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FIRE VISIONER 
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. 

Særligt er det vigtigt at lave en plan for udvikle engen som landsbyens centrum, hvilket er aktuelt i 

forbindelsen med sammenlægning af daginstitutionerne, samt at udvikle transportmulighederne med 

cykelstier til Allerød og til det kommende Regions Hospital. 

1. LANDSBYEN I LANDSKABET 
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. I retning 

mod Hillerød er det 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. 

2. HISTORISK IDENTITET 



Det er vigtigt fortsat at udnytte og fremhæve de historiske og kulturelle værdier, der er i landsbyen, 

fordi de historiske og kulturelle værdier netop er med til at skabe landsbyens identitet og knytte 

landsbyen til Hillerød. Det gælder stendigerne langs St. Dyrehave, Frederiks IIs kanaler og 

Fiskedammene.  Man bør fremhæve det smukke "Lille Sverige" og den idylliske tidligere adelsvej fra 

Allerød mod Hillerød, som definerer Ny Hammersholt som en smuk og idyllisk landsby.   

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

o.l. mellem skoven og landsbyen vil være et meget stort værditab for hele landsbyen og dens 

institutioner. Samtidig vil det reducere skovens kulturelle og historiske værdi.  

En forlængelse af cykelstien fra Hillerød helt frem til Allerød, vil derimod i høj grad åbne landskabet 

omkring Ny Hammersholt og St. Dyrehave om for alle borgere også fra nærliggende områder.  

3. ENGEN SOM CENTRUM 
Det er meget værdifuldt at udvikle faciliteterne på engen, fordi den netop er til glæde hele landsbyen 

og gør daginstitutionerne mindre stavnsbundne til deres egne faciliteter. Det vil være oplagt, at lave en 

plan for udvikling af engen forbindelse med, at de to daginstitutioner samles til én. Eventuelt kunne 

cykelstien flyttes således, at institutionernes lejearealer kan samles. Dette vil ligeledes skabe værdi for 

fritidsklubben og spejderne, ligesom, de i højere grad kunne være af værdi for daginstitutionerne. 

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, hvor 

eksempelvis Petras Hus allerede holder geder. 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. Hvis foreningerne fortsat 

skal lægge faciliteter til store arrangementer for børn og unge, vil en udvidelse af cykelstien mod 

Allerød ligeledes være værdifuld. 

Man bør styrke og beskytte det sociale liv omkring engen og udbygge adgangsvejene, eksempelvis fra 

Bæverdalen.  En mulighed er også at integrere Hillerød Lilleskole med de øvrige institutioner og 

cykelvejen mod Brødeskov. Egentlig udvikling af byen kunne således oplagt være i den trekant, der 

udspændes af Hillerød Lilleskole, de øvrige institutioner på Hulvejen og jernbanebroen mod 

Brødeskov.   

4. LANDSBY FOR ALLE 
Ny Hammersholt er allerede i dag en landsby, der i høj grad rummer mennesker i alle aldre. Dette 

skyldes blandt andet de store naturværdier, men også Golfklubben. Hvis landsbyen fortsat skal være 

en 'hel' landsby med medborgere i alle aldre, er det vigtigt, at denne balance bibeholdes i udviklingen 

af landsbyen, eksempelvis ved, at der indrettes ældreegnede boliger, så man kan blive i området når 

man ikke kan klare hus og have længere. Det er ligeledes vigtigt, at der kommer cykelstier til det nye 

Regions Hospital, så Ny Hammersholt fortsat bliver et attraktivt  boligområde for hospitalets 

medarbejdere. Herunder er det vigtigt at støtte op om butikken, der nu hedder Fikst. 



VÆRDIERNE I NY HAMMERSHOLT   
Ny Hammersholt er en lille landsby, der ligger på kanten af Store Dyrehave. Landsbyen kendetegnes i 

høj grad ved dens idylliske udtryk i landskabet og ved dens store sociale liv, der udfolder sig omkring 

engen i centrum. Det er disse to kendetegn - det idylliske Ny Hammersholt og det sociale Ny 

Hammersholt - der udgør Ny Hammersholts største værdier.    

DET IDYLLISKE NY HAMMERSHOLT   
Det er i høj grad vejen gennem 'Lille Sverige' fra Allerød mod Hillerød, der definerer landsbyens 

udtryk i landskabet. Fra sydøst åbner landsbyen sig op med hestefoldene ved Rågaardshus og med 

udsigten til fårene og Sankt Hans bålpladsen ved Slettebjergsbebyggelsen. På vej gennem landsbyen 

bevæger man sig langs de flere hundrede år  gamle stendiger, fra de frederiksborgske stutterier, der 

danner grænsen mod nordøst mellem landsbyen og Store Dyrehaves markante bøgeskov. Når man 

forlader landsbyen mod Hillerød i nordvestlig retning afgrænses landsbyen af det smukke og meget 

kuperede kulturlandskab ved hestepensionerne omkring Bakkegården. Endelig afgrænses landsbyen 

mod sydvest af jernbanen, hvor jernbanebroen på Brødeskovvej udgør en vigtig forbindelse til skolen 

og idrætsforeningen i Brødeskov.  

Når man bevæger sig gennem Ny Hammersholt fra Allerød mod Hillerød er det særligt de ældre huse i 

Lille Sverige, som giver Ny Hammersholt et idyllisk udtryk, der i sig selv tiltrækker mange 

forbipasserende. Landsbyens institutioner og børnerige bebyggelser ligger derimod i høj grad skjult og 

beskyttet i centrum omkring engen.   

DET SOCIALE NY HAMMERSHOLT   
Landsbyen sociale liv udfolder sig således i høj grad omkring engen, hvor særligt de mange familier i 

den tætte Slettebjergsbebyggelse danner grundlag for et stort og intimt socialt liv.  Dette understøttes 

af bofællesskabet Leerbjerg lod og spejderne på engen, der ligeledes udgør vigtige sociale 

omdrejningspunkter i landsbyen, både med deres aktive deltagelse i det sociale liv, men ikke mindst 

med deres fællesfaciliteter.   

Engen med boldbane og kælkebakke er hjemsted for landsbyens institutioner, der i hverdagen udgør 

et socialt centrum for mange. Institutionerne på engen udgøres af de den integrerede institution med 

Enghuset og NyHammeren, ungdomsklubben Petras hus, Brødeskov spejderne og videre ad 

Nysøgårdsvej ligger Hillerød Golfklub, der huser en af landets største juniorafdelinger. Lidt afsides i 

forlængelse af engen mod Brødeskovvejen ligger Hillerød Lilleskole, der ligeledes er en vigtig 

institution i Ny Hammersholt.     

KULTUR OG NATURVÆRDIER  

LANDSKABET OMKRING NY HAMMERSHOLT  
Ny Hammersholt gennemskæres af Attemoseskrænten, som er en indlandsskrænt, der løber fra 

Slettebjerg til Hanebjerg nord for Uvelse. Hanebjerg vil i øvrigt lægge navn til den nye Hillerødsyd 

skole fra 2012. Den sydlige del af Slettebjerg udgør en del af skrænten og ligner kun et "bjerg", hvis det 

betragtes fra nord og vest. Skrænten markerer muligvis sydgrænsen for en isstrøm fra nord ("den 



norske is"), som nåede Danmark tidligt i istiden. Nord for Slettebjerg lå dødisen "i læ" af 

Attemoseskrænten, hvorved den blev beskyttet mod påvirkningen fra den senere baltiske isstrøm.  

Det særprægede landskab nord for Ny Hammersholt  mod Hillerød er formet som en mosaik af 

tætliggende lavninger, som efter den sidste kuldeperiode (Weichsel) henlå i form af mere eller mindre 

sumpede områder. Lavningerne er opstået ved smeltning af store flager af dødis. Nogle af de større 

lavninger er i nyere tid omdannet til kunstige søer ved hjælp af dæmninger, mens andre er tørlagt ved 

dræning. Syd for Slettebjerg i Ny Hammersholt ses især mange mindre dødishuller i form af småsøer 

og vandhuller. Øst herfor ligger en højere randmoræneryg, som blev dannet sent i kuldeperioden, men 

noget tidligere end dødishullerne.  

Sættedam, Helledam og Store Stendam i Ny Hammersholt er dødishuller, som oprindeligt har ligget 

som sø- og moseområder, men som efter dræning (og nogle steder tørvegravning) er blevet reduceret 

til små vandhuller. Helledam og Sættedam hed tidligere henholdsvis Helledes Dam (sikkert med 

betydningen ”Helvedes Dam”) og Sække Dam. Navnene skyldes formentlig de oprindelige 

moseområders form på de ældre matrikelkort, hvor Helledam ligner et djævlehoved og Sættedam en 

sammensnøret sæk.  

De højeste punkter i randmoræneområdet ligger på en linje, som passerer øst om Ny Hammersholt 

ved Tobakke og Trebakke i Store Dyrehave. I Hillerød går linjen fra Skansebakke mod vest til Lille 

Dyrehave ved Frederiksborg Slot og fortsætter mod nord til Fruebjerg i Grib Skov. Bakkerne sydøst for 

Hillerød danner hovedvandskel i Nordøstsjælland. Mod øst sker afvandingen til Nivå, mod vest til Pøle 

Å og Havelse Å. Flere vandskel mødes på Galgebakken (Østre Galge Agre) ved Ny Hammersholt.  

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

og beskyttelse. By- og Landskabstyrelsen har i samarbejde med GEUS (tidligere Danmarks Geologiske 

Undersøgelse) udpeget Ny Hammersholt netop på grund af den overstrøgne randmoræne og det 

instruktive dødislandskab. "Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes 

overgange og sammenhæng ikke sløres, men fremtræder intakte og klare i landskabet."  

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

http://www.spitaki.dk   

HISTORIE  
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. Meningen var at holde en 

bestand af hjortevildt inde, således at man altid var sikret friskt kød til Frederiksborg Slot.  

Dyrehaven fik dog også en anden betydning, idet kongen indførte en speciel form for stutteridrift. l 

Store Dyrehave gik hestene frit rundt i såkaldte "vilde stod". Et stod bestod af en hingst med en snes 

hopper. Man mente, at man fik en særlig hårdfør hesterace, hvis hestene var vant til at klare sig selv. 

Men kulde, sult og sygdom gjorde i perioder et voldsomt indhug i besætningen. Op igennem 1800-

tallet blev stutteriet gradvist reduceret for endelig at blive nedlagt i 1871. En del af hestene blev flyttet 

til det nærliggende Hillerødsholm, og af dem opstod den smukke røde Frederiksborg race.  



Frederik II påbegyndte i 1572 byggeriet af et kanalsystem, der kunne hente det afstrømmende vand 

fra hele det sydøstlige område mellem slottet, hovedvandskellet og vandskellet mod syd ved Ny 

Hammersholt. Frederik II's kanal passerer tæt forbi Ny Hammersholt. Kanalen var oprindeligt 

projekteret til at gå til Store Funkedam (med grøfter videre til Store Stendam og Sortedam ved 

Slettebjerg). Planerne blev formentlig ændret på et meget tidligt tidspunkt, men sporene efter den 

første kanal kan stadigvæk ses på skrænten mellem Overdrevsvejen og Funkevej samt ved golfbanen.  

Funkevang og Funkedammene har navn efter Johan Funche, som blev ansat i 1645 af Christian IV som 

fiskemester ved kongens ejendomme på Sjælland. En af hans metoder var følgende: Han lukkede 

vandet ud af dammen, såede korn på den tørlagte bund og ventede til det var vokset op. Så fyldte han 

dammen med vand, satte karpeyngel ud og ventede til karperne havde spist sig store og fede. Som 

sidste punkt lukkede han igen vandet ud og kunne "plukke" fiskene direkte fra bunden.  

Sortedam er en gammel tørvegrav, hvor tørvegravningen ophørte omkring 2. verdenskrig, og 

tørvegravene blev vandfyldte. Vandet i de fleste af skovens søer er særdeles rent, fordi det som regel 

kommer fra kildevæld højere oppe i skoven. Vandet i kildevæld stammer fra grundvandet og er derfor 

fattigt på næringsstoffer i modsætning til drænvand fra marker. Et bevis på det rene vand er planten 

blærerod, hvis duskede gule blomster kan ses ude på Sortedam om sommeren.  

Sortedam, Brededam (begge i Præstevang) og Lille Funkedam har afløb til Teglgårdsø. Store 

Funkedam har afløb til Karlssø. De er alle opdæmmede dødishuller, som tidligere blev brugt til 

fiskeopdræt. Andre dødishuller, som nu er tørlagte, har formentlig tidligere været brugt som 

fiskedamme. Dette gælder f.eks. Taterdam på golfbanen (Lille Hestehave), hvor kun stemmeværket i 

dæmningen mangler.   

Rågårdsmose er ligeledes en gammel tørvegrav, hvor gravningen ophørte omkring 1. verdenskrig. Den 

adskiller sig fra det meste af den øvrige skov, fordi den er fuldstændig overladt til sig selv og har 

urskovspræg. Det giver en naturrigdom, man ikke finder ret mange andre steder i skoven. De døde 

træer giver plads til hulrugende fugle, som ikke skal bevæge sig langt efter føde. Under barken på 

mange af træerne er der nemlig et sandt insektmylder, et perfekt spisekammer for fuglene. De 

rådnende træer giver ligeledes svampe og mosser gode livsbetingelser. Navnet Rågårdsmose betyder 

Rakkermosen, som var det sted, hvor rakkeren - bødlens medhjælper - skilte sig af med de henrettedes 

kroppe. Om man kan finde spor heraf vides ikke.  

Galgebakken (Østre Galge Agre) ligger på bakkedraget ved Rågårds Hus. Det fortælles, at der er fundet 

menneskekranier umiddelbart indenfor diget til Store Dyrehave.  

Gl. Frederiksborgvej er tidligere Adelsvej (Kongevej) indtil anlæggelsen af Kongevejen gennem Store 

Dyrehave. I en af vejbrøndene mellem Ny Hammersholt og Hillerød ses rester af en stenbro. Det var i 

øvrigt den vej Leonora Christine og Corfitz Ulfeldt flygtede fra København til Sverige. Flere af 

Hulvejene i Store Dyrehave er tidligere Alfarveje, som almindelige borgere kunne færdes på.  

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.  

FORENINGER OG INSTITUTIONER  
Ny Hammersholt danner ramme tre kommunale institutioner, der udgøres af fritidsklubben Petras 

Hus og daginstitutionerne Ny Hammeren og Enghuset, som fra 2012 bliver én institution. 

Institutionerne er sammen med spejdergruppen Brødeskov placeret på engen. Længere mod Hillerød 

omkring jernbanen ligger golfklubben. Hertil rummer Ny Hammersholt to store bofællesskaber, 

butikken Fikst og Hillerød lilleskole. 

BRØDESKOV GRUPPEN 
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, enkeltdags 

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 GOLF 
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, Faurholm. 

Juniorafdelingen i Hillerød Golf Klub har pt. ca. 170-190 aktive juniorer i aldersgruppen 7-18 år, som 

modtager træning fordelt på 20-24 ugentlige træningshold gennem hele sæsonen. Dermed er Hillerød 

Junior Golf Danmarks største juniorafdeling.   

Klubben har stolte traditioner for udviklingen af elite-golfspillere og hører til toppen af dansk golf når 

det drejer sig om nationale mesterskaber for såvel hold som individuelt. Eksempelvis har nogle af 

Danmarks  bedste golfspillere - Anders Hansen og Søren Hansen - begge trådt deres juniorgolfsko i 

Hillerød Junior Golf. Hillerød Golfklub viderefører og udbygger ungdommens kendskab til, kunnen og 

dygtighed indenfor golfsporten – en sportsgren hvor tilgangen fortsætter støt og hvor konkurrencen 

øges markant år for år.   

Det er en grundlæggende forudsætning for klubben at golfsporten skal være noget man har lyst til at 

dyrke – juniorerne skal have det hyggeligt og samtidig have en sportslig udfordring kombineret med 

en social fornøjelse.  Klubben arbejder ud fra en målsætning om at juniorerne skal udgøre ca. 15% af 

de samlede aktive spillere i klubben.  

ENGHUSET OG NYHAMMEREN 
Enghuset, og Nyhammeren, udgør de to daginstitutioner i Ny Hammersholt. De ligger næsten ved 

siden af hinanden med en fælles parkeringsplads, og med Petras Hus og spejderne som naboer. De to 



huse rummer i alt ca. 125 børn, mellem 0-6 år, og ca. 25 ansatte mellem 20-87 år. Nyhammeren er så 

heldige, at få besøg af en ældre herre på 87 år der gennem mange år har hjulpet med stort og småt, ude 

og inde.  

De to huse har været en del af lokalområdet i mere end 30 år. Enghuset og Nyhammeren har haft hver 

sin leder, men i begge huse den samme leder gennem alle årene. Børnehusene har på hver sin måde 

været en væsentlig del af mange børn og familiers liv gennem mange år.  

Den 1. januar 2012 lægges de to huse sammen til et børnehus. Dermed begynder en ny æra, hvor også 

kommende børn og familier, skal føle sig velkomne, og få masser af gode, lærerige, sjove, og 

udfordrende oplevelser sammen. Nye venskaber skal skabes, netværk bevares, og hvor omsorg, samt 

respekt for det enkelte barn, og familie, er en væsentlig værdi. Således skal daginstitutionen være et 

sted hvor vi ikke ”har nok i os selv”, men hvor al udefra kommende inspiration bydes velkommen.  

PETRASHUS  
Petras Hus i Ny Hammersholt danner rammen om et klubtilbud, hvor børn i 4.-8. klasse kan mødes til 

aktiviteter og hygge – både inde og ude. For omkring 20 år siden lykkedes det en gruppe frivillige og 

engagerede forældre at starte klubben op. I efteråret 1994 var der officiel åbning med deltagelsen af 

daværende borgmester Valborg Sandberg, og i 1998 overgik klubben til Hillerød kommune.   

Rigtigt mange af områdets store børn og unge har haft deres gang i Petras hus – eller ”Pedes” som 

huset også kaldes. Lige nu er der tilmeldt 130 børn i klubtilbuddet, der er rettet mod elever i 4. – 7. 

klasse. For de større børn er der junior og ungdomsklub, som er et aftentilbud. Der er tilmeldt 50-60 

børn i aftenklubben. Onsdag aften er det juniorklubben (7. klassetrin) der mødes til fælles spisning og 

aftenhygge. Fra 8. klassetrin og frem er der aftenklub mandag og torsdag aften. Lederen af Petras Hus, 

Jan Katborg, har været med lige fra starten – og det samme gælder for Lisbeth Frandsen, der er 

souschef.  

Meget har dog ændret sig i de år der er gået. Tidligere var der flere frivillige, der kom og gik i huset. 

Nogen malede med børnene, andre havde lyst til at sætte en teaterforestilling op. Den ånd er væk. 

Aktiviteter er der dog stadig masser af aktiviteter for de børn og unge, der kommer i huset.  

Udendørs aktiviteter er en anden vigtig del af samværet i Petras Hus. Der er for nylig etableret en 

”multibane” til forskellige former for boldspil, der er skateboardramper, bålplads – og så er der 

naturligvis de to geder, der altid bliver glade for en tot græs og et klap. For de musikalske er der 

indrettet et helt lille studie, hvor det er muligt at indspille musik. Der er også opstillet en 

musikcontainer udenfor, hvor områdets bands kan komme og øve sig, uden generende indblanding fra 

støjfølsomme forældre.   

LEERBJERG LOD  
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 30.000 kvm naturgrund, 

hvor der også er plads til hønsegård og køkkenhaver.   

Det var også her at Leerbjerg Lod gennem mange år havde sit vartegn, nemlig den vindmølle, der 

sørgede for billig miljørigtig strøm til at pumpe jordvarme med. Efter store tekniske problemer måtte 



møllen desværre tages ned for en del år siden, men den var et markant eksempel på de miljørigtige 

løsninger som fællesskabet sætter meget højt.   

Fællesskabet er det væsentligste for beboerne som i dag omfatter små 100 børn og voksne. 

Fælleshuset er rammen for fællesspisning 4 dage om ugen, hvor husene efter behov har tilmeldt sig en 

eller flere dage i ugen og hvor madlavningen går på skift mellem husene. Ordningen har fungeret i 

rigtig mange år og meget planmæssigt, så der er mad hver dag kl 18.00. Betalingen for maden påhviler 

alene dem der laver maden og på menu-kalenderen kan man melde sig fra ligesom man også kan 

tilmelde gæster.  Der er i det hele taget mange fester og traditioner, hvor fælleshusets store rum fyldes 

godt op.   

Fælleshuset rummer også filmsal, wellness rum, værksted, fællesvaskeri og sauna. Hver uge 

udkommer Lodsedlen, en avis som informerer om stort og småt og lægger spalter til beboernes ideer 

og debatter. Beboerne deltager i en række arbejdsgrupper omkring vedligeholdelse af fælleshuset, de 

ydre arealer, vaskeriet, fælleskøkkenet, affaldsordninger mv. og ca. hver måned afholdes et fællesmøde 

under ledelse af en årlig valgt styrelse.  

Leerbjerg Lod har gennem årene haft flere store møder og debatter om hvordan man skaber de bedste 

rammer for den enkelte og for fællesskabet. I februar 2011 afholdt Leerbjerg Lod således en 

visionsdag hvor beboerne bl.a. ved hjælp af fremtidsværkstedsmetoden fik fostret en række ideer og 

forslag til et styrket fællesskab og hvor der især skal arbejdes med projekter for en grøn fremtid.  

SÆTTEDAMMEN   
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.  

Byggeriet Sættedammen er tegnet af arkitekterne Theo Bjerg og Palle Dyreborg, og består af 27 

selvstændige boliger, et stort fælleshus, samt fællesområder. Grundtanken var at byggeriet skulle være 

rationelt, baseret på industrialiseringens muligheder, og samtidig kunne skabe hensyn til individuelle 

løsninger. Byggeriet har vist sig at være meget fleksibelt, og har udviklet sig en hel del siden 

tilblivelsen.  

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. Se f.eks Lange Eng, som er et moderne sammenligneligt byggeri i Albertslund.  

BUTIKKEN FIKST 
Fikst (tidl. Balsgrotte) er primært en engros virksomhed, der sælger børneinterieur. Men for at 

tilgodese borgerne holdes fra medio november 2011 åbent et par dage om ugen. Udover 

børneinterieur er det intentionen at have et bagerudsalg, samt god the, marmelade, skøn vin osv. 

Butikken kan findes på Facebook. 

  



HILLERØD LILLESKOLE   
Hillerød Lille Skole er en demokratisk skole, som vægter barnets musiske, kropslige og intellektuelle 

udvikling. Skolen prioriterer socialt ansvar, dialog og nærvær i et overskueligt og trygt miljø højt. 

Hillerød Lille Skole har ca. 140 elever. Skolen går fra børnehaveklassen til og med 7. klasse. På hvert 

klassetrin er der op til 21 elever. Skolen har naturlegeplads og boldbaner, som inddrages i 

undervisningen og i pauserne.  

BIDRAG 
Beskrivelserne af Ny Hammersholt er lavet med bidrag fra Peter Wåhlin, Peter Krygell, Solveig 

Trebbien, Anders Bohn, Brødeskov Borgeravis nr. 197 , Skov og Naturstyrelsens vandretursfolder nr. 

18, http://www.hillerodgolf.dk, http://www.dammen.dk, m.f. Mange flere har bidraget til visionerne. 

 


