og har stor succes som festlokale. Se Hammersholt 

Forsamlingshus 

 

Petanque er byens fælles sport, og her holdes petanqueaftener og 

konkurrencer.  

Visionen er at få flere med til alle de kulturelle og sociale arrangementer i 

byen, også udefra.  

Godt naboskab kendetegner Hammersholt, afstanden mellem beboerne 

er kort, nærhed og venskab er højt prioriteret. Det er vores ønske at dyrke 

denne nærhed mellem beboer, ved at bevarer størrelsen af byen og den 

fælles interesse for at bevare den smukke natur omkring byen 

Det finkulturelle liv i landsbyen kommer til udtryk gennem tre 

kunstgallerier. Dem er landsbyen stolte af, og man ser gerne at den lille 

by tiltrækker endnu flere kunstnere. 

https://www.forsamlingshus.net/se-amp-sog-forsamlingshuse/nordsjaelland/hammersholt-forsamlingshus-174
https://www.forsamlingshus.net/se-amp-sog-forsamlingshuse/nordsjaelland/hammersholt-forsamlingshus-174

