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I - NATUR OG MILJØ 

 
Det er visionen, at Ny Hammersholt fortsat udvikles som et attraktivt sted at bo for mennesker i 

alle aldre. Dette kan gøres ved at styrke og udvikle de værdier landsbyen har, og ved fortsat at 

udvikle landsbyen med respekt for landsbyens identitet og de værdier, der allerede er skabt.  

 
Foto: Ingvar Dybkjær  

Det er afgørende for Ny Hammersholt som landsby, at landsbyen fortsat fremstår som en 

afgrænset landsby. Det er således vigtigt at bevare den grønne kile mellem Allerød og Ny 

Hammersholt.  Det er ligeledes vigtigt at bibeholde området ved hestepensionerne omkring 

Bakkegården som landbrugsområde, da det er med til at give det en naturlig afgrænsning og 

definere Ny Hammersholt som en landsby. 

Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng 

ikke sløres, men fremtræder intakte og klare i landskabet, eksempelvis med afgræsning.  

En afgræsning af skråningerne omkring de dele af engen, der ligger nær institutionerne, vil 

synliggøre det værdifulde istidslandskab og kunne samtidigt være af værdi for institutionerne 

på engen. Det samme gælder kælkebakke og græsarealer med fodboldmål. Det er alle relativt 

enkle indretninger, som i høj grad understøtter landsbyen som en samlet social enhed. 

Særligt for golfklubben og spejderne er det vigtigt med gode transportforhold til og fra engen i 

Ny Hammersholt. Det gælder både vejen mod Hillerød og vejen mod Allerød.  
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Ligeledes vil det være værdifuldt, hvis cykelruter i området skiltes således, at også 

udefrakommende kan finde vej på cykel.   

 

II - HISTORISK BAGGRUND OG VÆRDIER 

 

 

 

Ny Hammersholt ligger på den sydvestlige side af Store Dyrehave, der er en statsskov på 11 

km2. Store Dyrehave knytter på mange måder Ny Hammersholt til Hillerøds historie. Skoven 

opstod da Frederik ll's søn Christian IV i starten af 1600-tallet opførte Frederiksborg Slot, som 

vi kender det i dag.  I 1628 blev opført et jorddige om den firkant, som i dag udgør Store 

Dyrehave.    

Lille Sverige voksede op i 1900-tallets begyndelse, idet teglværksarbejdere – hvoraf en del 

kom fra Sverige – her fandt billige byggegrunde i et fugtigt område. Ny Hammersholt blev 

bygget i løbet af 1960-erne. 

Denne nye ”landsby” blev nu områdets største. Fra 1977 blev der bygget 220 rækkehuse på 

Slettebjerget, og ved siden af blev kollektivet Leerbjerg Lod bygget. Lokale kræfter ønskede 

byggeriet udført ved siden af ”bjerget”, så højderne blev friholdt. Dette blev ikke imødekommet, 

men i dag er vist både beboere og naboer tilfredse med forholdene og de vigtige friområder 

nedenfor højderne. I 1980-erne blev Slåenbækken bebygget.   

Det er vigtigt at bibeholde gode adgangsveje til Store Dyrehave, hvis der skabes skel med 

bebyggelse o.l. mellem skoven og landsbyen vil det være et meget stort værditab for hele 
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landsbyen og dens institutioner. Samtidig vil det reducere skovens kulturelle og historiske 

værdi.  

 

 

 
Foto: Ingvar Dybkjær  

III - BYUDVIKLING 

Hvis vi ikke skal bygges sammen med Allerød er der ikke jorde nok til at udvide til ny 

bebyggelse for så vil man miste den grønne kile mellem Allerød og Hillerød. 

Vi ser helst at den grønne kile bibeholdes og mener derfor ikke, der er behov for mere ny 

bebyggelse i Ny Hammersholt 

Det er desuden vigtigt at sikre den kommunikationsmæssige infrastruktur i form af bredbånd 

og fibernet, hvor Ny Hammersholt har en manglende dækning i en del huse.   

 

IV - INFRASTRUTUR 
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Jernbanebroen på Brødeskovvej er en vigtig transportvej til skole og idrætsforening for mange 

i landsbyen, desværre benyttes den også i høj grad til tung trafik til erhvervsområdet ved Ny 

Hammersholt, hvilket ligeledes udgør et trafikmæssigt problem.  

Det er ligeledes vigtigt, at der kommer cykelstier til det nye Regions Hospital, så Ny 

Hammersholt kan forblive et attraktivt boligområde for hospitalets medarbejdere, så vi ikke 

behøver at køre i bil gennem Hillerød for at komme til hospitalet.  

 

Desuden mener vi i høj grad at cykelstien fra Gl. Frederiksborgvej til Hillerød Lilleskole er en 

stor mangelvare. Det er en farlig vej at færdes på specielt i myldretiden og oversigten fra 

Allerød er meget dårlig og kunne måske ændres til en rundkørsel for at minimere farten og 

gøre udsynet bedre. 

 

Det er påvist at de vej bum og andre fysiske hastighedsbegrænsende tiltag har haft en 

dæmpende effekt gennem landsbyen Ny Hammersholt 

 

V - KULTUR OG DET SOCIALE LIV 

Ny Hammersholt er udpeget som et område af geologisk interesse, der kræver særlig  

opmærksomhed og beskyttelse. By- og Landskabsstyrelsen har i samarbejde med GEUS 

(tidligere Danmarks Geologiske Undersøgelse) udpeget Ny Hammersholt netop på grund af 

den overstrøgne randmoræne og det instruktive dødislandskab. 

 

For et par år siden åbnede der et pizzeria/restaurant på Gammel Frederiksborg Vej 14, som 

flere støtter op om og benytter. Det giver lidt liv sammen med restauranten på Golfklubben.  

 

Brødeskov spejdergruppen er en blandet spejdergruppe underlagt Det Danske Spejderkorps. 

Gruppens opland er Freerslev, Nr. Herlev, Hammersholt og Ny Hammersholt. Gruppen blev 

stiftet januar 1983 og havde sit første tilholdssted på Nr. Herlev skole. Gruppen har gennem 

årene haft mange gøremål, og mange spejdere. I dag er det en velfungerende gruppe, med en 

fin hytte. Blandt de årlig faste tilbud til spejdere og forældre, findes sommerlejr, weekend turer, 

enkelt Dags arrangementer.   

Brødeskov Gruppen arrangerer desuden den årlige Engfest i Ny Hammersholt. Engfesten 

foregår netop på engen og udgør det for byfest i Ny Hammersholt, hvor der er loppemarked og 

boder i løbet af dagen og musik og spisning om aftenen.  

Hillerød golfklub blev startet i 1960'erne på arealet 'Lille Hestehave', Den første interimistiske 

bane på seks huller blev indviet lørdag den 25. juni 1966. I 1974 påbegyndes den endelige 

plan for udvidelse af banen til 18 huller, med nye arealer på den anden side af jernbanen (5.-

12. hul), der var græsningsarealer for kreaturer fra Statens gårde, Favrholm.  



 

 

Landsbyvisioner 2021 Side 6 af 7 

Ny Hammersholt  

 Kladde version 27/3-2021 

 

Leerbjerg Lod er det andet store bofællesskab, der blev bygget i Ny Hammersholt. Det blev 

bygget i 1979 og omfatter 30 private huse og et stort fælleshus. Det ligger naturskønt på en 

bakketop med udkig mod nord, vest og syd og den tætte bebyggelse er omgivet af en næsten 

3000 kvm naturgrund, hvor der også er plads til hønsegård og køkkenhaver.    

 
Foto: Ingvar Dybkjær  

Sættedammen er verdens første boligområde der er bygget som bofællesskab. I 1967 skrev 

Bodil Graae en kronik i Politiken ved navn Børn skal have hundrede forældre. Her opfordrede 

hun mennesker der kunne være interesserede i at danne et boligkollektiv til at kontakte hende, 

hvilket mange gjorde. Dette kom til at markere startskuddet til Sættedammen, som i løbet af 

1972 blev klar til indflytning.   

Sættedammen var det første realiserede bofællesskab, og fik i starten stor opmærksomhed. 

Andre projekter fulgte snart efter, og i dag er der sandsynligvis tusindvis af sammenlignelige 

bofællesskaber, spredt over hele verden.  

Som et alternativ til den kommunale Hannebjerg skole (Brødeskov afdelingen) er Hillerød Lille 

Skole beliggende i Ny Hammersholt området. 

 

VI - Links 
 

Man kan læse Peter Wåhlins beskrivelse af landskabet omkring Ny Hammersholt på 

http://www.spitaki.dk    
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