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1. Strandvejen.
trandvejen er Øresundskystens livsnerve, på samme tid det
eksistensbetingende bindeled mellem de lokaliteter, den pas
serer, en af hovedstadens stærkest trafikerede udfaldsveje og en
international færdselsåre, der nordfra skænker den fremmede
turist det første glimt af hovedstadens „skønne tårne”. Således
er alle dens funktioner i moderne tid foregrebet i dens gamle
navn: „Adelsvejen, der fører ad Helsingør til”.
Strandvejen er ikke af ældgammel oprindelse. Antagelig i
Christian Ill’s tid1 er den anlagt som en kortere forbindelse mel
lem København og Helsingør, en „adelvej” for ryttere eller for
karosser med kraftigt forspand. Magelig har den ikke været, kun
et hjulspor i sandet, og denne tilstand bevaredes i det store og
hele endnu helt ind i 1800-tallet. Dens betydning som „Helsingørsvej” har sikkert været temmelig problematisk; herpå tyder
dens benævnelse på et kort fra 1728: „Vejen til Gyldenlund”.
Når der i slutningen af 1700-tallet hist og her blev foretaget
forbedringer på Strandvejen, skete dette ved privat initiativ. For
de rige handelsherrer i „den florissante tid” betød det noget, at
vejen omkring deres landsteder ikke var alt for ringe, men en
virkelig befæstelse af vejen lå endnu langt ude i fremtiden.2
Strandvejen var fremdeles den fuldgyldige repræsentant for „de
støvede veje” undtagen ved Emiliekilde, hvor dens spor løb så
nær havstokken, at hestene jævnlig fik vædet hovene.
For den jævne københavner har det været drøjt at forcere
Strandvejens støvmasser, når han med sin familie — alle båret af
apostlenes heste — foretog den årlige skovtur til Charlottenlund
eller Dyrehaven. Det vandrende publikum måtte derfor hilse det
med glæde, da der i 1803 blev anlagt gangsti langs Strandvejen
ved Charlottenlund. Grundforbedringen af selve vejbanen be
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gyndte i 1821 på strækningen fra Slukefter til Charlottenlund.
Det medførte en heftig efterspørgsel efter kampesten, og man
tog dem, hvor de var at finde. Stadskonduktøren i København,
professor Rawert, fandt sig i den anledning foranlediget til over
for den antikvariske kommission at råbe vagt i gevær, fordi rente
kammeret ikke havde undset sig ved at give vejentreprenøren til
ladelse til at hente sten i Dyrehaven: „Da der i de gamle Grav
høje findes Overflod af Sten, gaar det nu løs paa at ødelægge

Kapervogne på Strandvejen,
Akvarel af J. Klæstrup (Københavns Bymuseum).

disse.”3 For at skaffe midler til vejenes vedligeholdelse opstil
lede man Strandvejsbommen i Hellerup i 1825 (I, 186).
Grundforbedringen af vejen fortsattes videre mod nord, og i
begyndelsen af 1830-erne havde hele strækningen fra Slukefter
til Bellevue været under behandling. Men til trods for disse ar
bejder var vejen fremdeles i temmelig ringe stand. Amtets vejsyn udtalte i efteråret 1833, at vejmaterialet indeholdt både flint
og runde sten, „ogsaa var dette Steenmateriale blandet med en
Deel jordagtigt Snavs”. Mange løse sten lå på vejbanen. Grøfte
kanterne var flere steder så høje, at vandet ikke kunne afledes
fra vejen, og gennem Skovshoved var der ingen grøft på vejens
østre side.4
8

Henimod i8oo-tallets midte var Strandvejen, dog så farbar,
at vognmænd etablerede en dagvognskørsel fra København til
Bellevue. Som hyrevogne afløstes de gamle, holstenske kurve
vogne af de berømte „kaffemøller” og de senere mere moderne
char-a-banc’er. Sommerens udvandring til de landlige egne, der
blev mere og mere almindelig, især efter kolerasommeren 1853,
krævede en nogenlunde regelmæssig trafikforbindelse med ho
vedstaden.
I slutningen af 1860-erne dukkede et hidtil ukendt køretøj op
på Strandvejen: velocipederne. Hovedstadsbladene fortæller i
1869, hvorledes man søndag den 17. januar kunne se disse op
sigtsvækkende „væltepetere” i funktion, idet fire unge mennesker
fra ét københavnsk firma efter først at have øvet sig flittigt på
Langebrogade nu demonstrerede deres maskiner mellem Køben
havn og Constantia. Store skarer af tilskuere var strømmet til,
og enkelte af dem fik lov til selv at forsøge.5
Tyve år senere var velocipederne for trængt af cyklerne, der
omkring 1890 blev så almindelige, at bommanden i Hellerup
ansøgte om fastsættelse af en bomafgift for cykler. Politiet fore
tog derpå på to søndage i juli og august 1891 en optælling af de
cyklister, der fra kl. 7 om morgenen og indtil midnat passerede
Strandvejsbommen. Tallene blev henholdsvis 773 og 885, og en
opkrævning af bompenge blev derefter anset for umulig at gen
nemføre. 6
Med cyklisternes færdselskultur var det for øvrigt kun så som
så. Til trods for politiets bestemmelser om, at man på Strand
vejen skulle trække cyklen både ned ad bakke og genniem byerne,7 tumlede cyklisterne sig herude af hjertens lyst og tog
også meget liberalt på højrekørselens regler.
Ingen form for sporvejsdrift har været uforsøgt ad Strand
vejen. Efter dampsporvognens sørgelige epoke fra 1884 til 1892
var vejen uden sporvej s trafik i 5 år, indtil en hestesporvogn
kom i gang i 1897 for efter andre 5 år at vige for den elektri
ske sporvogn. Hele denne udvikling er tidligere udførligt skil
dret (I, 193—96).
Endnu i 1820-erne hed Strandvejen „Helsingørsvejen fra
2
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Slukefter og nordpå”, men blandt det skovsøgende publikum an
vendtes denne officielle betegnelse neppe. Endnu i 1833 hed den
i den føromtalte vej synsrapport „Den mindre Landevei imellem
Kjøbenhavn og Helsingøer eller den saakaldte Strandvei”, men
snart efter var det kun det nye, folkeskabte navn, der levede.
Vejens poesi og charme var kendt af enhver københavner.
Med grønne træer langs begge kanter, med store og små land-

Hellerup Bomhus ca. 1895. Nedrevet 1900.
(Fotografi, Københavns Bymuseum).

steder og hyggelige traktørhuse langs sine sider modtog den sit
kørende og gående publikum. Efterhånden forsvandt de fleste af
landstederne, og de få traktørsteder, der blev tilbage, omskabtes
efter andre tiders mode. På stykke efter stykke faldt træerne på
vejens sider som ofre for de krav, den moderne trafik stillede til
kørebanens bredde. Kun på enkelte pletter indrammer dens villa
haver endnu en anelse af den Strandvejspoesi, der modtog An
ders Tikøb på hans køretur med Skovshovedkonernes vogn.
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Hellerup
2. Ryvangen, Gammel Vartov og Tuborg.
vor Strandvejen fra syd løb ind i Gentofte sogn, lå på
dens østside Gammel Vartov med den dertil hørende
strandmark, medens Ryvangen lå vest for vejen. Ryvangen hørte
fra arilds tid til Gentofte marker, men blev på et eller andet tids
punkt ved mageskifte henlagt til staden København. Når dette
skete, er ikke ganske klart. I året 1700 opstod der mellem sogne
præsten ved Trinitatis kirke i København og sognepræsten i Gen
tofte en trætte om, til hvilken af de to kirker beboerne i Ry van
gen skulle regnes. Ved denne lejlighed førtes som tingsvidne
blandt andre bonden Erich Nielsen, „og giorde han hans Salig
heds eed, at for ungefær 56 eller 57 Aar [siden] blef Rygevang,
som tilforn laa til Gientofte Bye, lagt fra same Bye og til Kiøbenhafns Brøgerlau”.1
Efter vidnets forklaring skulle således 1643 være det år, da
Ryvangen udskiltes fra Gentofte sogn. Dette er imidlertid neppe
rigtigt. I 1643 gav Københavns magistrat Ryvangen i fæste til
bryggerlavet, og denne begivenhed forveksler Erich Nielsen med
det tidligere skete mageskifte. Da imidlertid en opmåling af Ry
vangens areal har fundet sted i marts 1621, og da bønderne i
Gentofte det følgende år fik deres landgilde nedsat, hælder Ny
strøm til den anskuelse, at Gentofte har afgivet Ryvangen i
1622.2
Et mindre område vest for Strandvejen havde dog ikke fulgt
Ryvangen, men hørte fremdeles til Gentofte sogn. Det var Rug
haven, der lå mellem Rosbækken og vejen fra Emdrup til Gam
mel Vartov, idet dette stykke tilhørte Vartov hospital og derfor
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ikke kom med i mageskiftet, men vedblev at være en del af
Gentofte sogn indtil 1907.
Medens man således efter 1622 må se bort fra Ryvangen
som en del af Gentofte, skal dog en enkelt lokalitet på dens om
råde gøres til genstand for en kort omtale, idet der mellem
denne og en række omkringliggende ejendomme gentagne gange

Arealerne omkring Ryvangen og Tuborg.

i tidens løb bestod en nær tilknytning, og det blev dens grund
lægger, der kom til at give navn til de store virksomheder, som
senere opstod i dens umiddelbare nærhed: Tuborg.
Jonas Nielsen Thue havde i 1684 giftet sig med den køben
havnske bryggerenke Inger Iversdatter og ved dette ægteskab
fået en bryggergård i Nørregade. Imidlertid døde hun allerede i
april 1685, og sidst i juli samme år indgik Jonas Thue nyt
ægteskab med den velhavende bryggerdatter Sidsel Lauritzdatter.
12

I det sydøstlige hjørne af Ry vangen og ud mod Strandvejen
har Jonas Thue som medlem af bryggerlavet fået den grund ud
lagt, der kaldtes Bryggervangen, og på dette sted — antagelig
i 1684 eller 1685 — opført et hus, der blev drevet som traktør
sted og kaldt Thuesborg eller Thueborg. Jonas Thue var almin
deligvis anset som en mand, der sad i gode økonomiske kår,
men i februar 16943 kom det for en dag, at han havde forgrebet
sig på betroede midler, tilhørende afdøde slægtninges børn, for
hvem han var formynder. Han rømte derpå af landet, og hans
bo blev taget under konkursbehandling. Efter at Thueborg for
gæves havde været råbt op på 3 auktioner, blev det endelig i
august 1695 for 506 rdl. solgt til Lauritz Andersen, der ejede
det til sin død i 1707. Enken overdrog 4 år senere stedet til
„urtegårdsmand” Henrik Larsen Møller, i hvis tid Thueborg var
et meget søgt værtshus. Hans enke giftede sig i 1726 med en
andeen urtegårdsmand, Hans Henrik Vogt.
Det vil her være nødvendigt at kaste et blik på Gammel
Vartovs skæbne fra det øjeblik, da Christian IV havde overdraget
gården til Almindeligt Hospital i København. De alumner, der
optoges, var „mennesker, der var kommet fra deres sind”, men
dog ufarlige for deres omgivelser, krigsinvalider, blinde og ol
dinge, der var ude af stand til at ernære sig selv, og ægtefolk,
der uforskyldt var kommet i stor armod. For en nutidig betragt
ning synes traktementet at have været nærmest overdådigt. De
sengeliggende patienter skulle hver dag have „groffenbrad”, —
d. c. oksesteg —, lammekød, høns, fisk, æg, sødgrød, vælling og
godt øl. De oppegående lemmer fik flæsk, saltet og tør fisk, kål,
byggrød i sur mælk, men kun godt øl på helligdagene. Dem
var der imidlertid mange af, og traktementet var da laks, okse
tunge, kødsuppe eller hønsekød. Mortensaften fik hver mand G
stegt gås med æbler og svesker foruden hvid storkål, kødpølse,
P/2 pot godt øl og 3 hvedebrød.4
Hospitalets beliggenhed ude ved Strandvejen var imidlertid
for ubekvem, og i 1630 opførte Christian IV Ny Vartov ved
Sortedamssøen. Gammel Vartov blev derefter bortforpagtet, men
dels kunne naboskabet med Vartov kilde, hvor det i kildetiden
13

gik overordentlig livligt til, være temmelig ubehageligt, og
dels var beliggenheden så meget uden for lov og ret, at forpag
teren ikke kunne have sine enge i fred; Frederik III måtte i
1660 udstede forbud mod at græsse heste eller kvæg på hospi
talets enge „eller græs der sammesteds at afslaa, hvorved en
gene skade tilføyes kunde”.5 I 1701 klagede forpagteren Povel
Pedersen til kongen over, at han ikke kunne få afregning med
stadens fattigdirektion, og kongen måtte i ret skarpe vendinger
to gange give direktionen befaling til at lade „hannem faa ende
lighed paa hans regnskaber og ret vederfaris”.6
I tidens løb blev bygningerne på Gammel Vartov så brøstfældige, at fattigdirektionen ønskede at afhænde ejendommen. Fre
derik IV gav i 1726 tilladelse til salget, og i 1729 blev Gammel
Vartov ved auktion solgt i 2 dele, Rughaven vest og gården
med strandmarken øst for Strandvejen. Begge lodder blev imid
lertid købt af samme mand, Andreas Berentsen, Store Ravnsborg.
Under den følgende ejer, konsumptionsskriver Lorens Jessen,
deltes ejendommen atter, idet bygningerne med strandmarken i
1731 solgtes til urtegårdsmand Christopher Beck, medens Rug
haven i 1733 blev overdraget til vognmand Niels Jørgensen
Brygger. Efter dennes død solgte enken i 1736 Rughaven til
Hans Henrik Vogt på Store Tuborg. I Rughavens sydøstligste
hjørne, lige over for Gammel Vartov, opførte Vogt en trelænget
gård, som han kaldte Lille Tuborg.
Christopher Beck på Gammel Vartov sad i vanskelige øko
nomiske kår. Han var efterhånden kommet i gæld til Hans Hen
rik Vogt, og det endte med, at denne i 1751 lod Becks ejendom
sætte til auktion og selv købte den. Dermed var hele Gammel
Vartovs oprindelige areal atter samlet på een hånd med ejeren
boende på Store Tuborg på hovedstadens grund.
Traktør Hans Henrik Vogt havde ikke blot forstået at samle
jord, han havde også penge på kistebunden. Han havde været
gift 3 gange, men da han døde i november 1756, var kun børn
af det sidste ægteskab i live. Den ældste datter, Arina Vogt,
ægtede i maj 1757 Lorentz Nicolai Clausen, der købte de øvrige
arvinger ud og for i alt 9.590 rdl. blev ejer af den samlede ejen14

dom. Men snart begyndte den spredning, som skulle blive den
endelige, og de forskellige lodders skæbne må herefter følges
hver for sig.
Allerede i 1763 udskiltes Gammel Vartovs bygninger tillige
med den sydligste del af strandmarken. Køberen var admiral
Carl F. de Fontenay, der besad ejendommen til 1784. Efter at
den i kun eet år havde tilhørt kaptajnløjtnant Diderich von Hol-

Gammel Vartov ca. 1905. (Fotografi, Københavns Bymuseum).

sten, blev den overtaget af Peter Vilhelm Edinger og efter den
nes fallit i 1791 af den tidligere apoteker i Kongsberg Franz
Pechel. I en ny toetages bygning indrettedes en hestemølle, men
virksomheden trivedes kun dårligt, og i 1805 blev ejendommen
ved auktion solgt til kommerceintendant Jens Friedenreich Hage,
hvis firma her anlagde en fabrik for sæbe og lys. Men kun 4 år
senere afstod Hage Gammel Vartov til købmanden Tønnes Jost
Hänschell, der beboede ejendommen i en betydelig årrække.
Efter Hänschells død tilhørte Gammel Vartov fra 1830—37
grosserer W. E. Fiedler og blev derefter solgt til statsminister
greve Heinrich Reventlow-Criminil, der beboede landstedet til
15

1846. Det blev nu overtaget af hyrekusk Rasmus Jørgensen, der
efterhånden købte flere ejendomme i nærheden. Men da han
opgav sin kørsel og forsøgte sig som hotelejer, havde han ikke
heldet med sig; han gik fallit i i860, og hans ejendomme solg
tes ved tvangsauktion. Gammel Vartov blev købt af grosserer
Elias B. Muus, der frasolgte flere parceller langs Strandvejen,
således i 1870 to grunde til en arkitekt, som opførte villaerne
Rauhalla og Valdal. Rauhalla, Strandvejen 36, kom omkring år
hundredskiftet i familien Dessaus eje, tilhørte senere i en del
år Det Danske Petroleumsaktiesclskab og overgik 1937 til ejen
domsselskabet Ved Eltham. Valdal, Strandvejen 38, ejedes fra
1896 af kaptajn, fabrikant Valdemar Lauritzen, hvis bo i 1930
solgte ejendommen. Der er nu også på dennes grund opført en
beboelsesejendom.
I 1871 udskiltes Eltham, Strandvejen 34, der fra 1897 til
1935 tilhørte familien Dessau, hvorefter ejendommen erhverve
des af D.D.P.A. Dette selskab havde tidligere
i 1929 —
købt Lille Vartov, Strandvejen 42, af skuespiller Carl Alstrup.
Endelig frasolgtc Elias B. Muus i 1872 en parcel, Strand
vejen 40, på hvilken villaen Evanstone opførtes. Den blev ved
auktion i 1879 købt af cigarfabrikant P. Wulff, i hvis familie
den bevaredes til 1905.
Vi vil derefter vende tilbage til Lorentz Nicolai Clausen på
Store Tuborg. Efter at han havde solgt Gammel Vartov, beholdt
han den øvrige del af sin ejendom til 1795,
han afstod den
samlet til apoteker J. A. Miihlenstedt, Svancapoteket i Køben
havn. Traktørprivilegiet tilhørte fremdeles Store Tuborg, men
da Miihlenstedt i sommeren 1795 overlod beboelsen på Lille
Tuborg til en familie, der ved Københavns store ildebrand fra
5. til 7. juni var blevet husvild og subsistensløs, fik han tillige
udvirket, at traktørvirksomheden henlagdes til Lille Tuborg,
hvilket var forbundet med visse vanskeligheder, da privilegiet
derved skulle forlægges til en anden jurisdiktion. Lille Tuborg
var traktørsted endnu under den følgende ejer, stivelsefabrikør
Cay Fr. Hammerich, der købte ejendommen i 1799, men efter
at højesteretsjustitiarius, senere gehejmestatsminister Frederik
16

Julius Kaas i 1803 havde erhvervet ejendommen, forsvandt
gæstgiveriet, og Lille Tuborg var derefter almindeligt landsted.
I tidsrummet 1810—27 tilhørte det garnisonskirurg Johan Trau
gott Otto.
Apoteker Mühlenstedt solgte i 1801 Store Tuborg, til hvil
ket endnu hørte strandmarken og 15 tdr. land af Rughaven nord
for Lille Tuborg til landvæsenskommissær, senere borgmester i
København Peder Beck. Parcellen i Rughaven udskiltes i 1809

Norgesminde. (Fotografi, Københavns Bymuseum).

og kom i 1813 i læderfabrikant Christopher Hedemarks eje.
Hedemark opførte på grunden et lyststed, som han, der var nord
mand, under indtryk af Norges adskillelse fra Danmark i 1814
kaldte Norgesminde. Senere i århundredet blev også Norges
minde traktørsted; til dette henlagde Poul Martin Møller be
gyndelsen af handlingen i ,,En dansk Students Eventyr” og skil
drer „den gæstfri Vært”, der bærende en flaske gammel rom
under armen serverer te for en flok oprømte minervasønner. I
tidsrummet 1844—57 ejedes Norgesminde af den tidligere kø
benhavnske hørkræmmer Carl Frederik Lorck, der drev en smule
landbrug på ejendommen, og som i årene 1854—55 var medlem
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af Gentofte sognef ors tanderskab. I 1857 solgte han ejendom
men og fraflyttede kommunen.
Norgesminde var nu på skiftende hænder, indtil det i 1898
blev købt af Københavns Kommune. I den gamle hovedbygning,
der endnu eksisterer, er senere oprettet et optagelseshjem for
småbørn.
De to ejendomme på Vartovs gamle Rughave, Lille Tuborg
og Norgesminde, var ved slutningen af 1800-tallet udstykket i
flere mindre parceller. Hele Rughavens areal, også kaldet Enkla
ven Tuborg Vang, blev ved overenskomst mellem Københavns
magistrat og Gentofte sogneråd fra 1. april 1907 indlemmet i
Københavns Kommune, der til gengæld afgav grundene på begge
sider af Callisensvej til Gentofte.8
Af Gammel Vartovs strandmark var omkring 1810 frasolgt
to parceller, den nordligste til etatsråd Erichsen på Hellerupgård, og en mindre lod syd derfor til professor Heinrich Galli
sen på Lille Mariendal. Disse to ejendomme kom dermed i di
rekte forbindelse med Øresund.
Peder Beck på Store Tuborg døde i 1818. Seks år efter
solgtes ved auktion Store Tuborg og den tilbageværende del af
strandmarken hver for sig. Store Tuborg havde derefter ikke
forbindelse med jorder i Gentofte sogn. Strandmarken købtes
af hyrekusk Hans Peter Holst, fader til digteren af samme
navn. I årene henimod århundredets midte frasolgte han forskel
lige mindre parceller ud mod Strandvejen, således en, der se
nere tilhørte kaptajn, malermester Riise, og en anden, der kom
i bagermester A. Scherfigs eje. Holsts ejendom arvedes ved
hans død 1851 af sønnen, som boede på stedet indtil 1870.

3. Tuborg havn og fabrikker.
Aret 1867 blev bestemmende for Vartov strandmarks senere
skæbne. Direktør i „Det forenede Dampskibsselskab” Hans Pe
ter Prior, der boede til leje hos dampmøller J. P. F. Ekman på
Svanemøllen, besluttede sig efter en ubetydelig uoverensstem
melse mellem ham og hans husvært til at søge en anden bolig.
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Resultatet blev, at han købte Ny Vartov med hele det nord for
Gammel Vartov beliggende areal.1
Prior havde ved erhvervelsen af denne ejendom ingen be
stemte planer for arealernes anvendelse, men han så, at beliggen
heden indebar rige muligheder, og tanken om anlæg af en havn
begyndte meget snart at sysselsætte ham. Den oprindelige idé
om en fiskerihavn blev hurtigt opgivet til fordel for planer om
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en transporthavn, og H. P. Prior overdrog sønnen Johannes
Prior, der var skibsinspektør i D.F.D.S., at udforme projektet.
I juli 1869 blev anlægget påbegyndt.
Det er betegnende for tiden, at dette havneanlæg kunne sæt
tes i gang, uden at der fra nogen offentlig myndighed var ind
hentet godkendelse af projektet eller tilladelse til dets udførelse.
Medens anlægsarbejderne stod på, førte Prior en række for
handlinger med Burmeister & Wain, der søgte udvidelsesmulig
heder, om overflytning af selskabets værft fra Christianshavn til
arealerne ved Ny Vartov. Prior bedømte udsigterne for disse
idéers virkeliggørelse så optimistisk, at han i 1870 købte maler
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Riises ejendom og dermed afrundede sine arealer, idet han året
forud havde sikret sig bager Scherfigs parcel. Det var ham der
for en meget stor skuffelse, da Burmeister & Wain efter lange
overvejelser foretrak at udvide på Refshaleøen.
I året 1872 løb det første skib — et norsk fartøj -- ind i
Priors havn. Dermed fulgte den uforudsete overraskelse, at Kø
benhavns havnevæsen mødte op med krav om havneafgift.
Prior arbejdede videre med 'forskellige muligheder for ud
nyttelse af arealerne. Han satte en tid sin lid til udførelsen af
en tørdok; men til trods for, at landet på dette tidspunkt kun
rummede to dokker, der begge tilhørte marinen, var det ikke
muligt at skabe den fornødne interesse for projektet. Der op
stod nu planer om anlæg af en færgehavn med dampfærgeforbin
delse til Landskrona og med tilslutning til jernbanenettet ved
Hellerup station. Da en uforklarlig indiskretion bragte dette
projekt, der havde været behandlet i stor hemmelighed, frem i
dagspressen, måtte også denne mulighed opgives; H. P. Prior
mistede omsider lysten og kræfterne til en fortsat kamp for sine
ideer og afhændede i begyndelsen af 1873 havnen og hele ejen
dommen til et konsortium.2
Sjælen i dette var etatsråd C. F. Tietgen, der som medin
teresserede havde højestoretsadvokat Gustav Brock, grosserer
Rudolph Puggaard og grosserer Philip W. Heymann. Kort efter
købet blev ejendommen overdraget til det den 13. maj 1873
stiftede A/S Tuborgs Fabrikker, i hvis bestyrelse konsortiets
medlemmer fik sæde, suppleret med fabrikant G. A. Hagemann.
Aktiekapitalen var fastsat til 1 mill. kr.
Selskabet gik derpå i gang med at iværksætte de planlagte
fabriksanlæg: et bajerskølbryggeri, hvis produkter væsentligst
skulle søges eksporteret, et glasværk, der skulle forsyne bryg
geriet med flasker, en kunstgødningsfabrik og en svovlsyre
fabrik. Som den første administrerende direktør ansattes gros
serer Leopold Damm.
I april 1874 begyndte virksomheden på gødningsfabrikken
og svovlsyrefabrikken, i maj 1875 på glasværket, medens det
første salg af bajerskøl skete den 13. juli 1875. De første år
20

blev ikke strålende. Det viste sig hurtigt, at kun ølproduktionen
kunne bære sig, og Philip W. Heymann fik i 1880 gennemført
glasværkets salg til Kastrup glasværk, og landets øvrige gød
ningsfabrikker gik ind på årlig i 5 år at betale Tuborg 20.000
kr., mod at gødningsproduktionen her blev opgivet. Selskabets
virksomhed omfattede herefter kun to sider, bryggeriet og
havnen.

Tuborg havn.

Der var fra første færd fra bestyrelsens side arbejdet på at
gøre havnen rentabel. Der var således med Det store nordiske
Telegrafselskab sluttet overenskomst om dettes benyttelse af
havnen. Samtidig blev Tuborg havn gjort til indførselshavn for
petroleum til hovedstaden. I 1880 androg Tuborgs bestyrelse
finansministeriet om havnens omdannelse til frihavn, men dette
blev afslået.
Samme skæbne led i 1897 et andragende om tilladelse til
en udvidelse af havnen, idet ængstelsen for, at Tuborg havn
skulle kunne påføre Københavns havn en mærkbar konkurrence,
fremdeles var i live.
2/

Til trods for en stadig skærpet konkurrence mellem de bajerskølfremstillende bryggerier var Tuborg i støt fremgang, og
udvidelser måtte jævnlig foretages. Philip W. Heymann var
sjælen i virksomheden, lige til han døde i 1893. Hver morgen
var han på bryggeriets kontor, og for til enhver tid at kunne stå
i forbindelse med Tuborg lod han anlægge en privattelefon, den
første i landet. Bryggeriets tekniske ledelse var underlagt bryg
mester Hans Bækkevold, der allerede i 1873 havde været med
til at udarbejde planerne for anlægget, og det er Bækkevold,
der har æren for frembringelsen af den lette øltype, pilsneren.
Tuborg indtrådte ved dannelsen af „De forenede Bryggerier”
i 1891 i denne sammenslutning, til hvis virkeliggørelse C. F.
Tietgen havde haft det afgørende initiativ.
Fra 1894 overtog Tuborgs hidtidige prokurist Benny Dessau
stillingen som administrerende direktør og bestred denne post
til sin død i 1937. Selv om årene lige inden århundredskiftet
på grund af de store arbejdsstridigheder var vanskelige, kunne
Tuborg i sommeren 1900 fejre sin 25-årige beståen med ned
læggelse af grundstenen til en ny aftapningshal, og samtidig
havde bryggeriet sin hidtil største omsætning med over 1 mill,
flasker øl om ugen. I de følgende år fulgte anlægget af et nyt
bryghus, og efter en udvidelse af kraftcentralen kunne Tuborg
fra 16. april 1902 overtage leverancen af elektrisk strøm til
Tuborg-Klampenborg elektriske sporvej (I 195).
I årene 1913—14 opførtes ud mod Strandvejen den nuvæ
rende administrationsbygning, der tillige rummer en række laboratorielokaler.
De vanskeligheder, der skabtes af den første verdenskrig,
berørte råstofforsyningen og afsætningsmulighederne på eks
portmarkedet, men sikringsstyrkens formering medførte, at Tu
borg til stadighed måtte se betydelige dele af sin arbejdsstyrke
indkaldt til militærtjeneste.
Meget snart efter krigens ophør kunne Tuborg genoptage
konkurrencen på de oversøiske markeder. Samtidig skete der en
forøget indsats på mineralvandsfabrikationens område. Denne
produktion var påbegyndt allerede i 1891, da Tuborg overtog
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en lille mineralvandsfabrik på Vesterbro. Ved bryggerisammen
slutningen i 1894 kom hertil yderligere 2 fabrikker. Da salget
af mineralvand gennem årene var steget meget stærkt og frem
deles var i fremgang, opførtes i 1921 den store mineralvands
fabrik i 7 etager, og mange nye sorter mineralvand er i den
følgende tid bragt ud på markedet.
Det blev efterhånden indlysende, at Tuborg havn for at kunne
imødekomme de krav, dens beliggenhed stillede til den, måtte

Tuborgpavillonen og Tuborgflasken. (Fotografi, Københavns Bymuseum).

underkastes en fornyelse. I 1923 påbegyndtes derfor en mo
dernisering, der foruden en uddybning af havnebassinet til indtil
6,3 m medførte betydelige opfyldninger, hvorved vandarealet
bragtes op til ca. 29.000 m2 og kajernes samlede længde til
821 m. Dette arbejde var tilendebragt i 1929, og året efter op
førtes en stor kulkran, således at havnen også blev i stand til
at modtage større kullaster. På ydersiden af østmolen anlagdes
spadserestien „Tuborglinie”.
Den udvikling, der kendetegnede virksomheden gennem
1930-erne, bragtes ved begyndelsen af den anden verdenskrig
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til en foreløbig standsning. Det værste slag var den ødelæggelse,
der iværksattes af tyskerhåndlangerne den 5. januar 1945 (I,
260). Selv om produktionen hurtigt bragtes tilbage til sin nor
male højde, måtte det tage lange tider at få de sår lægt, som
ved denne skændselsdåd var blevet slået. I 1950 opførtes en ny
aftapningsanstalt, og derefter har gærkældere og lagerkældere
været genstand for så betydelige udvidelser og moderniseringer,
at Tuborg nu står som Europas mest moderne bryggeri.
Det oprindelige firmanavn „Tuborgs Fabrikker” var i 1935
forandret til „Tuborgs Bryggerier”. Benny Dessau efterfulgtes
ved sin død i 1937 af Herbert Jerichow, der sammen med di
rektørerne Einar Dessau og professor Carl Iacobsen ledede den
store virksomhed. Efter professor Iacobsens død er Niels Steenberg og fra 1951 tillige Aage L. Rytter optaget i direktionen.
På De Forenede Bryggeriers 40-års stiftelsesdag i 1931 op
rettedes den selvejende institution Tuborgfondet, der skal virke
for samfundsgavnlige formål og navnlig støtte dansk erhvervs
liv. Fondet begyndte med en kapital på 1 mill, kr., men er i
årenes løb vokset med nye tilskud fra bryggerierne, således at
formuen nu udgør over 6 mill. kr. Ved de årlige uddelinger,
der finder sted på Tuborgs stiftelsesdag den 13. maj, er der gen
nem fondets første 20 år uddelt millionbeløb til mangeartede
formål.3
I forbindelse med Tuborgs Bryggerier skal omtales Tuborgpavillonen, der i 1883 åbnedes på en grund, bryggerierne ejede
ved den nuværende takstgrænse. Restaurationen blev ikke dre
vet af bryggerierne, men var bortforpagtet til skiftende restau
ratører. Pavillonen blev meget populær blandt det skovsøgende
publikum, senere også mellem byens beboere. Navnlig skal
erindres den service, den ydede kørende selskaber. Det frisk af
tappede øl serveredes i krus, der bragtes ud til hestekøretøj
erne på særligt konstruerede bakker, der lignede store plat-demenager.
Efter den store udstilling i 1888 blev den 241/2 m høje Tuborgflaske, der på udstillingen havde været Tuborgs vartegn,
opstillet lige bag pavillonen og gjort tilgængelig for publikum.
24

Automobilernes tidsalder blev pavillonens undergang; publi
kum søgte nu længere bort fra hovedstaden. I 1925 besluttede
man at lukke restaurationen. På dens plads er nu indrettet en
tank- og servicestation for motorkøretøjer. 1 Men fra sin gamle
plads bringer Tuborgflasken fremdeles den vejfarende sin grønne
hilsen.

4. Hellerup by.
„Hellerup er blevet en By. Og Hellerup har hverken faa eller
smaa Interesser. Der er ogsaa mange Steder, hvor Skoen tryk
ker os”. Med disse ord indledede i 1902 „Hellerup Avis” sin
tilværelse. At skoen hist og her kunne trykke, var ikke mærke
ligt. Hele den udvikling, der havde gjort Hellerup til „by”, var
gennemløbet på en menneskealder.
Omkring midten af 1860-erne lå der på Strandvejens vest
side mellem de to gårde Søndre og Nordre Onsgård, det vil
sige mellem de nuværende Heller upvej og Margrethe vej, kun
to villaer og et lille landhus. I villaen nærmest Søndre Onsgård
boede grosserer Wanscher; i den nordligste, der bar det poetisk
klingende navn „Onsvilla”, åbnedes senere Hellerups første køb
mandsforretning. Langs østsiden af den samme strækning fandt
man en enkelt villa på det sted, hvor nu det store kompleks
„Strandborg” ligger. Dette lille idylliske, stråtækte og træ
klædte hus med grønne skodder tilhørte afskediget kgl. fuldmæg
tig Herman Meyer. Det eksisterede lige indtil århundredskiftet,
da det omsider måtte vige for den høje bebyggelse. Her lå Hel
lerups første smedie indtil 1850, da den flyttedes længere mod
syd i nærheden af det sted, hvor senere Tuborgpavillonen op
førtes. Det lille udhus, der lå ved siden af beboelseshuset, bar
lige til sit endeligt spor af sin oprindelige anvendelse, idet de
jernringe, hvortil hestene var blevet bundet, stadig sad i muren.1
Helt nede ved stranden på Søndre Onsgårds strandområde
lå „sandmanden”s, senere „Bade-Møl 1er ”s hus. Under storm
floden den 13. november 1872 måtte beboerne krybe op på
taget for at redde livet. Peter Lemche på Nordre Onsgård for
søgte at undsætte dem med et køretøj, men måtte opgive, da
3
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vejen var helt oversvømmet. Det lykkedies da at få fat på en båd
og redde de forkomne mennesker bort fra de frådende bølger,
der ved bomhuset nåede helt op til Strandvejen.2
Udstykningen af villagrunde begyndte fra Nordre Onsgård.

Udsigt fra Hellerupgårdsvej over Callisensvej 1897. (Aage Giødesen fot.).

I 1868 lod gårdejer Peter Lemche for sig selv opføre villaen
„Tertia”, der endnu eksisterer som nr. 3 på Margrethevej. I
1873-74 fortsatte Lemche byggeriet med en villa ved Lille Strand
vej, og efter dette bredte villabebyggelsen sig langs denne vejs
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sydside. Der var endnu ikke tale om høj bebyggelse, idet bade
Lemche og hans nabo på Søndre Onsgård havde belagt deres
jorder med villaservitut, bortset fra de oprindelig frasolgte par
celler og de grunde, på hvilke gårdenes bygninger lå.
Året 1887 blev skelsættende i det sydlige Hellerups histo
rie. Dette år erhvervedes Hellerupgård af den københavnske
tømmerhandler Christian Ludvig Ibsen. Denne mand, der senere
er betegnet som grundlæggeren af Hellerup, havde sammen
med broderen Adolf Frederik Ibsen videreført faderens trælast
handel på Østerbrogade. De havde ved flid og driftighed skabt
en anselig formue, som var anbragt i ejendomme i København
og på Frederiksberg. C. L. Ibsen var imidlertid klar over, at der
i grundene ved Nordbanens stationer også lå store muligheder.
Til erhvervelsen af Hellerupgård føjede han i begyndelsen af
1889 det gamle traktørsted Slukefter, der lå på hovedstadens
grund, og i 1895 afrundede han sin besiddelse ved køb af land
stedet Lille Mariendal. Han sad nu inde med 73 tdr. land, der
begrænsedes af Øresund, Tuborgvej, Rygårds allé og Hellerupvej.
Allerede i slutningen af firserne begyndte Ibsen med ar
bejdet på at gøre arealet mellem Strandvejen og Øresund bygge
modent. Inddæmning og opfyldning langs kysten blev foretaget,
vejene Carolinevej, Marievej og Frederikkevej anlagdes og for
synedes med kloakker. De udstykkede grunde solgtes for 2 kr.
pr. kvadratalen til private eller til byggekonsortier.
Efter købet af Lille Mariendal gik Ibsen i gang med kloakog vejanlæg mellem Strandvejen og jernbanen. Han anlagde her
Ryvangs allé, Svanemøllevej, Tuborgvej, Ehlersvej og Callisensvej samt den efter broderen opkaldte A. F. Ibsensvej, der
senere har fået navnet Nordkrog. Endelig fulgte i slutningen af
halvfemserne på arealerne vest for jernbanen: Rebekkavej, Ra
kelsvej, Ruthsvej og Judithsvej samt Sarasvej, der senere er ble
vet en del af den forlængede Tuborgvej.3 Afhændelsen af grun
dene på alle disse arealer var i det væsentlige tilendebragt i lø
bet af dette århundredes første tiår.
Også langs Strandvejen skiftede Hellerup karakter i dette
tidsrum. På grundene mellem de to Onsgårde dukkede de høje
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huse op, og begge de gamle gårde forsvandt for at give plads
for store ejendomme, Nordre Onsgård i 1903 og Søndre Ons
gård i 1910, medens på vejens østside „Strandborg” opførtes i
1903-04 ved hjørnet af Lille Strandvej. Strandvejen gennem
Hellerup var efterhånden blevet en forretningsgade. Medens der
endnu i 1880 ikke var noget, der hed butikshandel på dette
strøg, tæller man i kommunens første vejviser af 1896 over 20

Jernbaneoverskæringen på Hellerupvej, set mod vest, 1906.
(Fotografi, Københavns bymuseum).

forretninger, og i 1898, da Hellerup havde 3.103 indbyggere,
mere end det dobbelte.
Det var derfor et savn, der blev afhjulpet, da Københavns
Laane- og Diskontobank i sommeren 1902 oprettede en filial i
Hellerup, det første bankforetagende i kommunen. Som dens
leder ansattes grosserer Th. Krüger, der siden 1895 havde været
medlem af Gentofte sogneråd og fra nytår 1901 dets formand.
Denne bankfilial fulgtes med tiden af flere, tilhørende andre
hovedstadsbanker, men blandt de næringsdrivende opstod efter
hånden det naturlige ønske, at de kunne starte deres egen bank.
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Dette ønske opfyldtes i 1914 ved oprettelsen af Hellerup Bank,
der imidlertid efter 7—8 års virksomhed kom i vanskeligheder
på grund af besvigelser og måtte lukke. På dens ruiner stiftedes
i 1922 Hellerup Handelsbank, der nu har skiftet navn til Hel
lerup og Omegns Bank, og som foruden sit hovedsæde har fire
filialer i kommunens sydlige del.
Til varetagelse af handelsstandens særlige interesser var Hel
lerup Handelsforening blevet til i 1898, og fra 1909 havde for-

Skøjtebanen i Hellerup strandpark 1907. I baggrunden ,,Bade-Møllers hus".
Sv. Giødesen fot.

eningen et talerør i det af boghandler Aug. Olsen udgivne uge
blad „Ugen”.

De steder, hvor „skoen trykkede”, blev energisk udpeget af
„Hellerup Borgerlige Forening”, der havde set lyset allerede i
1888 (I, 160), og som siden blev til „Hellerup Kommunal- og
Grundej erf or ening”.
I politimæssig henseende var dette stærkt voksende bykvarter
kendeligt forfordelt, idet en ensom Strandvejsbetjent måtte klare
alle opgaverne, indtil der i 1897 oprettedes en politivagt, der i
1901 ophøjedes til politistation.
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Som nyhedsformidler eksisterede den nævnte „Hellerup Avis”
kun i et par år. Dens plads udfyldtes fra februar 1906 af „Villa
byernes Blad”, der under redaktør Valdemar Hermansens mange
årige ledelse havde sit hovedkvarter i Hellerup.
Omkring århundredskiftet henlå arealet omkring den senere
lystbådehavn nærmest som en slags affaldsplads, hvor gammelt
skrammel blev henlagt. Flere kloakkers udmunding i strandkan
ten bidrog til at øge stedets mindre æstetiske tilstand. Den nu-

Hellerup lysrbådehavn under anlæg og nyopførte villaer på Onsgårdsvej.

værende Onsgårdsvej førte som en landlig vej ned til „Bade-Møl
lers hus” og badeanstalt, og lidt længere mod nord løb „Gede
bukkevejen”, der virkelig havde sit navn efter terrænets græs
sende geder. Den kaldtes fra 1902 Jomsborgvej.
I året 1900 havde sportsinteresseret ungdom fra Hellerup ta
get „Strandmarken” i besiddelse som idrætsplads. Hellerup
Idræts Klub stiftedes den 10. december 1900, og både tennis,
fodbold og fri idræt blev drevet med stor iver, men da kommu
nen i 1904 købte arealet og straks efter videresolgte halvdelen
nærmest Strandvejen til villabebyggelse, måtte fodboldspillet på
grund af de indskrænkede pladsforhold foreløbig lægges på
hylden.4 Da kloakpumpestationen blev anlagt i 1906-08, for30

svandt de gamle kloakudløb; en del af arealet udlagdes som ten
nisbaner, og om vinteren gav stedet plads for en skøjtebane.
Hellerup Lystbådehavn blev anlagt af Gentofte Kommune i
årene 1910-12 efter projekt af senere stadsingeniør V. A. Westergaard. Havnens vandareal var ca. 7.200 m2, og der var plads
til 80-100 fartøjer.
Nogen egentlig forskønnelse af „Strandmarken” fandt ikke
sted, før havnen var fuldført. Imellem tennisbanerne og havne
bassinet udførtes da i 1912 et staudeanlæg og på arealet nord
for havnen i 1917 en rosenhave, begge efter plan af kommune
gartner G. N. Brandt.
Indtil tiden omkring den første verdenskrig var Hellerup
kommunens stærkest voksende kvarter, hvis hastige udvikling
havde bragt byen til at nærme sig den absolutte udbygning.

5. Hellerup kirke.
Henimod midten af halvfemserne begyndte ønskerne om en
kirke i det stærkt voksende Hellerup at gøre sig gældende.
Hellerup hørte stadig til Gentofte kirkesogn, men da vejen til
Gentofte kirke var lang, faldt det mange af byens borgere let
tere at søge til kirkerne på Østerbro eller til de møder i „Glas
værkssalen” ved Tuborgs arbejderboliger, som foranstaltedes af
yngre præster fra St. Jacobs kirke. I 1893 indrettede klaverfabrikant Hindsberg i en villa på Sofievej salen „Emaus”, der
kunne rumme omtrent et hundrede tilhørere, og her prædikede
pastor Jantzen fra Gentofte hveranden søndag. Ved et privat
møde i december 1894 tilbød Peter Lemche, Nordre Onsgård,
at skænke grunden til en kirke, og i januar 1895 nedsattes en
kirkekomité, der foruden sognepræsten og P. Lemche også rum
mede fabrikant Hindsberg, vekselmægler Th. Schiøler, sogne
rådsformand, etatsråd Niels Andersen og den senere sogneråds
formand, grosserer Th. Krüger.
Sognepræsten var imidlertid ikke absolut tilhænger af tan
ken om en kirke i Hellerup, og i mere end to år holdt komitéen
ingen møder. På foranledning af professor Harald Westergaard
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og vekselmægler Schiøler var det i sommeren 1897 lykkedes

at skaffe den unge cand, theol. Hans Koch tilladelse til at holde
gudstjeneste i „Emaus” på søndagmorgener, dog på den betin-

Hellerup kirke, august 1900. Efter Ill. Tidende.

gelse, at det ikke skete i kirketiden. Man arbejdede nu i Hel
lerup foreløbig mod det mål at få byen udskilt som et særligt
kirkedistrikt med egen præst. Dennes løn sikredes ved private
bidrag, og på henstilling fra biskop Skat Rørdam og provst
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L. Koch gav pastor Jantzen sit minde til distriktets udskillelse.
Derefter indsattes Hans Koch som „midlertidig ordineret med
hjælper hos sognepræsten i Gentofte” med Hellerup som sær
ligt distrikt.1
Der kom nu atter fart i arbejdet med at tilvejebringe midler

Hellerup kirke 1952.

til en kirke, og i 1898 overdrog komitéen udarbejdelsen af teg
ningerne til arkitekt Thorvald Jørgensen. Store Bededag den 28.
april 1899 blev grundstenen nedlagt af provst L. Koch, og den
14. oktober 1900 indviedes kirken af biskop, dr. theol. Skat Rør
dam. Opførelsen havde kostet 86.000 kr., af hvilke staten havde
bidraget med 20.000 kr. og Gentofte Kommune med 10.000 kr.,
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medens resten var indsamlet som private bidrag. Ved skøde af
26. oktober 1900 blev kirken overdraget til Gentofte Kommune.2
Fra i. oktober samme år blev Hellerup kirkedistrikt ved kgl.
resolution udskilt af Gentofte sogn og oprettet som kirkesogn.
På Margrethevej lige over for kirken rejstes i 1906-07 et
menighedshus.
Kirkens kor, der oprindelig kun rummede 10 siddepladser,
blev i 1918 udvidet, således at der nu kunne skaffes over 70
pladser. Mosaikruderne i kor, østgavl og sideskib er udført af
kunstneren Johs. Kragh.
I anledning af kirkens 50-års jubilæum i 1950 bevilgede
Gentofte Kommunalbestyrelse et beløb til fornyelse af kirkens
stole, som nu udførtes med polstrede ryglæn og sæder. Ved me
nighedens egne bidrag tilvejebragtes et nyt alter, hvis fodstykke
og altertavle er relieffer, udført i egetræ af billedhuggeren Aksel
Theilmann. Samtidig udskiftedes det gamle orgel fra 1913 med
et nyt, af firmaet Marcussen & Søn, Åbenrå, udført orgel med
over 2000 piber. Tegningerne til stole, orgel og alter var udført
af arkitekt Kaj Rasmussen.
Som sognepræster har ved Hellerup kirke virket følgende:
Hans Koch 1900-05, Johs. Norden toft 1905h 13, L. N. Knudsen
I9I3-33, Johs. Larsen 1933-36, Harald Jessen 1936-44 og J.Th.
Thomsen fra 1944.

6. Mariendal, Hellerupgård og Slukefter.
Tre landsteder prægede fra sidste halvdel af 1700-tallet Gen
toftes sognegrænse mod Ryvangen: Store og Lille Mariendal og
Hellerup.
Store og Lille Mariendal var opstået af lystgården Lille Lokkerup, der i slutningen af 1720-erne ejedes af kommandørkap
tajn Christian Koningh. Ejendommen havde areal både vest og
øst for Strandvejen; dens tre længer lå på vestsiden omgivet af
have, og fra Strandvejen strakte en anden have og en lille mark
sig ned mod Sundet. I 1730 blev gården solgt til en anden sø
officer, schou tby nacht Hans Knopf, der atter det følgende år
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videresolgte den til sin søster, jomfru Birgitta Marie Knopf. I
dette tidsrum var gården udvidet med tilstødende arealer på ho
vedstadens grund.
Jomfru Knopf afhændede i 1733 sit lyststed — som hun for
øvrigt ikke selv havde beboet — til kgl. møntmester Christian
Wineken, der efter sin hustru kaldte gården Mariendal. Efter
hans død i 1746 beholdt enken gården i en årrække, indtil hun

Strandvejen med Lille Mariendal og Spøgelsehuset.
Maleri af ukendt kunstner 1825. (Københavns bymuseum).

i 1751 solgte den til den hollandske resident Gilles Coymann.
Fire år senere døde denne, og efter at Mariendal derpå i et par
år havde tilhørt feltmarskalinde Marie von Numsen, købtes den
i 1757 af den københavnske byggespekulant Philip de Lange.
Han delte ejendommen i to gårde, Store og Lille Mariendal, og
udstyrede dem begge med nye bygninger. Store Mariendal, der
opførtes i 1759, lå på den del af ejendommen, som hørte til Kø
benhavn, medens Lille Mariendal, der blev bygget i 1764, lå
på Gentoftes grund. I denne gård, der bestod af et toetages
35

stuehus og to sidebygninger, boede Philip de Lange selv en tid.
Han var i forbindelse med sine byggeforetagender kommet i
gæld til storkøbmanden Peter van Hurk, der efter de Langes
død overtog Lille Mariendal, dog kun for snarest at sælge den
videre, og den havde nu skiftende ejere, indtil den i 1790 blev
købt af kirurgen, professor Heinrich Callisen. Både denne og
hans hustru, Maria Amalia Walker, holdt meget af deres land
sted og lod en stor og smuk have anlægge; også en forøgelse
af ejendommens areal fandt sted, idet Callisen købte den del af
Gammel Vartovs strandmark, der lå ud for Lille Mariendals
grund. Callisen boede på Lille Mariendal til sin død i 1724, og.
hans enke beholdt derpå ejendommen, så længe, hun levede. Af
hendes dødsbo blev Lille Mariendal i 1835 overdraget til major
U. H. Rosenkrantz Gjedde og derefter af denne i 1845 til land
skabsmaleren Frederik Sødring, der døde på Lille Mariendal i
1862.1 Stledet var nu under skiftende ejere; den sidste, der be
nyttede Lille Mariendal som beboelse, var kreaturkommissionær
Christian Thede fra 1878 til 1895, da landstedet blev købt af
proprietær C. L. Ibsen og gled ind i dennes store udstyknings
foretagender. Den kønne, lille ejendom blev nedrevet og erstattet
med et boligkompleks. Over for arkitektoniske værdier eller for
tidens minder nærede Ibsen ingen følelser.
I det sydøstlige hjørne af Smørhøjsvangen lå Nålehøjsagrene.
Disse og flere andre lokaliteter må have fået deres navn fra e.n
tidligt sløjfet oldtidshøj. Længst bevaredes navnet i forbindelse
med markvejen fra Gentofte by til stranden; denne vej kaldes
endnu i 1843 i kommunens vejfortegnelse „Naalehuusvejen ”.
Ved vangens yders te grænse lå nogle små, gamle markvogterhuse; et af disse var Nålehøjshuset, der omkring 1760 ejedes af
Jacob Papenfuss.
Et af de andre vangehuse var i 1733 erhvervet af Christian
Koningh, efter at han havde solgt Lille Lokkerup. Han indret
tede her en ny lystejendom, som han kaldte Lokkerup, og som
bestod af tre længer med have. I 1784 solgte Koningh, der
imidlertid var blevet admiral, Lokkerup til justitsråd Johan Da
vid Heller. Denne forandrede gårdens navn til Hellerup. Der
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er dog neppe grund til at anlægge mere eller mindre sindrigt
konstruerede forklaringer på dette navneskifte; Heller har sim
pelthen ønsket at knytte sit eget navn til stedet uden derfor at
ane, at navnet hermed skulle være foreviget.
Heller var en indvandret tysker, der havde startet sin karriére som kammertjener hos Christian IV, hos hvem han kom i
yndest. Springet fra denne stilling til et statsembede var for de
tider ikke usædvanligt; i 1736 blev han toldinspektør og i 1741
stempelpapirforvalter. Efter hans død 1754 beholdt hans enke,
Hedevig Margrethe Engel, gården i 4 år og solgte den 1758
til den skotskf ødte storkøbmand John Brown.
Denne havde som ganske ung mand deltaget i skotternes
sidste forsøg på at genindsætte huset Stuart på den engelske
trone; efter det afgørende nederlag ved Culloden i 1746 var
han 23 år gammel udvandret til Danmark, hvor han oprettede
sit eget handelshus og senere blev direktør for Det asiatiske Kom
pagni. Han giftede sig. med en datter af storkøbmanden og
værf'tsejeren Peter Appleby, erhvervede i årenes løb en bety
delig formue og fik titlen generalkrigskommissær. John Brown
var meget interesseret i landbrug og ønskede på sin ejendom at
iværksætte forskellige forsøg til dettes forbedring. Kongen gav
da i 1761 tilladelse til, at tolv lodder af Nålehøjsagrene tillige
med et forholdsmæssigt stykke af oredrevet udskiltes fra fælles
skabet og tillagdes Hellerupgård. Også af Jacob Papenfuss i
Nålehøjshuset erhvervede Brown et areal, og Hellerupgård var
efterhånden fra at være et landsted forvandlet til en regulær
landbrugsejendom. Meget fik Brown dog ikke ud af sine land
brugsforsøg. Allerede i 1764 solgte han Hellerupgård til den
københavnske borger Sivert Finck, der i 1765 fik bevilling til
at holde traktørsted. Men virksomheden trivedes ikke, og i 1767
solgte Finck ejendommen til Peter Appleby. Af dennes arvinger
fik Brown i 1776 atter skøde på Hellerupgård. Heller ikke hans
anden ejerperiode blev af lang varighed, men han smykkede i
disse år haven med skulpturer, og i dens nordøstlige hjørne,
hvor markvejen udmundede i Strandvejen, lod lian opføre et
toetages lysthus, der senere var almindelig kendt under navnet
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„Spøgelsehuset”. Muligvis har dette en tid været benyttet som
hovedbygning. Medens englænderne i 1807 havde hovedkvarter
på Hellerupgård (I 148), var „Spøgelsehuset” anvendt som offi
cerskvarterer, og det skal efter traditionen være her, kapitula
tionsdokumentet blev undertegnet. I løbet af 1800-tallet var det
ofte udlejet, således i mange år til en tidligere søofficer, grev
Valdemar Hoick og hans hustru, skuespillerinden Natalia Ryge.
I 1907 blev huset nedrevet, hvorefter en beboelsesejendom rejstes
på grunden.2
John Brown solgte i 1780 Hellerupgård til agent Christen
Schaarup Black. Efter dennes død et par år senere fik hans
enke, Johanne Wadum, i 1783 skøde på ejendommen. Hun blev
i andet ægteskab gift med agent, senere konferensråd Erich
Erichsen, der foruden Hellerupgård overtog Blacks handelshus
og videreførte det under firmanavnet C. F. Blacks Enke & Co.
Det var Erichsen, der gav Hellerupgård den skikkelse, den
beholdt gennem lange tider. Helt fra Strandvejen til det nuvæ
rende jernbaneterræn strakte sig den store park, af hvilken nu
kun en lille rest er bevaret; enkelte gamle traner i villahaverne
langs Callisensvej og Hellerupgårdsvej minder om den fordums
herlighed.
I stedet for gårdens gamle beboelseshus lod Erichsen efter
tegning af arkitekten Joseph Ramée opføre en ny hovedbygning,
der blev en af empirens første repræsentanter i Danmark. Bort
set fra en senere tilføjet halvrund karnap på ostfaçaden står byg
ningen endnu i sin oprindelige skikkelse.
Da Erichsen var blevet enkemand, styredes hans hus fra 1804
af englænderinden madame Sophie Furcy, hvem Erichsen ved
testamentarisk bestemmelse sikrede, således at hun efter hans
død kunne disponere over Hellerupgård så længe, hun levede,
og samtidig havde han hensat rigelige midler til hendes under
hold. Da Erichsen døde i 1837, blev madame Furcy imidlertid
ikke boende på Hellerupgård, hvis hovedbygning hun udlejede,
og efter hendes død i 1844 lod Erichsens arvinger gården sætte
til auktion; den blev tilslået sukkerraffinadør Lauritz Schmidt,
som allerede i 1847 solgte den til dr. med. Hans Baltzer Horn38

bech, og kun tre år senere skiftede Hellerupgård på ny ejer og
erhvervedes nu af kammerherre Vilhelm Huth Krag, der bebo
ede ejendommen til sin død i 1878, hvorefter hans enke, Char
lotte Margrethe Krag, i en årrække havde skøde på gården.
Efter C. L. Ibsens køb af Hellerupgård i 1887 udlejede han
i en del år hovedbygningen og den bevarede del af parken.
Ejendommen ejedes i årene 1895-1903 af vekselerer Th. Schiø-

Hellerupgårds hovedbygning 1950. (Max Petersen fot.).

1er og derefter til 1926 af Gardehusarregimentets chef, kam
merherre, oberst G. Wedell-Wedellsborg. Hans enke bevarede
Hellerupgård indtil 1950, da ejendommen ved ekspropriation
erhvervedes af undervisningsministeriet, idet man ønsker her
at opføre en ny bygning for Gammel Hellerup Gymnasium.
Midt imellem de to landsteder Store og Lille Mariendal lå
ved hovedstadens yderste nordlige grænse et lille hus, der kald
tes Sandhuset. Ved mageskiftet af 1907 (s. 18) kom denne ejen
dom ind under Gentofte Kommune.
Sandhuset var på et eller andet tidspunkt i 1700-tallet blevet
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udskænkningssted. Det ejedes omkring 1770 af Anders Hansen,
der ved siden af traktørvirksomheden drev håndtering som
gartner. Fra denne tid stammer husets senere navn „Slukefter”;
her kunne hjemvandrende skovgæster tage en sidste hjertestyrk
ning, inden de fra de landlige egne satte kursen mod hjemmet
i hovedstaden.
„Tag i Slukefter ind,
gammelt øl med en pind
eder til valet vel lyster.”

Slukefter 1898. (Fotografi, Københavns Bymuseum).

Der var både på ud- og hjemrejsen adskillige tørstige sjæle,
der på Slukefter diverterede sig med husets nævnte specialitet:
gammelt øl med en pind, stærkt, lagret øl med tilsætning af en
snaps rom. Efterhånden som Strandvejen forbedredes og derfor
blev stærkere benyttet, voksede søgningen på Slukefter, selv om
stedet ikke kunne betegnes som særlig tillokkende. I „En Ud
flugt til Dyrehaven” skildres Slukefter 1818 i følgende lidet flat
terende vendinger:
„Hvo gaaer i Lummervarme vel nogensomhelst Skygge forbie !
Vi gik derfor ind i den ihvorvel höist ubetydelige Slukefters
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Have, og nøde her et Par Glas Mælk. En Egenhed er det virkeHgt, at Manden, som er dette Steds Ejer, og som efter al Rime
lighed formedelst Stedets Beliggenhed, synes at kunne fortjene
overordentlig meget, med alt det synes ikke at have havt i Sinde
at giøre det allermindste til Publicums Tilfredshed og Beqvemmelighed. Her gives kun et eget Værelse for Reisende, den saakaldte Skænkestue, hvorigennem man skal passere, undtagen, og
her træffer man som oftest en kiædsommelig Mængde Menne
sker, der have drukket, som man kalder det, over Tørsten, og
som kritisere paa deres Viis de igiennem Værelset gaaende. Har
man nu endeligen giennemgaaet denne smukke Mønstring, og
kommer lykkeligen og vel op i den saa kaldte Stadsstue; saa er
man endda lige nær; thi — har man Lyst til noget, har mart
atter det Uheld, at være nødsaget til at gaae, nej rettere sagt,
trænge sig igiennem Skænkestuen, og da — faaes der, som of
test intet uden ubeskedne, for ikke at sige, grove Svar, af en
uartig Tøs. Sandt nok, man maa betænke, at dette sted er intet
Tracteursted, men blot en simpel Kroe; men med alt det synes
det dog alligevel, som at det fortjener at kaldes en Synderlighed,
at Ejeren ikke falder paa at foranstalte en bedre Indretning;
dog kanskee at Manden er meer end rig!”
Den „bedre Indretning” fulgte lidt efter lidt med stedets
voksende popularitet. Men i 1889 blev det købt af C. L. Ibsen,
og få år efter var dets saga som traktørsted ude. I 1898 blev
Slukefter nedbrudt og erstattet med den beboelsesejendom, der
ligger på det sydlige hjørne af Strandvejen og Callisensvej.
Navnet levede videre i den umiddelbart syd herfor indrettede
restauration „Gamle Slukefter”.

7. Onsgård.
Det areal, der ved udskiftningen blev tillagt Onsgården,
strakte sig over den sydøstlige del af Smørhøj svangen og om
fattede hele Mellembredsageren, den sydlige del af Husgavl
stykkerne, Orespjældene og Onsstykkerne samt Sylemose. Hertil
kom det sydøstlige hjørne af oredrevet, udgørende mere end
4
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SLÆGTEN LEMCHE.
Johan Henrik Lemche
f. 1763
møller og gårdejer, Tåstrup Valby mølle, senere Karlebo mølle
d. 28. 12. 1841, Nordre Svejgård
g. m. Maren Søfrensdatter
f. 28. 3. 1766, Hedegårdene, d. 3. 7. 1844, Nordre Svejgaard

I
Sidsel Kirstine Lemche
f. 2. 10. 1791, Tåstrup
Valby
d. 21. 4. 1875, Nordre
Onsgård
g. m. 1) Jørgen Hansen
Nordre Svejgård
d. 9. 9. 1826

Margrethe Lemche
f. 1795, Tåstrup
Valby
g. m. Ole Mortensen
Lynge
restauratør,
,,Kildevæld“,
senere Ravnsborg

Søren Johan Lemche
f. 20. 8. 1799. Tåstrup
Valby
ejer af Nordre Svejgård

d. 15. 10. 1871
g. 1834 Johanne Pedersdatter
f. 15.7. 1811, Maltegård
d. 20. 3. 1879

2) 1831 Audres Nielsen
Nordre Onsgård
I
d. 27. 9. 1833
Peter Søren Lemche
Magdalene Lemche
3) 1834 Peter Andersen f. 2. 2. 1835, Ndr.
Svejgård
g. justitsråd Wittrup
fra Bregnegård
d. 1862
ejer af Ndr. Onsgård
d. 31.8. 1901, Hellerup
g. 1861 Karen Magdalene Jacobsen
f. 5. 9. 1938, Teglgård
d. 29. 11. 1887, N. Onsgård

I
Johan Henrich Lemche, f. 23.8. 1863, kredslæge i Kbhs. amts nordre
lægekr., g. 19.7. 1893 Gyrithe Frisch, f. 17.4. 1866, forfatterinde,
d. 3.5. 1945.
Søren Jacobsen Lemche, f. 22.12. 1864, arkitekt, g. 20.9. 1899, Inge Mourier,
f. 26.7. 1878, d. 21.10. 1920.

Vilhelm Peter Anders Lemche, f. 9.2.
Anna Elisabeth Emilie Møller.

1866, grosserer, g. 22.4.

1891

Peter Søren Lemche, f. 5.11. 1870, grosserer, d. 28.6. 1917, g. 15.9. 1896,
Anna Katharina Wegmann, f. 19.1. 1874, d. 13.2. 1931.

Kirstine Magdalene Lemche, f. 28.4. 1873, d. 7.2. 1880.
Sophus Søren Lemche, f. 6.2. 1876, stud, theol., d. 19.12. 1898.

Signe Lemche, f. 7.4. 1877, g. 4.5. 1897
1869, præst.

Jens Andreas Hansen, f. 9.7.

Magnus Christian Aigulin Lemche, f. 16.3. 1881, operasanger, d. 10.5. 1912.
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halvdelen af gårdens tilliggende, der var i alt 91V2 tdr. land.
Gården fik navn efter broncealderhøjen Onshøj, der lå på Onsstykkerne lige ved skellet mod Øregård (I, 20).
Onsgården tilfaldt ved lodtrækningen Niels Andersen, hvis
sorg og rædsel ved at skulle overtage gården på oredrevet tid
ligere er skildret (I, 133). Han kaldtes med sine 59 år „Gamle
Niels Andersen” til forskel fra „Unge Niels Andersen” på Svejgård. I 1774 byggede Niels Andersen Onsgården nord for den

Stuehuset på Søndre Onsgård 1905. I baggrunden høje huse på Sirandvejen.
(Fotografi, Københavns bymuseum).

gamle markvejs udmunding i Strandvejen. Efter egnens bygge
skik blev stuehuset lagt i øst-vest.
Gamle Niels Andersen fik i løbet af få år sat Onsgården i
god drift, og både han og hans kone forstod at holde på pen
gene. Det fortælles således, at de om efteråret for at spare på
tørvene opsamlede de tørre kokasser på markerne. Samme slags
brændsel anvendtes vel adskillige steder i landet, men det var
i almindelighed overladt til fattigfolk at forsyne sig på denne
måde. Da Niels Andersen i februar 1774 afstod Onsgården til
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éøhiien Nieis Nielsen, kunne han samtidig udbetale 200 rdl. til
sin anden søn, Peder Nielsen, der giftede sig til den halve Svejgård, 100 rdl. til en datter, der samtidig blev gift, samt 150 rdl.
ftfil hver af de to ugifte døtre, og så havde han endda allerede på
dette tidspunkt betalt sin gæld til Bernstorff gods.1 Sine sidste
11 år levede han som aftægtsmand på gården.
Niels Nielsen giftede sig med Inger Larsdatter, steddatter af
Peder Linnertsen på Kildegården; hun medbragte som sin mødre
nearv 400 rdl. foruden udstyr „efter landets skik”. Der var så
ledes afgjort velstand til huse på Onsgården.
Niels Nielsens datter Magdalene blev gift med ejeren af
Havsgård, og hendes to brødre delte ved faderens død i 1824
Onsgården, således at Niels Nielsen, der var den ældste, beholdt
den oprindelige gård, medens hans yngre broder fik Nordre
Onsgård. De to halvgårde var på det nærmeste lige store.
Niels Nielsen på Søndre Onsgård ægtede Sophie Pedersdatter fra Skjoldgården. I omkring ved 30 år sad han som gårdens
ejer. Han og hans kone kom ind på at modtage sommergæster
fra København; således boede omkring århundredets midte kom
ponisten Niels W. Gade på Søndre Onsgård, medens samtidig
hans svigerfader J. P. E. Hartmann havde lejet sig ind på Nor
dre Onsgård. I sommeren 1853 arbejdede Gade på musikken
til „Et Folkesagn”, og det anses for sikkert, at „Brudevalsen”
er blevet til på Søndre Onsgård.2
Efter Niels Nielsens død styrede sønnen, der også hed Niels
Nielsen — den tredie i rækken —, gården for sin moder, indtil
han selv overtog den i 1865. Han var på dette tidspunkt næsten
40 år og ugift. Han skildres som en høj og slank mand af ,„en
rank personlighed”, men hans ansigtstræk var lidet kønne. Det
vakte derfor almindelig forbavselse, da lian i 1868 efter mode
rens død det foregående år giftede sig med en meget køn kone,
der var 20 år yngre end han. Herom fortæller anekdoten følgende:
I sommeren 1868 boede på Søndre Onsgård en københavnsk fa
milie, der havde to tjenestepiger, en kokkepige, der nærmest var
grim, og en mørkhåret og meget nydelig stuepige, Marie Lynge.
Niels Nielsen savnede forståeligt nok en husmoder på sin gård,
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og i sin beskedenhed forsøgte han da lykken hos kokkepigen.
Hun sagde nej. „Men”, føjede hun til, „jeg tror nok, at Marie
vil have dig. „Så friede Niels Nielsen til den kønne Marie Lynge
og fik ja. Det blev et meget lykkeligt ægteskab.3
Niels Nielsen håndhævede gennem mange år den skik, der
havde været gængs blandt alle bønderne på egnen, at han tog
naboens heste eller kreaturer op, når de havde revet sig løs og
var kommet ind på hans jord. Han sendte derpå bud til ejeren,

Nordre Onsgård.

at han kunne hente sine dyr mod indløsning. Taksten var for en
hes't i mark og for et lam 4 skilling. Da Peter Lemche på Nor
dre Onsgård en gang på sin rugmark optog en af Niels Nielsens
heste og nægtede at tage mod indløsningen, forstod Niels Nielsen
det givne vink. Han tog ikke senere noget „op” for sine naboer.4
Niels Nielsen døde i 1908. Derefter blev søndre Onsgård
solgt og nedrevet. På dens plads på hjørnet af Hellerupvej og
Strandvejen ligger nu Hellerup banks store ejendomskompleks.
På Nordre Onsgård opførte Anders Nielsen i 1824 nye byg
ninger tæt ved Strandvejen. Efter ny tids skik kom stuehuset
45

her til at ligge i nord-syd. Han giftede sig i 1826 med en datter
fra Kildegården. Hun var kusine til broderens kone og hed lige
som denne Sophie Pedersdatter. Hun døde efter få års ægteskab
og efterlod to småbørn. Anders Nielsen giftede sig igen samme
år med den 40-årige Sidsel Kirstine Lemche, der sad som enke
på Nordre Svejgård. Hun solgte sin gård til broderen Søren Jo
han Lemche og flyttede selv ind som kone på Nordre Onsgård.
Knap to år efter døde Anders Nielsen.
Det var kun rimeligt, at Kirstine Lemche, der nu anden gang
sad enke med en gård, let kunne finde sig en ny ægtefelle.
Hun giftede sig i 1834 med Peter Andersen, en søn af Bregne
gårdens ejer. Han ’blev efterhånden noget forfalden og trak
jævnlig andre tørstende sjæle med ind på gården.
I gårdens søndre længe var der indrettet en stor, komfor
tabel lejlighed for sommergæster. Efter at familien Hartmann
havde boet der i fyrrerne og halvtredserne, udlejedes den til
vekselerer Martin Henriques, senere til grosserer Valdemar
Benzon.
Da Anders Nielsens søn af første ægteskab var død allerede
i 1845, og da datteren nærmest var krøbling, bestemte Kirstine
Lemche, at hendes brodersøn Peter, søn af Søren Lemche på
Nordre Svejgård, skulle overtage Nordre Onsgård. Dette skete
i foråret 1861, og samtidig gik hun og Peter Andersen på af
tægt. Peter Andersen døde året efter, medens Kirstine Lemche
levede på gården til 1875.
Peter Lemche giftede sig i oktober 1861 med Karen Mag
dalene Jacobsen fra Teglgården, og det liv, der i deres tid le
vedes på Nordre Onsgård, var i mangt og meget forskelligt fra
livet på en almindelig bondegård. Børnenes skole- og legekam
merater samledes om sommeren på gården til spændende friluftslege, om vinteren til morsomme komedieaftener. På dette
punkt havde sommerbesøgene af Valdemar Benzons brodersønner
Alfred og Otto sat tydelige spor. Peter Lemche var en habil for
fatter, der selv skrev komedierne, og til alle mulige lejligheder
rystede han sange ud af ærmet. En lille sangs tilblivelseshistorie
skal her fortælles. Der havde en aften været selskab på Nordre
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Onsgård, og gæsterne var i færd med at bryde op. Ude i en
tréen stod skolebestyrer Ole Jacobsen fra Ordrup med frakken
på og paraplyen under armen. Spontant kom det da fra Peter
Lemche: „Den lille Ole med paraplyen, ham kender alle små
folk i byen”. Dagen efter gjorde han sangen færdig, og ved den
næste komedieaften, den 22. december 1873, blev den foredraget
af hans treårige niéce Magrethe Speerschneider, der var iført
hvid skjorte, gul nissehue og naturligvis havde en sprøjte under
armen.5 „Den lille Ole” havde selv leveret melodien.
Fra Onsgården var allerede i 1826 solgt en grund, på hvil
ken det lille landsted „Mon chalet” blev opført; det lå endnu
langt ind i 1900-tallet på hjørnet af Strandvejen og Aurehøjvej.
Den begyndte udstykning fortsattes gennem Peter Lemches
ejertid. I en villa på Signesvej boede i en årrække forfatteren
Karl Gjellerup, der ofte lånte en ridehest på Nordre Onsgård.
Han skal med sin noget rundryggede skikkelse have gjort en
pudsig figur som rytter.
Efter fru Lemches død i 1887 forstummede det glade liv på
Nordre Onsgård. Peter Lemche boede dog fremdeles en årrække
på gården, hvor han tog sig af jordernes fortsatte udstykning.
Han var i to perioder medlem af Gentofte sogneråd og tillige
et meget interesseret medlem af skolekommissionen.
Med hans død den 13. august 1901 var Nordre Onsgårds saga
ude. To år senere blev dens bygninger nedrevet og et stort bolig
kompleks opført på dens grund.
Fra Onsgårdene var ved deres nedlæggelse udstykket grunde
langs følgende veje, der var anlagt over gårdenes jorder: Aure
højvej, Margrethevej, Signesvej, Sofievej og Johannevej (nu Sva
nemøllevej fra Hellerupvej til Margrethevej) samt de sydlige
dele af Gersonsvej og Henningsens allé; øst for Strandvejen
Strandparks vej, hvis navn indtil 1909 var Ny Strandvej, Ons
gårdsvej, Jomsborgvej, Lille Strandvej og endelig den efter
Nordre Onsgårds ejer opkaldte Lemchesvej.
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8. Øregård.
Den største del af Øregårds 931/2 tdr. land lå på o redrevet,
efter hvilket gården fik sit oprindelige navn Oregård; af ager
jorden fik gården kun Oresagrene og den nordlige del af Ons
stykkerne. Henimod slutningen af 1700-tallet ses gentagne gange
formen „Øregård” at være anvendt, og lidt efter lidt gik det
gamle navn af brug.
Øregård var ved lodtrækningen tilfaldet sognefoged Jacob
Jensen, en broder til „den lærde bonde”. Ligesom denne flyttede
Jacob Jensen allerede i udskiftningsåret 1766 sin gård ud på
jorderne og opbyggede den ved „kirkevejen”, den senere Trane
gårdsvej.
Da Jacob Jensens datter 6 år senere giftede sig med Lars
Jacobsen fra Teglgården, gik sognefogeden selv på aftægt til
trods for, at han kun var 52 år og i så udmærket form, at han
dagen før datterens bryllup på en af sine arbejdsheste vandt et
væddeløb på Nørrefælled.1
Lars Jacobsen og hans kone var velhavende folk, og mange
søgte til Øregård for at låne penge; i årene 1785-1801 er så
ledes tinglyst pantebreve til et samlet beløb af omkring 2.300
rdl. for lån, der af Lars Jacobsen var ydet til bønder eller hånd
værkere.
Lars Jacobsens ægteskab var barnløst, og i 1806 solgte han
Øregård til storkøbmanden Johannes Søbøtker. Lidt øst for går
den lod Søbøtker en ny hovedbygning opføre; ingen bestemt ar
kitekt er anført som dens mester, men da den har adskillige træk
fælles med Hellerupgård, der i 1802 byggedes af Joseph Ramée,
antages det almindeligt, at denne også har forestået opførelsen
af Øregård. Samtidig blev 20 tdr. land af markerne mellem ho
vedbygningen og Strandvejen anlagt som park i engelsk stil.
I årene 1821-32 ejedes Øregård af islandsk købmand J. J. Hunæus og kom derpå til en anden storkøbmand, hof råd Joseph
Hambro. Da denne fra 1840 tog varigt ophold i London, afhæn
dede han i 1843 Øregård til sin kompagnon, etatsråd A. N. Han
sen, i hvis slægt den derpå forblev omtrent til århundredskiftet.
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Hjemmet på Øregård var stærkt præget af A. N. Hansens
engelskfødte hustru, og sønnerne karakteriseredes almindeligvis
som „de engelske Hansen’er”. Efter A. N. Hansens død i 1873
overgik Øregård til sønnen etatsråd Alfred Hansen. Det kan som
et kuriosum nævnes, at det var ham, der en gang i 1870-erne
importerede den første moderne, tohjulede cykel fra England.2
I 1895 blev Øregård solgt til grosserer Dethlef Ohlsen af
firmaet Ohlsen & Ahlmann.

Øregård avlsgård.

De gamle avlsbygninger var engang i A. N. Hansens tid er
stattet med nye, der var flyttet lidt længere mod syd og lå umid
delbart ved den gamle Orehøj tværs over den linie, der nu teg
nes af Øregårds allé. Gården kaldtes Tranegård; den lå nær
Tranegårdsvej, og den oprindelige gård af samme navn var for
længst forsvundet, så der kunne ingen forveksling ske.
Gårdens udlænger nedbrændte den 20. juni 1914. Det var en
af de „store” brande; den varede i 12 timer, og 21 brandmænd
var i arbejde.3
Udstykningen af Øregårds jorder begyndte omkring århun
dredskiftet og foretoges af aktieselskabet „Ny Hellerup”. I nav49

nene på en række af de nyanlagte veje mindedes man Øregårds
tidligere ejere. Øst for Strandvejen bebyggedes de første grunde
i 1899-1900 ved A. N. Hansens allé; der blev bygget bolværk
langs stranden, pumpet sand ind og kørt muld på,4 og i løbet
af det følgende tiår var bebyggelsen i gang på hele Øregårdens
strandmark.
På jorderne vest for Strandvejen begyndte udstykningen om
kring Ahlmanns allé ligeledes ved år 1900; i det følgende år
fulgte Duntzfelts allé efter og derpå i løbet af få år de tilstø
dende veje.
I 1917 modtog grosserer D. Ohlsens enke fra privat side et
tilbud på 2^2 mill. kr. for Øregårds hovedbygning med parken.
Fruen var imidlertid villig til at overdrage Gentofte Kommune
ejendommen for i3'a mill. kr. under den forudsætning, at parken
blev udlagt som folkepark, der sikredes som parkanlæg indtil
1950. Sognerådet vedtog at modtage fru Ohlsens tilbud. Efter
en istandsættelse blev parken åbnet for offentligheden, og i ho
vedbygningen anbragtes „Den Hegelske Samling”, indeholdende
omkring 2000 oliemalerier fra det gamle København, Frederiks
berg og Gentofte og skænket til kommunen af etatsråd Jacob
Hegel og hustru på Skovgården. I forbindelse dermed er der
med bistand fra forskellig side skabt en lokal samling, bestående
dels af malerier og fotografier, dels af kort over kommunens
lokaliteter til forskellige tider.
Gårdens tilkørselsvej forlængedes over den nedbrændte avls
gårds grund mod vest til Gruts allé og fik navnet Øregårds allé.
Det gamle porthus, der lå syd for indkørselen fra Strandvejen,
blev nedrevet, da opførelsen af „Hellerup Klub” i 1925 tog sin
begyndelse. Til dette etablissement, der i forbindelse med
„Strand-Teatret” er opført af et aktieselskab, overlod kommunen
grunden på favorable vilkår på den betingelse, at kommunen,
uanset at den ikke er aktionær, til enhver tid besætter to femte
dele af mandaterne i selskabets bestyrelse.
På den grund, der nu er Hellerup Klubs parkeringsplads,
fandtes i forrige århundrede en kilde, der kaldtes Haraidskilde,
og som i følge traditionen skulle være brudt frem den dag, da
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A. N. Hansens søn Harald blev født. Kildens vand førtes gen
nem en rørledning af træ under vejen til kanalen i parken, men
vældet fik ikke nogen lang levetid.5

9. LundegårdLundegårdens tilliggende var ved udskiftningen fastsat til
661/0 tdr. land. Gårdens jorder blev udlagt i det sydøstligste
hjørne af Ellehøj svangen og omfattede dele af Møllespjældene,
Bjergdelene og Madagrene samt den sydlige del af Magemosen.
Ved lodtrækningen var Lundegården tilfaldet Niels Peder
sens enke. Hun fik imidlertid ikke skøde på den, idet den ved
kgl. resolution tilskødedes „kgl. May.s Bestalter Auctions-Directeur og Brøgger i Kiøbenhavn” Johan Frimodt fra 22. oktober
1767.
Frimodt opførte hovedbygningen af grundmur med høj kæl
der, stue og tagetage med gennemgående kvist. Bygningen var
herskabeligt indrettet og bedre end stuehuset på sognets andre
gårde, Rygården indbefattet. Ladebygningerne var ligeledes
gode, alle opført af egebindingsværk.
Også en smuk have lod Johan Frimodt anlægge, og Bernstorff fandt så meget behag i hele gårdens indretning, at han
den 4. november 1768 som anerkendelse skænkede Frimodt Lun
deskoven, efter hvilken ejendommen havde fået navn.
Indtil 1781 sad Johan Frimodt inde med Lundegården. Han
solgte den for 11.000 rdl. til tidligere guvernør i Trankebar
David Brown, men efter at dennes handelshus var gået fallit,
afstod han i 1786 gården til de to københavnske borgere, Chri
stopher Glerup og Jonas Mumsen. Neppe to år efter døde Mumsen, og på boets og egne vegne solgte Glerup i 1789 Lunde
gård til deputeret i admiralitetskollegiet baron Friedrich v.
Knuth, Knuthenborgs senere ejer. Købesummen var nu steget til
12.000 rdl.1
Baron Knuth, der ejede gården til sin død i 1818, havde ved
testamente overdraget ejendommen til sin yngste datter, gift
med greve Adam Wilhelm Moltke. Efter grevindens død i 1828
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tilfaldt Lundegården hendes søn Joachim Ludvig Moltke, men
da denne døde i en meget ung alder i 1836, overgik den til fa
deren, der 4 år senere skødede den til proprietær Wilhelm Rottwitt.3
Fra 1840 til i860 sad Rotwitt som ejer af Lundegården. Han
var en anset mand på egnen, landvæsenskommissær og forligs
kommissær, og han var fra 1842 medlem af det første sognefor -

Lundegård.

standerskab i Gentofte. Foruden Lundegården drev han en tid
Bernstorff Hovmarksgård, som han havde forpagtet.
I tidsrummet 1860-71 var Lundegård på skiftende hænder,
men derefter ejedes den til 1891 af gårdejer Hans Andersen' fra
Farum. I 1902 blev gården for 162.500 kr. købt af proprietær
C. L. Ibsen, der kort i forvejen havde erhvervet Ry gård og Bjerregård. Der var på dette tidspunkt kun 35 tdr. land af gårdens
oprindelige areal tilbage. Landbruget blev i de følgende år dre
vet af en forpagter.
I 1916 overgik Lundegården sammen med Ibsens øvrige ej52

endomme ril aktieselskabet De Ibsenske Grunde i Gjentofte
Sogn.
Sommeren 1918 bragte for Lundegården en afgørelse, der
dels beseglede de gamle bygningers skæbne, dels bestemte ej
endommens skikkelse og anvendelse i fremtiden. Sankt Lukasstiftelsen i København havde i nogen tid søgt efter en pas
sende grund, hvortil stiftelsens hospital kunne henflyttes, og
valget faldt på Lundegård. Den 1. juli 1918 overtog Sankt Lu-

Lukasstif teisen.

kasstifteisen gårdens bygninger med io tdr. land for en pris af
2 kr. pr. kvadratalen.
Inden fornøden kapital og planer til de nye bygninger var
tilvejebragt, skulle imidlertid forløbe en årrække, men i 1930
kom arbejdet i gang, og den 8. maj kunne dronning Alexandrine
foretage grundstensnedlæggelsen ved en festlighed, i hvilken
også kong Christian tog del. Efter grundstensnedlæggelsen del
tog kongeparret i et fælles chokoladebord i den gamle Lunde
gårds hovedbygning, hvis nedrivning påbegyndtes dagen efter.
På grunden opførtes nu foruden en hospitalsbygning et mo53

derhus og en kirkefløj, alt efter projekt af arkitekt V. Birkmand.
Den 8. maj 1932 fandt indvielsen sted, ligeledes i overværelse
af kongeparret.
Den gamle lindeallé på Lundegården blev bevaret og fører
nu op til stiftelsens kirkeindgang. Til stole og andet inventar i
kirken anvendtes træ af aske og elme, som havde stået i gårdens
have.3
På grunden er endvidere i 1934 opført et børneoptagelseshjem, der har arvet ejendommens gamle navn. Senere er yder
ligere tilføjet bygningen „Lindely”, der er hjem for gamle lukassøstre, som efter en diakonissegerning uden for stiftelsen er
vendt tilbage til denne for at tilbringe deres alderdom der.4
På et af Lundegårdens arealer, der senere var overgået til
ejendommen Søholm, anlagdes i 1921 ved Rygårds allé og Lunde
skovsvej den såkaldte Studieby, en samlet bebyggelse af række
huse, enfamiliehuse og dobbelthuse med i alt 105 lejligheder.
Man indførte her en slags arvefæste, således at hver enkelt, der
indbetalte et indskud på ca. 3.000 kr., erhvervede retten til bo
ligen for sig og sine arvinger. Til virkeliggørelse af dette pro
jekt, der skulle bidrage til afhjælpning af bolignøden efter den
første verdenskrig, ydede stat og kommune tilskud på i alt over
i mill. kr.5

10. Rygård.
Ligesom Lundegården omfattede den udskiftede Rygård dele
af Ellehøj svangens Madagre og Store Bakkespjæld, af Mage
mosen umiddelbart vest for Ryvangen, efter hvilken gården
havde fået navn, samt af en strimmel af Lyserøgsagrene i Smør
højsvangen.
Det er tidligere omtalt (I, 139), at J. H. E. Bernstorff skæn
kede sin godsforvalter Torkel Baden Rygården for hans indsats
under gennemførelsen af de store landboreformer på Bernstorffs
gods. Han fik gården på noget gunstigere vilkår end godsets
almindelige bønder; således skulle han, så længe han beholdt
sin stilling som Bernstorffs godsforvalter, være fritaget for at
svare hoveripenge af sin gård.1
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Torkel Baden opbyggede gården med en stuelænge og et
udhus, begge liggende tæt øst for Bernstorffsvej, vinkelret på
denne og med en gårdsplads imellem. En brandtaksation fra
1768 beskriver gården således: Stuelængen var 31 alen lang og
13 alen bred, opført af mur og bindingsværk med stråtag og 2
rækker teglsten i tagskægget. Hovedindgangen var i façaden
mod syd. På hver side af enfréen lå en stue med sengekam-

Den gamle stuelænge på Rygård. (Max Petersen fot.).

•mer. Desforuden var der endnu to gavlværelser, køkken og
spisekammer, og på loftet, til hvilket der var opgang fra en
tréen, fandtes i den østre gavl en „sahl” og i tilslutning til
denne to kamre og en alkove. Både stuerne og „sahlen” havde
gibslofter, og bortset fra forstuen, køkken og spisekammer, der
havde murstensgulve, var der overalt brædegulve. Huset havde
hollandske døre og engelske vinduer, og det har således i hele
sit udstyr hævet sig over den type, der var almindelig for eg
nens øvrige bøndergårde.
I forlængelse af stuehuset fandtes mod øst en teglhængt ud55

bygning med borgestue, bryggers, rullestue, hønsehus og tørverum. Uden for bryggersdøren lå gårdens brønd.
Udhuset, der var af samme længde som stuehuset, indeholdt
stald og lade, lo og karlekammer. Bygningerne var vurderet til
i alt 2.040 rdl.

På Rygård hos ægteparret Baden boede digteren Johannes
Ewald som rekonvalescent fra sommeren til hen på efteråret
1770. Det var under opholdet herude, at han den 16. september
på Ellehøj skrev digtet „Philet” ved Bernstorffs afskedigelse som
minister. Efter et ophold på Frederiks hospital boede Ewald
atter på Rygård i de første måneder af 1771. Dette forår over
tog Torkel Baden stillingen som kongelig inspektør på det vordingborgske distrikt, og den 27. maj solgte han for 3.000 rdl.
Rygården til generalauditør Andreas Bruun, kendt som advokaten
med de mange børn, — han havde ikke mindre end 28.
Andreas Bruun lod i sin ejertid gården forbedre med flere
nye bygninger. Således opførtes mellem de to oprindelige læn
ger et firkantet stuehus med vinduer i øst og vest. Bygningen
var forsynet med kælder; i den høje stueetage var der have
stue og 2 kamre, alt udstyret med engelske vinduer, hollandske
døre, paneler og gibsede lofter.
Nord for gården byggedes en længe med lade, lo og heste
stald, et materialhus og hønse- og gåsehus.3
Det var på denne tid stærkt på mode at dyrke tobak, og man
gen have og kornmark i hovedstadens omegn omdannedes til
tobaksplantage. Også Andreas Bruun på Rygård havde tobaks
marker; ikke mindre end 30 af gårdens 65 tønder land var ud
lagt til dyrkning af denne nyttige urt.3
I 1783 solgte Andreas Bruun for 8.000 rdl. Rygård til super
cargo Christian Prytz, der ejede gården til sin død i 1795. Af
hans dødsbo skødedes den til professor., dr. juris Christian Ul
rik Detlev von Eggers.
Eggers var holstener, født i Itzehoe, men havde efter endt
uddannelse valgt kongeriget som sit virkefelt. Han nød langt
uden for landets grænser ry som en fremragende jurist og mod56

tog foruden flere prisbelønninger fra fremmede universiteter
ophøjelse i den østrigske arvelige friherrestand.
Hans hustru, Johanne Ernestine, f. Münter, var yngre søster
til forfatterinden Friederike Brun og ligesom denne fortrolig
med den bernstorffske kreds.4 Professorinden var en smuk og
statelig dame med udprægede musikalske evner, og Rygår d
kunne med hende som midtpunkt være blevet et nyt Sølyst eller
Sophienholm, om ikke døden allerede i foråret 1797 havde re
vet hende bort. Kun i lidt over eet år sad hun som herskerinde
på Rygård.
I 1799 indgik Eggers nyt ægteskab. Hans anden hustru var
den „skønne og åndrige” Antoinette Bang.
Med Rygårdens bygninger lod Eggers i sin ejertid foretage
adskillige forandringer. Den af Andreas Bruun opførte have
bygning lod han nedrive, og på dens plads opførtes en statelig
hovedbygning i nærmest nyklassisk stil med høj kælder, stue
og tagetage med kviste. I kælderetagen rummedes køkkenet og
det kvindelige tyendes værelser. Stueetagen havde en loftshøjde
på over 5 alen. Omkring en 3-fags havesal var spisestue og
endnu 6 andre værelser grupperet. Fra havesalen førte en dør
ud til en monumental sandstenstrappe mod haven, medens ho
vedindgangen var på gårdsiden. I tagetagen fandtes 6 kvistvæ
relser og over disse et magasinloft.
Udadtil præsenterede bygningen sig smukt med sine hvide
mure og sit sortglaserede tag. Også i det indre var alt gennemført
smukt og solidt; alle værelser var forsynede med dobbelte en
gelske vinduer og dobbelte hollandske døre.
Den sydlige længe rummede nu karlekamre, tærske- og
sædelader, og i den gamle udbygning mod øst fandtes frem
deles borgestue, bryggers og vaskerum. I den nordre længe var
der lade, lo, vognremise og hestestald, og i flugt med denne
fandtes stald til 34 kreaturer.
Tobaksavlen var i Eggers’ tid lagt på hylden. Han drev går
den som mønsterlandbrug med vekseldrift, og til kvægfoder lod
han hente mask fra bryggerierne i København.5
Eggers var en meget velstående mand. Foruden Rygård
5
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ejede han en større ejendom i Ny Vestergade i København,
og efter 1800 erhvervede han endvidere de holstenske godser
Gaarz, Rosenhof og Krisebye. Han havde dog stadig fast bopæl
på Rygård indtil 1811, da han for 50.000 rdl. solgte gården til
generalinde Pauline Sehested. Eggers drog derpå til Holsten,
hvor han i 1813 kort før sin død blev udnævnt til overpræsident
i Kiel. Familien Eggers’ tilknytning til Rygård skulle dog ikke
hermed være ophørt.
Pauline Sehested var, da hun købte Rygård, allerede en gam-

Rygården.

mel dame, der havde siddet enke i 26 år. Hun var søster til kon
ferensråd Conrad Alexander Fabritius de Tengnagel på Enrum
i Vedbæk og således ved slægtskabets bånd knyttet til hele den
kreds af den „florissante periodes” storhandelsmænd, der havde
dannet kærnen i den reformerte menighed i København.
Haven på Rygård blev anlagt efter de samme linier som
parken på Enrum; en af dens prydelser var en sandstensfigur,
som havde stået på Hørsholm slot.
Da Pauline Sehested døde i 1819, gik Rygård i arv til hen
des søn, generalmajor Johann Friedrich von Gyldenstjerne Sehe
sted, der tillige var blevet ejer af Enrum. Han solgte allerede
det følgende år Rygård til enkebaronesse Antoine Eggers, der
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således vendte tilbage til sit gamle hjem. Hun beskæftigede
sig dog ikke med gårdens drift, men bortforpagtede både land
brug og have. I 1827 forlod hun for bestandig Rygård, efter at
hun havde solgt ejendommen til proprietær Withus Bering, hvis
tanke det var snarest at overlade den til sønnen Peter Withusen
Bering. Dette skete i 1828 på den betingelse, at sønnen ikke
måtte afhænde gården eller dele deraf uden samtykke fra for
ældrene.
Peter Withusen Bering — eller Peter Withusen, som han selv
kaldte sig, og som han kaldtes af egnens beboere — ægtede i
1829 Emilie Jacobine Klepser, datter af en københavnsk sadel
magermester. Hun skildres som en overordentlig dygtig og flittig
husmoder, der også efter mandens død i 1847 fortsatte gårdens
drift. Ægteparret Withusen havde ikke beboet Rygårds hoved
bygning, men en lejlighed, der var indrettet i den nordre side
længe. Hovedbygningen var om sommeren’ lejet ud; blandt de
skiftende lejere skal nævnes fru Birgitte Melchior, grosserer
G. M. Melchiors enke, som i 10 somre fra midten af fyrrerne
tog bolig på Rygård og her førte et stort og meget gæstfrit hus.
Emilie Withusen solgte i 1851, da hendes børn var blevet
voksne, Rygård til bagermester I. W. Scheer, der tog ophold i
familien Withusens gamle lejlighed. Kun i godt 4 år var Scheer
ejer af Rygård, idet han i 1856 afhændede ejendommen til ba
ron Carl Wilhelm Emil Knuth, hvis hustru på køreture i hoved
stadens omegn havde forelsket sig i det smukke landsted. „Det
er min gård”, sagde baronessen, hver gang hun kørte der forbi,
og i mere end fyrretyve år kom hun virkelig til at have sit hjem
på Rygård.
Haven havde baronesse Knuths særlige interesse. Parken blev
omlagt og forsynet med flere sjældne løvtræer, og en udmærket
frugthave blev anlagt.
Baronen var en interesseret og dygtig landmand, der især
lagde sig efter rapsdyrkning og mælkeribrug. Om høstgilderne
på Rygård levede mindet på egnen endnu i mange år, efter at
familien Knuth havde forladt gården. Der blev danset i loen,
hvis gulv efter rapstærskningen var glat af det olieholdige frø.
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Som regel var det en spillemand fra Gentofte, der besørgede
musikken, men det kunne også hænde, at baronen selv greb vio
linen og spillede op til dansen.
Familien Knuth boede selv i hovedbygningen, og da denne,
efterhånden som børnene voksede til, ikke afgav den fornødne
plads, blev der bygget en etage ovenpå, og Rygården fik derved
den skikkelse, den siden har bevaret. „Annekset” ved den syd
lige gavl blev senere tilføjet til brug for en af døtrene, der var
blevet enke.
' ‘
Da udstykningen i Hellerup begyndte at tage fart, forsøgte
baron Knuth også at starte et salg af byggegrunde på Rygårdens
arealer. I 1891 lod han en del af Rygårds allé anlægge, men
da han ikke under nogen form reklamerede for salget, blev der
kun afhændet ganske få parceller ved Hellerupvej. Prisen var
7 5 øre pr. kvadratalen.6
Imidlertid havde et norsk selskab givet sig i lag med store
grundspekulationer i hovedstadens omegn, og da dette konsor
tium i 1898 for Rygården og den nærliggende Bjerregård, som
Knuth siden 1871 også havde ejet, bød ca. 600.000 kr., kunne
han ikke stå for tilbudet. Men allerede tre år efter måtte selska
bet give op, og ved auktionen i 1901 fik baron Knuth som ufyl
destgjort panthaver de to gårde udlagt for 260.000 kr. Året efter
solgte han begge ejendommene til proprietær C. L. Ibsen, der
omtrent samtidig erhvervede Lundegården og dermed blev den
største grundejer i Gentofte Kommune. Til sine besiddelser føj
ede han i 1906 endvidere Stengården.
C. L. Ibsens økonomi var på dette tidspunkt så velfunderet,
at han magtede de omfattende kloakerings- og vejarbejder, en
udstykning krævede. De nyerhvervede jorder lå i forhold til
hans øvrige udstykningsarealer i det sydlige Hellerup så be
kvemt, at afvandingen kunne ske til Hellerupgårdskloakken.
Disse anlæg, der påbegyndtes i 1907, var fuldført i 1911, men
Ibsen holdt så stærkt igen med grundsalget, at han indtil ud
gangen af 1916 foruden det areal, der var afgivet til anlæg
af Hellerup kirkegård, kun havde solgt enkelte mindre parceller,
dertil ca. 4 tdr. land af Rygårdens park samt til overretssagfø60

rer Johannes Werner Rygårdens hovedbygning med ca. 6 tdr.
land. De ikke udstykkede arealer var bortforpagtet til vogn
mand Peter Jensen.7
I november 1916 modtog Werner fra Ibsens juridiske kon
sulent en meddelelse om, at Ibsen var tilbøjelig til at afstå de
endnu ikke solgte arealer af Rygårds, Bjerregårds, Lundegårds
og Stengårds jorder. Werner dannede derpå sammen med direk
tør H. Siegumfeldt „Aktieselskabet De Ibsenske Grunde i Gjentofte Sogn” og erhvervede for 1V2 mill kr. de nævnte arealer, i
alt ca. 150 tdr. land.
Der viste sig meget hurtigt en stærk efterspørgsel efter grun
dene. De af Ibsen anlagte veje Tuborgvej, Niels Andersens vej
og C. W. E. Knuths vej suppleredes ved anlæg af Torkel Badens
vej, Eggersvej og Hans Jensens vej. Da man fra aktieselskabets
side ikke fandt de af Ibsen pålagte servituter fyldestgørende,
foretog man efter samråd med kommunen pålæg af streng villa
servitut med pligt til façadebedommelse.
Da overretssagfører Werner overtog Rygården, lå parken
hen i fuldstændig uberørthed, buske og træer havde bredt sig
mellem hverandre, og både ræv, grævling og skovmår havde her
fundet et fredeligt tilholdssted. En gennemført omlægning med
hugst og mange nyplantninger bley nu foretaget.
Efter forpagter Jensens død overtoges forpagtningen af Ry
gårdens jorder af vognmand Lars Olsen på Lundegården. Der
var nu ikke mere brug for stald- og ladebygninger på Rygård,
og en del af disse blev derfor nedrevet.8
På Rygården havde familien Werner sit hjem indtil 1930.
Siden da tilhører ejendommen den katolske Set. Michaels stif
telse og rummer foruden „Assumptionsklosteret Rygård” en
skole, der delvis er kostskole. Som en nordfløj til hovedbygnin
gen er der opført en kirkebygning, Set. Therese kirke, der er ka
tolsk sognekirke.
På en del af Rygårdens arealer er Hellerup kirkegård an
lagt. Spørgsmålet herom blev i 1907 rejst af Hellerup Kom
munal- og Grundejerforening i forbindelse med menighedsrådet;
sognerådet anerkendte fuldt henvendelsens berettigelse, og. i
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1908 købte kommunen et areal af de Ibsenske grunde og udlagde
det som kirkegård. Den første begravelse på dette sted blev fo
retaget i 1912.
I en konkurrence om planer til et kapel på kirkegården til
kendte man arkitekt Andreas Clemmensen førsteprisen, og han
fik i 1913 overdraget opførelsen.
Hellerup kirkegård har flere gange måttet udvides. Blandt
kendte navne, som her har fundet deres sidste hvilested, kan
nævnes overlæge Helsted, admiral Carl Carstensen, politiassi
stent Rud. Nielsen, Duborgskolens rektor dr. phil. Andreas
Hanssen og flyveren Robert Svendsen.

11. Svejgård.
Svejgårdens jorder lå i Smørhøjsvangen og omfattede det
sydvestlige hjørne af Egebjergene, hele S ve jageren med Vretterne, de nordlige dele af Øxenbyagre, Lyserøgsagre og Nybro
holme foruden et lille stykke af Frisletsengen. Fra nordvest til
sydøst blev gårdens marker gennemskåret af Gentofte bys gamle
markvej, der i en flad bue „svejede” sig hen over agrene og
skænkede en af disse og dermed gården dens navn. Med place
ringen på de „mellemgode” jorder fik gården et jordtilliggende
af 761/2 tdr. land, lidt over gårdenes gennemsnitsareal.
Svejgården tilfaldt „Unge Niels Andersen”, der før udskift
ningen havde tilgiftet sig sit fæste ved ægteskab med Birthe Sø
rensdatter, enke efter fæstebonden Jørgen Hansen. Ret hurtigt
efter udskiftningen flyttede Niels Andersen sin gård ud og op
førte den tæt øst for Bernstorffsvejen. Gården havde fire længer
med stuehus mod syd og med have både mod syd og øst, hvor
der endnu i 1870-erne mellem to høje popler var udkørsel til
markerne.
Niels Andersen havde ingen børn, men Birthe Sørensdatter
havde i ægteskabet medbragt 4 sønner og 1 datter. I 1774 blev
datteren, Maren Jørgensdatter, gift med Peder Nielsen fra Ons
gård, og samtidig blev Svejgården delt i to lige store halv
gårde, af hvilke det unge ægtepar overtog den sydlige og opbyg62

gede Søndre Svejgård vest for vejen, på det nuværende nordlige
hjørne af krydset Bernstorffsvej-Kildegårdsvej. Efter Birthe Sø
rensdatters død i 1783 udbetalte hendes ældste søn Hans Jør
gensen sine brødre deres arvepart og overtog selv Nordre Svej
gård, som han drev indtil 1814, da den gik i arv til sønnen Jør
gen Hansen. Til trods for, at moderen, „Ane Hans Jørgens”, al
mindeligvis var anset for at være en meget skrap madam, var
Jørgen Hansen stamgæst på Lundehuskroen. Herfra hjemførte
han en af opvartningspigerne, Sidsel Kirstine Lemche. Hun var

Helleruplund.

datter af Johan Henrik Lemche, tidligere ejer af Tåstrup Valby
mølle og senere af Karlebo mølle, men som under de vanskelige
konjunkturer i årene efter statsbankerotten mistede hele sin for
mue. Ved sit ægteskab med Jørgen Hansen på Svejgården blev
Kirstine Lemche slægtens faste punkt. Hun drog omsorg for, at
hendes forældre fik husly i en lille ejendom, som hendes sviger
fader i 1801 havde købt, ved Tranegårdsvej, og broderen Søren
Johan Lemche, der var uddannet som møllersvend, fik plads
som karl på Svejgården. Efter Jørgen Hansens død i 1826 be
styrede Søren Lemche gården for søsteren. Da denne i 1831 gif
tede sig med Anders Nielsen på Nordre Onsgård, solgte hun
Nordre Svejgård til broderen.
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Søren Johan Lemche giftede sig i 1834 med Johanne Pedersdatter fra Maltegården og skabte sammen med hende et meget
gæstfrit hjem på Nordre Svejgård. Ikke alene egnens beboere
fandt vej dertil, men også venner og bekendte fra hovedstaden,
og ofte dansede ungdommen i storstuen til tonerne af Søren
Lemches violin. I sommermånederne udlejedes nogle af gårdens
værelser til københavnere; således boede i årene omkring 1850
konferensråd Edvard Collin med sin familie på Nordre Svejgård
om sommeren.1
Søren Lemche, der på egnen gik under navnet Søren Johan
sen — kun ganske få kendte familiens virkelige navn —, var i
en periode medlem af Gentofte sogneforstanderskab. Efter hans
død 1871 bestyredes gården en tid af hans søn Peter Lemche,
der ejede Nordre Onsgård; i 1874 blev den solgt til Lars Lar
sen, som i oktober 1875 gennem annoncer i dagbladene med
delte, at han havde forandret gårdens navn til Helleruplund.3
Den solgtes i 1877 til murermester Nicolai Petersen, der alle
rede det følgende år overdrog den til grosserer P. Bech. I 1880
blev gården overtaget af rådmand Fr. Christopher Bülow, der
lod den endnu eksisterende stuelænge i villastil opføre ud mod
Bernstorffsvej. Fra 1891 ejedes gården af grosserer Andreas
Henningsen, i hvis ejertid den udstykkedes til villagrunde.
Stuelængen tilhørte i en årrække omkring århundredskiftet
rigsarkivar dr. jur. V. A. Secher.
Søndre Svejgård har siden adskillelsen fra den nordre halv
gård i 1774 kun haft 4 ejere. Peder Nielsen sad på gården til
1817, da den overgik til hans søn Niels Pedersen. Dennes ægte
skab var barnløst; efter at han i 40 år havde ejet Søndre Svej
gård, overdrog han den i 1857 til sin plejesøn Hans Sørensen,
der med en søster som husbestyrerinde drev gården til 1891.
Også på Søndre Svejgård sad gæstfriheden i højsædet, men
da gården ikke ejede ungdom, var det mest mændene af den æl
dre generation, der her kom sammen til et l’hombrespil, der ikke
sjældent varede den ganske nat.
Hans Sørensen var medlem af Gentofte sogneråd i 13 år fra
1859 til 1872. Efter hans død gik gården i arv til hans brodersøn
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Søren Chr. Sørensen, der udparcellerede jorderne. Gårdens byg
ninger stod dog endnu i mange år og blev ikke før i begyndel
sen af 1930-erne nedrevet for at give plads for et moderne bu
tiks- og boligkompleks.
I det nordøstligste hjørne af gårdens jorder lå i 1890-erne
Hellerup Træskofabrik, der nedlagdes i 1903, hvorefter Helle-

Søndre Svejgård, set fra Bernstorffsvej.

rup Tændstikfabrik indrettedes i bygningerne. Da denne virk
somhed senere blev forlagt andetsteds hen, overtoges fabrikkens
bygninger af Hellerup Dampvaskeri.
Navnet Helleruplund var et opfundet navn, som ikke havde
nogen rod i fortiden. Det blev imidlertid senere benævnelsen på
et helt kirkesogn, idet den vestlige del af Hellerup sogn fra be
gyndelsen af 1949 udskiltes som Helleruplund sogn. På en grund
ved hjørnet af Bernstorffsvej og Sehestedsvej indviedes den 27.
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februar 1949 sognets midlertidige kirke. Som sognepræst for
den nye menighed ansattes residerende kapellan ved Hellerup
kirke V. Nørup Nielsen.

12. Heslegård.
Ved udskiftningen blev 641/2 tdr. land lagt under Heslegård.
Gårdens jorder lå i Smørhøjsvangen, og den fik navn efter
Hesselspjældene, der helt og holdent tilfaldt denne lod. Den
rummede endvidere Toftholmene og største delen af Egebjergene
og medtog i øst Galemose ved skellet mod Øregård.
Ved lodtrækningen blev Jens Jensen, en broder til „den lær
de bonde” Hans Jensen på Bjerregård og til Jacob Jensen på
Øregård Heslegårdens ejer. Jens Jensen var født i 1718 og gift
med Maren Pedersdatter, en datter af Peder Lollik i Gentofte.
Allerede i efteråret 1766 synes Jens Jensen at have på
begyndt opbygningen af sin gård ude på jorderne, tæt vest for
Bernstorffsvejen. Men han fik ikke megen lejlighed til at opleve
frugterne af „den nye indretning”, idet han kun 53 år gammel
døde i marts 1771. Maren Pedersdatter beholdt nu selv Hesle
gård i nogle år, indtil hun den 31. december 1776 skødede den
til sin ældste søn, Peder Jensen, mod at han til sin yngre broder
udbetalte 185 rdl. som dennes fædrenearv og 215 rdl. som del
af mødrenearven, samt ansøgte Bernstorff om stavnsbåndsløs
ning for broderen. Kunne dette ikke opnås, skulle den yngre
broder modtage yderligere 60 rdl. „dansk kurant”. Som aftægts
kone skulle Maren Pedersdatter have hus på gårdens grund, 6
læs tørv årlig, fri kørsel til og fra kirke samt til København
fire* gange om året, endvidere 2 tdr. rug malet i mel og 2 tdr.
byg malet i gryn eller mel, P/2 tdr. malt, 4 lispund flæsk og 2
lispund hø, „item 10 rdl. årlig”. Endvidere skulle sønnen give
og underholde hende en ko og to får, og endelig skulle han
skaffe hende en hæderlig begravelse.1 Således skulle Maren
Pedersdatter efter tidens forhold synes at sidde lunt inden døre.
Der har i det hele taget rådet gode økonomiske forhold på
Heslegården. Peder Jensen havde prioriteter i flere ejendomme
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i Gentofte by, og han og hans kone Birthe Andersdatter, der var
fra Smakkegården, havde i 1790 råd til at give afkald på arv
efter hendes forældre til fordel for hendes søskende.
Hvorvidt broderen Jens opnåede sit „fripas”, melder histo
rien intet om. Han fik imidlertid ikke brug for det, da han tilgif
tede sig Gentofte kro.3
Peder Jensen og hans kone havde ingen børn. Heslegård
blev i 1812 — formentlig efter Peder Jensens død — solgt

Heslegård ca. 1890.

ved auktion til bogholder Mathias Herforth, der kun beholdt
den i 5 år. Fra 1817 tilhørte gården statsminister Frederik Ju
lius Kaas (s. 17), som fra 1813 havde været ejer af Bernstorff,
men som havde opgivet denne besiddelse. Kaas opførte en ny
hovedbygning syd for den gamle stuelænge,3 og han tilkøbte i
1820 Kildeskoven og anlagde en allé fra Heslegård dertil. Ved
overdragelsen blev skovens areal belagt med den servitut, at
ejeren ikke må fælde noget træ uden at plante et andet i ste
det. 4
Minister Kaas døde i 1827, og Heslegård ejedes derpå først
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af Chr. Mathiesen og dernæst af S. A. Siegumfeldt, indtil den i
1834 blev overtaget af Anthon Ludvig Claesen, der beholdt den
i 20 år. I hans ejertid fraskiltes ejendommen „Heslehøj”, der
senere skal omtales. Claesen, der i knap to år var medlem af
sogneforstanderskabet, solgte Heslegård 1854.
I årene 1866—83 var tidligere finansminister, rigsgreve
W. C. E. Sponneck ejer af Heslegård. Også rigsgreven blev
medlem af sognestyret, hvis formand han var i årene 1868-73:
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endvidere havde han i en årrække sæde i Københavns amts
råd.
Jægermester C. E. Spendrup, der købte Heslegård af grev
Sponneck, beholdt ejendommen til 1895, da den overtoges af
grosserer Andreas Henningsen, der tillige var ejer af Nordre
Svejgård. I tilknytning til den udstykning, som her var iværk
sat, påbegyndte Henningsen også at udstykke parceller af Heslegårds arealer øst for Bernstorffsvej, men der var ved hans
død i 1906 kun solgt grunde langs Gjentofte allé, den nuværen
de Egebjerg allé, hvis sydside ligger på Svejgårdens grund.
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Meslegårds følgende ejer, overretssagfører Lauritz Zeuthen,
beboede ejendommen til sin død i 1923. Han ombyggede hoved
bygningen og indrettede sig i en lille tværfløj et enestående
smukt og værdifuldt bibliotek. Zeuthen blev den tredie af Heslegårds ejere, der fik sæde i det kommunale råd, dog kun for
en enkelt valgperiode.
Direktør Johannes Madsen-Mygdal, der købte Heslegård
af Zeuthens dødsbo i 1924, afgik ved døden allerede 3 år ef
ter. Hans enke solgte i 1930 ejendommen til musikforlægger
Sv. Wilhelm Hansen.
Ejendommen Heslehøj udskiltes fra Heslegård i 1847, da
skræddermester J. C. Oltmann købte en parcel, på hvilken han
opførte et lyststed. Det var en solid, grundmuret bygning, 25
alen lang og is1/* alen bred, med stråtag og gennemgående
kvist og med 5 værelser både i stue- og kvistetage.5 Oltmann
solgte allerede to år efter sin nye ejendom til pastor J. K.
Tørsleff, og denne atter efter tre års forløb til oberstløjtnant
Ferdinand August v. Gosch. Fra 1871-84 tilhørte den lærer ved
Det kgl. Teater, kammerråd Georg Nicolai Brodersen.
Da grosserer Andreas Henningsen i 1884 havde erhvervet
Heslehøj, lod han straks foretage en ombygning, der foran
drede ejendommen indtil ukendelighed, og som i det ydre gav
den det udseende, der i det store og hele hidtil er bevaret. An
dreas Henningsen boede på Heslehøj til sin død. Ejendommen
blev af hans bo i 1915 solgt til generaldirektør Ole Olsen. Om
kring 1930 begyndte udstykningen af den store park, og et par
år senere afhændede Ole Olsen til murermester H. I. G. Jensen
resten af Heslehøj med hovedbygningen, der nu indrettedes til
udlejning. I 1941 blev ejendommen overtaget af „Ejendomssel
skabet „Heslehøj” A/S.

13. Tranegård.
Tranegårdens skæbne formede sig ikke som de øvrige bøn
dergårdes i Gentofte. Den kom næsten øjeblikkeligt efter ud
skiftningen på vekslende spekulanters hænder og blev efter et
ret kort åremål delt i flere ejendomme.
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Gårdens 70 tdr. land lå i Brødhøj svangen og omfattede
Tjørntvejlerne, Skallerne og Strippen, en del af Fånes agre og
Maglemose holme samt Tranemose kær, efter hvilket gården
fik navn.
I årene umiddelbart før udskiftningen havde bonden Povel
Andersen fæste på gården, men han afstod før lodtrækningen
fæstet til Niels Wieborg og gik på aftægt.
Niels Wieborg sad ikke længe som ejer af Tranegården. I
sommeren 1768 afstod han for 450 rdl. ejendommen til kaptajn
Hans Meyer; af skødet fremgår det, at der på gården var op
ført en enkelt længe, der var på 12 fag af 1er og bindingsværk,
indeholdende lo, lade, stald og folkekammer.1 Der har således
ikke været beboelseshus på gården; den nævnte længe har lig
get umiddelbart nord for det sted, hvor senere Høeghsminde
opførtes.
I 1770 skødede Hans Meyer for 1000 rdl. Tranegården til
A. P. Bernstorff, der godt et år senere videresolgte den til Hellerupgårds tidligere ejer John Brown, som i 1768 tillige havde
købt Maglegård. De to gårdes skæbne var hermed nær sam
menknyttet.
Da ejendommene atter splittedes, og de forskellige dele
solgtes ved auktion på Maglegård den 6. maj 1800, blev en par
cel som tidligere nævnt købt af Hans Jørgensen på Nordre
Svejgård. En anden erhvervedes af Rasmus Pedersen på Dysse
gården og blev lagt ind til Maltegården, med hvis ejer hans
steddatter var gift. Endelig oprettedes af en tredie parcel ejen
dommen Høeghsminde, om hvilken der senere skal berettes.

14. Maglegård.
Den reelle agerjord, der faldt i Maglegårdens lod, var me
get hurtigt overset, den omfattede kun den østlige halvdel af
Fåresagrene og de små dyrehavsstykker, ellers var gårdens
areal blot mose, enghave og oredrev; Maglemosen blev bestem
mende for gårdens navn. Jordernes magerhed skulle så op
vejes gennem gårdens store arealtilliggende; Maglegård blev
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med sine 1051/2 tdr. land langt den største gård i Gentofte
sogn.
Når Morten Olsen, der blev gårdens ejer, ikke tilsyneladende
tog så tungt på sin skæbne som Niels Andersen på Onsgården,
oplevede han heller ikke som denne noget „gennembrud”.
Gårdens bygninger lod han ligge, hvor de lå i det sydøstlige
hjørne af Gentofte by, og hvor i hvert fald stuehuset med sine
få og små rum blev liggende til langt ind i 1800-tallets sidste

Maglegård. (Fotografi. Øregård Museum).

halvdel som det triste minde om de snævre kår, under hvilke
de gamle bønder havde levet deres liv.1
Der var neppe mange af egnens bønder, der fortænkte Mor
ten Olsen i, at han gav afkald på Maglegården, da han’ i 1768
havde tilbud om dens salg for kontante penge. Det var John
Brown på Hellerupgård, der ville sikre sig også denne ejendom,
og han fik den for 350 rdl. Gårdens bygninger og plads inde i
byen beholdt Morten Olsen selv.
På Maglegård opførte John Brown en smuk og komfortabel
hovedbygning, der eksisterede til omkring i860. Men da 1700tallets langvarige krigsperiode ophørte med afslutningen på den
71

nordamerikanske frihedskrig i 1783, reagerede verdensmarke
det med dalende konjunkturer, og heroverfor havde Brown ikke
i tide sikret sig. Hans firma trådte 1788 i likvidation, og hans
mange ejendomme kom under hammeren. Den 27. maj holdtes
den fjerde og sidste auktion over Browns tre ejendomme Trane
gård, Maglegård og det nærliggende lyststed Getreuensand, og
her blev kammerherre Giedde som værge for hans datter frøken
Louise Elisabeth Brown og på hendes vegne højestbydende med
9.604 rdl. John Brown kunne således fremdeles bo på Magle
gård, også efter at frøken Louise Elisabeth i juli 1799 solgte
Maglegård og Tranegård til sin svoger, ridejunker og premier
løjtnant i Den kongelige Livgarde til Hest greve Gustav Hoick
Winterfeldt, idet hun i skødet på Maglegård lod indføre den
bestemmelse, „at der til Brug for min Fader General Krigscommissair John Brown forbeholdes og ham overlades for hans
Livstid, de 3 Værelser i underste Etage, som han i mange Aar
har haft i Brug, samt underholdes for ham hans tvende ChaiseHeste, uden derfor at erlægge nogen Betaling” 3
Det var dog ikke Hoick Winterfeldts hensigt selv at beholde
disse ejendomme. Han opdelte dem i 8 parceller, af hvilke de
7 bortsolgtes ved auktion på Maglegård den 6. maj 1800. Selv
om ejeren selv beholdt Maglegårds bygninger med ca. 3872 tdr.
land, synes auktionens samlede udbytte på 4.876 rdl. temmelig
kummerligt. Maglegårdens strandmark blev tilstået traktør
Smidt på Constantia for 526 rdl., medens dens to andre parcel
ler købtes af kaptajn Jens Lind fra Christianshavn.3 Af disse
parceller oprettede Lind en avlsgård, om hvis skæbne senere skal
fortælles.
Den gamle Brown forblev på Maglegård til sine dages ende.
Han havde her et stort og prægtigt bibliotek, og han spadserede
daglig i de skønne alléer i ejendommens park; efter hustruens
død i 1798 støttede han sig på disse ture til tjeneren John Dyssel. Han døde den 16. januar 1803 og blev ligesom hustruen bi
sat i det Appleby’ske kapel under Frederiks tyske kirke på
Christianshavn, den nuværende Christianskirke.4 Svigersønnen
beholdt ejendommen indtil 1811, da den solgtes til havnekap72

tajn og lodsoldermand Erich Eskildsen, som derpå var Maglegårds ejer til 1856.
Dødsboet efter Erich Eskildsen gav juleaften 1856 skøde på
Maglegård til kammerherre, baron F. C. Holsten-Lehn-Charisius. Han lod omkring i860 den gamle hovedbygning nedrive og
med F. Meldahl som arkitekt en ny opføre på samme sted.
Fra 1889-95 ejedes Maglegård af A. F. Ibsen; sidstnævnte
år købtes den med udstykning for øje af tømrermester S. M.
Grumstrup og murermester M. Langberg. På arealerne øst for
Strandvejen anlagdes vejene Annasvej, Bengtasvej, Sigridsvej
og den tværgående Edleve j, og det første hus, der opførtes på
Bengtasvej, var den villa, i hvilken tømrermester Grums trup
boede til sin død i 1943.
Hovedbygningen med parken købtes 1903 af grosserer P.
Karberg, der lod en ombygning foretage, således at huset blev en
etage højere.

15. Taffelbay og Blidah.
Det er tidligere nævnt, at kaptajn Jens Lind på Hoick Winterfeldts auktion i året 1800 købte to parceller af Maglegår
dens jorder. Han oprettede deraf en avlsgård, som han kaldte
Lindslyst, og da han i 1809 tilkøbte en tredie parcel, var han
ejer af omkring 55 tdr. land. Året efter solgte han sin ejendom
dl Thomas Ter Borch, der kaldte den Taffelbay, et navn, der
var hentet fra de egne i Sydafrika, hvor tidens kina- og indienfarere jævnlig gjorde ophold.
Taffelbay var i årene omkring statsbankerotten hyppigt i
handelen. Fra 1813-14 tilhørte den Cecilius de Rosenørn og
derefter til 1817 Jens Peter Bøtger. Under de tre følgende ejere
faldt ejendommens egentlige glansperiode. Den første af disse
var købmand Alexander Watt med datteren Hanne., senere gift
Withusen, et navn, der gennem generationer havde tilknytning
til lystejendommene her syd for Charlottenlund skov. Den føl
gende ejer, kaptajn i søetaten C. H. L. Donner, der sad inde
med Taffelbay i årene 1828-40, gjorde sig få år senere sørgelig
kendt ved at deltage i det slesvigholstenske oprør.
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Kgl. fuldmægtig Georg Frederik Lindorff, der havde købt
Taffelbay af Donner, boede i en årrække her med sin hustru
Louise Amalie, f. Brummer. Der knyttede sig til deres ægte
skab en bortførelseshistorie af det rette romantiske snit, idet
Louise Amalies fader ikke ville give sit minde til giftermålet.
Lindorff lejede da en postvogn, der tidligt om morgenen den
3. november 1821 i flyvende fart førte de unge elskende ad
Kongevejen mod Hillerød. Men fader Brummer opdagede flug
ten og satte efter dem. Han nåede dem ved døren til Slotskir
ken, da de kom ud som ægtefolk, og tøvede da ikke med at give
sin faderlige velsignelse.1
Lindorf blev hurtigt en anset mand på egnen, og da det før
ste sogneforstanderskab i 1842 trådte sammen, valgtes han til
dets formand. Det første møde i denne forsamling fandt sted
på Taffelbay den 11. februar 1842. (I, 151).
Taffelbay, der var opført af træ, var kendt som en smuk ej
endom med en stor park, i hvilken der fandtes et „åløb”, som
senere er tilkastet.
Endnu i Lindorffs ejertid frasolgtes ud imod Strandvejen
nogle enkelte parceller, således i 1846 nord for hovedbygnin
gen „Lille Taffelbay” og „Blidah”. I 1849 skilte Lindorff sig
ved resten af ejendommen, der blev overtaget af Georg Chr.
Ihle. To år senere erhvervedes den på auktion af Andreas Hiorth
Petersen, der i 1852 skilte hovedbygningen og parken fra går
dens øvrige jorder, som blev solgt til hyrekusk Hans Jensen.
Syd for hovedbygningen udskiltes parceller til „Rigihus” på
hjørnet af „kirkevejen”, den nuværende Tranegårdsvej, villa „No
stra” og „Store Taffelbay”. Om et par af disse ejendomme skal
senere nogle enkeltheder meddeles.
Taffelbay ejedes fra 1857 af papirhandler Sally Friedlænder,
der i 1870 solgte ejendommen til tidligere minister, konferens
råd dr. phil. C. N. David. Ved denne tid trak David sig ud af
sin politiske virksomhed og tilbragte nu sine fire sidste leveår
på ejendommen ved Strandvejen. Hans Enke solgte Taffelbay
til Constantias hidtidige ejer, restauratør Christen Nielsen. Ef
ter at både denne og hans hustru var døde, overgik ejendommen
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til deres arvinger, blandt hvilke var landinspektør Chr. Fr. Vilh.
Boock, der fra 1896 blev eneejer. I 1903 købtes Taffelbay af
grosserer P. Karberg, der samme år erhvervede ejendommen
Lille Taffelbay, og som tillige var ejer af Maglegård (s. 73).
Denne ejendomsrække blev i 1933 af enkefru Karbergs
dødsbo tilskødet A/S „Øreparken”, der lod bygningerne nedrive
med anlæg af parkbebyggelse for øje.

Blidah. Radering af H. G. F. Holm 1852 (Københavns bymuseum).

Bygningerne til Taffelbays avlsgård var opført ud imod Tra
negårdsvej. Denne ejendom købtes i 1873
handelsgartner
Poul Chr. Hansen, der i halvfemserne foretog udstykninger
langs Almevej og Cottagevej og umiddelbart efter århundred
skiftet langs Phistersvej, Hultmannsvej, Mantziusvej, Stigårds
vej og Wiehesvej.
På den 1V2 tdr. land store parcel af Taffelbay, der i 1846
købtes af generalkonsul, grosserer Heinrich Lorenz Frølich,
opførtes en grundmuret, 13 fag lang hovedbygning med gen
nemgående kvist. Huset var stråtækt med undtagelse af kvisten,
der havde skifertag. Det var en meget rummelig og overmåde
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solidt bygget ejendom med kælder under hele huset, 5 værelser
og køkken i stueetagen samt 5 værelser og 4 pulterkamre i
kvistetagen.3 Ejendommens navn „Blidah” var hentet fra en
algiersk oase, der havde været meget omtalt i forbindelse med
franskmændenes kampe med de indfødte.
Frølichs enke solgte i 1873
ca- I5«ooo rdl. Blidah til
overkirurg ved kommunehospitalet Carl David Withusen, hvis
moder var Hanne Watt fra Taffelbay (s. 73). Imidlertid døde

Blidahparken.

Withusen det følgende år, men hans enke, Benedicte Ulfsparre
Treschow, beholdt ejendommen. Hun ægtede i 1878 maleren
Lorenz Frølich, og Blidah benyttedes i en lang årrække som
ægteparrets sommerhjem fra maj til sidst i oktober. Det blev
en tradition, at Frølichs fødselsdag den 25. oktober hvert år
fejredes her.4
I 1880 udførtes en tilbygning, der i stueetagen indeholdt
soveværelser og på første sal et større og et mindre atelier.
Lorenz Frølich døde i 1908. Hans enke blev boende på Bli
dah til sin død i 1917; ejendommen solgtes derpå af hendes
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bo til konsul P. Colding, der lod huset ombygge og forhøje med
en etage.
I 1933 overtog A/S „Øreparken” foruden de tidligere nævnte
ejendomme også Blidah. Selskabets navn ændredes det følgende
år til „Ejendomsselskabet Blidah” A/S. Selskabet påbegyndte i
1934 den storstilede parkbebyggelse „Blidahparken” med i alt
20 husblokke. Alle blokkene ligger i retningen nord-syd og så
ledes forskudt for hinanden, at man fra hvert hus har frit udsyn
mellem to huse i genborækken. Denne placering er muliggjort
ved, at byggeretningen skærer Strandvejen under en skæv vin
kel. Husene er ikke ganske ens, idet 10 forskellige samarbej
dende arkitekter har udarbejdet tegningerne. Den ledende idé
er dog udformet af arkitekterne Edvard Heiberg og professor
Ivar Bentsen. Anlægget er af havearkitekt C. Th. Sørensen ud
formet som en stor, uindhegnet græsplæne, kun delt ved flise
gange. Fra de gamle haver er bevaret så mange træer som mu
ligt.

16. Høeghsminde.
På auktionen over Tranegårdens jorder i 1800 købtes en
parcel på 161/2 tdr. land af den landbrugsinteresserede provst i
Gentofte, Hans Jørgen Christian Høegh, og han oprettede heraf
ejendommen Høeghsminde, hvis bygninger blev opført på hjør
net af Tranegårdsvej og Bernstorffsvej. Da han 5 år senere af
gik ved døden, efterlod han Høeghsminde til sønnen, pastor
Jørgen Høegh, der også blev hans efterfølger i embedet. I
1810 delte Jørgen Høegh ejendommen; halvdelen blev solgt til
danseren Carl Dahlén, resten til højesteretsassessor Hans Ro
senkilde, der i 1827 på ny forenede begge parceller.
Fra 1838 til 1842 tilhørte Høeghsminde kommandør Chri
stian Wulff, fra hvem ejendommen kom til sekretær Georg Fre
derik Lindorff, der tillige ejede Taffelbay. Efter at Lindorff i
1848 havde solgt Høeghsminde, tilhørte ejendommen gennem
den sidste halvdel af 1800-tallet en lang række skiftende ejere,
der hver især kun beholdt den i ganske få år; dog var Høeghs77

minde i perioden 1880-1894 i kaptajn Waldemar Lauritzens
besiddelse.1
I årene umiddelbart før den første verdenskrig blev Høeghsminde for et kortere tidsrum restauration. Sognerådet havde i
1910 anbefalet en ansøgning om beværterbevilling, men der
rejste sig herimod fra kommunens beboere en stærk kritik; et
livligt protestmøde udtalte sig imod restaurationen, og en pro-

Høeghsminde 1857. Maleri af Emil Orth. (Øregård Museum).

testadresse fik ca. 2.800 underskrifter. Der blev derpå i januar
1911 foretaget kommuneafstemning om sagen, men der blev
ved denne kun afgivet 1.291 stemmer mod og 506 for bevillin
gen, og sognerådet mente nu at turde skønne, at interessen
blandt adressens underskrivere var blevet så stærkt afkølet, at
den oprindelige beslutning burde fastholdes.3 Restaurationen
opnåede kun ringe yndest hos publikum, og dens levetid blev
derfor kortvarig.
Omkring århundredskiftet var der losseplads på et areal af
Høeghsmindes jorder. Der klagedes af mange over stanken der
fra, og det hed sig, at man, når vinden var vestlig, ikke kunne
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arbejde i gartneriet på Taffelbays avlsgård uden at blive syg
af den fæle atmosfære. Lossepladsen blev nedlagt i 1906.
Udstykningen af Høeghsmindes jorder til villagrunde be
gyndte omkring Charlottenlundvej og i 1913 ved den sydlige
del af Ingeborgvej, medens bebyggelsen langs „fugle ve jene”
først fandt sted i årene efter den første verdenskrig.
Medens ladebygningerne til Høeghsminde forlængst var for
svundne, stod hovedbygningen til 1935, da den måtte vige plad
sen for en moderne parkbebyggelse, Høeghsmindeparken. Som
en sidste rest af de gamle bygninger står dog endnu et mindre
udhus, i hvilket „Bernstorffsvejens Bil A/S” har til huse.

17. Maglemosen.
Hvor den gamle Maglemose i fordums tid bredte sine side
kær, har moderne tider fundet plads til en række anlæg af tek
nisk og kulturel art, og længst mod nord, på bakkehældet ned
mod mosens flade, løfter sig sognets kirke.
Det var på dette sted på Taffelbays grund, man i slutningen
af forrige århundrede fandt så rigeligt vandførende lag, at man
her anlagde kommunens første vandværk (1,231).
Den stærke vækst i villakvartererne på Øregårds og Taffel
bays jorder medførte i 1909 en deling af Hellerup skoledistrikt
og opførelsen af en ny skole for dettes nordlige del. På arealerne
ved Mantziusvej lige over for vandværket byggedes Maglegårdsskolen, opført i pavillonstil og tegnet af bygningsinspektør
A. Thejll.
Man havde til brug for skolen projekteret en mindre fodbold
bane øst for legepladsen. Men da Hellerup Idræts Klub havde
måttet forlade sin hidtidige bane i Onsgårdens strandmark (s.
30)^ besluttede Gentofte sogneråd i juli 1912 for at afhjælpe
trangen til idrætsanlæg for kommunens ungdom at anlægge en
sportspark med fodboldbane, pavillon og tennisbaner i terrænet
ved Maglegårdsskolen. Planen blev til en begyndelse modtaget
med megen skepsis, ikke mindst blandt sportens udøvere, der
ikke kunne indse, hvorledes dette moseareal, der var gennem79

skåret af grøfter, og som ved forårstide strålede i alle engflo
raens glade farver, nogensinde skulle kunne blive anvendeligt
som sportsgrund. Så meget større var glæden, da man i foråret
1915 kunne tage det nye anlæg i besiddelse. Nord for Phistersvej lå nu den herligste grønsvær, en bane, der var bedre end
selve Idrætsparkens i København, og på den anden side af vejen
mødte øjet 8 tennisbaner og en grundmuret pavillon, der foruden

Kommunens materialeplads ved Phistersvej.

omklædningsrum med brusebade indeholdt dagligstue, bestyrel
sesværelse og materialrum. Søndag den 22. juni 1915 fandt ind
vielsen sted både af tennisbaner og fodboldplads.1
I slutningen af 1920-erne gennemførte Hellerup Idræts Klub
med kommunal garanti købet af arealerne nord for Maglemosevej, og her blev efter Kildeskovsrendens rørlægning (I, 241)
anlagt yderligere 2 fodboldbaner. Senere har kommunen af klub
ben købt det pågældende areal.2
Som kronen på værket i disse store idrætsanlæg gennem
førtes i årene 1933-36 anlægget af Hellerup Idræts Klubs store
tennishal tillige med en række udendørs baner på et areal mel80

lem Hartmannsvej og Kystbanen. Som den drivende kraft i
dette store foretagende stod klubbens daværende formand, gros
serer Knud E. Hoeck, der gennem mange år med aldrig svig
tende ildhu havde viet tid og kræfter til arbejdet for klubbens
trivsel.3
Da vanskelighederne under den første verdenskrig havde
nødvendiggjort oprettelsen af en kommunal kørselsafdeling, fik

Messiaskirken.

denne til huse på en plads ved Phistersvej. Efter afdelingens
afvikling anvendes stedet fremdeles som kommunens materialplads. De nuværende bygninger, der er opført efter projekt af
arkitekt, professor Edvard Thomsen, indeholder værksteder, ga
rager og depoter samt kontorer og funktionærboliger.
Ved kgl. resolution udskiltes fra i. juli 1918 Maglegårds sogn
af Hellerup kirkesogn. Ligesom i sin tid, da Hellerup sogn ud
skiltes af Gentofte, havde man fra privat side påbegyndt arbej
det med tilvejebringelsen af midler til opførelse af en ny kirke
i det stærkt voksende sogn. De drivende kræfter i disse bestræ
belser var professor C. V. Prytz og Hellerup kirkes residerende
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kapellan, pastor Erik Thaning. Medens sognet endnu kun var et
„nordre distrikt” af Hellerup kirkesogn, blev der holdt guds
tjenester i Maglegårdsskolens tegnesal; senere benyttedes som
midlertidig kirkebygning det i 1916-17 opførte menighedshus.
Den endelige kirke, der fik navnet Messiaskirken, indviedes den
17. oktober 1926. Både kirke og menighedshus er opført efter
tegninger af arkitekt Carl Schiøtz.4
Medens præsteboligen ligger på Maglegårdens grund, er
kirken og menighedshuset opført på Bregnegårdens jorder.
Kirkens første sognepræst var pastor Erik Thaning. Han
efterfulgtes ved sin afgang i 1939 af sognepræst, dr. theol.
L. P. Fabricius.
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Charlottenlund
18* Maltegàrd.
e 741/2 tdr. land, der tilfaldt Mal tegården, omfattede de

D

østlige dele af Barnholmsstumperne og Tagemosen, hele
Maltesageren med Hundesnarrene og endelig Ellevadsstykkeme
længst mod nord ind imod Bernstorff hovmarker. I det sydøst
lige hjørne af jorderne lå Maltes kær, der blev bestemmende for
gårdens navn.
Maltegården kom ved lodtrækningen til Rasmus Pedersen,
der ved denne tid var 45 år og endnu i ungkarlestand, men
der skulle dog ikke gå lang tid, før Rasmus Pedersen „foran
drede sig”, idet han i oktober 1767 giftede sig med den 23årige Sophie Jensdatter. I efteråret 1770 solgte han sin gamle
gårdgrund inde i byen til kromanden, og han flyttede derpå alt,
hvad flyttes kunne, ud på gårdens nye plads ved Bernstorffsvejen. Således bestemmes det i skødet om afhændelsen: „— dog
paa det Vilkaar, at den paa Grunden forefindende gi. Bygning
med Træerne i Haugen ere dette Kiøb aldeles uvedkommende,
men tilhører mig, som ieg med allerførste Leylighed skal bringe
af Pladsen til min egen Tieneste —”.x
Ved Rasmus Pedersens død i 1783 var hans søn Peder Ras
mussen kun 15 år, og han var derefter under formynderskab af
Peder Knudsen på Bregnegård, indtil han ved sit 20. år selv
overtog gårdens drift. Året efter giftede han sig med den 18årige Christence Olsdatter fra Dyssegården.2
Efter Peder Rasmussen kom fra 1832 en ny Rasmus Pedersen.
Han var sogneforstander i en valgperiode i 1840-erne. I hans
ejertid — i februar 1844 — brændte Maltegården første gang.
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Hans søn Anders Christian Rasmussen, der var gift med Marie
Oline Hansen fra Bregnegård, overtog gården i 1870. A. C. Ras
mussen var en særdeles velbegavet mand, der på flere felter tog
del i det offentlige liv. Han var således sognerådsmedlem fra
fra 1877-1891, medstifter af Gjentofte Sogns Husflidsforening
og i 1874 af Gjentofte Sogns Fortsættelsesskole, der senere blev
det grundlag, hvorpå Teknisk Skole byggede videre.
Maltegården blev i A. C. Rasmussens tid drevet med en be-
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sætning på en snes køer og 8-10 heste. Som medhjælpere var der
på gården 4 karle, en røgter og 2 piger, og i høsttiden kom end
videre 2-3 daglejere med deres koner.3 Egnens første damp
tærskeværk, der bar det stolte navn „J. H. E. Bernstorff”, fandt
sin start på Maltegården den 25. august 1874.4
Kong Christian IX kom ofte på sine spadsereture forbi Malte
gården, og da han et efterår sammen med kong Georg af Græ
kenland passerede gårdens marker, netop som pløjningen var i
gang, fik han lyst til at forsøge sig i denne kunst. Kongen sty
rede ploven, medens den 12-årige Ludvig Andresen, der senere
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blev læge i Charlottenlund, kørte hestene. Forsøget faldt ud til
alles tilfredshed.5
Fra 1878 udlejede A. C. Rasmussen stuehuset på Maltegården
til grosserer P. Andresen, medens han selv med sin kone boede
i en lejlighed, der var indrettet i den vestlige længe. Der var i
anledning af udlejningen foretaget en ombygning af stuehuset,
hvis stråtag var blevet erstattet med tag af imprægneret svensk
spån. Samtidig blev haven udvidet; de store birketræer, der
endnu står på plænen foran’ Gentofte rådhus, skriver sig fra
denne tid.

A. C. Rasmussen var en stor selskabsmand, og der udfoldedes
i hans tid megen gæstfrihed på Maltegården; næsten hver søndag
var der gæster fra en eller flere af sognets andre gårde.
I 1890 solgte A. C. Rasmussen Maltegården til slagtermester
Jacobsen-Ellegaard, og denne igen til grosserer L. E. Bruun i
1896. Omkring århundredskiftet begyndte derpå udstykningen af
gårdens jorder. Da kommunens første rådhus i 1903 var opført
på hjørnet af L. E. Bruuns vej og den forlængede Godthåbsvej,
der en halv snes år senere naturligt skiftede navn til Rådhusvej,
begyndte bebyggelsen langs disse veje og på villavejene nord
for L. E. Bruuns vej at tage fart. Derpå fulgte fra 1912 udstyk
ningen omkring Eivindsvej og Ellinorsvej ; samtidig kom vest for
Bernstorffsvej bebyggelsen i gang ved Emmasvej og Jacobsvej,
den senere Adolphsvej.
Efter grosserer L. E. Bruuns død i 1923 overgik de reste
rende dele af Maltegårdens jorder til A/S „Maltegårdens Villa
kvarter”, der fortsatte udstykningen langs Tonysvej, Ingersvej og
den nordlige del af Ingeborgvej. Tagemosens arealer nord for
Maltegårdsvej var efterhånden opfyldt og udstykkedes til villa
grunde i løbet af 1930-erne.
Da kommunalbestyrelsen omkring 1930 skulle træffe beslut
ning om beliggenheden af kommunens nye rådhus, faldt valget
på Maltegårdens grund, og i 1931 købte Gentofte Kommune
gårdens bygninger med haven og.de nærmest omliggende area
ler. I foråret 1933 nedbrændte udhusene og stuelængens tag;
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resten blev nedrevet, da opførelsen af rådhuset påbegyndtes i
1934.
Kommunens to rådhuse, først det gamle af 1903 og derpå det
nye fra 1936, kom således begge til at ligge på Maltegårdens
jorder (I, 255).

19. Bregnegård.
Som den yders te forpost mod nordøst på Gentofte byjord lå
Bregnegården med sine 611/2 tdr. land helt ude ved Charlotten
lund skov. Med den vestlige halvdel af Fåresagrene, med Maglemoseholmene, Humpe teknoldene og Dyrehavsstykkerne var den
forholdsvis godt aflagt med agerjord; hertil kom helt ned mod
Constantia den nordligste bræmme af Enghaven med Store
Bregneholm, efter hvilken gården fik navn. Gårdens tilkørselsvej
udgik fra Bernstorffsvejen omtrent lige over for Malkegården og
fulgte i alt væsentligt den linie, som nu antydes af Ellinorsvej
vest og Olaf Poulsens vej øst for jernbanen.
I modsætning til nabogårdene mod syd forblev Bregnegården
længe i drift som en almindelig landbrugsejendom og i samme
slægts eje; først henimod dette århundredes begyndelse blev ud
stykningen aktuel på gårdens jorder.
Knud Pedersen var, da han ved lodtrækningen i 1766 blev
ejer af Bregnegården, en mand på omtrent et halvt hundrede år.
Med sin kone Anne Nielsdatter havde han en datter og to sønner ;
datteren blev gift på Dyssegården, og i 1775 afstod Knud Pe
dersen den halve Bregnegård til sin yngste søn, Niels Knudsen.
Men da denne senere gennem ægteskab blev ejer af Møllegården
i Emdrup, skødede han i 1784 sin halve gård tilbage til faderen,
der samme dag overdrog hele Bregnegården til sin ældste søn,
Peder Knudsen, og derpå, da alle børnene var vel forsørget, gik
på aftægt.
På Bregnegården blev tredie pinsedag 1783 ved tørvegrav ning i gårdens mose fremdraget et møntfund, der indeholdt i alt
309 sølvmønter. Blandt disse var der een dukat, nogle enkelte
specier og kroner samt en del tomarks- og markstykker, medens
resten var småmønt. Det var i særdeleshed mønter fra Christian
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iV’s tid, der var repræsenteret, og her har man altså virkelig
stået over for en „skjult skat”, der sandsynligvis er gemt under
svenskekrigene i 1600-tallet.1
Peder Knudsen døde i 1795 og efterlod enken Else Hansdat
ter med 3 sønner og 2 døtre. Men allerede samme år indgik
hun nyt ægteskab med sin afdøde mands søstersøn, Anders Olsen
fra Dyssegård, og da Else Hansdatter døde 3 år senere, var det
kun rimeligt, at Anders Olsen tog sig en ny kone, Kirsten Chri-
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stensdatter Becker fra Gentofte. Efter knap io års ægteskab døde
Anders Olsen, og nu var det konens tur til at tage en ny mand
på gården. Det blev den 21-årige gårdmandssøn Hans Andersen
fra Lyngby. Disse to ægtefæller viste sig så livskraftige, at de
begge opnåede en alder af over 80 år, og deres ægteskab blev
således det sidste i den række af „kædeægteskaber”, der gen
nem det meste af et århundrede på Bregnegården omfattede 3
rnænd og 2 kvinder.
Det var på egnen almindelig praksis, at hvis manden var den
overlevende, men giftede sig igen, skulle et af hans børn af første
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ægteskab overtage garden, medens det derimod, om konen var
den længstlevende, men indgik nyt ægteskab, blev hendes børn
af sidste ægteskab, der betragtedes som de nærmeste arvinger til
ejendommen.2 Herefter måtte det blive Hans Andersens og Kir
sten Beckers eneste overlevende søn, Hans Hansen, der skulle
overtage fødegården, hvilket skete, da forældrene i 1854 gik på
aftægt.
Hans Hansen havde i 1848 ved sit giftermål med Ane Marie
Olsdatter fra Dyssegården føjet et nyt bånd til den gamle for
bindelse mellem de to gårde. Ligesom faderen indvalgtes han i
Gentofte sognefors tanderskab og sad først fra 1856-59 og senere
fra 1865-70 som medlem af denne forsamling.
Ingen af hans børn kom til at overtage fødegården. To sømier
var døde i en ung alder, og døtrene sad velforsørgede andre
steder. Da gården Kristihimmelfartsdag den 15. maj 1890 — i
følge traditionen efter antændelse af en gnist fra toget3 — ram
tes af en brandkatastrofe, hvorved hele dens hestebesætning om
kom i flammerne, solgte Hans Hansen sin ejendom til købmand
R. V. Rasmussen, der i løbet af de to følgende tiår udparcellerede jorderne. Endnu før århundredskiftet var i hovedtrækkene
de nuværende veje over gårdens arealer udlagt, medens den be
gyndende bebyggelse dog foreløbig holdt sig langs Viggo Ro
thes vej. Først i årene lige før den første verdenskrig begyndte
der at komme nogen gang i bebyggelsen langs de øvrige veje,
medens dog grundene ved Einar Holbølls vej, Olaf Poulsens vej
og Julie Sødrings vej måtte vente til slutningen af 1920-erne. I
løbet af 1930-ernes første halvdel var kvarteret i det væsentlige
udbygget.

20. Constantia.
Ved Strandvejen, umiddelbart syd for Charlottenlund skov,
fik den københavnske tømmerhandler Niels Aagesen i 1753
fæste på et jordstykke, på hvilket han ville opføre en fabrik. Om
denne findes dog ingen overlevering, men han rejste på grunden
en bygning, som han kaldte Constantia. Aagesen havde i sin
ungdom som skibstømrer på afrikafareren „Constantia” faret til
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byen af samme navn i Kaplandet. I navnet på sin nyerhvervede
ejendom mindedes han nu sine fordums afrikafarter.
Niels Aagesen døde i begyndelsen af 1761, og hans enke
solgte Constantia til Lars Sørensen Suhm, der var skibstømrer
på Holmen. Suhm fik den 28. august 1761 udfærdiget traktør
bevilling, og gården blev istandsat og udvidet med stald og
vognskur. De fornødne midler havde Suhm tilvejebragt ved lån
hos universitetsprofessor, dr. theol. Peder Rosenstand-Goiske,
og da han ikke kunne klare sine forpligtelser, lod professoren
i juli 1765 Constantia sætte til auktion. Samme skæbne led i lø
bet af kort tid efterfølgeren Oluf Madsen Riis, og i februar
1766 kom Constantia atter under hammeren. Rosenstand-Goiske
havde imidlertid gennem rentekammeret opnået, at traktørbevil
lingen i stedet for at være givet til personen nu blev knyttet
ejendommen, som derved blev mere værd i handel og vandel.
Den velhavende tobakshandler Peter Vanino, der var af schwei
zisk oprindelse, blev nu stedets ejer; han ansatte den franske am
bassadørs „stegemester” Germain Charles Maton som bestyrer,
og det lykkedes hurtigt denne at skabe stedet et renommé. Selv
klarede han sig så godt, at han i 1769 kunne blive Con'stantias
ejer.
Stedet var i hans tid stærkt søgt af fornemme herskaber,
der her holdt store fester. Da Frederik V’s rytterstatue i 1771
var rejst på Amalienborg plads, fejredes kunstværkets skaber,
billedhuggeren Jacques Saly ved en fest på Constantia.
Efter Matons død i 1787 blev skibsbygmester Christian Ja
cobsen Schmidt ejer af Constantia, som han udvidede ved køb
af jordstykker fra Maglegård og Bregnegård, således at han
kunne drive både landbrug og gæstgiveri.
Efter at kgl. solodanser Lars Poulsen i 1808 var blevet
stedets ejer, ophørte for en tid traktørvirksomheden. Kun i godt
to år sad han inde med Constantia; i 1811 solgte han ejendom
men til en mand ved navn Ole Sørensen, der allerede i 1812
afhændede den til Gottlieb H. Møller. Atter i 1816 skiftede
Constantia ejer og overgik til kammerherre Roger Ferral, og 5
år senere blev stedet overtaget af sognepræsten ved St. Petri
7
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kirke, dr. theol & phil. A. H. M. Kochen, der af biskop Münter
karakteriseredes som „en hovmodig og stridbar Mand, fuld af
Foragt for de Danske”. Efter at han i 1824 var blevet ictømt
en bøde på 200 rdl. for udstedelse af urigtige attester, forlod
han landet, og i 1825 blev Constantia solgt til billardholder
Erik Andersen Pandrup, der genoprettede traktørvirksomheden,
og i de følgende tider formede Constantias skæbne sig efter
roligere linier.
Ved Constantia som ved mange andre traktørsteder kunne
gæsterne ved deres ankomst møde „børstedrengene”, der stod
parat til at befri deres klæder og sko for noget af vejens støv;
betalingen var een skilling. Men denne virksomhed krævede po
litiets tilladelse, og børstedrengene — der kunne være både helog halvvoksne — var derfor udstyret med et blikskilt, der do
kumenterede deres adkomst til næringen.
Mange borgerlige københavnerfamilier slog sig om sønda
gen med deres madkurve ned i Constantias lukkede lysthuse
og fik „vand på maskine” og de øvrige fornødne drikkevarer
fra restaurationen.
Constantias næste ejer var Christian Gøtsche, der i 1835
købte ejendommen af Pandrup. Selv om Gøtsche, der havde
været fuldmægtig på en papirfabrik, ikke var oplært i restau
rationsfaget, havde han en naturlig evne til at omgås gæsterne,
og da hans kone var lige så ferm i sin ledelse af køkkenet, gik
forretningen fremdeles udmærket.
Ægteparret Gøtsche havde adopteret en lille pige, der, da
hun blev voksen, forlovede sig med restauratør Christian Niel
sen på Marianelund kro. Da Gøtsche i 1853 trak sig tilbage,
rykkede datteren og svigersønnen ind på Constantia som værts
folk. De tyve år, de residerede der, blev stedets hidtil glorværdigste periode. Kammerherre Berling gæstede af og til restau
rationen sammen med Louise Rasmussen, den senere grevinde
Danner; også Frederik VII kom der i jomfru Rasmussens sel
skab.
Mange københavnere blev stamgæster på Constantia i Niel
sens tid. Hver søndag kom etatsråd Thiele fra Nationalbanken
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og kammerråd, politifuldmægtig August Rist. Den højt beda
gede glashandler Ronge fra Østergade kom ligeledes, spurgte,
om „drengene” — hans to mere end 70-årige sønner — havde
været der, tog en krydder op af lommen og fik dertil et glas
vand, og efter denne udskejelse lagde han atter vejen mod Kø
benhavn.
Hver sommer slog skuespillerparret Johannes og Johanne
Liebe sig ned på Constantia. De var begge unge og livlige men-
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nesker, han født i 1823 og hun i 1831, og de så gerne kamme
raterne fra København om sig på søndagene. Blandt de mest tro
faste i denne gæsteskare var F. L. Høedt og Fritz Hultmann,
kammersanger Christian Hansen, operasangerinden Anna Levinsohn og den purunge skuespillerinde Camilla Lerche.
På hverdagene gav Liebe sig jævnlig af med at hjælpe re
stauratør Nielsens tre døtre med lektierne. Disse tre ualmin
delig nydelige unge piger var kendt i omegnen som „Constansermandens dø tre” eller under den endnu fornemmere beteg
nelse „Prinsesserne af Strandvejen”. Når Christian IX besøgte
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hoffet på Charlottenlund, passiarede han ofte med restauratø
rens unge dø tre, og kom kongen kør ende forbi og lagde mærke
til, at hans tre små veninder var i farvandet, gav lian kusken
ordre til at sagtne farten, så pigebørnene kunne nå at komme
ud og aflevere deres hilsen.
Regimentet i det Nielsen’ske hjem var af den gamle skole.
Både ægteparrets døtre og de tjenende ånder blev holdt strengt
i ørerne. Ingen af opvartningspigerne beholdt selv deres drikke
penge; alt blev afleveret til madmoderen, der opbevarede pen
gene og een gang om året købte klæder til pigerne derfor. En
af Nielsens kokkepiger, Emma Klingsey, også lydende navnet
„Lolle”, var berømt for sin usædvanlige dygtighed i køkkenet.
Det var til hende, Christian Winther skrev de ofte citerede linier,
da hun bad om hans portræt:

„Her er, hvad De har villet:
min Haandskrift og mit Billed.”1
I 1874 solgte Nielsen Constantia til Christian Hansen, den
senere kammerråd, der lod foretage ombygninger og udvidelser,
men da han få år efter overtog restaurationen på Skydebanen,
bortforpagtede han 1880 Constantia til Fr. Wilhelmsen. I 37
år, først i 10 år som forpagter og derefter fra 1890 som ejer,
sad Wilmhelmsen som leder af den traditionsrige restauration.
Også i denne periode havde stedet sine stamgæster og faste
sommergæster. Blandt disse var kammerherre Tobiesen, kendt
som „manden med jernmaven”, og professor Julius Petersen,
der hver sommer efter eksamensterminen drog ind på Constan
tia for i uforstyrret ro at kunne læse „Den sidste mohikaner”.
Wilhelmsen havde straks efter sit køb af ejendommen fore
taget nye udvidelser, således at Constantia rådede over selskabs
lokaler, der kunne rumme større fester. I det stærkt voksende
kvarter var der efterhånden brug for et etablissement af denne
art, og Wilhelmsen forstod ved sin solide betjening og sine til
forladelige priser at knytte det lokale publikum til sin restaura
tion. Hellerup Borgerlige Forening fandt hurtigt vejen dertil,
og at „Constantia-Klubben” her skulle have sit tilholdssted, lå
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alene i navnet. Sidstnævnte sammenslutning var en selskabelig
forening, som året rundt afholdt en ugentlig sammenkomst, hvor
medlemmerne især dyrkede Fhombrespillet. For Akademisk Skyt
tekorps blev Constantia samlingsstedet, når korpset hvert år
efter endt præsentation foretog præmieuddeling og udnævnelser.
Wilhelmsen gav de unge akademikere en bred margin og mødte
ikke med regning på glas eller stole, der havde lidt molest un
der punchesoldet ; kun en enkelt gang, da en sneboldkamp havde
haft lidt for mærkbare følger for etablissementets ruder, måtte
han forlange at blive holdt skadesløs.2
Ripley var et traktørsted uden for London, hvor storbyens
cykelklubber satte deres medlemmer stævne hver søndag for
middag. Ved nytår 1891 forsøgte bestyrelsen for Dansk Bicykle
Club at gøre Constantia til et dansk Ripley; også klubben „Cykli
sten” sluttede sig til. Der var på Constantia sørget for et opvar
met lokale med klaver, og cyklistblade fra ind- og udland var
fremlagt. På grund af ugunstige vejrforhold lykkedes det først
den 8. februar at gennemføre Ripleystævnet, men det blev en
succes, og flere fulgte efter.3 Det var Dansk Bicykle Clubs for
mand, overretsprokurator Nissen, der som gammel student var
godt kendt med Constantia og gjorde det til et tilholdssted for
cyklesportens udøvere lige fra cykelbanens anlæg i 1888. Ar
efter år arrangerede Wilhelmsen de festligheder, der knyttede
sig til uddelingen af Grand prix.4
I 1916 solgte Fr. Wilhelmsen, der var blevet kammerråd,
Constantia til grosserer Aage Løwener, som i spidsen for et
konsortium havde planer om ejendommens udstykning til villa
grunde. Disse projekter kom dog ikke straks til udførelse, og
restaurationen på Constantia udlejedes i den følgende tid, først
i to år til Axel Thulin og derefter til Axel Nielsen, der tillige
drev cykelbanens restauration. Efter at skibsreder A. P. Møller
i årene 1930-32 havde stået som ejendommens indehaver, blev
den i sidstnævnte år overtaget af „Ejendomsaktieselskabet
Constantia”. Udstykningen bragtes derpå til udførelse. På grunde
langs de nordlige dele af Maglevænget og Esperance allé op
førtes en rækkehusbebyggelse, medens det gamle Constantias
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efterhånden meget forfaldne bygninger blev nedrevet. Hvor de
havde ligget, opførtes en stor, trefløjet beboelsesbygning med
9 opgange.
På Constantias strandmark lå fra tiden omkring 1850 helt ude
ved kysten en villa, i hvilken billedhuggeren Jens Adolf Jerichau og hans hustru, malerinden Elisabeth Jerichau-Baumann,
havde deres hjem. Ejendommen kaldtes senere „Strandlund”;
den blev i 1905 købt af fabrikant C. Holmblad, der lod den
gamle villa nedrive og opførte det nuværende Strandlund. I
1907, endnu inden villaen var helt færdigbygget, døde Holmblad
efter kort tids sygdom; hans enke beholdt ejendommen indtil
1926, da den erhvervedes af skibsreder A. P. Møller.5
Det nærliggende „Vennerslund” ejedes omkring århundred
skiftet af grosserer Leopold Damm; fra 1906 tilhørte ejendom
men etatsråd H. N. Andersen, der boede her til sin død i de
cember 1937. To år senere blev Vennerslund overtaget af skibs
reder A. P. Møller.

21. Marienlyst og Bonne-Espérance.
Umiddelbart syd for Constantia lå „Enghavehuset”, den
ældste bebyggelse på dette sted. Når det i folkemunde også
kaldtes „Paltmandshuset” og „Klude-Madses hus”, gætter man
på, at der her har boet en mand, der opkøbte klude til papir
fabrikken på Strandmøllen. I sommeren 1754 fik hofmaler og
hofforgylder Christian Peter Getreuer syd for Enghavehuset ud
vist en større parcel, på hvilken han — som det hed sig — ville
opføre en bolig for en slægtning, der var strandrider. Han fik
tillige et stykke af Enghavehusets have, og på det erhvervede
areal lod han bygge to gårde, som han kaldte Treuensand.1
Strandrideren hører man ikke mere til. I den sydligste af
gårdene boede Getreuer selv. Han kaldte den nu Marienlyst ef
ter sin kone Marie, f. Riis, og det blev dette navn, som blev det
officielle, selv om den endnu i slutningen af 1700-tallet kaldtes
både Treuensand og Getreuensand, og selv om gamle folk endnu
omkring år 1900 benyttede formen „Trøsand”. Ved Getreuers
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dødsboauktion i 1781 føjede John Brown denne ejendom til
sine øvrige besiddelser. Efter Browns fallit købtes Marienlyst
af brygger Peter Halkier, der her sammen med Friderich Juul
Dons anlagde en læderfabrik. Denne virksomhed blev imidlertid
nedlagt, og i årene 1804—09 ejedes Marienlyst af kirurgen
Tobias Falkenthal, der havde gjort sig kendt for sin dygtighed
og udholdenhed under slaget på Reden den 2. april 1801. Han
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solgte sin ejendom til Søren Weih, der i 1812 atter afhændede
den til Falk Ahronsson og Levin Bendix v. Halle.
Fra juni 1824 tilhørte Marienlyst grosserer Johan Jacob
Frøhlich, hvis enke i 1859 solgte det til brændevinsbrænder,
kaptajn Jens Cornelius Schioldborg, og i 1871 erhvervedes
ejendommen af oliemøller P. C. Olsen, i hvis slægt den derpå
har været indtil nedrivningen for få år siden.
Den nordligste af Getreuers gårde blev i 1758 solgt til se
nere stiftamtmand over Sjællands stift og amtmand over Ros
kilde amt greve Eggert Christopher Knuth, der tillige, lagde
„Paltmandshuset” ind under ejendommen. Da også han var gift
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med en dame, der hed Marie, f. von Numsen, gentog han på sin
ejendom Getreuers galanteri, således at begge gårdene nu hed
Marienlyst. Denne forvirring ophørte, da major Christian Al
brecht v. Passow, der nylig på vejen hjem fra østen havde pas
seret Det gode håbs forbjerg, i 1762 købte ejendommen og
kaldte den Bonne-Espérance. To år senere afhændede han den
atter; den nye ejer, Levin Abraham, beholdt den kun i et års
tid.
Fra 1765 tilhørte Bonne-Espérance etatsråd Andreas v. Rai
ser, der havde haft en ikke helt almindelig skæbne. Han var af
tysk rigsadelig slægt, født i Göteborg og havde i sin ungdom
gjort officerstjeneste i Sverige. På grund af respektstridighed
havde han måttet forlade landet, og i 1738 indtrådte han som
premierløjtnant i den danske hær. Han ægtede Agathe Rodsteen Urne, enke efter major Børge Walkendorf og ejerinde af
herregården Billeshave ved Strib. I 1752 tog Raiser sin afsked
fra hæren med oberstløjtnants karakter. Han søgte på ny til
knytning til Sverige, solgte Billeshave og købte 1772 Lärkesholm
i Skåne.2 Sine somre tilbragte han fremdeles på Bonne-Espérance, der var et fornemt landsted : teglhængt hovedfløj af
grundmur med to bindingsværks sidefløje; fra den store sal i
hovedfløjens øvre etage var der en prægtig udsigt mod Øre
sund.3 Raiser døde på Bonne-Espérance i 1781.
I 1783 blev ejendommen købt af etatsråd Conrad Hauser,
der her tilbragte sine bitreste år. Som stifter og administrator
af Det Dansk-Vestindiske Handelskompagni havde han formået
at udnytte de højkonjunkturer, der under den nordamerikanske
frihedskrig var skabt for oversøisk handel, og ledet en sand
guldstrøm i aktionærernes lommer. Men ved krigens ophør i
1783 kom derouten; selskabets aktier blev overtaget af staten,
og man lod Hauser falde. Han forsøgte vel senere igen at gøre
sig gældende, men hans gamle held fulgte ham ikke. BonneEspérance havde han udvidet og forskønnet ved køb af en par
cel af Maglegård og den gamle lindealle på Treuensands grund,
umiddelbart ind til hans egen ejendom. I 1794 solgte han EonneEspérance til en anden handelsmand, den 35-årige grosserer
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Caspar Peter Bügel, der foruden lyststedet ejede en pragtfuldt
udstyret gård ved Frederiksholms kanal, og som ved sin død i
1817 var en af Københavns rigeste privatmænd.
Fra 1820-30 ejedes Bonne-Espérance af oberstløjtnant Caspar
v. Kochen, en broder til dr. A. H. M. Kochen på Constantia. Ej
endommen var derpå i en årrække genstand for hyppige ejer
skifter og blev jævnlig udlejet; således boede landskabsmaleren
Heinrich Buntzen i årene omkring 1840 på Bonne-Espérance.
Ved tvangsauktion i 1854 kom ejendommen til skrædder
mester Søren Kiilerich, i hvis slægt det forblev indtil 1892, da
det med udstykning for øje erhvervedes af grosserer H. Cappe
len, der samme år lod bygningerne nedrive. Han døde imidlertid
kort efter, og heller ikke den følgende ejer, herreekviperings
handler Jens Kjeldsen, nåede at gennemføre udstykningen. Først
efter at ejendommen i 1905 var overgået til et aktieselskab,
foretoges udstykning og bebyggelse af grundene langs vejen
Espérance allé.
Gennem den sidste fjerdedel af 1800-tallet var Bonne-Espérance jævnlig udlejet, således i flere år indtil 1883 til etatsråd
August Gamél.

22. Charlottenlund.
Det var Jacob Petersen på Gyldenlund (I, 85), der lærte kø
benhavnerne at tage i skoven, og som udflugtssted vedblev
Charlottenlund gennem lange tider at stå højt i publikums
yndest. Holberg lægger i „Mascarade” Henrik denne replik i
munden: „At rejse til Gyldenlund eller Friederichsdal om som
meren er en meget nobel tidsfordriv —”, medens Jeronimus
knurrer over tidens hang til ødselhed med bemærkningen: „For
nemme folk spadserede til Gyldenlund i gamle dage, men nu
er det en skam at gå til fods uden porten”.
Senere hen i 1700-tallet fik imidlertid stedet et mindre godt
rygte; samtidig kom udflugter til Dyrehaven og Kirsten Piils
kilde stærkt på mode, og Charlottenlund mistede sit publikum
undtagen om eftersommeren i nøddetiden. Efter englændernes
bombardement af København synes der at være indtrådt en ven97

ding. Herom meddeler i slutningen af 1860-erne den højtbedagede professor E. C. Werlauff i sine erindringer: „Men efter
krigen 1807, da Mange af den simplere Borgerstand begyndte
at indskrænke sig, søgte man især om Søndagen til Fods til
Charlottènlund, og uden Tvivl var det fra denne Tid, at der her
anbragtes Telte og indrettedes Beværtningssteder; naar Veiret
om Søndagen var godt, kunde man see Folk i Mængde strøm
me dertil ud af Nørreport, Familier med Barnevogne og Kurve,

Teltene ved Charlottenlund. Maleri af ukendt kunstner. (Øregård Museum).

hvori de havde Fødevarer til Aftensmaaltid. Med Krigens Ophør
1814 synes disse Toure ingensinde at være ophørte, deels paa
Grund af Stedets nærmere Beliggenhed, deels af Vane, og fordi
der nu var bleven aabnet Leilighed til der at erholde Forfrisk
ninger.”1 Måske har også den omstændighed, at Strandvejen nu
stykke for stykke udbedredes (s. 8), bidraget til atter at lede
skovgæsternes strøm til Charlottenlund.
I „Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn” får man i 1810 føl
gende beskrivelse af sommersøndagens folkeliv i Charlotten
lund:
„Da der i Skoven er Leilighed til at faae Mad, Caffe, Thee
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o. s. v. kogt, saa ere de Kjørende gjerne forsynede med store
Madkurve; andre lade den Barnevogn, som de maa befordre et
Par smaae Glutter, tillige tjene til at transportere deres Proviant;
atter andre bruge den simpleste Maade, og bære den enten i
Hænderne eller Lommerne. De Bænke og Borde, hvoraf der dog
ikke findes faa i Skoven, ere snart besatte med større eller
mindre Selskaber; hvem det ikke lykkes at finde en Plads der
ved, leirer sig uden Omstændigheder i Græsset. Paa et Sted
drikkes Caffe, paa et andet Thee; hist holdes et rigeligt Aftensmaaltid, her spises en tarvelig Vesperkost; et Sted er det Viin
og Punsch, et andet 01 eller Brændeviin, et tredie maaskee alle
disse Drikke tilsammen, som opliver Gjæsterne; og for at intet
skal mangle, som kan gjøre Fornøielsen fuldkommen, have nogle
omvandrende Musicantere paataget sig at sørge for de Tilstede
værendes Underholdning. Hist og her høres ogsaa munter Sang.
Ved Solens Nedgang begynde Fodgængerne at sætte sig i Bevæ
gelse hjem ad, og den Deel af Strandveien, som er nærmest ved
Hovedstaden, er opfyldt med en uafseelig Række Folk, som
have nydt Dagens Glæde, og med kjendelig Fornøielse vende
tilbage til deres Boliger.”2
Om beliggenheden af de telte, Werlauff omtaler, har der
hersket nogen tvivl. Det kan imidlertid på grundlag af samtidige
billeder fastslås, at de har haft deres plads i skovens sydøst
lige hjørne, ikke langt fra Constantia.3 Antallet var ikke stort;
det har varieret fra 5 til 8. Det var oprindelig konditor- og be
værtningstelte; senere synes sangerinder at være benyttet som
trækplaster. Teltene i denne kant af skoven' har eksisteret i
hvert fald til 1800-tallets midte. Derpå opstår sangerindeteltene
i skovens vestlige udkant, ved Grøndalssletten, og her florerede
de til henimod 1890. De var ikke særlig velsete af borgerskabet;
på et protestmøde i Jernbanepavillonen vedtog man i juni
1887 enstemmigt at søge dem nedlagt, og et andragende herom
indgik til finansministeriet.4
Ved de oprindelige telte musiceredes gennem en række somre
om søndagen af valdhomisterne fra Sjællandske Jægerkorps.
Men denne tillokkelse afholdt ikke skovgæsterne fra at søge
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bort til skovens fjernere kanter, hvor skovløberhusenes indeha
vere bestræbte sig for at kapre søgning. Bedst kendt er Grøn
dahlshuset, der lå ved Blindeporten, som førte ud til Ordrup
Jagtvej. Det kaldtes derfor oprindelig „Blindeporthuset”, men
fik sit nye navn, efter at Vilhelm Grøndahl, der var søn af en
snedker i Ordrup, fra 1813 var blevet skovløber der. Grøndahlshuset er gået over i litteraturen som skueplads for Johan Lud
vig Heibergs vaudeville „De Uadskillelige”. Det blev senere

Grøndahlshuset 1906. Tegning. (Øregård Museum).

et meget søgt dansested, hvor „5-øresdansen” trådtes livligt
hver søndag og onsdag sommeren igennem. Som „udsmider”
ved dette etablissement havde „Niels Hyldegaard”, en høj og
bredskuldret ordrupper, der til daglig var vognmandskusk i Kø
benhavn, gennem en række sæsoner omkring 1890 erhvervet sig
et navn, der var stærkt respekteret blandt stedets gæster.5
Den offentlige dans ved Grøndahlshuset blev af befolk
ningen efterhånden betragtet med samme uvenlige blikke som
fordum sangerindeteltene. Da det gamle Grøndahlshus i 1915
skulle nedrives for at erstattes med den nuværende bygning,
blev spørgsmålet om dansen bragt frem i Gentofte sogneråd,
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der i 1916 vedtog at søge denne form for forlystelse standset.
Landbrugsministeriet besluttede derpå at udbyde forpagtningen
at stedet således, at offentlig dans ikke tillodes efter 1. april
1917.6
Ved „Alléporten” ud til Jægersborg allé lå et andet skov
løberhus, som mere søgtes af det publikum, der tog ud for at
glæde sig over naturen. Fra en lille høj i husets nærhed havde
man den herligste udsigt mod nord, vest og syd. I 1850-erne

Pavillonen ,,Gyldenlund". Efter akvarel af Harald Kjær. (Privateje).

forsvandt skovløberhuset, og i stedet for opførtes traktørpaviL
Ionen „Gyldenlund” efter tegning af Gotlieb Bindesbøll. Da san
gerindeteltene blev nedlagt, fik restauratør Ole Davidsen på
Gyldenlund tilladelse til at holde „musikalsk aftenunderholdning
med sang”, og her kunne man derpå i en årrække fortsat glæde
sig ved sangerindernes vokale præstationer. Anlægget af via
dukten forårsagede i slutningen af 1920-erne, at pavillonen
måtte fjernes.
Det publikum, der kom ridende eller kørende til skovs,
måtte under en eller anden form have staldplads til hestene. Et
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fåtal kunne vel stalde op på Constantia, men når her var fyldt,
var man prisgivet de drenge, der hver søndag troppede op for
at holde heste. De var ikke alle lige pålidelige, og mangen gang
kunne en rytter opleve, at hans hest havde fået lov at skøtte sig
selv, og måske kunne både hest og dreng være over alle bjerge.
Da fik kavaleriløjtnant Fr. Wiglar, som efter et fald med he
sten var blevet invalid og havde måttet tage sin afsked, i 1823
den idé at oprette en stald ved Charlottenlund for skovgæster
nes heste. Han fik rentekammerets tilladelse til at opføre et træ
skur, og i juni 1828 opnåede han endvidere bevilling til foran
sin stald at opstille borde og bænke og her servere drikkevarer
og kolde retter for skovens gæster. Dette blev oprindelsen til
„Over Stalden”.
I 1832 kunne Wiglar udvide sin virksomhed. Han ombyg
gede et af de staten tilhørende landhuse, der lå syd for den nu
værende Jægersborg allé, indrettede stald i nederste etage og
restaurant i tagetagen med tilhørende altan ; adgangen hertil var
ad en meget primitiv trappe inde i stalden. I et nærliggende
hus, som lian ligeledes havde lejet af staten, fik han plads til
vognport og bolig for sig selv.7
Men hele dette arrangement var mere, end Wiglars økonomi
kunne bære. Han bortforpagtede da restaurationen til madame
Lardelli, der var enke efter en italiensk konditor, medens han
selv indtil sin død i 1846 stod som lejer af grunden.
Madame Lardellis beværtning kaldtes nu „Over Stalden”.
Stedet fik hurtigt et godt renomé, og for at kunne stå sig i kon
kurrencen med teltene optog hun disses tradition med sanger
inder, der ofte var udenlandske. Da hun samtidig ønskede at
hæve sin restauration til et højere niveau end konkurrenternes,
afskaffede hun „tallerkenvalsen”, men opkrævede til gengæld
en beskeden entré. Forretningen gik så godt, at hun i 1843, da
tivoli åbnede, så sig i stand til at etablere sin søn i et telt i
dette nye etablissement.8 I 1847 trak hun sig tilbage fra sin
virksomhed i Charlottenlund.
Over Staldens følgende indehavere var Niels Nielsen, popu
lært kaldet „Niels Husar”, som beholdt stedet til 1861. Niels Hu102

sar skal have været en lun fætter, der gerne indlod sig i snak
med gæsterne, drak måske også med dem, men lod dem betale.
Det var i hans tid, „Illustreret Tidende” bragte Adolf Rosen
kildes skildring af Anders Tikøbs rejse til København og hans
besøg ved beværtningsteltene i Charlottenlund.
For kuske og beridere var der indrettet et særligt bevært
ningsrum i Over Staldens kælderetage; senere, en gang i
1850-erne, flyttede Niels Husar denne krostue op i en side
bygning.

,,Over Stalden" ca. 1890.

I 1862 blev Over Stalden overtaget af Mads Nielsen; da han
var død i 1871, fornyede hans enke kontrakten med staten og
vedblev at stå som lejer indtil 1892, selv om hun i en årrække
havde fremlejet beværterretten.

Den gamle, stråtækte bygning brændte i 1875, men genopstod året efter på samme sted som en træbygning, der frem
deles havde stald i underetagen og restauration ovenpå. Bygnin
gen var med sit temmelig flade tag ikke nogen skønhedsåben
baring, så der var ingen sorg i, at dens levetid kun blev kort.
Ved ombygningen af Charlottenlund slot i 1880 fik staten brug
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for Over Staldens grund, hvor der skulle opføres kavalerbygninger, og restaurationsbygningen flyttedes derpå over på vejens
nordside. Den præsenterede sig nu som en toetages træbygning
med gavlen ud mod vejen; stalden var ikke mere under tag med
restaurationen, men lå lidt derfra inde mellem træerne.
Fra 1882 overtog Theodor Fugmann, først i ti år som fru
Elisabeth Nielsens lejer og derpå som selvstændig lejer, virksom-

Bomhuset ved indkørselen til Charlottenlund Skov fra Strandvejen.

heden som restauratør i Over Stalden. Hans lejeafgift til staten
var 400 kr. om året.
Det var netop i årene omkring hans start, at man fra for
skellige hold rettede stærke angreb på „sangerindeknejperne”,
til hvilken kategori også Over Stalden henregnedes. Fugmann
forsøgte da at forbedre disciplinen i sine lokaler derved, at
den genindførte „tallerkenvals” atter afskaffedes, og dernæst
blev det forbudt sangerinderne efter forestillingen at sætte sig
ned blandt publikum og lade sig traktere. Endelig blev der an
bragt et temmelig højt, forgyldt gitter foran tribunen. Som mu104

sikalsk leder virkede i mange ar violinisten Valdemar Larsen,
og ved flygelet havde Fugmann i perioder så fremragende navne
som Olfert Jespersen og Eduard Borregaard.
Så indtraf katastrofen søndag den 15. juni 1898, da Over Stal
den brændte midt under en forestilling. Lokalet var overfyldt,
og så snart det gik op for publikum, at der var ild i huset, op
stod der en vild panik. Der kom dog ingen mennesker til skade,
men huset brændte ned til grunden, og sangerinderne, der havde
deres værelser ud mod gården, mistede alt, hvad de ejede. Dagen
efter sad to af dem nede i haven og græd, da en dem ukendt
dame diskret kom hen og stak dem hver en hundredkroneseddel
i hånden. Ingen tænkte i dette øjeblik, at den samme dame et
år senere skulle blive stedets fejrede primadonna. Hendes navn
var Dagmar Hansen.
I tre år havde hun samlet et vældigt publikum i „National”,
og hun optrådte nu i Stockholm, men på Fugmanns anmodning
tog hun straks engagement i Over Stalden og skaffede i de
følgende sæsoner dette etablissement et sådant tilløb, at der
måtte sættes både ekstratog og ekstrasporvogne i gang, og Fug
mann havde udsolgt to gange hver aften. Over Stalden var her
med rykket op i varietéernes række, og hvor før i tiden ingen
respektabel dame kunne tænke sig at sætte sin fod, sad nu aften
efter aften adel og bourgeoisie med deres damer, der alle ville
se Dagmar Hansen i „ingenting, heftet op med roser”. Viserne
leveredes af Carl Arctander, Axel Kierulff, Robert Schönfeldt
og Alfred Kierulff. Repertoiret er gennem årene foruden af Dag
mar Hansen båret af Stella Kierulff, Ella Gregers og Jacoba Jes
sen, Valdemar Kolling, Henry Seemann, Gerhard Jessen og
Schiøler Linck, samt fra en lidt senere tid Osvald Helmuth og
Olga Svendsen.9
Th. Fugmann afstod fra 1. april 1924 Over Staldens teater
til direktør Axel Tullin.
Fra efteråret 1936 var Over Staldens saga ude. Bygningerne
blev nedrevet, og i stedet for opførte staten efter tegning af ar
kitekt E. Rosenstand etablissementet „Skovriderkroen”.
Det gamle bomhus, der lå ved Jægersborg allé’s udmunding
8
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i Strandvejen, og i hvilket Dagmar Hansen en tid havde sin
bolig, mens hun var knyttet til Over Stalden, fjernedes ligeledes
i 1936, men genopstod, for en del rejst af det gamle materiale,
som et anneks til Skovriderkroen.
Efter krigen 1864 fik en underofficer ved navn Christian
Hansen tilladelse til at drive staldrestaurant i Charlottenlund
skov, og han opførte derpå et etablissement, der virkede som
et konkurrenceforetagende til Over Stalden. Det indeholdt en

Det gamle „Ved Stalden" efter 1900. (Øregård Museum).

staldbygning med gavlen mod vejen og en tværgående restau
rationsbygning ind mod skoven. I tagetagen over stalden var der
en lang festsal med hvælvet træloft,13 men da restaurationen her
ikke lå oven over, men ved siden af stalden, kaldtes i folke
munde dette foretagende „Ved Stalden” til forskel fra konkur
renten på sydsiden af vejen. Hele bygningen nedbrændte den 7.
september 1915, hvorefter det nuværende Ved Stalden opførtes.
Det ejes af statens skovvæsen og er bortforpagtet til restauratør
Sømod.
Indtil midten af 1880-erne henlå Charlottenlund strandmark,
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arealet mellem skoven og Øresund, som et ikke særlig velplejet
græsareal, der sorterede under statens skovvæsen. Da Charlottenlundfortet i 1886 blev anlagt, overgik den sydlige del af
strandmarken til krigsministeriet, medens strækningen nord for
befæstningsanlægget bortforpagtedes til kronprins Frederik, der
lod marken planere og udlægge til havebrug. Senere kaldtes
stedet gennem mange år i folkemunde „Dronningens køkken
have”.
Da fortet var færdigbygget, fik offentligheden adgang til et
ganske lille stykke forstrand, det eneste sted mellem København
og Bellevue, der gav publikum lejlighed til at komme ud til åben
strand. Det lille stykke sandstrand kunne på sommerdage, selv
om der ikke var tale om badning derfra, være fuldstændig over
befolket, og det vandt derfor navnet „Fluepapiret”.
Efter at der ikke mere var hof på Charlottenlund, åbnedes
„køkkenhaven” for offentligheden, og da fortet efter i 1932 at
være nedlagt som befæstning indgik som led i strandparken,
overtog Gentofte Kommune vedligeholdelse og administration
af hele arealet.
Anløbsbroen, der nu ikke mere eksisterer, besejledes i mange
år af dampskibe i kystfart mellem København og Bellevue. Der
knytter sig til den følgende mærkelige overlevering:
Broen gik i slutningen af 1864 ind som et led i en lige så
fantastisk som dristig plan om at fjerne det danske kongehus
og oprette en skandinavisk union. Planens ophavsmænd kendes
ikke, men den var under indtrykket af krigen 1864 opstået i
ultraskandinaviske kredse i København og derpå afleveret til
kong Karl XV’s private bibliotekar Emil von Quanten, der skulle
forelægge den for kongen. Den gik i korthed ud på følgende:
En i København stiftet sammensværgelse skulle med den for
nødne styrke en nat drage ud til Bernstorff, i stilhed omringe
slottet og afskære det fra forbindelse med de militære styrker
på Jægersborg. Derpå ville man forcere indgangene, bemægtige
sig kongefamiliens personer og køre dem til landgangsbroen
ved Charlottenlund. Her skulle en båd holdes parat til at føre
kongefamilien ud til et ventende dampskib, som straks skulle
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sætte kursen mod Malmö. Samtidig ville man i København ar
restere kommandanten og ministrene, erklære dynastiet for af
sat og udråbe Karl XV til konge af Danmark.
Planen måtte naturligvis på forhånd være godkendt af den
svenske konge. Denne afviste imidlertid øjeblikkelig tanken, og
dermed var „revolutionen” kvalt i fødselen.11
Få år senere skulle Charlo ttenlund gennem en lang række
somre blive et fredeligt og hyggeligt opholdssted for kronprins
Frederik og hans familie. Da kronprinsen, den senere kong Fre-

Charlottenlund strandmark.

derikVIII, i 1869 ægtede prinsesse Lovisa af Sverige og Norge,
fik det unge par deres sommerbolig indrettet på det lille land
slot, hvor tidligere kronprinsens moder havde tilbragt sin tid
ligste ungdom (I, 91). Kronprinsparret tog ind på Charlottenlund
allerede den første dag efter ankomsten til Danmark. Da mod
tagelsesfestlighederne i København var overstået, kørte de ny
gifte i åben vogn ud ad Strandvejen og blev ved amtsgrænsen
i Hellerup hilst af to lange rækker af egnens bønderpiger i
nationaldragter og med blomster i hænderne. En ridende eskorte
af unge mænd fra amtet sluttede op bag de kongelige vogne.
Længere nordpå i Hellerup var der bygget en æresport, hvor
amtmand C. F. Simony holdt velkomsttalen. Ved indkørselen til
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Charlottenlund slot tolkede provst Boisen fra Gentofte sine sog
nebørns følelser, og endelig kunne kronprinsparret drage ind i
deres bolig, der i den festlige anledning var prægtigt ud
smykket.
Senere på dagen deltog de nygifte i kongens taffel på Bern
storf f, og da de om aftenen vendte tilbage herfra, var Jægers
borg allé og vejen gennem skoven pragtfuldt oplyst af begfakler
og festblus, og et vældigt fyrværkeri blev af brændt.12

Charlottenlund slot.

På Charlottenlund slot førte kronprinsparret i de følgende
år et stilfærdigt liv i sommermånederne, som regel kun afbrudt
af en kortere visit på Fredensborg i de store fyrstedage. På
Charlottenlund fødtes den 26. september 1870 ægteparrets før
stefødte, den senere kong Christian X, og den 3. august 1872
prins Carl, der i 1905 blev kong Haakon VII af Norge.
I 1880—81 foretoges under ledelse af kgl. bygningsinspektør
F. Meldahl en udvidelse af Charlottenlund slot, idet der tilbyg
gedes to sidefløje og midt for façaden en kuppel med spir. To
år efter opførtes kavalerbygningerne ud mod vejlen; i den østlige
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var der indrettet værelser for hofchefen og de vagthavende
gardeofficerer, i den vestlige kontorer for hofintendant og hoffourér.
Medens kronprinsen holdt meget af at spadsere i parken og
ofte havde sin morskab af at stå på en høj ud imod Strandvejen
og betragte folkelivet, glædede de kongelige børn sig især ved
at lege i „køkkenhaven”, hvor de havde et dejligt fristed.
Charlottenlund vedblev, efter at kronprinsen i 1906 havde
besteget tronen som Frederik VIII, at være den kongelige fami
lies sommerslot. Måske blev det hofliv, der nu levedes her, mere
glansfuldt og mindre stille end før; samtidig blev opholdene på
Fredensborg hyppigere og af længere varighed.
Dronning Louise vedblev også efter kong Frederiks død i
1912 at benytte Charlottenlund slot og boede der hver sommer
sammen med prinsesserne Thyra og Dagmar og prins Gustav.
Siden dronningens død i 1926 har slottet ikke været beboet af
kongehuset.
I nærværelse af kongefamilien blev der den 31. oktober 1938
på plænen vest for slottet til minde om kong Frederik VIII og
dronning Louise og deres færden på og omkring Charlottenlund
afsløret en sandstensobelisk, udført af billedhuggeren Rikard
Magnussen. Støtten bærer en portrætmedaillon i bronce af kon
geparret samt følgende indskrift:

Kongepar med eet i Sinde:
Hele Folket sammen binde!
Hvide Slot værn dette Minde!
På dette tidspunkt havde slottet allerede i to år huset sine
nye beboere. Det var i april 1936 blevet bestemt, at Charlotten
lund slot skulle udlejes til „Kommissionen for Danmarks Fiskeri og Havundersøgelser”, der hidtil havde haft til huse i direktør
Martin Dessaus store villa „Eltham” ved Tuborg. Til slottets
indretning med dette for øje ydede Carlsbergfondet et stort be
løb. Havforskningen fik derpå overladt samtlige slottets 50
større og mindre værelser foruden udbygningerne med undta
gelse af de tidligere kavalerbygninger, som det ville blive ïor
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dyrt at sætte i brugbar stand. Der indrettedes en udstillingssal
for institutionens præparater, deriblandt „Dana”-samlingen. Sidst
på året 1936 kunne havforskerne tage deres nye domicil i be
siddelse. Allerede den følgende sommer dannede slottet rammen
om den internationale havforskningskongres, der afsluttedes
med en fest den 5. juli.
I nær forbindelse med havforskningen står den selvejende
institution Danmarks Akvarium, hvis opførelse er foretaget og
hvis drift er sikret for private midler, skænket af ingeniør Knud
Højgaard. Akvariet, der er tegnet af arkitekt Gjerløv-Knudsen,
indviedes den 21. april 1939 i overværelse af kongehuset. Den
daglige drift forestås af magister Mogens Højgaard.
Charlottenlund skov rummede i 1782 i sit nordvestlige
hjørne en „Granne-Hauge” og i det sydøstlige en „BaumHauge”. I 1799 blev det bestemt, at der skulle anlægges et ar
boret, og endelig blev dette i 1938 afløst af den nuværende
forstbotaniske have, der blev plantet i skovens sydvestlige
hjørne på den såkaldte „Gentofteslette”.13 Haven, der siden 1869
er underlagt Landbohøjskolen, indeholder over 1100 arter buske
og træer, deriblandt landets største samling af fremmede nåle
træer.

23. Omkring Jægersborg allé.
Endnu i første halvdel af 1800-tallet var bebyggelsen langs
Jægersborg allé uhyre sparsom. På nordsiden af alléen, umiddel
bart vest for skovhegnet, lå den lille ejendom „Eigårdsminde”.
Den havde bygninger både på den nuværende Charlottenlund
Palmehaves grund og på det modsatte hjørne af Fredensvej. Det
var en smuk og velholdt lille landejendom, oprettet omkring
1840 på en parcel af Eigårdens jorder. Dens første ejer var An
ders Jacobsen Eigård, der var søn af Jacob Andersen på Eigården. Han skal oprindelig have været brændevinsbrænder i Kø
benhavn og levede nu her som en slags rentier. I en valgperiode
i 1840-erne var han medlem af sogneforstanderskabet.
Efter Anders Eigårds død i 1867 blev Eigårdsminde over
taget af hans søn Jacob Eigård. Denne var kendt som et begavet
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og meget musikalsk menneske, der komponerede små melodier,
og som var hjemme på flere instrumenter; han skal således en
tid have spillet i kvartet med Niels W. Gade.1
Jacob Eigård solgte i 1891 Eigårdsminde til kammerråd Vil
helm Nielsen og grosserer P. Andresen, og ejendommen blev
derefter udparcelleret. Grunden nærmest ved jernbanen blev
købt af kgl. hofblomsterhandler G. W. Knipschildt, der her op-

Indkørselen til Charlottenlund fra Jægersborg Allé. Tegnet 1868 af G. E. Libert.

førte en stor villa, hvis have var almindelig kendt for de mange
snurrige figurer, dens ejer fra sine baderejser i Tyskland havde
hjembragt og opstillet for at glæde sine børnebørn.
Efter Knipschildts død blev ejendommen i 1900 solgt til et
konsortium, bestående af overretssagfører Andreas Albech, kan
celliråd A. Lange og hofparaplyhandler Martin Polack. Et halvt
års tid senere blev villaen overdraget til det nydannede aktie
selskab „Hotel & Restaurant Charlottenlund”, og hermed var
den institution grundlagt, der nu består som „Charlottenlund
Palmehave”. Til trods for, at man i de første år forsøgte at
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drage publikum til ved afholdelse af havefester med illumination
og fyrværkeri, måtte aktieselskabet i 1909 træde i likvidation,
og siden har Chariot tenlund Palmehave været drevet af skiftende
restauratører.2
Knipschildt havde i en årrække, indtil han opførte sin villa
på Eigårdsmindes grund, haft sommerbolig på alléens modsatte
side i ejendommen „Albertines Minde”, der lå på det nordlige
hjørne af Godthåbsvej, den nuværende Rådhusvej. På dennes
østside, mellem Jægersborg allé og jernbanestationen, var Char-

Teglværket ved Jægersborg Allé

lottenlund Jernbanepavillon opført i slutningen af 1870-erne. I
tiden indtil århundredskiftet dannede dens selskabslokaler ram
men om en mængde foreningsfester og forsamlinger; for det
opvoksende Charlottenlund lå dette sted langt bekvemmere end
Constantia, og som samlingssted for borgerne var derfor Jern
banepavillonen så godt som enerådende, indtil konkurrenten på
alléens modsatte side dukkede op.
Lidt øst for Femvejen, ligeledes syd for Jægersborg allé, lå
gården Vilhelmshåb. Den var i sin tid blevet udskilt fra Bemstorff hovmarker, og den var meget forsømt, da den omkring
midten af 1840-erne købtes på auktion af den kun 23-årige Vil
helm Nielsen, efter at den to gange tidligere forgæves havde
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været råbt op. Til Vilhelm Nielsens jorder hørte også de fra
Lindegården forlængst udskilte arealer vest for Charlottenlund
skov (s. 132), og denne beliggenhed blev af håndgribelig værdi
ved jernbanens anlæg. Den første grund, der i denne forbin
delse frasolgtes Vilhelmshåb, var til Charlottenlund station. I
de nærmest følgende år kunne Vilhelm Nielsen foretage en ud
stykning, der gjorde ham til en velhavende mand. En af de

Vilhelmshåb.

veje, han anlagde, kaldte han Jensløvsvej efter landsbyen Jenslev
i Hornsherred, hvor hans fader var født. Langs sydsiden af Jæ
gersborg allé voksede villaerne frem, og på strækningen fra
jernbanen til Femvejen var alle grunde solgt i løbet af en halv
snes år.
Vilhelm Nielsen var hurtigt blevet en kendt og stærkt benyttet
mand på sin egn. I en alder af kun 31 år blev han fra nytår
1854 indvalgt i Gentofte sogneforstanderskab, og bortset fra en
afbrydelse omkring i860 havde han indtil udgangen af 1888
sæde i kommunens styre, deraf de sidste 8 år som dets for114

mand. Ved siden af dette arbejde varetog han i mange år hver
vet som sognefoged, men han forsømte ikke på 'grund af de
mange krav, der udefra stilledes til ham, arbejdet med sit land
brug; lige til op imod århundredskiftet dyrkede han den jord,
der endnu hørte til gården.
Det er Vilhelm Nielsen, der har hovedæren for, at tanken
om anlæg af en havn i Skovshoved blev taget op til virkelig
gørelse i 1867.
Idéen var opstået i forbindelse med hundredårsfestlighederne
i anledning af landboreformerne på Bemstorff gods. Herom skri
ver Vilhelm Nielsen i sin dagbog den 25. marts 1866:
„Min Plan var, at Bønderne skulde sammenskyde en Sum til
derfor at bygge de stakkels Fiskere i Skovshoved en Baadehavn. Som Bernstorff sørgede for Bønderne for 100 Aar siden,
saaledes skulde nu disse sørge for Huusmændene, d. v. s. Fi
skerne. Bønderne havde Evne, give Gud nu, at de ogsaa maatte
faae Hjerte hertil. Har man først faaet samlet en Sum af 1000
Rdl., vilde det ikke have Vanskelighed for Mænd som Suhr,
Holm og Berling at faae Sagen sat i Gang hos Skibsrhedeme,
som altid have føelt for dem, som pløie Havet.”3
Med kongefamilien kom Vilhelm Nielsen jævnlig i berøring,
når hoffet om sommeren residerede på Bernstorff, og han som
sognerådsformand repræsenterede kommunen. Kongen udnævnte
ham til kammerråd, senere til justitsråd, men det var som „kammerråden”, han kendtes og efter døden mindedes i befolk
ningen.
Et større areal af jorderne mellem Jægersborg allé og Enighedsvej var omkring 1900 overtaget af ingeniør J. Rump, der i
efteråret 1901 fik sognerådets godkendelse af vejnavnene For
årsvej, Efterårsvej, Sommervej og Vintervej og i de følgende
år udstykkede villagrundene langs disse veje.
På hjørnet af Jægersborg allé og Ordrupvej var ligeledes fra
Bernstorff hovmarker udskilt en lystejendom, den endnu eksi
sterende „Alléenborg”. Bygningerne er opført i klassicistisk
stil antagelig en gang i 1800-tallets begyndelse. Stedet ejedes
fra 1803 til 1838 af slægten Kirketerp og blev derpå overtaget
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af grosserer M. W. Sass. Omkring 1900 var det i grosserer
P. V. Søllings eje og tilhører nu læge P. W. Toussieng. Area
lerne på nordsiden af Ordrupvej, de såkaldte Søllingske jorder,
i alt 14V2 tdr. land, erhvervedes i 1919 af Gentofte Kommune,
der fra 1930 foretog udstykningen omkring Lysagervej, Skov
holmvej og Søllingsvej.
På den øvrige strækning af Jægersborg allés nordside kom
udstykningen forholdsvis sent i gang; ved halvfjerdsernes be
gyndelse lå der kun een villa, og udsigten var åben lige til
Ordrup by. Da Ole Bruun på Lindegården i den følgende tid
gik i gang med at opføre villaer til salg, begyndte billedet at
skifte; ved midten af halvfemserne lå der på den samme stræk
ning over en snes huse. Haverne gik her som på sydsiden af
alléen helt ud til trærækkerne. Også et par større virksomheder
havde fundet deres plads på nordsiden af Jægersborg allé. Fir
maet E. Rubows Eftf., Kongelig Hofbager, havde i 1888 an
lagt bageri og rugbrødsfabrik, og et par år senere grundlagdes
Jægersborg allé’s mejeri.
Så længe beboerne langs Jægersborg allé hovedsagelig op
trådte som sommergæster, kunne der ikke blive eksistensmulig
heder for nogen butik. Det daglige behov tilfredsstilledes af
kørende slagtere og bagere, der dels kom fra Ordrup, dels helt
fra København. Men efterhånden som beboelsen antog en mere
permanent karakter, dukkede ganske naturligt forretningerne op.
Kommunens første vejviser tæller i 1896 14 butikker i Jæ
gersborg allé, alle på nordsiden. Heri var der intet mærkeligt,
idet alle grundene på sydsiden var udstykket først og bebygget
med villaer. Men allerede to år senere måtte et par af disse
vige for alléens første høje hus, der lå på det vestlige hjørne af
Lindegårdsvej og rummede 4 butikker. Hertil sluttede sig na
turligt kvarterets første boghandel og en større viktualiehandel
på hjørnerne af Lindegårdsvej, samt Ordrup Apotek, der var op
rettet i 1895. De første år efter århundredskiftet bragte en me
get stærkere udvikling af denne tendens, og i året 1905 mod
nedes hos de næringsdrivende tanken om at oprette deres egen
bank, ikke for alléens handlende alene, men med hele Ordrup
116

by som opland. Idéens fædre var overretssagfører J. Dam-Nielsen og bankfuldmægtig Gustav Andersen, og da de havde frem
sat deres tanker over for Revisionsbankens direktør J. HassingJørgensen og fået hans tilsagn om støtte, lykkedes det hurtigt
at interessere en så betydelig række af egnens næringsdrivende,
at man den 12. oktober 1905 kunne stifte A/S Ordrup-Charlottenlund Bank med en grundlæggende aktiekapital på 50.000 kr.
Førstelærer Frantz Rasmussen, Skovshoved, blev formand for
den første bestyrelse, og gartner P. K. Brandt ansattes som ban
kens første bestyrer. Gennem alle årene siden bankens stiftelse
har læge L. Andresen været medlem af dens bestyrelse og fra
1921 dens formand.
I det forløbne tidsrum er aktiekapitalen gentagne gange
udvidet, og banken har oprettet filialer forskellige steder i
kommunen. Allerede i 1906 havde bankens Gen tofte-af deling
set lyset; den havde fra begyndelsen sit lokale på Gentofte
postkontor, flyttedes det følgende år til en villa på Brogårdsvej
og fandt endelig i 1911 blivende sted på Gentoftegade i en
ejendom, som Gentofte Bank året efter købte. Denne erhvervedes
14 år senere af Ordrup-Charlottenlund Bank, da Gentofte Bank
trådte i likvidation, blev overtaget af Ordrup-Charlottenlund
Bank og slået sammen med dennes filial-under navnet Gentofte
og Omegns Bank.4
I 1917 åbnedes Skovshoved Bank, i 1934 Ordrup Bank og i
1939 Vangede og Omegns Bank, alle som filialer af hovedsædet
i Jægersborg allé.
En sparekasse fik Jægersborg allé i 1907, da Sparekassen
for København og Omegn oprettede sin Charlottenlund-afdeling.
Om Jægersborg allé’s ydre skikkelse, vejbanens omlægning
og træernes fældning er tidligere fortalt (I, 182-83).
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Ordrup
24. Ordrup by.
rdrup var endnu på udskiftningens tid 1766 en ren
bondeby. Dens 8 gårde lå langs bygaden, 4 på hver
side. I byens vestlige udkant lå kroen på gadens nordside, og i
øst dannede smedjen afslutning ved siden af gadekæret, der
kaldtes „Bropølen”, og som lå omtrent på det sted, hvor nu
Skovkrogen udmunder i Ordrupvej.
Den 6. september 1798 ramtes byen af en voldsom brand,
der lagde næsten alle gårde og huse i aske; kun det sydvest
ligste hjørne af byen blev sparet. Ilden skal efter traditionen
være opstået i Teglgårdens gamle bygninger, hvor der nu var
snedkerværksted. En limpotte kogte over, og dette forårsagede,
at nogle høvlspåner antændtes, og alle de gamle, stråtækte huse
blev snart luernes rov. Den rent umiddelbare følge blev går
denes udflytning til deres respektive lodder (I, 138).
Endnu inden udskiftningen var bønderne i Ordrup begyndt
at udleje sommerboliger til københavnere. Rahbek fortæller i
sine erindringer om sine besøg hos vennerne en sommer i mid
ten af 1790-erne: „En Deel af Sommeren gik det imidlertid ret
godt, da jeg hver eftermiddag gik ud til mit gjæstmilde Or
drup, hvor jeg kom til Theevandstid, hvorpaa vi almindelig
giorde en høist interessant Promenade i den deilige Omegn;
og gav jeg mig da efter Aftensmaaltidet, som gemeenlig var
temmelig seent, da Promenaden gierne var lang, paa Hiemveien
til mit Bakkehuus, hvor jeg sædvanlig ankom mod Daggry.”1
I løbet af 1700-tallet var hist og her i Ordrup opstået min
dre lyststeder, beskedne borgerhuse, der både i henseende til
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grund og . bygninger adskilte sig meget væsentligt fra de for
nemme landsteder langs Strandvejen.
I den vestlige udkant af Ordrup var endnu før 1750 oprettet
en lille lystejendom på 6y2 tdr. land, der var fæste under Bern

Plan over Ordrup by 1766. Efter Joh. Lemche.

‘

storff. Gården, der var opført af den københavnske brygger
Hans Jespersen Bloch, beskrives i 1751 således: „Et teglhængt
Huus af 9 fag med een Quist oven paa 4 fag alt af Muur og
Bindingsværk, derudi een Jern Bielegger Kackelovn; for ved
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samme Huus er een indhegnet Hauge med adskillige Frugt
træer; næst ved een liden indlugt Gaard, og ved samme Gaard
een Huus-Længe paa 9 Fag med klinede Vægge og StraaeTag, et temmelig stort Gaards-rom, derudi een Brønd med
Opstander og Jern Pompe-redskab ; For enden af Gaarden et
Huus paa nie Fag med klinede Vegge og Straae-Tag, mit igiennem dette Huus er indkiørsel til Gaarden paa den eene Side af
samme er et Vogn-Skuur, og paa den anden Side en‘ Stald til
Heste og Kiør.”2

Baronesse v. Prøcks hus.

Beskrivelsen findes i det adkomstdokument, i hvilket Bloch
overdrager ejendommen til baronesse Gesilla von Prøck (I, 131).
I 1771 gav Bernstorff baronessen ejendomsskøde på jorden, der
som en ikke særlig bred strimmel af Oremarken strakte sig langs
byjordens vestlige udkant fra bygaden til Ordrup sø.
Da baronesse v. Prøck i 1778 i en alder af 88 år var afgået
ved døden, blev hendes ejendom solgt ved auktion for 837 rdl.
Køberen var en københavnsk borger Niels Jensen Hallander,
der få måneder senere afstod jorden til kromanden i Ordrup,
Jens Larsen Bruun. Hallander beholdt bygningerne med de der
til hørende to haver, men solgte i 1782 det hele til tømmer
handler Jochum Schou. Denne døde imidlertid kort efter, og
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ejendommen erhvervedes derpå af en anden tømmerhandler,
Andreas Colstrup, der atter udvidede den ved køb af godt 5
tdr. land fra Ordruphøj,3 men det drejede sig her om jord, der
havde hørt til Bernstorff hovmarker og ikke om byjord. Ejen
dommens navn „Ordrupgård” vandt aldrig indpas.
På sydsiden af Ordrupvej havde kinafareren, kaptajn Lars
S wane i slutningen af 1767 udset sig en grund, som han fik
skøde på i maj 1768.4 Til dette areal føjedes kort tid senere

,,Adelaide”, set fra syd 1872.
På bakken St. Andreas kirke og kollegium. Maleri af N. G. Rademacher.

endnu et par jordstykker, således at hele ejendommen har væ
ret på omkring 4000 kvadratalen. Her opførtes nu et grund
muret beboelseshus med tilhørende hestestald og vognremise,
som det sømmede sig for en velstående kinakaptajn; bygnin
gerne har antagelig stået færdige, da Swahe efter endnu en
rejse til Kina vendte hjem i sommeren 1771. Ingemann, der var
S wanes dattersøn, beretter i sin „Levnedsbog”, at S wanes hu
stru, Johanne Marie Harboe, ved mandens hjemkomst fra en
lang rejse, skulle have overrasket ham med denne gave, og at
vennerne havde skyndt sig ombord for at se, hvorledes han ville
9
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modtage nyheden. Men Lars Swane, der havde værdier for
600.000 rdl. i lasten, svarede blot med et smil, at det skulle
glæde ham at se sit nye hus.5 Ejendommen blev af Lars Swane
kaldt „Rolighed”; på dette sted, som han kom til at holde me
get af, døde han den 6. marts 1781.
Enken solgte 5 år senere Rolighed til hofagent Niels Niel
sen Hvidt. Ved branden i 1798 delte denne ejendom skæbne
med de omliggende, og hofagentens enke afhændede kort efter
grunden, „hvorpaa det afbrændte Lyststed, Rolighed kaldet,
var opført, med dertil liggende Hauge, deri værende grundmu
rede Lysthuus, Frugttræer og alle de Rudera, Plankeværker
med videre,----- som findes paa Pladsen og af Ilden er lev
net”.6 Salgssummen androg 600 rdl., og køberen var nordameri
kansk konsul Hans Rudolph Saabye. Neppe et år efter videresolgte Saabye med en fortjeneste på 217 rdl. Rolighed til gros
serer Christian Daniel Otte. Omtrent ved samme tid købte Otte
Hyldegårdens grund og afbrændte bygninger øst for Rolighed,
og da han i 1805 yderligere sikrede sig Damgårdens grund på
vestsiden, havde han skabt den besiddelse, der senere skulle
blive til „Adelaide”.7 Blandt de skiftende ejere gennem 1800tallet var en kort tid professor, dr. theol. H. N. Clausen, der var
en dattersøn af Lars Swane. I 1871 blev ejendommen købt af
grosserer Jacob Moresco.
Også en anden ejendom i Ordrup havde været i kaptajn
Lars SwTanes besiddelse, omend kun for et kort åremål dog
længe nok til, at ejeren fik givet den navnet „Swanenborg”.
Huset var omkring 1770 af den tidligere ejer overdraget til ge
neralmajor Peter Clausen, der havde været guvernør i Dansk
Vestindien. I 1773 gav Bernstorff ham selvejerskøde på grun
den. Da han senere, efter Struensees fald vendte tilbage til sit
gamle embede på St. Croix, fik han ejendommen solgt til køb
mand Chippendale. Fra 1780 tilhørte huset Lars Swane, der som
tidligere nævnt døde det følgende år, hvorefter enken afhæn
dede Swanenborg til silke- og klædekræmmer Anthon Christian
Atzersen. Efter dennes fallit i 1789 skiftede det omtumlede
lyststed atter ejer; det købtes af deputeret i kommercekollegiet
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grev Magnus von Dernath, der i 1792 afhændede det til sekre
tær ved „Departementet for udenlandske Affairer” Carl Chri
stian Clauswitz.8
Endnu en lystejendom skal omtales, det hus, der lå på den
åbne plads mellem Eigård og Skjoldgård, et tidligere husmands
hus, som A. P. Bernstorff i 1778 overdrog til murermester
Martin Ott. Det blev i 1783 købt af snedkermester Johan Gott
fried Grøndahl (s. 100), men skiftede i de følgende år hyppigt
ejer. Fra oktober 1795 tilhørte det solodanser Antoine Bournon-

Smedjen i Ordrup.

ville, og i marts 1799 skødedes ejendommen, der også lå i rui
ner efter byens brand, til hørkræmmer Johan Peter Suhr.9 Det
er slægten Suhrs entré i Gentofte Kommune; huset i Ordrup
forblev i dens eje indtil 1840, og få måneder senere havde det
Suhrske handelshus erhvervet ejendommen Sølyst.
Ordrup kro lå i byens vestlige udkant. Den kan datere sin
legale oprindelse fra den 2. februar 1768, da tømrermester Jens
Bruun fik kgl. bevilling til at holde værtshus på de vilkår, „at
hand icke ved Stædet maae Brøgge 011 til Kroeholdets for
nødenhed”, og „at Kroet icke til noget Fylderie og Tiidsspilde
for Bonden eller andre vorder misbrugt”.10 I 1785 fik Jens
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Bruun yderligere bevilling til at holde høkerhandel, nærmest en
viktualiehandel, hvor han måtte „falholde i små Portioner alle
Huusholdningsvarer af saltet Flæsk, Kiød, Ost og Smør, Ærter,
alle Sorter Gryn, Hvede- og Rug-Meel etc.”11
I 1794 overgik krobevillingen til Jens Bruuns søn Lars Jen
sen Bruun, der året efter fik skøde på ejendommen og giftede
sig med Johanne Andersdatter fra Eigården. Men ganske kort
tid efter døde han, og enken blev ved skiftet indsat som formyn
der for sønnen Lars Bruun, der var født efter faderens død.
Efter branden 1798 genopførtes Ordrup kro og fremtrådte i
en virkelig fornem skikkelse, „beliggende ved Landevejen eller
Gaden med Enderne til østre og vestre 411/2 Alen lang, 16 Alen
8 Tm. dyb, 2 Etager høj Grundmur til alle Sider belagt med
Steen Tag, samt Værelserne overalt indrettede til Beboelse med
Engelske Vinduer, Hollandske Døre med Beslag, Bræddegulve
og dito Lofter — således som den nu findes opbygt og for
bedret siden Ildebranden”.12
Smedjen var — uden for bøndergårdene — landsbyens vig
tigste element og smeden en overordentlig nødvendig person. I
Ordrup smedje residerede i 1756 Jørgen Povelsen. Da han
døde i 1763,. overtoges hans vigtige hverv af hans svigersøn
Christen Larsen, gift med Birthe Catrine Jørgensdatter, der
overlevede både Christen Larsen og hendes anden mand Jens
Poulsen, som havde overtaget både smedjen og enken. Efter
Jens Poulsens død blev smedjen solgt til „smedemester Hans
Olsen paa Krutmøllen”; som løsøre medfulgte 2 blæsebælge, 2
ambolte og alt smedeværktøjet, en arbejdsvogn, 2 saltkar og
en slæde, endvidere husdyrbestanden: 2 heste og een ko.13
Den store brand i 1798 blev årsagen til, at Ordrup by plud
selig skiftede ansigt. De bønder, der endnu ikke havde flyttet
gårdene ud, og som nu stod over for gårdenes genopbygning,
valgte ganske naturligt at foretage genopbygningen ude på mar
kerne; selv Lindegården, som kun delvis var nedbrændt, blev
flyttet til den grund ved Lindegårdsvej, hvor den siden har lig
get. Grundene i byen blev solgt dels til håndværkere, dels til
københavnere, der her indrettede sig sommerhjem.
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De niere velhavende af disse huse synes nogenlunde at være
skåret over samme læst. Det Suhrske hjem turde her stå som et
skoleeksempel. Det bestod i 1809 af en 17-fags hovedbygning i
een etage, af grundmur og med stråtag. Fra gaden var der indgang
til forstuen, og omkring denne lå 4 værelser, alle med gibsede
lofter, bræddegulve og oliemalede vægge. Fra forstuen førte en
trappe op til loftet, hvor der var indrettet 5 værelser; i det ene
af disse fandtes en toetages vindovn. Køkkenet havde åben skor
sten. Et 9-fags udhus havde „Stald til 4 Heste, dobbelt Locum
og Vognremise”. Desforuden fandtes et hønsehus og et halvtags
brændeskur.14
Teglgårdens gamle bygninger tilhørte snedkermester Martin
Lehmann, i hvis værksted ilden var opstået. Han genopførte
ejendommen, der nu blev teglhængt, men få år efter døde han,
og huset solgtes ved auktion i 1805 for 2000 rdl. til grosserer
G. L. Becker.15
Holmegårdens grund erhvervedes to måneder efter branden
af grosserer Georg Andreas Kyhn, som imidlertid allerede i
juli 1799 solgte sin besiddelse til Rahbeks gode ven, digteren
Christen Pram. Med brandmajor Kirkerup som bygmester lod
denne et nyt hus opføre på grunden.16
Det bybillede, som i årene efter branden var skabt i Or
drup, fik lov at leve i lange tider og begyndte egentlig først at
ændres, da de første høje huse henimod 1800-tallets slutning
holdt deres indtog. Kun enkelte små forandringer var der sket i
den mellemliggende tid. Således havde byen lige efter århun
dredets midte mistet sit gadekær, et forhold, der havde en for
en mere moderne betragtning ret pudsig forklaring.
På grund af frygt for kolerasmitte havde Gentofte sognefor standerskab i 1851 besluttet at lade gadekæret fylde, fordi dets
tilstand var temmelig langt fra at tilfredsstille tidens sanitære
krav. Da imidlertid gadekæret var byens vandforsyning i til
fælde af ildebrand, måtte det på en eller anden måde erstattes,
og man mente, at en offentlig brønd ville være tilstrækkelig.
Der blev derpå skrevet kontrakt med Tønnes Larsen, der var
forpagter af Ordrup kro, hvorefter han for at foretage fyldnin725

gen og lade gadebrønden sætte af mursten skulle have skøde på
det areal, gadekæret havde dækket. Denne side af sagen var i
orden ved udgangen af 1853.
Nu viste det sig desværre, at vandstanden i brønden var
yderst ringe, således at brønden ville være rent værdiløs ved
en brand. Herom snakkedes der længe frem og tilbage, indtil
det i 1859 kom for en dag, at man havde glemt at sikre sig

Ordrupvej ved århundredskiftet, set mod vest.
I baggrundens midte hjørnehuset ved Lindegårdsvej.

politimesterens tilladelse til gadekærets fyldning, og nu mødte
han op med krav om anlæg af en branddam. Herpå svarede
sogneforstanderskabet, at det ikke var muligt i Ordrup at finde
et areal, hvor man kunne anlægge dammen. Det lykkedes vir
kelig de vise sogneforstandere at forhale sagen og endelig opnå
anerkendelse af brønden, når blot denne gravedes dybere. For
søget blev gjort, men det faldt meget uheldigt ud, da bunden
var flydesand, men det talte man ikke om. I mange år stod uden
for den gamle smedje en totudet træpumpe som et mindes
mærke over det forsvundne gadekær.17
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Indtil 1900-tallet var der på Ordrupvej kun opført eet „højt”
hus; det lå på hjørnet af Ordrupvej og Hyldegårdsvej og eksi
sterer fremdeles i nogenlunde uændret skikkelse. Snart fulgte
flere efter; det første tiår af dette århundrede bragte Adelaide
et par høje genbohuse, og lidt efter lidt skiftede vejens bebyg
gelse helt karakter. Den gamle smedje blev nedrevet i 1900;
kroen var på dette tidspunkt forlængst ophøjet til hotel.
På Adelaide førte etatsråd Jacob Moresco gennem mange år
et gæstfrit hus; han var kommunens næststørste skatteyder, kun

Udsigt fra ,.Adelaide" mod sydøst 1882. Maleri af N. G. Rademacher.

overgået af Jacob Hegel på Skovgården. Efter hans død i 1907
blev Adelaide overtaget af hans brodersøn, grosserer Carl Mo
resco, der videreførte traditionerne fra farbroderens dage. Ade
laide blev i 1943, tre år efter Carl Morescos død, erhvervet af
Gentofte Kommune. Ejendommens store park er nu, under nav
net „Ordrupparken”, gjort tilgængelig for offentligheden. Vil
laen blev den 4. oktober 1944 taget i brug som hjemsted for
vagtværnet indtil dettes opløsning i juli 1945. Adelaide giver
nu husly for en vuggestue og en børnehave.
Ved Ordruphøjvej var „Kong Christian IX og Dronning Loui
ses Børneasyl” oprettet i i860. På en grund umiddelbart syd for
127

dette opførtes i 1929 ud mod Ordrupvej børnehjemmet „Dohns
Minde” der hidtil havde haft sin bopæl på Jomsborgvej i Hel
lerup.
På lystejendommen „ Chris tianshvile” oprettede lærer Carl
Christensen i 1889 et børnehjem, der nedlagdes efter hans død
i 1916. Ejendommen tilhørte derpå Ordrup K.F.U.M., der solgte
den i 1943; de gamle bygninger blev derpå nedrevet og et
ejendomskompleks opført på grunden.
Til villaen „Gamle Have”, der i 1949 overtoges af staten,
har Meteorologisk Institut henflyttet sin vejrtjenesteafdeling,
der tidligere lå på Toldbodvej i København.

25. Ordrup kirke.
I begyndelsen af 1870-erne var tanken om opførelse af en
kirke i Ordrup blevet fremsat fra forskellige sider. Hertil bi
drog den omstændighed, at befolkningstilvæksten især satte
ind omkring Charlottenlund station; afstanden til sognekirken
i Gentofte havde vel gennem tiderne af beboerne i Ordrup og
Skovshoved været følt som en géne, men medens dette forhold
af de mennesker, der var født og opvokset på egnen, betragtedes
som noget selvfølgeligt, så tilflytterne anderledes på sagen.

I september 1873 udsendte en i Ordrup dannet komité et op
råb, af hvilket det tydeligt fremgik, hvad årsagen var til, at
man netop på dette tidspunkt søgte tanken om en kirke i Or
drup virkeliggjort. Det hedder således i opråbet: „Her er Indvaanertallet Aar efter Aar i ualmindelig stærk Stigen; den tal
rige Befolkning i Sognets østlige Del bor i en meget stor Af
stand fra Sognekirken, hvorved der fremkommer mangfoldige
Hindringer for regelmæssigt at søge Guds Hus og høre Guds
Ord. Kirkelige Partier og Sekter have begyndt at benytte sig
heraf og lægge paa utallige Maader Fristelser navnlig for de
mange Fattige, som her findes, og søge at bortdrage dem fra
Landets Folkekirke.”1 Man hentydede hermed til den katolske
propaganda, der udgik fra Ordruphøj, hvor St. Andreaskirken
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var opført i årene 1872-73, og hvor en katolsk skole var åbnet
i 1873 (L217).
Den komité, der udsendte dette opråb, hvori den opfordrede
til ydelse af pengegaver til en kirkes opførelse, bestod foruden
af sognepræsten Harald Ipsen og kapellanen Albert Jantzen af
grosserer Jørgen Jensen, kronprinsens hofchef grev C. Danneskjold-Samsøe, proprietær H. P. Lund, Bernstorff Hovmarks1gård, sognerådsformand Vilh. Nielsen, Vilhelmshåb, og etats
råd O. B. Suhr på Sølyst.

Ordrup kirke 1876.

Der var ved opråbets fremkomst allerede tegnet bidrag til et
beløb af 55.000 kr.; endvidere havde Vilh. Nielsen skænket
byggegrunden, det areal, hvorpå den gamle Vasehøj lå og langs
hvilket skovsernes gamle kirkesti førte over Ordrup marker.
Bidragene kom godt ind; i juli 1874 blev arbejdet påbegyndt,
og nøjagtig to år efter var kirken fuldført. Opførelsessummen
var ca. 90.000 kr., og hele beløbet var fremskaffet ved frivillige
gaver. Kirken var opført efter tegning af arkitekt, senere pro
fessor Hans J. Holm og stod i røde mure med skifertag. Den
havde to tårne; man lægger i den anledning — med rette eller
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urette — pastor Jantzen følgende replik i munden: „Når den
katolske kirke har eet tårn, skal vor kirke have to!”
Kongehusets medlemmer havde vist stor interesse i kirkens
tilblivelse. Kronprinsparret havde skænket et større kontant be
løb, kong Christian IX afholdt udgifterne til alteret og korets

Ordrup kirke 1952.

udsmykning, medens dronning Louise skænkede orgelet og prin
sesserne Alexandra, Dagmar og Thyra gav alterets store sølv
stager.
Begge kirkens klokker var bekostet af grosserer Dithmer og
hustru.
Søndag den 23. juni 1876 skete Ordrup kirkes indvielse i
130

nærværelse af kongefamilien, kultusminister J. C. H. Fischer,
herredets præster og Gentofte sogneråd. Indvielsen foretoges af
provst W. C. Schousboe i Tåstrup.
Da kirken — Ordrup kapel, som den foreløbig blev kaldt —
skulle fungere som filialkirke til sognekirken, var der ikke ud
skilt noget særligt kirkedistrikt. Der var vel i Ordrup og Skovs
hoved en stærk stemning for en udskillelse, således at kapellanen
fik bolig i Ordrup, men pastor Jantzen, der imidlertid var ble
vet sognepræst, satte sig imod en ordning af denne art. Til gen
gæld ville sognepræsten gerne medvirke til, at Gentofte sogn
deltes i to selvstændige kirkesogne, når menigheden ville på
tage sig de dermed forbundne ofre; der skulle i så fald opføres
præstebolig. Tanken lod sig dog ikke realisere, og sagen blev
henlagt for sidst i firserne atter at blive taget op. Med skole
bestyrer Ole Jacobsen som formand dannedes der et udvalg, der
tilvejebragte de fornødne midler; en byggegrund umiddelbart
syd for kirken skænkedes af Eigårdens ejerinde, Birthe Marie
Eigaard, og i 1890 blev præsteboligen opført.2

Ved kgl. resolution oprettedes derpå fra 1. januar 1891 Or
drup kirkesogn, omfattende Charlottenlund, Ordrup, Skovshoved
og Klampenborg. Som kirkens første sognepræst indsattes den
hidtidige kapellan, pastor Martin Ohlmann, der virkede i em
bedet til 1909. Efter at den ordinerede medhjælper, pastor K. E.
Nielsen i halvandet år havde været konstitueret, ansattes i 1911
pastor, fra 1913 provst i Sokkelund herred, Ferd. Munck, der
tog sin afsked i 1931. Derefter fulgte som sognepræster Anton
Teiler 1932-34 og fra 1934 Viggo Houmand.
I anledning af kirkens 50 års jubilæum i 1925 blev der i
dens nordre tårn opsat et klokkespil, anskaffet for midler, der
var tilvejebragt ved en indsamling i menigheden. Samtidig an
bragtes i korets vinduer glasmalerier, tegnet og udført af kunst
neren Axel Hou.3 Til 75-års dagen i 1951 bekostede Gentofte
Kommune en udskiftning af stolene; prædikestolen fomyedes
og flyttedes hen i skibets sydlige side.
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26. Lindegård.
Lindegård fik sit 68Vs tdr. land store areal beliggende i den
vestlige udkant af byjorden med vestgrænse ind mod Bernstorff
hovmarker. Mellem byen og Jægersborg allé omfattede dens
jorder Tværagrene og Langagrene vest for Lindegårdsvej, på
alléens sydside hele det stykke af Storemarken, der lå mellem
hovmarkerne og skoven: Langagrenes ender, Hulehøjsstykkerne,
Elievadsstykkerne, Mellembæksstykkerne, Espekærsstykkerne og
F1 ederspjældene samt den sydlige del af Korøglerne. Gårdens
navn hidrører ikke som ved de fleste andre gårde fra et af de til
jorderne knyttede gamle stednavne; benævnelsen „Lindegården”
ses ikke at være brugt før 1811.
Gårdens ejer blev ved udskiftningen bonden Jens Olsen.
Han synes ikke som største delen af bønderne i Ordrup at have
været nogenlunde godt stillet i økonomisk henseende; bestan
dig var han nødt til at skaffe sig midler ved jordsalg eller lån,
og denne skæbne synes at have hvilet over gården, indtil den i
1814 gled ind i lystgårdenes række og kom på en velhavers
hænder. Heller ikke var Jens Olsen ved svogerskab knyttet til
slægterne på sognets øvrige gårde. Han havde fået sin ene dat
ter gift med en gårdmand i Virum, medens de to andre tog til
takke med husmænd i Ordrup.1

Jens Olsens første grundsalg fandt sted endnu inden udskift
ningen, idet han i 1763 afstod et stykke af gårdens have langs
den nuværende Lindegårdsvej til grosserer Johan Heinrich
Schæffer, og i 1789 solgte han til tidligere ekvipagemester i
Trankebar Peter Halkier ikke mindre end næsten 28 tdr.
land umiddelbart vest for Charlottenlund skov (s. 114). Dette
salg er ganske tydeligt foretaget med det for øje at gennemføre
en sanering af økonomien, inden sønnen skulle overtage gården.
Peder Knudsen på Bregnegården havde på dette tidspunkt 5
prioriteter i Lindegården på i alt 1.400 rdl. Ved hjælp af de
1.500 rdl., Halkier gav for sit areal, kunne Jens Olsen nu berig
tige Peder Knudsens fordringer, men samtidig lånte han 800
rdl. af Halkier, som derved fik 1. prioritet i resten af gården.
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Året efter afstod Jens Olsen Lindegården til sin søn, Rasmus
Jensen, og gik selv med sin kone på aftægt i et lille hus, der
hørte til ejendommen.2
I en snes år sad Rasmus Jensen inde med Lindegården; den
blev i 1811 solgt til en mand ved navn Ole Pedersen og af
denne i 1814 til oberstløjtnant Hans Henrik Rømeling. Oberst
løjtnanten var tjenestegørende ved generaladjudants taben og en
meget omdiskuteret officer, der førte et livligt ungkarleliv. Han

Lindegårdsvej 1853. Bygningen til venstre for vejen er Lindegården.
Efter tegning af Nordahl Grove. (Privateje).

beholdt Lindegården til 1823, da den kom i slægten Bruuns
besiddelse.
Lars Larsen Bruun, tidligere ejer af Ordrup kro (s. 124), ef
terlod ved sin død i 1844 Lindegården til sønnen Ole Bruun,
der påbegyndte jordernes udstykning til villagrunde omkring
vejene Lindegårds vej, Annettevej, Johannevej og Emilievej (I,
162, 240). På gardens jorder syd for Jægersborg allé drev han
et teglværk (I, 205).
Udstykningen gennemførtes helt af hans søn, grosserer L. E.
Bruun, der efter salget af selve Lindegården boede i den store
nabovilla, der nu rummer optagelses tea tret Saga Studio.
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27. Eigård.
Eigårdens jorder fik ved udskiftningen en temmelig uregel
mæssig form, to temmelig smalle jordstykker, der dannede en
figur som et L. Den vestlige firkant strakte sig langs Linde
gårdsvejens østside fra Jægersborg allé til Ordrup by og om
fattede foruden et stykke af Korøglerne de østlige dele af Lang
agre og Tværagre, endvidere Flederne og Trunneagrene og den

Eigården. Maleri af Jens Juel ca. 1801. (Statens Museum for Kunst).

vestlige del af Ellemosen indtil Skjoldgårdens skel. Den anden
firkant lå mellem byen og Ordrup jagtvej og indeholdt Vase
agrenes sydlige halvdel og det vestlige stykke af Skovagrene.
Gårdens areal var 6572 tdr. land, men forøgedes i 1776 med
kratskoven „Eiet”, som Bernstorff ved udskiftningen havde for
beholdt sig. Til gengæld måtte Anders Olsen, der havde fået
Eigården, give afkald på sin ret til at få gærdsel udvist fra andre
skovarealer. „Eiet” eller „Indelukket” blev bestemmende for
gårdens navn.
Anders Olsen, der var gift med Anne Jacobsdatter, en søster
til Ole Jacobsen på Skjoldgården, skødede i 1795 Eigården til
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sin ældste søn, Jacob Andersen, på den betingelse, at han ikke
måtte gifte sig uden samtykke fra forældrene, der forbeholdt
sig ret til at blive boende sammen med ham eller i et lille hus,
der hørte til gården. Det lykkedes åbenbart Jacob Andersen at
finde en kone, der anstod hans forældre, eftersom han det føl
gende år holdt bryllup med Anne Sørensdatter fra Teglgården.1
Det faldt i hans lod efter den store brand at flytte gården ud;

Eigården.

den opbyggedes på jorderne lige syd for Vasehøjen. Den gamle
egeskov kom derved til at danne en fortsættelse af gårdens store
have.
Jacob Andersen blev almindeligvis kaldt „Jacob Eigård”, og
lian lod sine børn døbe med dette navn. Hans datter, Birthe Ma
rie, overtog i 1847 gården. Hun levede ugift og beholdt ejen
dommen til 1880. Hendes ene broder var Anders Jacobsen Ei
gård, der oprettede ejendommen „Eigårdsminde” (s. 111). En
anden broder var Lars Jacobsen, der tilgiftede sig Hyldegård.
Birthe Marie Eigård afhændede Eigården til rådmand Bülow,
der tillige ejede Nordre S vej gård i Hellerup. På denne blev
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han boende, medens han lod Eigården bestyre ved en dattersøn
af Jacob Eigård.
Endnu inden århundredskiftet havde rådmanden foretaget
udparcellering af gårdens jorder og udlagt alle vejene i arealet
mellem jernbanen og Lindegårdsvej. Senest, lige omkring 1900,
kom bebyggelsen i gang ved Sigridsvej, den nuværende Henrik
Hertz vej.
Af Eigårdens jorder mellem de nuværende Brannersvej og
Grønnevænge erhvervede „Foreningen af bicycleridende Gentle
men” — nu „Dansk Bicycle Club” — i 1888 et areal på 2Ÿ2 tdr.
land med anlæg af en cyklebane for øje. Søndag den 29. juli
1888 kørtes de første løb på Ordrupbanen, der var anlagt som
grusbane uden hævede sving. Senere er banen flere gange om
bygget, og i årene 1930-31 opførtes ud mod Brannersvej den
moderne tribunebygning, der hædredes med kommunalbesty
relsens diplom for smukt byggesæt.2
Med façade ud mod Grønnevænge opførtes i 1919-20 Or
drup skole til afløsning af den hidtidige skole på Hyldegårdsvej.

28. Hyldegård.
Hyldegården var med sine 62 tdr. land den mindste af går
dene i Ordrup. Dens jorder lå umiddelbart øst for Ordrup by
og strakte sig langs med Hvidørevejen, den nuværende Ordrupvej, ud til Ordrup jagtvej, medens dens søndre skel gik ved Va
sehøjens fod. Til dens areal hørte den nordlige del af Vaseagre
ne, endvidere Leagrene og Bøgholmsstykkerne, Leagrenes En
der, Farbrokrogsstykkerne, det meste af Kongeledsstykkerne og
endelig en strækning af oredrevet med den lille tørvemose.
Gården tilfaldt byens skovfoged, Peder Povelsen, hvis eneste
barn, datteren Sophie, blev gift med Ole Jacobsen på Skjold
gården. I 1785 fik Ole Jacobsen tillige skøde på Hyldegården,
medens Peder Povelsen og hans kone gik på aftægt. Ole Jacob
sen skulle en gang for alle betale 100 rdl., og svigerforældrene
fik ret til at blive boende i gårdens stuehus. De skulle årlig i
rede penge have 20 rdl., dertil „3 Tdr. god Rug meel, bagt i
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Brød, 3 Tdr. Malt, brygget i 01 efter bedste Behandling, i
Td. Gryn, i Td. Byg, i Td. Havre, 4 Giæs, græsset med deres
Giæslinger, 4 Faar med Lam fodret Sommer og Vinter, 2 feede
Svin aarlig, 1 Td. godt Smør, 2 Potter Mælk daglig, naar Kiøerne malke, og 8 Læs Tørv------ samt forsyne og vedligeholde
os med Uldent, Linned og Reenlighed, saa og Heste og Vogn,
naar Fornødenheden udfordrer det”. I sygdomstilfælde skulle

Cykleløb på Ordrupbanen i august 1896.

han sørge for hjælp til pasning af den syge, og endelig skulle
han, når de døde, besørge en passende begravelse ,,efter Lan
dets Skik”.1 Aftægtsmanden på Hyldegård må således vistnok
siges at have haft sit på det tørre.
Efter branden i 1798 gav Ole Jacobsen sin ældste søn Ja
cob skøde på Hyldegården. Han var da 22 år gammel og æg
tede det følgende år Karen Nielsdatter fra Højsgård.
Jacob Olsen opbyggede sin gård ude ved vejen til Skovs
hoved, den senere Hyldegårds vej. Det var en firelænget, lukket
gård, kun åben for indkørsel i det nordvestre hjørne mellem
vestlængen og stuehuset.
10
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Da Jacob Olsen døde i 1837, var hans søn Ole Jacobsen
velforsørget ved giftermål på Søndre Ellegård, og det blev der
for datteren Ane Kirstine, som i 1832 var blevet gift med Lars
Jacobsen fra Eigården, der kom i betragtning. Lars Jacobsen
lever i mindet som en mand, der var hurtig i replikken og
særdeles velbegavet, men han havde altid det uheld, at hans
kornstakke blev skæve, så han måtte stive dem af med læsse-

Hyldegård. Til venstre menighedshuset.

træer. Da Frederik VII en dag havde besøgt kammerherre Berling på Teglgård og på vejen derfra kom forbi Hyldegården, så
han Lars Jacobsen stå udenfor. Kongen havde lyst til at drille
lidt og spurgte derfor: „Hvor kan De, Lars Jacobsen, skaffe
alle de stivere til Deres stakke?” Svaret faldt hurtigt: „Hvis
Deres Majestæt vil skaffe stakkene, skal jeg nok skaffe stiver
ne!” Det var et svar, der passede Frederik VII.2
Lars Jacobsen og hans kone havde en stor børneflok, alle
velbegavede og særdeles musikalske, men ingen af dem overtog
fødegården. To af døtrene blev lærerinder; sønnen Ole Jacob
sen blev lærer og oprettede som 18-årig i 1867 sin egen real
skole i Ordrup (1,214). Han var en fin pianist, spillede også
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godt violin og havde studeret kontrapunkt på musikkonserva
toriet. Han dirigerede Ordrup Sangforening, og foruden „Den
lille Ole” (s. 47) komponerede han flere små, iørefaldende melo
dier, især til børnesange.
Hans broder Niels Jacobsen var tømrermester i Ordrup, en
anset håndværker, der havde deltaget i krigen 1864 som fri
villig i „Aarøes flyvende Korps”. Han var gennem to valgperio
der i 1880-erne medlem af sognerådet og deltog i 1905 i stif
telsen af Ordrup-Charlottenlund Bank, i hvis bankråd han i en
årrække havde sæde.
Da Lars Jacobsens enke døde i 1868, blev Hyldegården solgt
til hendes nièce, Karen Sophie Olsdatter fra Søndre Ellegård og
hendes mand, Anders Nielsen, der var født på Bjerregård, og
som i halvtredserne havde oprettet den første købmandsforret
ning i Skovshoved. Et af børnene i dette ægteskab var den tid
ligere omtalte „Niels Hyldegård” (s. 100).
Anders Nielsen var i to år fra 1872-73 medlem af sognerådet,
men han synes ikke altid lige let at have kunnet komme overens
med kollegerne i rådet. I 1897 afstod han Hyldegården til læ
gen Herman Mollerup; den tilhørte en kortere tid P. A. Alberti,
hvorefter den i 1914 erhvervedes af Gentofte Kommune. Går
dens bygninger nedbrændte i august 1935, og grunden afhæn
dedes det følgende år til et byggekonsortium, der opførte den
store beboelsesejendom, som i 1940 er overtaget af livsforsik
ringsselskabet Hafnia.
På Hyldegårdsvej lå Ole Jacobsens skole „Ordrup Real
skole” (I/214), hvis bygninger efter skolens nedlæggelse er er
hvervet af Gentofte Kommune, som i 1939 opførte komplekset
„Hyldebo” med aldersrenteboliger. Bygningen rummer tillige
det offentlige arbejdsanvisningskontor, der siden 1923 har haft
sine lokaler i den gamle skolebygning.
Ordrup sogns menighedshus, der ligger på Hyldegårds Tvær
vej, er opført efter tegning af arkitekt V. Klein og indviet den
i. september 1901 af biskop Th. Skat Rørdam.
På Hyldegårds Tværvej over for menighedshuset lod Gen
tofte Kommune i årene umiddelbart efter den første verdenskrig
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opføre et alderdomshjem efter tegning af arkitekt, professor
Edvard Thomsen. Bygningen, der i en årrække tillige rummede
et børneoptagelseshjem, indviedes den 28. september 1919.
Hyldegårdens beliggenhed ved den ældste del af Ordrup by
medførte, at dens jorder på et relativt tidligt tidspunkt udstyk
kedes til byggegrunde. Det var naturligt, at bebyggelsen først
bredte sig på begge sider af Hyldegårdsvej, der indtil århun
dredskiftet kaldtes Skovshovedvej på hele strækningen fra Ordrupvej til Strandvejen. Også omkring Kirkevej, Løvspringsvej og den nordlige del af Fredensvej var bebyggelsen stort set
tilendebragt ved slutningen af 1800-tallet; ligeledes var ved
Pilealléen, den nuværende Broholms allé, og på vestsiden af
Hyldegårds Tværvej en betydelig række mindre villaer opført
endnu i halvfemserne. Derimod er Kongeledet og østsiden af
Hyldegårds Tværvej først bebygget i slutningen af 1920-erne
og Banevej omkring 1930.

29. Skjoldgård.
Den gård, der fik sine jorder umiddelbart nord for Charlot
tenlund skov, måtte ganske naturligt få navnet Skjoldgården
efter de to Skjoldhøje yderst ude ved stranden. En overlevering
sætter stedet i forbindelse med kong Skjold, hvis landing skulle
være sket her.1 Skjoldhøjene (1,21-22) lå på Skjoldengene;
nord for disse fulgte Svejengene og Strandagrene, hvis sydøst
lige halvdel ligeledes lå til Skjoldgården; længere ind mod
Jagtvejen lå Blindeportsagrene, Bredeengskiftet og Langagrene,
og endelig havde gården Forentofteagrene mellem Charlotten
lund skov og Ejet, samt Foren toftestumperne, der som en lille
spids kilede sig ind mellem skovens vesthegn og Ellemosen.
Skjoldgård blev med sine 87V2 tdr. land den største af går
dene i Ordrup. Den tilfaldt ved lodtrækningen Ole Jacobsen,
der var gift med Sophie Pedersdatter fra Hyldegården, som
dette ægtepar en snes år efter udskiftningen også overtog. Der
skulle på denne måde blive velstand til huse hos Ole Jacobsen,
der i tidens løb ydede ikke så få pantelån til beboere ikke blot
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i den nærmeste omegn, men også til folk så langt borte som i
Buddinge, Gladsaxe, Lyngby og Holte.2
Ole Jacobsen solgte i 1769 til kromand Rostgaard i Skovs
hoved en parcel på ca. 2U/2 tdr. land på begge sider af Strand
vejen syd for Skovshovedvej; endeligt skøde blev dog ikke givet
før i 1789. Købesummen for dette areal var 250 rdl. Det areal,

Skjoldgård 1860. Maleri af ukendt kunstner. (Øregård Museum).

der langs Strandvejen strakte sig herfra til Charlottenlund skov,
solgte Ole Jacobsen i 1785 til etatsråd Conrad Hauser.
Efter branden i Ordrup 1798 gik Ole Jacobsen på aftægt.
Han var nu en ældre mand og dertil enkemand; den udflytning
af gården, som forestod, mente han ikke at have kræfter til at
gennemføre, og han skiftede derfor med sine børn. Værdien af
Skjoldgården blev ved denne lejlighed anslået til 2.400 rdl., og
gården tilfaldt hans næstældste søn Peder Olsen. Den blev
derpå opbygget i markerne øst for Ordrup jagtvej på det sted,
hvor nu Traverbanen ligger. Da Peder Olsens to sønner begge
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døde som små, gik Skjoldgården efter ham i arv til datteren
Birthe Johanne Pedersdatter, der blev gift med Jens Peder Ja
cobsen fra Teglgården. Han var lidt af en særling, meget påhol
dende og overordentlig gammeldags. Han gik som regel med en
kasket med en meget stor skygge, hvilket skaffede ham øge
navnet „Skyggefar”.3 Det var ham, der hvert efterår oppløjede
den sti, der senere blev til Fredensvej (I, 178).

Skjoldgård 1869. Akvarel af ukendt kunstner. (Øregård Museum).

Allerede fra årene omkring jernbanens åbning havde Skjold
gårdens stuelænge om sommeren været udlejet til københavn
ske familier. I 1877 flyttede grosserer Julius Behrens ind med
sin familie, og den senere forfatter Carl Behrens, som på dette
tidspunkt var en dreng på 10 år, fandt her med sine søskende
en herlig tumleplads gennem en lang række somre. Skjoldgår
dens have var overordentlig yppig med gamle, skyggefulde
træer, og Carl Behrens og hans legekammerater morede sig un
dertiden med at illuminere den, så den. om aftenen lignede et
helt lille Tivoli, eller de snakkede med gårdens havemand,
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den gamle Christen Mormon, en lille, vadmelsklædt mand med
et par store træsko; det var på grund af hans øgenavn med en
vis frygt, at børnene til en begyndelse nærmede sig ham. Under
tiden løb drengene over loftet ind til ejerens søn, løjtnant Oluf
Jacobsen, som boede i en sidelænge. Han ejede en bogsamling,
der blandt andet rummede et bind af Georg Brandes, hvilket
virkede imponerende på de ungdommelige gemytter.4

Grosserer Behrens sov på Skjoldgården ingen nat roligt af
frygt for ildebrand. Denne oplevelse blev han dog forskånet for.
Da Skjoldgården brændte den 12. april 1892, var familien Beh
rens ikke længere gårdens sommergæster. Den gamle Jens Peter
Jacobsen var for længst gået til sine fædre, og gården tilhørte
sønnen Oluf Jacobsen.
Denne havde allerede i begyndelsen af halvfemserne begyndt
jordernes udstykning til villagrunde omkring vejene Skjoldgårdshøjvej, Strandboulevarden og Bernhardsvej, nu henholdsvis
Skjoldhøj allé, Øresundshøj og Strandhøjsvej. I villaen „Maagen” på hjørnet af Strandvejen og Øresundshøj boede omkring
århundredskiftet folketingsmand Herman Trier. Her udarbej
dede han i 1899 sammen med bankdirektør Axel Heide og
vekselerer Lauritz Bing „Septemberforliget”, der gjorde ende
på den store lock-out.5
De allerede i 1700-tallet frasolgte grunde blev genstand for
en yderligere udstykning. Villa „Skjoldhøj”, til hvilken arealet
med de gamle gravhøje hørte, var bygget i 1846; den tilhørte
fra 1880-erne til 1908 arkitekt Aug. H. Klein og fra 1910 gros
serer Chr. Karberg, en broder til den tidligere (s. 73) omtalte
P. Karberg på Maglegård.

Fra Skjoldgårdens jorder var også den grund udstykket, på
hvilken ejendommen „Rydhave” i 1885 blev opført af teglvæfksejer E. Schnackenburg. Blandt de senere ejere var gros
serer Carl Drost, der i 1916 solgte villaen til konsul Chr. G.
Hansen, i hvis ejertid huset ombyggedes og udvidedes. Under
den sidste del af besættelsestiden beboedes Rydhave af den tyske
befuldmægtigede Werner Best; efter befrielsen blev ejendom143

men overtaget af den amerikanske legation og er nu bolig for
U.S.A.s ambassadør i Danmark.
I april 1891 afhændede Oluf Jacobsen 20 tdr. land af Skjold
gårdens jorder øst for Ordrup jagtvej til Det danske Travsel
skab, der her lod en traverbane anlægge. Det er bemærkelses
værdigt, at man her for første gang i så relativt stor afstand fra
hovedstaden beregnede købesummen pr. kvadratalen, medens
man hidtil havde betalt pr. td. land. Prisen pr. kvadratalen for
traverbanens arealer var 35 øre.
De fornødne anlæg blev straks foretaget, og de første løb
på Charlottenlunds traverbane blev kørt den 24. maj 1891.6
Bebyggelsen langs vejene mellem Ordrup jagtvej og jern
banen, Skovagervej, Tornagervej og Skjoldgårdsvej, er ikke
påbegyndt før i første halvdel af 1920-erne.

30. Teglgård.
Teglgårdens jorder kom til at udgøre en næsten regelmæs
sig firkant mellem stranden og Ordrup jagtvej i øst og vest og
mellem Skjoldgården og Damgården i syd og nord. Arealet,
81 y2 tdr. land, omfattede den østlige halvdel af Skovagrene, stør
ste delen af Strandagre og Kongeledsstykker, Egespjældene,
Stistykkerne og Lergravsstykkerne i fuld udstrækning samt den
sydlige del af oredrevet til og med Bovstedhulen. Det må være
på Lergravsstykkerne, man bør søge oprindelsen til gårdens
navn.
Teglgårdens ejer blev den 62-årige Jacob Sørensen, den ene
af de to bønder fra Ordrup, som havde deltaget i jordernes vur
dering (I, 130). Lige som hos naboen på Skjoldgården kom tid
ligt en udstykning af jorderne langs Strandvejen i gang på Ja
cob Sørensens arealer. Den første, der her sikrede sig en parcel,
var selve Andreas Peter Bernstorff, som i januar 1770 købte 3
tdr. land på det nordlige hjørne af Strandvejen og Skovshoved
vej, muligvis for her at indrette sig en sommerbolig, men da
Bernstorff efter Struensees magtovertagelse i september samme
år fulgte sin farbroder til udlandet, afhændede han sin grund ved
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Søren Jacobsen
gårdfæster i Ordrup
d. 1728
g. 1689 Ellen Pedersdatter

Jacob Sørensen
f. 1704
ejer af Teglgård
d. 1778
g. 1728 Anna Povelsdatter, Ordrup

Ellen Jacobsdatter

Johanne Jacobsdatter

Søren Jacobsen

Lars Jacobsen

f. 1730, d. 8. 5. 1808
g. 1750 Hans Jensen, Bjerregård
„den lærde bonde"

d. 1789
g. 1768 Torkel Baden, Rygård
f. 1734, d. 14. 11. 1805

f. 1739
ejer af Teglgård
g. 1772 Karen Nelausdatter,
Bakkegård, Vangede
f. 1747, d. 1845
1

f. 1. 7. 1745
ejer af Øregård
d. 27. 11. 1834
g. 1772 Inger Jacobsdatter, Øregård
f. 10. 6. 1751, d. 3. 10. 1814

Jacob Sørensen

Anne Sørensdatter

Magdalene Sørensdatter

f. 1777
ejer af Teglgård
d. 10. 4. 1824
g. 1807 Magdalene Jensdatter, Gentofte Kro
f. 1885, d. 1835

g. Jacob Andersen
f. 1749, d. 1839
ejer af Eigård

g. kammerråd Jens Jensen

Søren Jacobsen

Karen Kirstine Jacobsdatter

Jens Peter Jacobsen

Anders Jacobsen Eigård

Lars Jacobsen

Karen Johanne Jacobsdatter

Birthe Marie Jacobsdatter

f. 1. 12. 1809
ejer af Teglgård, sognefoged
d. 4. 2. 1867
g. i)Birthe Christence Nielsdatter,
Højsgård
f. 1812, d. 1847
2) Vilhelmine Algolin,
Vilhelmsdal
f. 25. 2. 1818 , d. 18. 2. 1884

f. 1813, d. 5. 9. 1890
g. 1841 Peter Nielsen,
ejer af Højsgård
(se Højsgårdsslægten, bind III)

f. 1814
ejer af Skjoldgård
d. 1882
g. Birthe Johanne Pedersdatter,
Skjoldgård,
d. 1887

f. 1798
ejer af Eigårdsminde
d. 1867
g. 1824 Bodil Jacobsdatter,
Hyldegård
f. 1806, d. 1873

f. 1803
ejer af Hyldegård
d. 1867
g. Anne Kirstine Jacobsdatter,
Hyldegård
f. 1807, d. 1868

f. 1807, d. 1870
g. 1835 Carl Larsen
f. 1800, d. 1849
ejer af Mosegård,
Vangede

f. 1809
ejerinde af Eigård
d. 1898
ugift

Oluf Jacobsen

Jacob Andersen Eigård

Andrea Magdalene Jacobsen

Birthe Jacobsen

Niels Jacobsen

f. 1847
ejer af Skjoldgård
d. 1930

f. 1825
ejer af Eigårdsminde
d.
g. 1894 Karen Jensigne
Andersen, f. 18ö2,
Emdrup Møllegård

f. 1835, d, 1922
g. tømrermester
Jens Chr. Jensen,
Ordrup

f. 1837, d. 1916
g. bagermester Chr. Ferslev,
Tårbæk

f. 1840, d. 1920
tømrermester, Ordrup
g. 1870 Ane Christine Thomsen,
Hjortekær
f. 1848, d. 1924

!) Karen Magdalene Jacobsen

i) Jacobine Kirstine Jacobsen

!) Niels Peter Jacobsen

i) Jensine Elise Jacobsen

f. 5. 9. 1838, d. 29. 11. 1887
g. 1861 Peter Søren Lemche,
ejer af Nordre Onsgård
(Se Slægten Lemche, s. 42)

f. 17. 3. 1840, d. 13. 6. 1900
g. C. F. Speerschneider
(tidl. g. m. hendes afdøde
søster)

f. 6. 6. 1842
ejer af Teglgård
d. 8. 12. 1911
g. Ane Marie Christiansdatter,
Nærum
f. 8. 9. 1846, d. 18. 8. 1925

f. 1845, d. 1875
g. 1868 grosserer Christian
Friedrich Speerschneider,
f. 1841, d. 1923
1

Magrethe Speerschneider
f. 1870
g. 1903 kaptajn i marinen
Christian Julius Hansen
[antog navnet Speerschneider]

Søren Jacobsen

Christian Søren Jacobsen

Niels Peter Jacobsen

f. 1871

f. 1872, d. 1942

f. 1874

1

Gudrun Jacobsen

Ingrid Jacobsen

f. 1871, d. 1933
g. redaktør Vald. Hermansen

f. 1880
g. skuespiller, direktør
Robert Schyberg

Strandvejen til etatsråd Conrad Hauser, der her opførte et land
sted. som han efter sin hustru Karen Æreboe kaldte „Karens
høj”.
I juni 1770 gav Jacob Sørensen sin ældste søn Søren Jacob
sen skøde på Teglgården. Den nye ejer gav sig hurtigt i lag
med at opbygge gården ude på markerne. Gårdens bygninger
synes at have været gode og solide. Den sydlige del af gårds
pladsen var efter sjællandsk skik opfyldt af et stort mødding
sted, der på Teglgården fandtes på samme sted indtil 1870.
Gårdens tilkørsel skete ad en vej, der fra Skovshovedvejen førte
vest om bygningerne og ind mellem vestlængen og stuehuset.
Vest for tilkørselsvejen lå et udhus uden forbindelse med de øv
rige længer og ved siden af dette gårdens vandingsdam.1
Da gården i 1772 var færdig til indflytning, giftede Søren
Jacobsen sig med Karen Nelausdatter fra Bakkegården i Vangede, og samme sommer afhændede han gårdens grund og
gamle bygninger i Ordrup by. Han fortsatte det af faderen
påbegyndte parcelsalg og afhændede i 1781 til silke- og klæde
kræmmer Carl Friederich Bohna arealet mellem Strandvejen
og stranden nord for Skovshoved by. Bohna opførte på grunden
— på hvis nordre del nu elektricitetsværket ligger — et 30 fags
hus af mur og bindingsværk.
Til forskellige husmænd og fiskere solgte Søren Jacobsen
mindre parceller på Strandvejens vestside. Til flere af disse salg
knyttes bestemmelse om hoveri: „— og forresten desuden uden
Betaling 2 Høstdage om Aaret i Gaardens Marker, naar samme
forlanges.”4 Som for bønderne i gamle dage var dette nu for
husmanden en nem og bekvem måde til afgørelse af et økono
misk mellemværende.
Søren Jacobsen var nær besvogret med to af egnens mest
kendte mænd. Hans søster Ellen var gift med „den lærde bonde”
på Bjerregården og søsteren Johanne med Torkel Baden. En
delig havde hans yngste broder, Lars Jacobsen, tilgiftet sig Øre
gård (s. 48), så det må lades den gamle Jacob Sørensen, at han
havde sørget for at få sine børn „godt i vej”.
I 1808 gik Søren Jacobsen på aftægt, og det blev nu en ny
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Jacob Sørensen, der sad som ejer på Teglgården, indtil han døde
i 1824; hans enke, der var datter af kromand Jens Jensen i
Gentofte, beholdt derpå gården så længe, hun levede, og efter
hendes død i 1835 gik den i arv til sønnen Søren Jacobsen, der
samme år giftede sig med Christence Nielsdatter fra Højsgård.
Dette ejerpar begyndte straks at udleje Teglgårdens stuelænge
om sommeren. I en årrække boede således kammerherre Carl
Berling på gården og modtog jævnlig besøg af kong Frederik

Teglgård, set fra vest.

VII. Efter Berlings køb af Ordruphøj i i860 blev grosserer
Moses Melchior og hans ugifte søster Henriette i næsten 40
somre faste lejere på Teglgården. I Melchiors hjem rådede en
udstrakt gæstfrihed, og en lang række af tidens store navne
var i dette tidsrum hans gæster; her har H. C. Andersen læst
sine historier, og i Teglgårdens havestue har den svenske san
gerinde Kristina Nilsson henrykt den Melchior’ske gæstekreds
med et repertoire, som havde lagt både London og Paris for hen
des fødder.3
Til den hyggelige stemning, der herskede i dette sommer
hjem, bidrog også Moses Melchiors anden søster, malerinden
Cecilie Trier, „Tante Cille”, som slog sit staffeli op snart her,
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snart der i omegnen og var lige så velkendt for sin elskelighed
som for sin distraktion.4

Søren Jacobsen var en meget anset mand på sin egn. Han
var sognefoged og blev 1842 medlem af det første sogneforstanderskab, en stilling, han med enkelte afbrydelser beklædte ind
til 1864. Ved hundredårsfesten for de Bemstorffske landboreformer den 20. juli 1866 var han formand for festkomitéen.
I 1847 havde Søren Jacobsen mistet sin første hustru; han
indgik senere ægteskab med Vilhelmine Algolin, datter af ba
germester Magnus Algolin på Vilhelmsdal. Hun skildres som
en elskelig kvinde, der blev en udmærket moder for sine sted
børn og *med årene hele slægtens absolutte centrum, en position,
der rakte langt uden for hjemmets grænser.5 Hun oprettede kort
tid efter Søren Jacobsens død i 1867 et legat, der bærer hans
navn, og hvis renter skal tilfalde „værdige trængende i Gen
tofte Kommune”. Tre år senere gik hun selv på aftægt og over
lod Teglgården til sin stedsøn Niels Peter Jacobsen, der i hen
des enkestand havde bestyret ejendommen for hende.
N. P. Jacobsen ejede Teglgården til 1899, da han solgte den
til redaktør K. P. Korsgaard. På dette tidspunkt var udparcel
leringen af gårdens jorder endnu ikke særlig fremskredet; kun
grundene langs Søbakken, i Bostamosen og ved den østlige del
af Teglgårds vej var bebygget.

Bebyggelsen i Bostamose var af betydelig ældre dato og
eksisterede allerede før 1880. Afløbsforholdene på dette sted
var så elendige, at der hyppigt skete oversvømmelser under regn
skyl, og sognerådet vedtog da i 1883 at lade anlægge en kloak
i Bostamose. Helt tilfredsstillende blev dette anlæg ikke, da en
del af ledningen havde kontrafald, og trods reguleringsforsøg
klagedes der så sent som i 1901 over, at Bostamose under
stærk regn var næsten umulig at passere.6

Medens villaerne på vestsiden af Søbakken var til permanent
beboelse, benyttedes de fleste af husene på østsiden i tiden før
den første verdenskrig kun som sommerboliger. Et af disse
huse tilhørte den københavnske borgmester Jacob Marstrand;
!
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også maleren professor Oscar Matthiesen havde sin bolig i en
af vejens villaer.
Teglgården solgtes i 1915 af redaktør Korsgaards enke til
hestehandler H. P. Christoffersen. I et ganske kort tidsrum
under den første verdenskrig tilhørte den grosserer Steen Giebel
hausen og erhvervedes derpå i 1918 af N.E.S.A., der her ind
rettede en materialgård. Efter opførelsen af ,,Lagergården” på
Lyhgbyvej afhændede N.E.S.A. i 1945 Teglgårdens bygninger
til Gentofte Kommune.
Til afløsning af den gamle skole fra 1872 opførtes ved hjørnet
af Teglgårdsvej og Korsgårdsvej et nyt skolekompleks, der ind
viedes den 29. januar 1908. Det var en såkaldt pavillonskole,
en skoletype, der hidtil havde været uforsøgt på egnen. I 1930
opførtes syd for legepladsen en ny hovedbygning og yderligere
en gymnastiksal, hvorved skolens pladsforhold udvidedes meget
betydeligt.
Anlægget af idrætsparken i Skovshoved er båret frem af
Skovshoved Idrætsforening, der gennem sin snart halvhundred
årige levetid har måttet skifte opholdssted gentagne gange. For
eningen blev stiftet den 9. juni 1909 på foranledning af davæ
rende kommunelærer Magne Kjems, der havde taget sig af en
ungdommelig skare af fodboldinteresserede skovsere. Banen var
kun lille; det var en grusbane på det sted, hvor nu den nye af
deling af Skovshoved skole ligger. Omklædningen foregik i et
af de åbne læskure på skolens legeplads; først i 1912 opnåede
foreningen at få et lille klubhus. Kort efter lejedes af kommunen
et areal på den vestre side af Korsgaardsvej, skolens nuværende
idrætsplads, og her fandt man en tålelig erstatning for den
gamle, alt for lille bane. Men glæden varede kun kort. For at
befri kommunens beboere for indkvarteringsbyrden, da sikrings
styrken formeredes under den første verdenskrig, indrettede
kommunen en række lejre, deriblandt Skovshovedlejren, der i
1915 opførtes på idrætspladsen ved Korsgaardsvej. Da på samme
tid en del af klubmedlemmerne indkaldtes til militærtjeneste,
måtte idrætsforeningen helt ligge stille, indtil krigen var forbi.
Idrætspladsen befriedes imidlertid ikke for de militære barak148

ker, der nu indrettedes som kommunal husvildeafdeling. Idræts
foreningen lejede derpå et areal øst for jernbanen ved Hylde
gårdsvej, men fortrængtes også herfra, da Gyldenlundsvej blev
anlagt. Endelig fandt foreningen blivende sted, da kommunen
i 1922 anlagde den sydligste af de bestående baner ved Krøyers
vej. Samtidig købte idrætsforeningen sit første idrætshus, der
havde været statens gymnastikinstitut, og genopførte det for
egne midler, men med kommunal garanti, ved siden af fodbold
banen.
Nord for „Pilegrøften”, det gamle skel mellem Teglgårdens
og Damgårdens jorder, blev senere anlagt yderligere en fod
boldbane, medens en række tennisbaner var placeret omkring
indgangen til idrætshuset. I foreningen dyrkedes nu fodbold,
hockey, tennis og gymnastik, og hertil kom i 1924 den nye sport
badminton, som Skovshoved Idrætsforening har æren for at
have indført her i landet. I 1932 opførtes en ny tennis- og
badmintonhal.
I 1925 var dannet en skytteafdeling, og endelig kom i 1938
det yngste skud på stammen, en afdeling for roere; denne ud
skilte sig dog i 1942 som Skovshoved Roklub.
Som de bærende kræfter i Skovshoved Idrætsforening gen
nem en lang årrække skal nævnes foreningens stifter, viceskole
inspektør Magne Kjems og stenhuggermester Stefan Rasmussen.7

31. Damgård.
I Damgårdens lod faldt udelukkende oredrevsjord, i alt 86
tdr. land. Dens skel mod Teglgårdens marker gik syd om Ride
fogeddammen og dens nordre skel syd om Hvidøredammen. På
gårdens grund lå to andre store vandhuller; der kunne således
ikke godt blive tvivl om dens navn, der oprindelig var „Dams
gård”.
Damgården tilfaldt Peder Hansen, der blev den første af de
Ordrup bønder, der flyttede gården ud på jorderne. I 1770 af
hændede han grund og bygninger i byen til skomager Johan
Werner Diener, og samme år kunne han flytte ind i sin nybyg149

gede gård, der havde 4 sammenbyggede længer med stuehuset
i syd. Fra Jagtvejens skæring med Hvidørevejen førte en vej
hen til gården, til hvilken der var indkørsel gennem en port i
vestlængen.1
Peder Hansen var gift med Maren Olsdatter, der efter man
dens død i 1799 beholdt Damgården i endnu en række år. I
dette tidsrum bortsolgte hun forskellige mindre parceller af
strandgrundene; også her pålagdes køberne hoveripligt, og til
den med Jens Olsen i 1803 oprettede købekontrakt skete endog
følgende tilføjelse: „— hvis Arbejdsdagene ikke efter Tilsigelse
på den bestemte Tid forsvarlig forrettes, bliver Huusejeren opsagt til Bortf ly ttelse af Jorden”. Endvidere forbeholdt hun ej
eren af Damgård forkøbsret til grundene.2
Maren Olsdatter gav i 1808 sine to sønner Peder og Lars
skøde på hver en halvdel af Damgården. Gården kom atter på
een hånd, da Peder Pedersen i 1852 giftede sig med broderens
enke Birthe Pedersdatter. Året efter døde også han, og Birthe
Pedersdatter sad nu ene tilbage med Damgården.
Hendes to ægtefællers søster, Kirsten Pedersdatter, sad på
nabogården Holmegård som Anders Florentzens kone, og dette
ægtepar havde i huset en lille plejedatter af mandens familie.
Den lille pige, Florenjane Nielsdatter, havde ofte sin gang på
Damgården, og Birthe Pedersdatter var så glad for hendes sel
skab, at hun adopterede hende. Florenjane kom i Hvidøre
skole hos lærer H. P. Petersen. Da hun var blevet en giftefærdig
ungmø, mente læreren at burde påtage sig rollen som ægteskabs
mægler. Han vidste, at der på Fuglegården i Vangede gik en
26-årig ungkarl, Peder Pedersen, der ikke havde udsigt til at
blive ejer af nogen gård. Læreren satte først enken på Dam
gård ind i sin plan og drog derpå med hendes minde til Fugle
gård for at forelægge sin idé for Peder Pedersen. Denne havde
naturligvis intet imod at blive mand på en god gård. Den ene
ste, der endnu intet kendte til sagen, var Florenjane.
Den dag, Peder Pedersen meldte sig som frier på Damgården,
var hun gået på besøg hos en fiskerfamilie i Skovshoved. Her
fandt bejleren hende og blev noget overrasket ved at se hende
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sidde og pusle et spædbarn. Hans første tanke var, at man havde
villet lokke ham i en fælde. Men da det snart røbedes, at bar
net var fiskerkonens, gjorde han „Jane” bekendt med sine hen
sigter, og de blev hurtigt enige. Det blev indledningen til et
lykkeligt ægteskab, og ved flid og sparsommelighed blev de
efterhånden velhavende folk.3 De levede begge nogle år ind i
dette århundrede, men Peder Pedersen havde allerede i 1883
solgt Damgården til den københavnske grosserer L. C. Nielsen
og trukket sig tilbage til en villa på Hyldegårdsvej.

Damgård.

Peder Pedersen var sognefoged og hædret med sølvkorset.
Han var i perioderne 1865-71 og 1885-94 medlem af sognerådet.
Ved deres sølvbryllup i 1880 stiftede han og hans hustru „Peder
Pedersen og Hustrus Sølvbryllupslegat”, hvis midler blev tillagt
Vangede asyl. Ægteparrets to døtre var gift med kendte og an
sete mænd på egnen, den ene med skolebestyrer Ole Jacobsen i
Ordrup og den anden med dyrlæge N. S. Lorentzen i Jægers
borg. En del af dyrlægens morsomme fortællinger handlede om
hans noget påholdende og knarvorne, men godmodige svigerfar.
Grosserer L. C. Nielsen bortforpagtede indtil 1916 Damgår
den til sin svigersøn Georg Brasen, der ikke alene arvede Peder
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Pedersens sognefogedværdighed, men også blev hans efterfølger
i sognerådet, hvor han havde sæde til udgangen af året 1900.
L. C. Nielsens enke solgte i 1916 Damgården til direktør
Steen Giebelhausen. I 1920 blev gården overtaget af direktør
J. M. Hartvig, der 7 år senere afhændede den til Læge Louis
Frænkel. Ved en deling i 1933 solgtes udbygningerne til direk
tør Gorm Rasmussen, Sølyst, og denne del af gården har siden
af forskellige træningsetablissementer været benyttet til opstalding af galopheste. Stuelængen blev i 1943 af læge Frænkels arvinger solgt til landsretssagfører Poul Melchior.
Medens Damtoften mellem jernbanen og Ordrup Jagtvej al
lerede ret hurtigt efter jernbanens anlæg udstykkedes i små
parceller og bebyggedes, kom bebyggelsen på den øvrige del af
Damgårdens jorder forholdsvis sent i gang. På Damgårdsvej
lå endnu i 1923 kun de 4 huse, der var opført flere år før kri
gen. Derefter kom der mere fart i bebyggelsen; ved Dalsgårds
vej, Exnersvej og Rosavej begyndte den i sidste halvdel af
1920-erne, ved Vermehrensvej- og Bloksbjerget først i begyndel
sen af 1930-erne. Hen imod den anden verdenskrigs begyndelse
var kvarteret i det væsentlige udbygget.
Ved Rosavej nedlagdes den 1. juni 1922 grundstenen til børne
hjemmet „Danmark”, der er opført for private bidrag fra hele
landet.4

32. Holmegård*
Holmegårdens arealer lå alle nord for Hvidørevejen, den nu
værende Ordrupvej, og omfattede den østlige del af Skovmarken
med Rævehøjsstykkerne, Forsletsstykkerne, Uglemosestykkeme,
Storemosestykkerne, Storemosespjældene og en mindre del af
Højestensrumperne. Hertil kom Tranemosen lige øst for byen
og et stykke af oredrevet. Hele gårdens tilliggende var 75 tdr.
land.
Gården tilfaldt Peder Olsen, der lige som Jens Olsen på Lin
degård måtte hjælpe på sin økonomi ved jordsalg og lån, uden
at han dog derfor kom over sine vanskeligheder; tværtimod for
ringedes hans stilling år for år.
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Han begyndte med i 1772 for 50 rdl. at sælge godt 1 td. land
nærmest ved byen, spidsen mellem nuværende Skovkrogen og
Ordrupvej. Det var et lille stykke af Tranemosens udkant og
sandsynligvis intet værd som agerjord.
Ved branden i 1798 var Peder Olsens prioritetsgæld i alt
1.600 rdl. Til opførelsen af gårdens nye bygninger rakte de 400
rdl., han nu fik for sin gamle gårdgrund, ikke langt, og han
forhandlede derpå med ekspeditionssekretær i Danske Kancelli,
kancelliråd Christian Knudsen, om salg af 7 tdr. land øst for
gårdens nye grund ved Ordrupvej. Denne sag var imidlertid
ikke i orden, da Peder Olsen døde i 1799, og det blev derpå
hans enke, Anne Margrethe Mathiasdatter, der bragte den til af
slutning. Hun kom dog ikke derved på ret køl; det følgende år
måtte hun af det Bernstorffske overformynderi låne 850 rdl. mod
i. prioritet i den nyopførte gård, der var assureret for 1.600
rdl.,1 og en måned senere gav hun Christian Knudsen og gros
serer Peter Erichsen på Ordruphøj 2. prioritet mod et lån på 300
rdl. Endelig solgte hun i 1801 til Peter Erichsen 4V2 tdr. land,
stødende op til Ordruphøjs jorder, for 550 rdl.
I 1812 solgte Anne Margrethe Mathiasdatter Holmegård til
en mand ved navn Hans Hansen. Han døde i 1837, og hans
enke, Kirsten Pedersdatter, giftede sig med den 25 år yngre
Anders Petersen Florentzen fra Høsterkøb. Efter hendes død
13 år senere tog Anders Florentzen sig en ny kone, der så til
gengæld var mere end 20 år yngre end han.
I hele resten af århundredet forblev Holmegård i slægten
Florentzens besiddelse. Anders Florentzens søn, sognefoged Chri
stian Florentzen, drev her gennem mange år en vognmandsfor
retning. Efter århundredskiftet solgtes jorderne til P. A. Alberti,
medens bygningerne, i hvilke Chr. Florentzen nu sad som for
pagter, blev afhændet til læge H. Mollerup. Senere erhvervede
Gentofte Kommune gårdens udstykningsarealer, i alt ca. 40
tdr. land, af Alberti’s konkursbo. Bygningerne og deres nær
meste omgivelser solgtes i begyndelsen af I92oærne til „Bolig
selskabet Holmegård”, hvorefter den gamle gård blev nedrevet
og et boligkompleks opført på grunden.
11
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På det 7 tdr. land store areal, som kancelliråd Christian
Knudsen i 1801 havde købt af Holmegårdens ejer, opførte han
et landsted, der fik navnet „Mineslyst”. Det var indrettet i ti
dens smag og udstyret meget solidt; i hovedbygningen var der
overalt brædegulve og gibsede lofter, dobbelte vinduer og „zirlig betrukne Vægge”, medens der i den ene af de to sidebyg
ninger fandtes en lille beboelseslejlighed for kusken, samt ét
huggehus, og i den anden 2 vognremiser og stald til 4 heste.2

Holmegård. Fotografi (Øregård Museum).

På Mineslyst oprettede englænderne i 1807 et hvervningskon
tor, hvor tyske desertører blev indskrevet til engelsk krigstje
neste (I, 149). Gennem 1800-tallet tilhørte Mineslyst skiftende
ejere; i årene omkring 1900 ejedes stedet af fru Laura Mygind,
der i 1907 solgte ejendommen til justitsminister Alberti. Det
var herfra, han om morgenen den 8. september 1908 startede sin
gang til kriminalpolitiet for at melde sig selv for sine bedrage
rier. Den senere ejer, fabrikant Johs. Glad, gav i 1910 ejen
dommen navnet „Ordruplund”. Syv år efter blev den solgt til
kammerjunkerinde M. v. der Maase, fra hvem den i 1922 er154

hvervedes af Københavns Sygehjem, som her under ledelse af
arkitekt Gotfred Tvede opførte den nuværende bygning, der dog
senere er udvidet.
I december 1890 købte Gentofte Kommune af Holmegårdens
jorder et areal på 2 tdr. land, på hvilket Ordrup kirkegård blev
anlagt. Et mindre kapel blev opført, og kirkegården toges i brug
i 1892. Flere gange i den følgende tid er kirkegårdens areal
blevet forøget, således i 1912, da der tilkøbtes et stykke nord
for kirkegårdens ældste del, og i 1917, da arealet øst for Ellens
vej tilføjedes, således at denne vej blev lukket og nu kun fun
gerer som adgangsvej til kirkegården. Et nyt kapel blev efter
tegning af arkitekt, professor Edv. Thomsen opført i 1935.
I et stort mausoleum i kirkegårdens nordlige del er indrettet
begravelse for medlemmer af slægten Hegel; også borgmester,
oberst Parkov og postmester Einar Holbøll ligger begravet på
Ordrup kirkegård.
Et mindre areal af kirkegården er udlagt til brug for den ro
mersk-katolske menighed.
En villabebyggelse på Holmegårdens jorder var indtil den
første verdenskrig endnu ikke kommet i gang bortset fra grun
dene ved den sydlige del af Ellensvej, hvor enkelte huse havde
vist sig allerede i 1890-erne. I tidsrummet 1920-35 er bebyg
gelsen stort set gennemført langs Kirsten Piilsvej, Holmegårds
vej, Ørnekulsvej, Schimmelmanns vej, Hjortevangen og Skovvan
gen. På hjørnet af Ørnekulsvej og Krathusvej havde dog billed
huggeren Kai Nielsen allerede i 1916 ladet opføre villaen „Kro
gen”, der nu ejes af læge P. V. Pontoppidan og hans hustru,
skuespillerinden Clara Pontoppidan. Omkring den villa på Ørne
kulsvej, der nu er tjenestebolig for stadsgartneren, er af kom
munegartner G. N. Brandt anlagt en have, der er et fornemt
eksempel på intim havekunst.
Det gamle marknavn Uglemose er genoptaget i den store
villa, som godsejer Valdemar Uttental lige efter den første ver
denskrig lod opføre på hjørnet af Holmegårdsvej og Hjorte
vangen.
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33. Skovgård.
Skovgården lå i den gamle Ordrup by omtrent på det sted,
hvor senere villa „Adelaide” blev bygget. Gården tilfaldt ved
lodtrækningen bonden Lars Olsen, og da dens jorder lå umid
delbart nord for byen, var der for ejeren ingen grund til at fore
tage nogen udflytning af gårdens bygninger. Over jorderne førte
byens gamle markvej til agrene ved Ordrup krat, omtrent føl
gende den linie, der nu angives af vejene Skovkrogen—Skov
gårdsvej.
Jorderne omfattede de gamle Mellisagre, Baulesagre og San
derne med den store grusgrav ved Skovgårdsvej, endvidere mod
øst Tranemosestumperne og mod nord Søbakkerne, Oresletterne
og Sponebæksstykkerne.

I 1785 døde Lars Olsen. Hans enke, Birthe Jensdatter, be
holdt gården, men for at kunne udrede sine børn deres
fædrenearv måtte hun optage et lån på 1000 rdl. Ved byens
brand i 1798 gik også Skovgården op i luer, og for at skaffe
midler til gårdens genopbygning frasolgte Birthe Jensdatter
den halvdel af ejendommen, der lå nærmest ved byen, til køb
manden Peter Erichsen, der heraf dannede den ejendom, som
senere kaldtes Ordruphøj.

På agrene mod nord opførte Birthe Jensdatter derpå sin gård.
Hun havde ved halveringen af ejendommen selv beholdt den
bedste jord; agrene nærmest ved byen var sandede og i Chri
stian V’s matrikel karakteriseret som „ond boghvedejord”. I
1809 solgte hun sin gård til landøkonomen, senere professor
Christian Olufsen, „Gulddåsen”s forfatter, der allerede to år ef
ter afhændede den til løj mant F. C. E. v. Scholten. En tradition
har ladet Scholten erhverve gården efter tilskyndelse af Fre
derik VI, som mente her at kunne finde tilpas diskrete omgi
velser for sine møder med fru Dannemand. Ved mageskifte med
grev Magnus Bernstorff opnåede Scholten ejendomsret over de
skovstykker, der fandtes på gårdens jorder (I, 137). Han lod
ved den vestlige ende af det oprindelige stuehus opføre en to
etages, stråtækt hovedbygning i klassicistisk stil.
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I 1821 blev Skovgården ved auktion solgt til Johan Bagge,
der var traktør på Bellevue og en anset og velhavende mand. Ti
år senere afhændede han atter gården, hvis nye ejer, storkøb
manden Hans Puggaard, beholdt den i en lang årrække og på
dette sted sammen med hustruen Bolette, f. Hage, skabte et
smukt og overordentlig gæstfrit hjem.

Den fredede del af Skovgården, henflyttet til Krathusvej 1 949. Kirsten Gjerulff fot.

I en del af den gamle stuelænge blev loftet borttaget og lagt
op under hanebjælkerne, således at der dannedes et meget sær
præget rum, der blev husets spisesal, kun med ovenlys, med
væggene holdt i en gul tone og uden andre prydelser end nogle
afstøbninger af Thorvaldsens amorinrelieffer.
På deres hyppige rejser til Italien havde ægteparret Pug
gaard lært Thorvaldsen at kende, og han var efter sin hjem
komst til Danmark ofte gæst i deres hjem. Eckersberg, Mar
strand, Constantin Hansen, C. A. Jensen, Jørgen Roed, Sonne,
Bindesbøll, Bissen, Freund er de kunstnernavne, der i dette tids157

rum grupperer sig om Puggaards bord på Skovgård. Ind imel
lem føjede sig medlemmer af familierne Collin, H. N. Clausen
og Brøndsted. Efter fru Puggaards død i 1847 styredes huset
af Juliane Heger, en søster til Kamma Rahbek.
Puggaards eneste datter Marie havde i 1844 ægtet Orla Leh
mann, og med hans indtræden i familien ændredes lidt efter lidt
karakteren af den kreds, der samledes på Skovgården, således
at det nu blev politikerne, der blev det overvejende element
blandt gårdens gæster. Selv indvalgtes Hans Puggaard 1854 i
folketinget, hvor han sluttede sig til de nationalliberale uden dog
at gøre sig stærkt gældende. På sine ældre dage gled Puggaard
efterhånden ud af firmaets ledelse; han færdedes meget på
lange rejser, men holdt fremdeles meget af somrene på Skov
gården. Efter hans død i 1866 gik Skovgården over til hans
datterdatter Margrethe Lehmann, der samme år havde ægtet
litteraturhistorikeren dr. phil. Gotfred Rode.
Rode stiftede på Skovgården en højskole, der uden at være
yderlig grundtvigsk præget skulle give læselystne og begavede
mandlige elever en videregående og mere samlet oplysning, end
den almindelige højskole kunne yde. Skolen startede den 3. no
vember 1874 med 21 elever. Blandt lærerne var magister Edv.
Erslev og cand, theol. Fr. Jungersen. I 1876 begyndte Rode at
forberede nogle elever til studentereksamen, og i undervisnin
gen af dette hold deltog cand, theol. Fr. Rønning og cand.
philol. K. G. Brøndsted.
Skolens ydre anlæg var gennemført smukt; således var den
store spisesal prydet med den såkaldte „skovgårdske billedcyklus”, en række arbejder af de store malere, der havde været
gårdens gæster i Puggaards dage, gengivende dansk littera
turs berømte navne: Holberg, der møder Jacob v. Thyboe og
Jean de France, Ewald, der modtager besøg af Arendse Hulegaard, Blicher på heden, Grundtvig lyttende til salmesangen i
Vartov kirke, og endnu mange andre.
I 1878 døde Rode, der i nogen tid havde været svagelig.
Højskolen ophævedes, medens s tu denter under visningen videreførtes og senere blev til „Døckers Kursus”.
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Skovgården blev i 1880 købt af forlagsboghandler Frederik
Vilhelm Hegel, Gyldendals forlag. Hegel, der var enkemand,
ville kun bebo gården om sommeren sammen med sønnen Jacob
og dennes hustru Julie, f. Bagge, i hvem Skovgården fandt en
strålende værtinde. Under familien Hegels auspicier genoplivedes de store traditioner fra Puggaards dage. Skovgården blev
et samlingssted ikke blot for danske kunstnere, men også tidens

Skovgårdens have ved Skovgårdsvej, set fra nord.

store navne i norsk litteratur fandt vej til dens gæstfri ene
mærker, og stedet bar med rette betegnelsen „nordisk Parnas”.
Om de store kunstnerfester på Skovgården går der mangt et
frasagn. Helt til Charlottenlund station sporedes festen, når He
gels egne køretøjer suppleret med lejede charabancer kørte op
for at modtage gæsterne ved toget fra København. Fra stationen
gik det derpå i sluttet vogntog til Skovgården. Højtideligst var
der omkring bordet, når Bjørnson var festens midtpunkt; først
når den officielle skål var udbragt og besvaret, turde båndene
løsnes for den livligere samtale.
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Efter „gamle HegeF’s død i 1887 gjorde Jacob og Julie
Hegel Skovgården til deres helårshjem, der rigt og fornemt prydedes af kunsten, i første række af Krøyers galleri af gylden
dalske forfattere. Her havde Jacob Hegel den enestående sam
ling af topografiske billeder, som senere skænkedes til Øregård
museum.
Jacob Hegel døde i 1918. Hans hustru bevarede endnu i
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nogle år hjemmet på Skovgården; efter hendes død i 1924 stod
den i en årrække ubeboet. I 1927 solgtes ejendommen til di
rektør Søren Sak, der imidlertid på grund af hustruens sygdom
tog ophold i udlandet, og Skovgården stod fremdeles uden fa
ste beboere.1
Fr. V. Hegel havde i sin ejertid ladet en ombygning foretage,
og Jacob Hegel indrettede i 1893 en smuk vinterhave. Men da
Gentofte Kommune i 1943 erhvervede ejendommen, var denne
sørgeligt i forfald.
I 1946 kom Skovgården for anden gang til at huse en stu
derende ungdom under sit tag. Et antal polske studenter havde
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på grund af krigens ødelæggelser i deres eget land for nogle
måneder bolig på Skovgården, medens de i de danske studen
ters sommerferie benyttede laboratorier og samlinger ved Kø
benhavns Universitet og Danmarks Tekniske Højskole.

Skovgårdsvej ved århundredets begyndelse.

Baggrunden for kommunens køb af Skovgården var nød
vendigheden af at tilvejebringe en passende grund for en ny
skolebygning, som med kvarterets stærke udbygning efterhånden
var blevet meget påkrævet. Efter at en række andre muligheder
nøje var gennemprøvet, blev Skovgården valgt som dét eneste
sted i kommunens nordøstlige del, hvor en skole kunne etable
res i umiddelbar tilslutning til sine sportsanlæg. Det blev der
efter overdraget arkitekterne Ib Martin Jensen og Hans Erling
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Langkilde at udføre et projekt, der føjede sig naturligt ind i
kvarterets bebyggelse og ikke krænkede de på grunden hvilende
servituter med hensyn til byggehøjde. Fra beboerne på de om
liggende veje blev planen mødt med voldsomme protester, og
da kommunalbestyrelsen desuagtet fastholdt sin beslutning an
gående skolens placering, anlagde beboerne sag mod kommu
nen, der havde eksproprieret støjservi tuten, og fik tilkendt en
erstatning, der senere skal fastsættes.
I årene 1949-51 opførtes derpå, efter at gårdens gamle byg
ninger var fjernet, et smukt, enetages skolekompleks, udført i
gule mursten og med rødt tegltag. Skolen blev delvis taget i
brug i sommeren 1950, medens den endelige indvielse efter
arbejdets fuldendelse fandt sted den 14. juni 1951.
En vanskelighed af særlig art havde knyttet sig til nedrivnin
gen af bygningerne på Skovgården, idet den af v. Scholten om
kring 1820 opførte hovedbygning var fredet. Da det viste sig
umuligt at indpasse denne bygning i et moderne skoleanlæg,
tilbød civilingeniør Eigil Larsen kommunen at overtage den og
genopføre den i uforandret skikkelse på en grund ved Krathus
vej. Dette vanskelige arbejde, der udførtes i sommeren 1949,
lykkedes over al forventning. De dele af bygningen, der bar
kunstnerisk udsmykning, bevaredes intakt under flytningen, og
huset præsenterer sig smukt og fornemt i sine nye omgivelser.
Der var ved denne ordning endvidere opnået, at huset kom til
at tjene som menneskebolig i stedet for at blive en død mu
seumsgenstand. 2
I 1841 havde Hans Puggaard lidt nordøst for Skovgården og
på dennes grund ladet opføre „Krathuset” som en gave til sine
tre børn, grosserer Rudolph Puggaard, fru Marie Bolette Leh
mann og dr. phil. Christopher Puggaard. Fra 1855 var Rudolph
Puggaard eneejer.
Krathuset var allerede fra begyndelsen en ejendommelig byg
ning med noget af eventyrets skær over sig. Til at forstærke
dette indtryk bidrog også beliggenheden inde i krattet. For
fatterinden Helena Nyblom giver i sine erindringer følgende
skildring af Krathuset og stemningen omkring det:
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„Krathuset laa gemt i Skoven, saa at man fra Landevejen
blot saa det delvist over Markerne. Der var altid lunt og stille,
beskyttet som man var af de mægtige Bøgetræer. Inde i Væ
relserne herskede også et mystisk, grønligt Lys, undtagen i den
lange Stue, hvor hele Ydervæggen bestod af Vinduer, som kunde
skydes fra, og hvor man næsten sad som i Skoven. Familiens
gode og trofaste Ven, Jørgen Sonne, havde hjulpet med at ind
rette Huset, baade med Raad og Daad. Han havde malet flere
dekorative Billeder paa Væggene, forestillende Scener fra Krat
husets Omgivelser. — Den lille Trappe, som førte op til Værel
serne nede fra Indgangsdøren, var udskaaret i kostbart Træ, og
Gelænderet var nederst smykket med et Rævehoved, som i sig
selv var et Kunstværk.”3
Da Jacob Hegel i 1889 havde overtaget Skovgården, er
hvervede han tillige Krathuset, der senere blev bolig for hans
datter, ritmesterinde A. Monrad Aas, hvem ejendommen frem
deles tilhører.
Den lille idyl „Karens Hus”, der ligger på hjørnet af Krat
husvej og Ørnekulsvej, hørte tidligere under Krathuset og var
bolig for Puggaards kusk og dennes kone Karen.
Villabebyggelsen på Skovgårdens jorder er af meget ny dato.
Således er den ved Hegelsvej, Gotfred Rodesvej, Kratkrogen og
Kratvænget hovedsagelig opstået gennem 1930-erne, ved Ordrupgårdsvej i 1940-erne og endelig ved Skovbrinken først
efter 1950.

34. Ordruphøj.
Da groshandler i København Peter Erichsen den 19. oktober
1798 havde fået skøde på ca. 38V2 tdr. land af Skovgårdens jor
der, opførte han på bakken nord for Ordrup by et lille landsted,
bestående af to enetages længer og liggende ud for den senere
anlagte indkørselsallé, der nu hedder Berlingsbakke. Ejendom
mens avlsgård kom til at ligge ved bakkens vestlige fod og blev
det senere Ordrupdal.1
Peter Erichsen, der kaldte sin nyerhvervede ejendom Conradshøj, forøgede den i de følgende år med betydelige arealer.
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Af Peder Olsens enke på Holmegård erhvervede han i 1801
4 Vs tdr. land, og af Hovmarksgårdens jorder fik han i 1802
skøde på ikke mindre end 75 tdr. land, af hvilke han dog kort
efter afhændede en parcel på omtrent 51/2 tdr. land. Af kroman
dens enke Johanne Andersdatter fik han i 1802 mageskiftebrev
på 61/2 tdr. land, medens han samtidig afgav 12 tdr. land af de
fra Hovmarksgården erhvervede jorder. Endelig havde han af
Berns torff s ejer opnået skøde på de på ejendommens jorder be
liggende skovstykker.2

Udsigt fra Ordruphøj mod øst ca. 1850. Efter maleri af Vilh. Kyhn.

Peter Erichsen døde i begyndelsen af januar 1804, og den
15. juni samme år skødede hans enke Nancy Agathe Appleby
hele ejendommen til agent Christian Wilhelm Duntzfelt, der få
uger senere tillige købte Ordrup sø, den senere Ellemose, af
staden København.
Duntzfelt kaldte ejendommen Ordruphøj. Det har åbenbart
været hans tanke at foretage en udvidelse af bygningerne, men
dette forhindredes, da englænderne i 1807 beslaglagde 83.000
flensborgsten, der stod opstillet på ejendommen (I, 147), og han
nåede aldrig at få sine byggeplaner gennemført, da han døde i
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1809. Ved auktionen i 1810 solgtes Ordruphøj til Christian
Daniel Otte, der 8 år efter delte ejendommen, idet han afhæn
dede lyststedet med have og skov til grosserer Carl Philip
Borries, medens avlsgården erhvervedes af oberst H. A. Flindt.
Mathilde Reinhardt, der var datter af en af familien Borries’
nære venner, zoologen Johannes Reinhardt, giver i sine „Fa
milie Erindringer” denne hyggelige lille beskrivelse af Ordrup
høj i dette tidsrum:
„Ordrupshøj” bestod af to lange, lave Huse, liggende på
hver sin Side af en stor, grusbelagt Plads; i Midten af Pladsen
stod en vældig, firkantet Post, der gav sig lydeligt ved alt det
Vand, der pumpedes af den Dagen igjennem. Med den anden
Side og med Gavlene vendte de to Huse ud til hver sin Have,
der atter bag ved Husene forenedes i en stor Frugthave og en
midt i den liggende Blegeplads ; imellem den foranliggende Del
af de to Haver var Indkj ørselen, hvis brede, skyggefulde Allé
førte ind paa Gaardspladsen, som ved høje Sirenhækker skiltes
fra Haverne.”3
Bortset fra årene 1822-24, da fru Marie Juliane Lütken ejede
Ordruphøj, sad Borries som ejer indtil 1838. Under den føl
gende ejer, kaptajn C. C. Tronier, boede Oehlenschläger med
sin familie en sommer til leje på Ordruphøj. Hans datter, fru
Marie Konow, fortæller herom følgende i sine erindringer:
„ Vinteren 1838-39, da man havde opført „Aladdin”, fik Fa
der en god, uventet Indtægt, og han besluttede da, at vi skulde
gjøre os lidt tilgode og for første Gang tilbringe Sommeren paa
Landet. Vi leiede da paa Ordrupshøi, Borries’s tidligere Eien
dom, deiligt beliggende med Have, et Stykke yndigt Bøgeskov
og den skjønneste Udsigt over Marker ned til Sundet med de
tusinde Seilere, som det morede Fader at observere med en af
Bedstefader Hegers store, af ham selv slebne Kikkerter.
Her var deiligt og kjølt; kun plagedes man af en Masse Myg,
som Fader var saa glad ved at slippe for om Natten, da der paa
hans Værelse fra de forrige Beboeres Tid var Vinduer med
Flueskabstøi, saa man fik frisk Luft uden Myg. Vi gjorde daglig
Toure, først gjennem Ordrupskrat og Mosen, senere i Dyre165

haven. Træet med de mange Navne fra Faders Barndom saae
vi, og Fader har i lange Tider hvert Aar skaaret et Bogstav i
det lange Navn, som han i dette Aar fik færdigt.
Jeg havde paa Ordrupshøi som oftest en Veninde hos mig,
og vi nøde Tilværelsen ; vi badede ved Sølyst, og vor Naboerske,
Frøken Marie Puggaard, var saa venlig næsten hver Morgen at
sende mig sit Æsel at ride paa ad den skyggeløse Vei dertil.”1
Tronier solgte allerede efter 4 års forløb Ordruphøj til den

Ordruphøj ca. 1880. Maleri af ukendt kunstner. (Øregård Museum).

tidligere stænderdeputerede Henrik Gamst, der ejede stedet til
1854. Derefter havde Ordruphøj endnu to ejere, kaptajn J. L. J.
Thorstensøn og amtsforvalter H. G. Reinsholm, inden ejendom
men i i860 kom i familien Berlings besiddelse.
Kammerherre Carl Berling, der ved Frederiksborg slots brand
den 17. december 1859 var kommet alvorligt til skade, nedlagde
kort efter sine embeder for at leve i ro på sit nyerhvervede
landsted^ I stedet for de gamle bygninger lod han i 1863-64 efter
tegning af arkitekt, senere stadsbygmester i København, H. C.
Stilling, en ny hovedbygning opføre syd for indkørselsalléen.
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For sit helbreds skyld foretog kammerherren sammen med sin
hustru Polly, f. Haderup, jævnlig rejser til syden, og på vej til
Palæstina døde han i marts 1871 i Ægypten. Hans båre førtes
til Danmark og blev nedsat i et gravkapel, som kammerherre
inden havde ladet indrette i den gamle Bauleshøj i haven ved
Ordruphøj.
Fru Berling blev med sin familie boende på Ordruphøj. Hun
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havde kort tid efter sin mands død som huslærer for sine to
sønner antaget løjtnant Louis Pio, den kendte socialistiske agi
tator, der her på Ordruphøj, medens han i dagens timer un
derviste drengene, om natten skrev ledende artikler til det af
ham nystiftede blad „Socialisten”. Kammerherreinden kendte
intet til denne virksomhed; det kunne dog ikke undgås, at ryg
ter derom koin frem, men dette forandrede ikke Pios stilling til
familien Berling, med hvem han ofte foretog rejser til Hven,
Bornholm, Møen eller Helsingør. Ikke engang da politiinspektør
Hertz personlig underrettede kammerherreinden om huslære167

rens politiske arbejde og opfordrede hende til at afskedige
ham, skete der nogen forandring; tværtimod fik Pio tilladelse
til at blive boende på Ordruphøj, da hun selv i efteråret 1871
rejste til Schweiz for at anbringe sønnerne på jesuiterkollegiet
i Feldkirch. Fra Schweiz sendte kammerherreinden Pio penge
til en rejse til Geneve; hun var hertil påvirket af Pios familie,
der Håbede, at det derigennem ville være muligt at drage ham
bort fra „den farlige lære,.”5
Efter kammerherreinde Berlings død i 1895 ejedes Ordrup
høj indtil 1909 af hendes søn Volmer Berling o(g derpå de føl
gende 20 år af dennes enke, fru Signe Berling, f. Hansteen. I
årene 1929-37 tilhørte ejendommen Den Danske Landmands
bank, men solgtes derpå til en af tidens mest kendte bibliofiler,
grosserer H,. J. Andersen, der her skabte en smuk ramme om
sin store og overordentlig sjældne bogsamling. Efter hans død
erhvervedes Ordruphøj i 1942 af Det Classenske Fideikommis,
der nu har omdannet det til et spædbørnshjem.
I haven umiddelbart nord for Ordruphøj havde kammer
herre Berling ladet opføre villaen „Dorthelyst”, der gennem -en
årrække var anvendt som gæstebygning, men som ved gavebreve
af 1881 og 1882 blev overdraget til Berlings datter, fru Hedevig
Næser, gift med etatsråd, kaptajn Carl Albert Næser.
I den dam, der senere fik navnet „Rørsøen” udplantede Ber
ling varieteten coarctata af planten tagrør, som han havde
hjembragt fra en af sine rejser.6
Medens bebyggelsen ved den sydlige del af Skovgårdsvej,
den nuværende Skovkrogen, eksisterede allerede før århundred
skiftet, er arealerne under Ordruphøj først bebygget i de se
neste år, ved Ordruphøjvej, Berlingsbakke, Ordrupdalvej, Rørsøvej og Kollegievej gennem 1930-erne og ved Kollegiehaven
i begyndelsen af 1940-erne.

35. St. Andreas kirke.
Under et ophold i Rom havde kammerherreinde Polly Ber
ling følt sig så tiltrukket af den katolske tro, at hun besluttede
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sig til at indtræde i den romerske kirke. Samtidig havde hun
opnået sin mands samtykke til at grundlægge en stiftelse til
fremme af den katolske mission i Danmark, og det var oprin
delig tanken at opføre et mindre kapel i forbindelse med et
vajsenhus. Imidlertid blev det ved en tysk rigslov i 1872 for-
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budt jesuitterne at udøve deres ordensvirksomhed inden for det
tyske riges grænser, og kammerherreinden, der nu var enke,
gav sin tilladelse til, at en del tyske jesuitterpatere fik fore
løbigt ophold først på Dorthelyst, senere på Ordrupdal, og
hendes planer ændredes derpå således, at det nu blev besluttet
at oprette ien højere drengeskole og en kirke. Skolens forhold
er tidligere omtalet (1,217). Grunden til både denne og kirken
12
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havde kammerherre Berling overladt sin hustru til anvendelse
efter hendes ønske, og midlerne til kirkens opførelse blev til
vejebragt ved private gaver.
Arbejdet blev påbegyndt i oktober 1871. Grundstensned
læggelsen fandt sted den 30. november; stenene til kirkens
fundament hidrørte fra stengærdet omkring „Lykkens Gave”
ved Ordrupvej. Kirkebygningen, der udførtes efter tegning af
arkitekt Ludvig Knudsen, kom til at stå i røde mursten, med
skifertag og i øst et tårn, der afsluttedes med et ottesidet spir.
Indvielsen foretoges den 25. maj 1873 af den apostoliske præfekt
for Danmark, Hermann Grüder. Kirken opkaldtes efter den ro
merske S. Andrea delle Fratte, hvor fru Berling særlig havde
holdt af at dvæle.
Kammerherreinden skænkede gennem de følgende år en
række store gaver til kirken, således alle dens 4 klokker, korets
glasmalerier og en med juveler smykket alterkalk.1
Ved kirkens 50 års jubilæum i 1923 indmuredes i kirkens
væg en mindetavle for dens stifterinde.2

36. Vilvorde og Ordrupgård.
Ved det sydøstlige bryn af Ordrup krat lå i begyndelsen af
1800-tallet den gamle ejendom „Skovlyst”, hvor Frederik III
efter traditionen i sin tid skal have givet Kaj Lykke tilladelse
til at drive gæstgiveri.1 Ejendommens jorder havde oprindelig
hørt under Berns torff hovmarker og var en del af det areal,
som Louise Brown på Hovmarksgården i 1801 tilskødede stor
købmanden Peter Erichsen på Ordruphøj (s. 163). Erichsens
eftermand, agent C. W. Duntzfelt, afhændede i 1808 dette
areal til professor Christian Olufsen, der det følgende år blev
ejer af Skovgården samtidig med, at han til smedemester Ni
colai Ly solgte det største stykke af hovmarksjorden, medens de
nordligste 12-13 tdr. land fulgte Skovgård, indtil en mand ved
navn Jens Larsen i 1822 købte arealet af Johan Bagge. På auk
tionen efter smedemesteren erhvervede Jens Larsen i 1830 den
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øvrige del, således at hele stykket fra dette tidspunkt atter vat
samlet.
På Skovlyst udlejede Jens Larsen om sommeren værelser til
slesvigholsteneren Uwe Jens Lornsen, der i 1822 var indtrådt
som volontør i det slesvigholstenske kancelli, hvor han fire år
senere blev kontorchef. Uwe Jens Lornsen samlede på’Skovlyst
en række af sine slesvigholstenske venner omkring sig i den
kreds, der kaldes „Den Lornske konventikel”. Svenn Hans Jen-

Skovlyst. Maleri af Rademacher 1832. (Øregård Museum).

sen stammede ligesom Lornsen fra øen Sild og var i 1827 ble
vet ansat på vennens kontor i kancelliet. Et tredie medlem af
kredsen var Carl Phillip Francke, der i 1830 også fik ansættelse
i kancelliet, og som i martsdagene 1848 hemmeligt forlod Kø
benhavn for at slutte sig til oprøret i hertugdømmerne.
I sommeren 1829 var den Lomske vennekreds særlig virk
som. Diskussionerne på Skovlyst fortsattes ofte lige til den lyse
morgen. Gennem disse samtaler udformedes i store træk schleswigholsteinismens program, således som det i det følgende år
præsenterede sig i Lornsens pjece „Ueber das Verfassungswerk
in Schleswigholstein”.2
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Senere hen i århundredet blev der på Skovlyst drevet trak
tørvirksomhed, indtil ejendommen i september 1873 blev købt
af Stephan Nyeland, der her indrettede en havebrugsskole, som
åbnedes den 2. april 1875. Jorderne var på dette tidspunkt
yderst forsømte og de oprindelige bygninger meget forfaldne.
Den 17. september samme år brændte skolebygningen, hvilket
var et økonomisk tab for Nyeland og tillige en ubehagelig af
brydelse i skolearbejdet, men takket være hjælpsomhed fra

Vilvorde.

naboers side lykkedes det at skaffe elever og lærere husly; en
del af dem blev anbragt på Skovgård, hvor Gotfred Rode året
forud havde startet sin højskole.
Kort efter branden blev der taget fat på opførelsen af den
nuværende skolebygning, der va,r færdig i sommeren 1876, og
Stephan Nyeland gav nu skolen navnet „Vilvorde” efter den lille
belgiske by, hvis havebrugsskole han gentagne gange havde be
søgt, og hvorfra han hentede Paul Cramy, gennem mange år
hans nærmeste medarbejder og i mere end 30 år lærer på Vil
vorde. Også gartner P. Brandt, den senere bestyrer af Ordrup172

Charlottenlund Bank (s. 117), var blandt Nyelands værdifuldeste
medarbejdere i skolens første år.
Vilvorde fik hurtigt en stærk tilstrømning af elever; i slut
ningen af 1880-erne var den bestandig fyldt. Nyeland holdt en
streng disciplin, men med sit iltre temperament kunne han af og
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til forløbe sig, og blandt hans fagfæller gouterede man ikke
hans selvsikre optræden, hvilket blev årsag til, at adskillige
gartnere landet over advarede deres lærlinge mod at søge vi
dereuddannelse på hans skole. Da Nyeland i 1900 traf den be
slutning, at eleverne ikke mere skulle bo på skolen, men måtte
skaffe sig privat ophold, bidrog også dette til en svigtende til773

gang. Hans økonomi forringedes derfor kendeligt, drivhusene
forfaldt, og ukrudtet bredte sig i planteskolens arealer. Uden
held søgte han flere gange i årene lige efter århundredskiftet
at få skolen solgt. Fra i. april 1905 blev den da bortforpagtet
til en af Nyelands tidligere elever, gartner L. Nielsen. Denne
genindførte straks den gamle ordning, hvorefter eleverne ind
kvarteredes — ganske vist ikke på skolen, men på Skovlyst —
og fik fuld forplejning på skolen. Men han formåede til trods
for en personlig faglig dygtighed ikke at rette virksomheden op.
Drivhusene blev mere og mere forsømte, store stykker af haven
såedes til med korn, og elevholdene skrumpede ind til en 4-5
stykker.3
Under disse omstændigheder blev det omsider en tvingende
nødvendighed at søge skolen solgt, og den 8. november 1911
blev den overtaget af den nuværende forstander Valdemar Jen
sen, der i 1903 selv havde taget eksamen på Vilvorde. Det var
ikke nogen dans på roser, der ventede den mand, som foruden
at bringe den hensygnende skolevirksomhed på fode skulle gen
nemføre en sanering og fornyelse af det frygteligt forsømte
gartneri, men det lykkedes ham ved hjælp af de dygtige med
arbejdere, han havde evne til at finde, og ved hans egen yderst
energiske indsats i løbet af et forholdsvis kort åremål at over
vinde vanskelighederne og skabe en anset og blomstrende virk
somhed.
Lige øst for Skovlyst lå „Skovhuset”, der oprindelig hørte
under Skovgården. Her opførte etatsråd Wilhelm Hansen i 1918
en ejendom, som han kaldte „Ordrupgård”, og på dette sted
skabte han gennem årene en udsøgt og anerkendt samling af
nyere fransk kunst. Efter etatsrådindens død er samlingen sam
men med hele ejendommen i 1952 modtaget som gave af den
danske stat.

37. Ordrup krat og mose.
Bernstorff havde ved udskiftningen forbeholdt sig disposi
tionsret over de skovarealer, der fandtes på godset (I, 137), så
ledes også over Ordrup krat; ved godsets overgang til kongelig
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ejendom fulgte skovene den øvrige del af godset, og en kongelig
resolution henlagde i december 1842 Ordrup krat under lyst
skovdistriktet.
I 1872 blev betydelige arealer af skovens østlige del solgt
til private ejere, uden at der var gennemført nogen egentlig
servitutpålægning. Imidlertid skete der gennem mange år intet
overgreb mod disse arealer, og i 1907 søgte regeringen at råde
bod på den fejl, man nu erkendte var begået, ved, at staten i
det hele taget havde givet afkald på arealerne; man pålagde en
række skovarealer en blandet „villa- og fredskovsservitut”, efter
hvilken maksimalhugsten blev fastsat til 50 pct. af hver parcels
areal.1
I 1923 vakte en ret voldsom hugst på de private arealer mel
lem Krathusvej og Skovvangen så megen opsigt, at Danmarks
Naturfredningsforening tog sagen op til behandling. Det blev
under de følgende forhandlinger fastslået, at den fastsatte
grænse for hugsten var nogenlunde overholdt på nogle af par
cellerne, medens den på andre var overskredet så langt, at den
samlede hugst på hele det private areal var mere end to trediedele.2 Endvidere syntes forskellige foreliggende udstyknings
planer i strid med de af ministeriet i sin tid foretagne foran
staltninger til bevarelse af skovkarakteren. Det lykkedes i 1927
ved imødekommenhed fra de pågældende grundejeres side at
opnå en sikring af skovbæltet langs Klampenborgvej samt en
ændring i udstykningsplanen. Det store areal øst for vædde
løbsbanen overgik i dennes eje og sikredes mod beplantning
og bebyggelse, og endelig blev selve væddeløbsbanens område
sikret derved, at det i 1957 vederlagsfrit skal overgå til
staten.3
I den nordvestlige udkant af Ordrup krat anlagdes som et
led i Københavns befæstning to mindre flankeringsbatterier,
Vestre og Østre Ordrupkratbatteri, hvert monteret med 4 hurtigskydende kanoner. Efter fæstningens nedlæggelse er de to
batterier overgået til lystskovdistriktet; det vestre er udlejet til
en spejdertrop, medens der af det østre kun er fundamenterne
tilbage.4
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I Ordrup mose havde bøndergårdene ved udskiftningen be
holdt brugsretten over tørveskæret, som her blev fortsat til hen
imod slutningen af 1800-tallet. Den praksis havde efterhånden
vundet indpas, at tørvetilvirkningen udførtes af arbejdere, der
ikke hørte hjemme på egnen. Især fra Blovstrødkanten kom
disse arbejdere meget tidligt hvert forår dragende med koner,
børn og husgeråd og indrettede sig for sommeren i små jord
hytter, der var anlagt på de forholdsvis tørre steder eller gra-

Ordrup krat. Stik af Elias Meyer. (Øregård Museum).

vet ind i en bakkeskrænt i mosens udkant. Hele arbejderfami
lien deltog i „tørvegøringen”; medens mændene tog sig af
det hårdeste slid med opgravningen og udlægningen af tørvene,
var det konernes og de større børns arbejde at kantre og stakke.
Et spand heste og en arbejdsvogn fik de overladt af den bonde,
på hvis mose de arbejdede.
Jordhytterne var mere end primitive, rene s tenalder huler, og
de har formentlig kun tjent som ly mod koldt og regnfuldt vejr.
Uden for hyttens dør fandtes almindeligvis et bord, bestående
af et par brædder på 4 nedrammede pæle, og her opbevaredes
familiens kander, krukker og fade af 1er.
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Da Gentofte Kommune i 1882 fik sin første sundhedsvedtægt,
erkendte man, at disse hytter ikke kunne betragtes som brugbare
boliger for mennesker. Der blev da opført et hus, der vel var af
mursten, men som i henseende til sundhedens krav ikke skabte
forhold, der var væsentlig bedre end de hidtidige.
Fra Ordrup krat førte en sti over mosen til Dyrehaven lidt
vest for Dyrehavsbakken. Et smalt gangbræt dannede overgang
over Enghaverenden, og her tjente tørvearbejdeme sommeren
igennem mangen en skilling ved at hjælpe skovgæsterne over.5

Arbejderhytter i Ordrup mose 1882.
Til venstre Dyrehaven, i baggrunden til højre Christiansholm. Tegning af Frantz Sedivy.

I årene lige efter århundredskiftet var der inden for „For
eningen til den ædle Hesteavls Fremme” planer om anlæg af en
ny væddeløbsbane som erstatning for den hidtidig benyttede
bane ved Eremitagen, idet foreningen ikke over denne bane
havde den fornødne dispositionsret. I 1903 fik foreningen fra
et konsortium, repræsenteret ved ritmester G. A. Clauson-Kaas,
tilbud på areal til en væddeløbsbane i Ordrup mose. Forslaget
vandt ubetinget interesse, men dets realisation medførte mange
vanskeligheder, først og fremmest på grund af terrænets ind
viklede ejendomsforhold. Medens en strimmel nærmest Dyre
haven henhørte under statens skovvæsen, var andre arealer lagt
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ind under fæstningsterrænet, og endelig var en stor del af mo
sen fordelt på mange mindre lodsejeres hænder. Forhandlin
gerne trak ud i flere år, og en række andre projekter blev
drøftet, men det udvalg, der var nedsat til gennemgang af pla
nerne, kom omsider til det resultat, at banen i Ordrup mose
frembød de fleste fordele, og i maj 1906 blev det vedtaget, at
foreningen skulle slutte kontrakt med et til banens anlæg dannet
aktieselskab om leje af den projekterede bane. I efteråret 1906
påbegyndte man derpå anlægget af „Klampenborg Væddeløbs
bane”,6 og den 5. juni 1910 fandt banens indvielse sted.
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Skovshoved
38. Fiskerleje, sogn og kirke.
å og sparsomme er de lysstrejf, historien gennem tiderne
kaster over fiskerlejet Skovshoved. På hvilket tidspunkt
stedet har fået en fastboende befolkning, kan ikke angives; først
i årene efter 1600 kan denne med sikkerhed påvises. Der boede
da i Skovshoved ti familier, der alle levede af fiskeri. Husene
tilhørte kongen, der årlig skulle have en fjerding torsk i land
gilde af hver fisker.1
I Christian V’s matrikel angives husenes antal til 11, af
hvilke 9 er landgildehuse og de to holdshuse. Fiskerne benyttede
sildegarn og flyndergarn til deres fangst; dog drev en enkelt
gammel mand krogefiskeri.
Det har sikkert været en meget fattig befolkning, der havde
til huse her i Skovshoved. Yderligere begrænsedes deres ind
tjeningsmuligheder ved oprettelsen af et fiskekræmmerlav i
København i 1696. Herom siger den kongelige kundgørelse
følgende :
„— maa ingen her udi staden hereffter vere tilladt at nære
sig af tilfals holde nogen slags fersk søe- oc strand-fisch, med
mindre hand er borger oc virkelig boesiddendis her udj staden.
Paa det saadanne fiske-vare for desto billigere priis her i
staden kunde bekommis, saa skal aid anden forprang af sam
me vahre hermed gandske vere afskaffet oc til dend ende alle
omkring Kiøbenhafn udj Skovshovet oc Vebæk samt ved Helsingøers side boende familier, bønder, fiskere oc huusmænd
hermed Strengeligen vere forbudne, at de hereffter hverken
drager hen til andre nær hos eller langt borte liggende lands-
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byer eller gaarde for at opkiøbe saadanne vahre, ick-e heller af
nogen udj deris egne byer eller igiennem reisende sig samme,
uden til deris eget huuses fornødenhed, under vahrenis forta
belse, naar de dermed antreffes, tilhandler oc opkiøber.
Dog fischerne ej formeent at sælge paa axel-torv her j sta
den hvis Guds velsignelse af fisch, de med deris egen fliid af
stranden kand fange.”2

Skovshoved 1850. Maleri af ukendt kunstner. (Øregård Museum).

Straffebestemmelserne var ikke blide:
„Hvo som sig herimod forseer, skal første gang have for
brudt vahrene til angiveren, anden gang foruden vahrenis for
brydelse til angiveren betale til politiecassen fire rixdaler oc
tredie gang straffis paa kroppen med fengsel eller i gabestocken —
På denne baggrund kan det synes besynderligt, at Skovs
hoved i tiden mellem 1688 og 1718 er vokset stærkt, så fisker180

lejet i det sidstnævnte ar har 26 huse med i alt 28 familier;
hertil kom „et almindelig byens fattig-huus”.3 Netop årene om
kring den store nordiske krig var en ond tid for fiskerne i
Skovshoved. Ikke blot blev garn og fiskerbåde ødelagt af sven
skerne, men flere af fiskerne blev taget med til Sverige som
krigsfanger. Et bønskrift til dronning Anna Sophie i 1721 om
en erstatning for de mistede redskaber var uden virkning.4

Senere skildres vinteren 1735 som særlig slem, da isen tog
99 af fiskernes garn. Intet under, at der kunne blive smalhans i
de små huse. Men i al modgang havde skovserne deres eget
særlige forsyn, kromanden, der hjalp dem med kredit og for
strakte dem med de nødvendigste ting til livets ophold, indtil
bedre tider vendte tilbage.
Skovshoved kro vides at have eksisteret så tidligt som om
kring 1660, idet kromanden Peter Petersen i 1681 fik kongeligt
brev om, at hans søn Hans Petersen måtte følge ham i den
næring, han havde drevet gennem tyve år.

Kroen var et fæstehus, ikke større end lejets andre huse, og
kromanden måtte som fiskerne betale landgilde af sin grund til
kongen.6
Fra omkring 1720 til 1752 sad Arved Hansen som kromand i
« Skovshoved. Han var i trange dage en udmærket hjælper for
fiskerbefolkningen og døde som en meget afholdt og højt anset
mand. Hans efterfølger, Conrad Stelling, fik tilladelse til selv
at brygge øl og brænde brændevin til kroens eget behov, en
stor og eftertragtet gunst for en kromand. Efter hans død i
1760 afhændede enken Skovshoved kro til sin svigersøn Jens
Rostgaard. Kroen skal på dette tidspunkt have været af et mere
anseligt ydre, men så brændte den om aftenen den 10. august
1764, da kælderpigen skulle vise en logerende til hans værelse.
Hun var ikke forsigtig med sit tællelys; der gik ild i kroen,,
som nedbrændte til grunden. Brandskæret kunne ses i Køben
havn, hvorfra man sendte stadens hurtigste sprøjte „Jagthun
den” til hjælp, men inden denne nåede frem, var kroen blot en
rygende askehob.6 Der brændte også et hus ved siden af, så det
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er jo muligt, at „Jagthundenes nærværelse alligevel har bidraget
til at afvende en katastrofe.
Rostgaard genopbyggede kroen, og den blev en virkelig præ
sentabel ejendom. Hovedbygningen var 25 alen lang, grund
muret, med brudt tegltag og med en tre fags kvist. Gulvene
var af bræder, i værelserne var der hollandske døre, og til
opvarmningen fandtes 2 vindovne. Foruden hovedbygningen var
der en stråtækt stald og mod vest et bryghus med åben skor
sten, maltkølle og bryggerkedel, en brændevinspande med til
behør foruden forskellige større og mindre kar. Bryghuset havde
kælder, og i gården fandtes brønd med pumpe. En udvidelse
af bygningen i 1767 må have gjort kroen ligefrem impone
rende.7
Jens Rostgaard havde Skovshoved kro til sin død i 1788.
Hans eftermand Hans Jensen Stær oplevede som kromand
englænderkrigens bevægede dage i 1801 og 1807.
Selv om de skiftende kromænd i Skovshoved i sløje tider
kunne forsyne befolkningen med brød og øl på kredit, var der
andre livsfornødenheder, de ikke kunne skaffe. Det kunne om
vinteren knibe hårdt med tilstrækkeligt ildebrændsel, og ofte
måtte familierne på kolde vinteraftener gå på omgang hos hin
anden og klumpe sig sammen i en lille stue for at spare på
brændselet. Det var nok forbudt at forsyne sig med brænde fra
Dyrehaven, men hvem ville vel gå i rette med en fattig fisker
kone, når hun i nødens stund trods alle forbud så lejlighed til
at hente sig en dragt brænde? I 1745 kom hofjægermester
Gram (1,77) fiskerbefolkningen til hjælp på den måde, at han
fik udvirket en årlig udvisning af 128 læs tørv fra moserne i
Dyrehaven „for de ved Strandkanten i Nærværelsen af Jæ
gersborg Dyre-Hauge boende Huusmænd, — det Mand maatte
være betænkt paa, hvorledis disse fattige Folck herudj kunde
være at hielpe”.8 På denne tid boede der på strækningen fra
Skovshoved til Skodsborg 64 fiskerfamilier, og hver familie liar
således modtaget 2 læs tørv om året.
Husene i Skovshoved lå ikke blot på Strandvejens vestside,
ind under skrænten, men i tidens løb voksede hus ved hus op
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på stejlepladserne øst for vejen, hvor de let blev udsat for an
greb af bølger og skrueis. Således var isskruningerne på strand
kanten i februar 1865 så voldsomme, at et af de huse, der lå
yderligst, blev ødelagt. Jordens matrikulering her øst for Strand
vejen blev yderst indviklet, og hele bebyggelsen, tæt og tilfældig
som den var, overordentlig brandfarlig. Med hygiejnen var det
så som så; de fleste familier manglede nødtørftshuse, og til

Isskruninger ved Skovshoved den 17. februar 1865. Efter tegning af C. Neumann.

grisene fandtes ingen svinestier, således at disse nyttige husdyr
den meste tid gik og rodede, hvor de ville.
Under disse forhold var det ikke mærkeligt, at koleraen i
sommeren 1853 fandt et arnested i Skovshoved, hvis befolk
ning på det frygteligste blev .ramt af den uhyggelige sygdom.
Fiskerne i Skovshoved var et fribårent folkefærd, præget'
af det hårde arbejde, men trods kår, der ofte var trange, i be
siddelse af et levende lune og en rammende replik. Om denes
uforfærdede sejghed fortælles mangt et træk, således om Ole
Bech, der engang i en forrygende storm ene mand i bådejrt
forliste ved Møens klint og brækkede armen. Han stivede ar
men af ved at surre rorpinden til den og svømmede derpå i land
gennem en voldsom brænding.9
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Gennem arene fik flere af fiskerne sæde i Gentofte sogne
styre, således strandfoged Ole Larsen 1856-59, Ole Bech 1874-79,
Rasmus Pedersen 1884-85, brofoged Ole Steffensen 1886-91 og
strandfoged Christian Larsen 1901-09. Det gjaldt om dem alle,
at de var besjælet af en dyb hjemstavsfølelse. Men denne kunne
til tider ytre sig som en hindring for betragtningen af det kom
munale fællesskab. Således tillægger man Ole Bech, da talen
engang i sognerådet drejede sig om Vangede, den klassiske
bemærkning: „Hva’ faen rager Vangede vos? La’ dom passe
dom!”
En organisation af fiskerne kom først i stand med opret
telsen af Skovshoved Fiskeriforening, der stiftedes den 7. no
vember 1889.
I det daglige erhverv var fiskerkonerne udmærkede og
uundværlige hjælpere, ikke blot når det gjaldt rensning og
bødning af garn, men først og fremmest i arbejdet med afsæt
ningen af fangsten. I skildringen af en udflugt til Dyrehaven
i 1818 omtaler forfatteren, at de første, han mødte, da han var
kommet uden for Østerport, var „nogle af de Stakkels Koner
fra Skovshoved, som barbenede hver Dag saa mødigen gaae til
og fra Hovedstaden”,.10 Det var dog ikke alle dage, de „mø
digen” måtte gå på deres ben. Herom taler Anders Tikøbs
skildring af den køretur, hvor han klemtes ned mellem skovs
hovedkonerne, der med en af bøndervognene var på vej til Kø
benhavn.
Hvor havde Gammelstrands maleriske syn været henne uden
konerne fra Skovshoved? Det er deres replik, deres brogede na
tionaldragt, der gennem slægtled efter slægtled har givet livet
farve på hovedstadens fisketorv. Det blågrønne vadmelsskørt
med den røde skovshovedbort, det blå, opheftede forklæde,
rygpøllen og fiskekurven lever endnu livet i dagligdagen. Før
i tiden var også fiskerne kendelige på deres nationaldragt af
mørkeblåt vadmel med hornknapper, dertil søstøvler og blank
hat, men denne påklædning er forlængst fortrængt af den strik
kede trøje og en kasket med blank skygge.11
Bebyggelsen i Skovshoved er tidligere skildret (I, 169). Som
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en hyggelig repræsentant for den gamle byggeskik ligger den
tidligere strandridergård, der nu gennem menneskealdre har
været kendt som „Bagergården”.
På den høje skrænt umiddelbart nord for Skovshovedvej lig
ger den storeJ smukke ejendom „Skovbakken”, der omkring
århundredskiftet tilhørte grosserer Carl Philip. Den købtes i
1906 af grosserer P. Carl Petersen, der her skabte sig et meget
smukt hjem. I september 1942 bestemte ejeren, at Skovbakken

Den gamle bagergård i Skovshoved.

efter hans død skulle tilhøre et legat, bærende hans navn, og
indrettes som kollegium for medicinske studenter og handels
studerende, således at det kunne rumme omkring en snes alum
ner.12
Lige over for Skovbakken lå på Strandvejens østside træ
villaen „Strandslottet”. Da politikeren baron Carl Blixen-Finecke
i 1854 indgik ægteskab med prinsesse Augusta af Hessen, skæn
kede han hende Strandslottet i morgengave, og denne ejendom
var i en årrække ægteparrets sommerbolig. Flere gange i dette
tidsrum modtog Blixen-Finecke på Strandslottet besøg af sin
studiefælle fra ungdommen, den senere tyske rigskansler Otto
v. Bismarck.
13
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Fra tiden omkring i860 ejedes Strandslottet af porcelæns
fabrikant M. H. Bing, der ofte så nationalliberale politikere som
C. C. Hall, A. F. Krieger og Carl Ploug som sine gæster. Også
balletmester August Bournonville aflagde hyppigt besøg hos
familien Bing på Strandslottet. Fabrikant Bing afhændede sin

Skovshoved Kirke.

ejendom i 1883, og den var derpå i en længere årrække på
forskellige hænder. I 1915 erhvervedes Strandslottet af P. Carl
Petersen, der her ønskede at indrette en strandhave til Skov
bakken. Få dage efter købet frasolgte han villaen, der nu er
nedrevet.13
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I kirkelig henseende hørte Skovshoved ligesom kommunens
øvrige lokaliteter oprindelig til Gentofte pastorat. Ved oprettel
sen af Ordrup kirkesogn i 1891 blev Skovshoved henlagt under
dette. Da den gamle skole i Skovshoved i 1908 blev ledig,
blev der i denne indrettet en mødesal til kirkeligt brug, og der

Skovshoved Kirkes indre.

blev her regelmæssigt holdt gudstjeneste hver søndag. Af denne
begyndelse fremvoksede tanken om at få en kirke bygget i
Skovshoved, så snart det var muligt, og fra sognerådet blev
der givet tilsagn om økonomisk støtte til dette formål. En kort
tid så det ud til„ at det ville få lange udsigter med tankens vir187

keliggørelse, da vekselerer Chr. Reimann og hustru i juli 1912
skænkede 20.000 kr. som første bidrag til en kirke i Skovs
hoved på den betingelse, at byggearbejdet var påbegyndt inden
i. maj 1914, og at kirken var under tag inden 24. juni 1915.
Sognerådet vedtog at skænke en byggegrund ved Teglgårdsvej ;
staten ydede et beløb på 30.000 kr., og fra privat side strøm
mede mange gaver ind til den komité, der var nedsat til sagens
gennemførelse. Det blev overdraget arkitekt Alfr. Brandt at
opføre kirken; grundstenen blev lagt i foråret 1914,, og den 17.
oktober 1915 kunne kirken indvies.14
Fra samme dato oprettedes Skovshoved sogn, og som sogne
præst ansattes pastor K. E. Nielsen, der hidtil havde været re
siderende kapellan ved Ordrup kirke.
Ved et gavebrev, der tinglystes den 19. april 1916, overdrog
komitéen Skovshoved kirke til Gentofte Kommune.
Det oprindelig kubeformede spir blev i 1935 erstattet med et
højt, slankt pyramidespir.
Pastor K. E. Nielsen virkede som sognepræst i Skovshoved
til 1949, da han efterfulgtes af pastor Viggo Jensen.

39. Skovshoved havn.
For fiskerne i Skovshoved var det daglige arbejdes kår alt
andet end lette. Fiskeriet måtte foregå fra åben strand; ofte
måtte de arbejde mod høj sø, når de satte bådene ud, så de var
gennemblødte, når de roede fra land, og ved landingen måtte de
atter i vandet og tømme bådene for fangst og redskaber, inden
ophalingen kunne ske. At der mand og mand imellem kunne
komme et ønske til orde om bedre forhold på dette område,
var kun naturligt, men ingen vovede at tænke den tanke, at en
havn skulle kunne anlægges, dertil syntes udgifterne alt for
uoverstigelige.
I slutningen af 1860-erne henvendte en flok af fiskerne sig
til sognerådets formand, Vilhelm Nielsen, i det håb, at han
muligvis kunne hjælpe dem til på overkommelig vis at skaffe
midler til udførelse af en stenfyldt pælebro. Vilhelm Nielsen
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forstod udmærket fiskernes ønsker, men mente, at det var bedre
straks at søge en havn anlagt, og da det lykkedes ham at in
teressere formående mænd som etatsråd O. B. Suhr på Sølyst
og provst Boisen i Gentofte for sagen, gik også fiskerne med
liv og lyst ind i arbejdet for at skaffe kapital. Ved en stor fa
stelavnsfest anbragte de to både på vogne, riggede dem til som
fregatter og førte dem i festligt optog til Bellevue, hvor der

Skovshoved havn 1869. Maleri af Carsten Henrichsen. (Privateje).

blev afholdt en basar, som indbragte det anselige overskud af
1.867 rdl.
Fra private bidragydere indkom betydelige beløb; Vilhelm
Nielsen lagde for med 500 rdl., etatsråd Suhr gav 1000 rdl., og
kommunekassen supplerede disse beløb m«ed 500 rdl. Også kon
gehuset viste sagen interesse; kong Christian IX skænkede 600
rdl. og grevinde Danner 100 rdl.
Fiskerne havde forpligtet sig på den måde, at hver arbejdsfør mand fra Skovshoved skulle levere 4 favne sten og gøre 14
gratis arbejdsdage,. Arbejdet skred rask frem, og i sommeren
1869 stod havnen færdig. Den havde indsejling fra øst, og på
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nord- og sydmolerne var anløbsbolværk, hvorimod havnens vest
side var anlagt som slæbested. Vanddybden var 2V2 m.
Havnen styredes af en havnekomité, i hvilken Vilhelm Niel
sen og O. B. Suhr havde sæde. Den fastsatte de årlige ydelser
for benyttelse af havnen; for fiskerbåde betaltes 3 rdl., for min
dre joller kun 2, medens kuttere og større fartøjer skulle er
lægge 6 rdl.
Det forenede Dampskibsselskab anløb havnen på passager
farter mellem København og Bellevue. Da komitéen en gang i
begyndelsen af 1870-erne afkrævede passagererne fra disse
dampskibe en afgift ved ind- og udrejse, svarede dampskibs
selskabet med at ophøre med besejlingen af havnen, hvilket
medførte en så kraftig protest fra fiskerne, at man hurtigst mu
ligt sørgede for at bringe denne sag tilbage i dens oprindelige
leje.
Havnen var en selvejende, om end ikke nogen velhavende in
stitution, Den ejede ingen kapital, og det var umuligt, at den
daglige drift skulle kunne kaste så meget af sig, at der kunne
blive råd til forbedringer ud over det rent nødtørftige. Enkelte
ting var det dog lykkedes at gennemføre. I 1895 blev havnen
lukket mod øst og indløbet lagt om på sydsiden; det skulle
bringe bedre ro i havnen. Senere blev der anlagt bolværk på
havnens vestside.
Der skete i 1906 henvendelse til sognerådet om kommunens
overtagelse af havnen, men der kom intet ud af dette forsøg.
Det var først i 1913, da havnen atter stod over for en større
reparation og ansøgte kommunen om et lån, at dette spørgsmål
fandt vej til sin endelige løsning, idet tømrermester S. M. Grum
strup i sognerådet gjorde sig til talsmand for en kommunal
overtagelse af havnen. Der skulle dog gå endnu en række år,
inden det lykkedes havnebestyrelsen og sognerådets havneudvalg
at blive enige om overtagelsesvilkårene, men endelig bestemtes
det i 1919, at havnen i den tilstand, hvori den' forefandtes,
skulle gå over i kommunens eje med aktiver og passiver. Over
dragelsen fandt derpå sted i november 1920.1
I årene efter den første verdenskrig viste der sig fra lystsejl$0

lernes side en stadig stigende efterspørgsel efter bådeplads, men
da havnen kun kunne modtage et begrænset antal både, måtte
mange anmodninger afvises. Da imidlertid anlægget af Kyst
vejen blev aktuelt i 1933, måtte i forbindelse hermed projek
teres en forlægning af Skovshoved havn. I september 1935 ved
tog da Gentofte Kommunalbestyrelse at lade foretage anlæg af
en ny havn efter et projekt, der var udarbejdet af kommunens
tekniske forvaltning. Anlægsarbejdet, der udførtes af A/S Kampmann, Kierulff & Saxild, påbegyndtes i 1936 og stod på i om
kring to år. Indsejlingen blev lagt mod øst, og inden for mo
lerne indrettedes en forhavn på 18000 m2, et søndre bassin på
12000 m2, der skulle være fiskeri- og lastehavn samt kunne mod
tage en del af lystfartøjerne, medens et nordre bassin på 13000
m2 udelukkende skulle rumme lystfartøjer. Vanddybden ved
kajerne blev 4 m, og havnen gav plads for 25 fiskerbåde og
200 lystfartøjer, medens den rådede over 150 m kajplads til
lastbåde. Af hensyn til tang og andet drivende materiale var
havnens yderlinier ført skråt ud fra kysten, hvilket nord og syd
for havnebassinerne frembragte opfyldte arealer. Den nye kloak
pumpestation blev anlagt på arealet nord for havnen, opfyldnin
gen på sydsiden var tænkt benyttet dels som stejleplads og dels
for bådebyggerier.
Arbejdet måtte udføres i flere tempi; det nordre bassin blev
først anlagt, og fartøjerne kunne ved den gamle havns opfyld
ning henvises hertil.
I det første år efter den nye havns anlæg var 15 fiskerbåde
hjemmehørende i havnen, medens der var løst sæsonkort for
ca. 100 lystfartøjer og 24 kajakker. De følgende år har vist en
betydelig nedgang i antallet af fiskerbåde, hvorimod lystfar
tøjernes tal er blevet forøget; i 1950 havde kun 8 fiskerbåde
hjemsted i havnen, medens den rummede 139 lystfartøjer, 24
kajakker og 17 robåde.2
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40. Christiansholm.
fter at Hvidøre len var nedlagt af Frederik II, admini
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streredes det i det følgende århundrede af lensmændene
på Københavns slot (1,38). Ved den omordning, der påfulgte
lensmandsinstitutionens ophævelse efter styrelsesreformen i 1660,
blev mange af kongsgårdene solgt eller bortforpagtet. Den tid
lige Hvidøre kongsgård blev den 6. oktober 1666 givet i fæste
til kgl. historiograf Vitus Bering, der lidt efter lidt forstod at
afrunde sin besiddelse ved nye erhvervelser. I 1667 fik han så
ledes ejendomsbrev på en eng, der efter sin beliggenhed ved
Hvidøre kro kaldtes „Krughaven”, og i 1668 modtog han kon
gelig stadfæstelse på den ret til et stykke af Ordrup o red re v
lige syd for gården, som bønderne havde overladt ham. Vitus
skriver herom følgende i sit andragende til kong Frederik III:
„Abraham Patriarche begærede udi fordum tider aff Chets
børn et lidet sted att begraffvis paa: Jeg begærer aff Owerdrup
mend et lidet sted at leffue paa oc undgaae, det lengste mig
mueligt er, begraff velse. Steden ligger under fæ-f oed oc er alle
omkringboendisz uden dyrkelse oc nytte: hvorfor oc Bønderne
med Ridefogdens minde oc offverværelse mig dis godvilligere
den oplader til att indhegne mod den Syndre side min Vaaning
paa Hvidøre, som ieg ved eders kgl. Maytts mildhed oc naade
besidder. Mens som landit er eders Maytts eyendom, staaer det
hverken dennem frit for noget att afstaae, heller mig att be
gære, uden det ved Kongelig ratification oc eders Maytts naade
oc bevilning bliffur bekrefftet. Daa beder ieg udi all under192

danighed, att saadan Naade mig mildelig maa vederfarisz: Jeg
vil paa samme sted, som ieg ene til mine studeringers rolighed
oc stilhed haffver udsøgt, udføre eders Maytst kongelig oc pri
selig naffn til alle efterkommere; oc det med den flid, iffuer,
omhu oc maade, som ieg fremdelis acter at nyde eders Maytts
hyldest oc mildhed.”1
Den gamle gård blev nu brudt ned, og Vitus Bering genop
byggede den lidt længere mod nordvest. Ingen sikker overleve
ring om det oprindelige Hvidøres beliggenhed blev efterladt, og
gennem mange år herskede der tvivl om denne. Der gættedes
både på det nuværende Hvidøres plads og på det sted, hvor Chri
stiansholm blev opført, og endelig blev også den antagelse frem
sat, at et sted mellem disse to yderpunkter skulle være det rette.
Ved grundudgravning til villaen Sølystparken 9 blev imidlertid
i 1936 en af gårdens murede hvælvinger bragt for dagens lys,
men tildækkedes derpå atter. Hvidøre kongsgårds beliggenhed
var hermed fastslået, og den historiske gårds rester venter nu
kun på en kommende udgravning.
Vitus Bering var en mester i at skrive lovtaler, lige højstemte og panegyriske, hvad enten det gjaldt mindet om Frede
rik III, velkomsten til hans efterfølger eller en forherligelse af
Griffenfeld i dennes storhedsdage. Bering kaldte sin besiddelse
Christiansholm til ære for kong Christian V, der på kronings
dagen i 1671 ophøjede ham i adelsstanden og derpå kort efter
begærede Christiansholm tilbage, mod at Vitus Bering fik en del
gods i Herringsløse.2
Christian V skænkede Christiansholm til sin dronning, Char
lotte Amalie, som allerede i 1672 solgte ejendommen til Ulrik
Frederik Gyldenløve, der også ejede Gyldenlund (I, 86) ; men da
denne i 1678 efter Griffenfelds fald fik overdraget Tønsberg
len, faldt Christiansholm tilbage til kronen og bortforpagtedes
sammen med Jægersborg.
Det følgende hundredår blev Christiansholms forfaldstid. Byg
ningerne stod uden vedligeholdelse, og agerjorden groede til
med ukrudt. Fiskeriet i dammene blev i 1679 overdraget over
jægermester Vincentz Hahn på 4 år, mod at lian bragte dæm193

ninger og sluser i behørig orden. Om den sørgelige tilstand
bærer markbogen af 1682 følgende triste vidnesbyrd:
„En liden holm kaldis Christiansholm, liggende uden for
Schoufs Hofued, hvorpaa er opbygt et Hus, som beboes af Niels
Hansen, dog efter hans egen beretning udi samme huus boer frie,
af aarsag at hand schall til nogle fidskeparcher, som omkring
husset er liggende, och er hs kgl. Mayts, hafue tilsiun och
samme huus gifuer ingen schatt eller landgilde.
Dog findis och paa samme Holm, endeel ager Jord, som udi
forrige tiider, hafuer verit oppløyet, dog nu til Hs. kgl. Mayts
nytte och brug ligger, huilcken jord udi fordum tid hafuer lig
get til en bundegaard, som paa samme Holm hafuer standet,
dog nu gandsche och aldelis ingen biugning paa samme plads
findis.”
Ved oprettelsen af ryttergodset i 1717 udskiltes Christians
holm atter fra Jægersborg, men det betød afgjort ingen for
bedring. Fiskeriet og græsningretten bortforpagtedes til slots
forvalteren på Jægersborg, den samme utro husfoged, som for
greb sig på kongens sølvtøj (1,76). Intet blev passet eller ved
ligeholdt. Kongen holdt fremdeles sin hånd over slotsforval
teren, og ikke engang, da generalfabrikør Nicolaus Lambrecht
i 1725 ønskede at købe hele herligheden for der at anlægge et
salpeterværk, ville kongen skille sig ved den forfaldne ejendom.3
I 1731, året efter Frederik IV’s død, fik overjæger Tham Mass
mann brugsret over Christiansholm. Til slotsforvalteren skulle
han erlægge en afgift; samtidig skulle han undervise jagtdren
gene i den ædle kunst at blæse på valdhorn.
Ved denne tid fandtes på stedet et 11 fag langt enetages
stuehus, muret og klinet, samt fæhus og svinesti. Folk stjal af
murstenene, og da Massmann skulle til at bryde de gamle huse
ned og bygge nye af materialerne, fandt han ikke deraf så me
get brugbart, at han ville give sig i lag med opgaven; han
nøjedes derfor med blot at klistre lidt på det gamle hist og her.4
Ved pärforcejagtens afskaffelse i 1741 blev Massmann afske
diget med pension, og i 1743 bortforpagtedes Christiansholm
for 9 år til 2 københavnske borgere, brygger Hans Jespersen
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Block (s. 119) og Jens West. De satte sig i en større udgift for
at få bygningerne bragt i nogenlunde stand, men så døde kon
gen, og den 7. oktober 1746, to måneder efter sin tronbestigelse,
skænkede Frederik V gården Christiansholm som arv og eje til
agent Just Fabritius; dog skulle forpagterne have lov til at sidde
deres tid ud, medmindre de frivilligt gav afkald.5
Just Fabritius havde gennem de foregående år ydet konge
huset og staten store personlige tjenester, og kongen ønskede

Christiansholms slot.

derfor at vise ham en passende påskønnelse.6 Det må anses for
sandsynligt, at Fabritius har fået lov til at ytre et ønske vedrø
rende den kongelige gave, og han har i forvejen haft kendskab
til egnen gennem moderens slægt d’Abbestee, der ejede Belle
vue; det har derfor ikke faldet ham vanskeligt at bestemme sig
til denne indbydende plet ved Øresund. At Christiansholm var
en vanrøgtet ejendom med yderst forfaldne bygninger, var af
underordnet betydning for en mand, der havde råd til at ind
rette sin nye erhvervelse, som han ville have den, og lian lod da
opføre et meget solidt og herskabeligt palæ, det endnu stående
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Christiansholms slot. Indvendig udstyret med tidens fornemste
luksus, udadtil omgivet af et smukt parkanlæg lå gården ved
den gamle vej fra Charlottenlund til Dyrehaven. Denne vej, der
oprindelig førte i en bue ind gennem gården, lod Just Fabritius
rette ud og lægge vest om haven; et lille stykke af den allé, han
lod plante langs vejen, står endnu tilbage og bærer navnet Fa
britius’ allé. Hvorvidt den fældning af alléens nordlige del fra
Christiansholmsvej til Dyrehaven, som af påståede militære
grunde blev foretaget,i 1914, var virkelig velovervejet, tør måske
være underkastet tvivl; i hvert fald må den dybt beklages.
Efter nogle års svagelighed døde Just Fabritius i maj 1766.
Han havde vel i 1763 overdraget Christiansholm til sin søster
søn, kaptajn Alexander Destinon, men denne handel gik året ef
ter tilbage på grund af „visse indfaldne omstændigheder”, der
ikke nærmere omtales. I 1767 solgte Fabritius’ enke ejendom
men til den københavnske borger Nicolai Paludan, fra hvem
den 11 år senere overgik til plantageejer Christopher Mac Evoy.
Da greve Ernst Schimmelmann på Sølyst i 1783 blev ejer
af Christiansholm, oprandt for den omtumlede ejendom en ny,
rolig periode, der varede lige til grevens død i 1831. Schimmel
mann benyttede i mange år Christiansholm som gæstehus; her
boede således den unge Adam Oehlenschläger og hans hustru
som nygifte i 1810 (s. 206). Også den følgende sommer tilbragte
digteren og hans hustru på Christiansholm, men Oehlenschläger
havde fået den idé, at dampene fra den nærliggende mose var
skadelige for hans helbred, og han slog sig derfor ikke ned her
ude oftere. Senere bortlejede Schimmelmann Christiansholms
hovedbygning.
Ved Schimmelmanns død hørte der til Christiansholm et areal
af 113 tdr. land. Det blev på auktionen efter ham købt for 18.600
rdl. af restauratør Johan Bagge på Bellevue.
Bagge beholdt Christiansholm i 17 år; fra 1841 bestyredes
ejendommen af hans søn Ernst Bagge. Den følgende ejer var
kaptajn John Christmas, der i 1855 gav admiralinde Sophie
Elisabeth Zahrtmann skøde på gården. Fire år senere blev den
overdraget til datteren Wanda Zahrtmann, som ved sit ægteskab
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i 1863 overførte ejendomsretten til sin mand, den senere teater
chef greve Chr. Danneskiold-Samsøe.
I året 1900 afhændedes ejendommen til baron Axel Lerche
og ritmester G. A. Clauson-Kaas. Sidtnævnte foretog som direk
tør for A/S Christiansholm udstykning af den del af arealerne,
der lå mellem hovedbygningen og Dyrehaven; her opførtes i
årene umiddelbart efter århundredskiftet det „engelske” villa
kvarter omkring Parkvej, Tværvej og Parallelvej.
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Christiansholms hovedbygning og park blev i 1914 solgt
til den senere udenrigsminister, greve Carl Moltke, hvis enke
fremdeles er besidder af den gamle, fornemme ejendom.
Den række ejendomme, der ligger langs Strandvejen mel
lem Sølyst og Bellevue, er alle udgået fra Christiansholm, til
at begynde med som arvefæste. Sølysts nærmeste nabo mod
nord var indtil den seneste tid „Belvedere”, der i 1845 af Jo_
han Bagge blev afstået til agent J. H. Lund, som imidlertid
allerede året efter afhændede ejendommen til stempelpapirfor197

valter Iver Valentin Dresler Popp. I årene 1866-70 sad Vilhelm
Marcus Westermann som ejer af Belvedere, som derpå blev
overtaget af kommerceråd Isaac Wulff Heymann, en halvbro
der til Philip W. Heymann på Tuborg. Isaac Heymann var kendt
som en meget godgørende mand. Herom fortæller traditionen
følgende fornøjelige lille træk:
Da Heymann en dag var i audiens hos Christian IX, der
ville takke ham for hans tilsagn om en gave i veldædigt øje
med, sagde han til kongen: „Deres majestæt, jeg har tænkt
over, at summen er for lille, — jeg fordobler den!” Herpå sva
rede kongen med et smil: „Jeg takker Dem, — hr. etats
råd!”*
Den følgende ejer af Belvedere var fra 1886 grosserer Victor
Johan Bigler. I 1909 købtes stedet af konsul Christian Mogensen
af firmaet Mogensen & Dessau.
Umiddelbart nord herfor, på det sted, hvor i en svunden tid
den gamle vandmølle lå ved Hvidørebækkens udløb i Øresund,
indrettedes af baron Reinhard Iselin et kattuntrykkeri, idet hans
firma den 16. december 1755 havde fået koncession på forfærdigelse af „alle Slags trykkede, farvede og skildrede Kat tuner
og Sirtser”.8 Iselin, der var schweizer af fødsel, havde ægtet en
broderdatter af Just Fabritius på Christiansholm, og det var
gennem dette slægtskabsforhold, lian fik tilknytning til egnen.
Men trods ret storstilede anlæg af bå|de bygninger og blegedamme ville virksomheden ikke trives, og i 1766 forenedes kat
tun trykkeriet med et lignende foretagende i København; fa
briksbygningen ved Christiansholm blev lukket og stod forladt i
næsten et halvt århundrede.
I 1814 var der imidlertid igen en mand, der havde mod til
at optage en fabriksvirksomhed ved Hvidørebækken. Det var
Frederik August Esche, som mente, at bækkens vand skulle
egne sig særlig godt for farvning med tyrkiskrødt; han fik derpå
af Schimmelmann arvefæste på fabrikken og 3 tdr. land der
omkring, og her indrettede han et tyrkiskrødt bomuldsfarveri.
Virksomheden bestod i en årrække uden at kaste stort af sig; i
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1827 afstod Esche ejendommen til et konsortium, og nu så den
virksomhed lyset, som skulle betegne afslutningen på al industri
drift på dette sted: fajancefabrikken „Søholm”.
Justitsråd og kommitteret under det kgl. generaltoldkammer
og kommercekollegium Hermann Bech havde i 1825 sammen
med kammerråd Johan Christian Drewsen på Strandmøllen og
kancelliråd P. Groth søgt regeringens tilladelse til anlæg af en
fajancefabrik. I november 1826 fik de tilsagn om privilegiet;

Strandvejen mellem Klampenborg og Emiliekilde.
Maleri af Carsten Henrichsen 1875. (Øregård Museum).

samtidig blev det tilladt industrifonden at tage 20 aktier à 100
rdl. i fabrikken, og endelig tilstod man cand, pharm. Sophus
Seidelin, der skulle være fabrikkens tekniske leder, 600 rdl. til
en studierejse til Bornholm.9
Efter en større ombygning omfattede fabrikskomplekset i
sommeren 1828, da den nye virksomhed stod umiddelbart foran
sin begyndelse, følgende bygninger: en hovedbygning, 33 alen
lang og 133/4 alen bred, dels indrettet til beboelse, dels til labo
ratorium med prøveovn; en nordre bygning, 211/2 alen lang og
121/2 alen bred med hestedrevet mølleværk og stampeværk med 3
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hamre, endvidere med stald til 2 heste; en vestre bygning, 30
alen lang og 13 alen bred med glaserestue, biscuitstue og bræn
deri; desforuden fandtes brændehus og vaskerum, en bygning
med forme- og drej estue, et hønsehus og flere klosethuse. Alle
bygningerne havde hårdt tag. Medens fabrikken før ombygnin
gen kun var brandforsikret for 6020 rdl., ansattes værdien nu til
15510 rdl.10
Den første brænding blev foretaget den 15. september 1828.
Men den første kapital var hurtigt opbrugt, og i 1830 måtte
Bech, Drewsen og Groth atter bede staten om støtte. Regeringen
lod nu Den kgl. Porcelænsfabriks administrator, justitsråd Garlieb foretage en undersøgelse af de råvarer, man anvendte til fa
brikationen på Søholm, og efter at han havde erklæret materia
lerne for brugelige, tilstod staten på visse betingelser yderligere
2000 rdl. Endvidere skulle industrifonden tage 20 aktier til, men
disse skulle overleveres justitsråd Garlieb, som derefter betrag
tedes som medbestyrer af fabrikken. Privilegiet blev derpå for
nyet i oktober 1831.
Det synes fra statens side at have været tilsigtet, at fajance
fabrikken Søholm skulle være et mønster for eventuelt kom
mende virksomheder af lignende art andre steder i landet. Der
for var ledelsen forpligtet til at meddele sine erfaringer til en
hver, der ville anlægge en fajancefabrik på dansk grund.
Afsætningen kom imidlertid ikke til at stå mål med produktio
nen, lagerlokalerne blev fyldt, og en del varer måtte opmagasi
neres på Den kgl. Porcelænsfabriks loft. Samtidig solgtes større
partier af fabrikkens produkter på auktion. Desværre viste an
strengelserne for at holde virksomheden i live sig frugtesløse,
og i 1838 måtte fabrikken lukke.11 Ejendommen sattes til auk
tion og blev købt af Johan Bagge, der udstykkede arealet. Ud
mod Strandvejen opførte frøken Frederikke Amalie Heyliger et
lyststed og kaldte det med fabrikkens gamle navn Søholm.
Ejendommen „Strandhøj” er udskilt fra Christiansholm i
1846, da Johan Bagge gav silke- og klædekræmmer Isach Si
monsen skøde på dens areal. Den blev i 1856 solgt til grosserer
Ferdinand Tutein og derpå i 1880 ved auktion til bjergnings200

entreprenør Em. Z. Svitzer. Efter dennes død i 1886 fik hans
stedsøn og kompagnon H. P. J. Lyngbye arveudlægsskøde på
Strandhøj. Efter at ejendommen i årene 1896-1921 havde til
hørt to generationer af slægten Schulstad, blev den overtaget af
den nuværende ejer, grosserer A. W. Kirkebye.
„Bellavista” oprettedes i 1833 af ministerresident A. V. Pauli,
i hvis slægt ejendommen forblev indtil 1873, da den købtes på
auktion af grosserer Chr. Holm. Også i denne slægt havde flere
generationer deres hjem på Bellavista, indtil stedet i 1919 efter
en kort tid at have været i Steen Giebelhausens besiddelse blev
overtaget af hovrätsnotarie Gunnar Swensson. I 1933 overgik
ejendommen til et aktieselskab, der her opførte et stort bolig
kompleks.
Som et led i Københavns befæstning anlagdes i årene om
kring 1890 Christiansholmsfortet ud mod den nuværende Hvid
ørevej, der indtil befæstningens nedlæggelse var en del af for
tets våde grav (I, 186). Ved loven af 1922 om nedlæggelse af
ældre kystbefæstningsanlæg blev både Christiansholmsfortet og
dets østre flankeanlæg, der kaldtes Hvidørebatteriet, nedlagt som
befæstning. Arealerne blev udstykket og solgt og er nu bebygget
af de private ejere. Disse har udlejet rummene i fortets kasse
matter til firmaer, der benytter dem som lagerrum eller til dyrk
ning af champignons.12

41. Sølyst.
Syd for Christiansholm, ved vejen fra Ordrup, lå der 4 små
huse, Hvidørehusene. I det ene boede en teglbrænder, i det an
det en fisker. Det tredie gav i 1723 plads for Frederik 4/s ryt
terskole, og endelig blev det fjerde, der beboedes af en enke, i
1724 overtaget af købmanden Julius Fröichen. Han stammede
fra Amsterdam, men havde slået sig ned i København, hvor han
i Vimmelskaftet drev en større „kræmmervirksomhed”. Han ud
videde sin besiddelse ved Hvidøre først med en parcel, som
overjæger Thomas Massmann afstod fra Christiansholm, senere
tillige med et lille stykke af oredrevet, for hvilket han svarede
Ordrup bymænd en årlig afgift.1
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På sine grunde opførte Fröichen nye bygninger., ud mod vejen
en staldlænge med gennemkørselsport, og mod vest en 11 fag
lang stuelænge, alt af bindingsværk og i een etage. I stuehuset
var der to værelser, der gik igennem fra gård til have, dertil
otte mindre „gemakker” med paneler og betrukket med voksdug
eller sirts, og ovenpå var indrettet fire kamre.2
Fröichen gav sin ejendom navnet „Seelust”. Det gik imidler
tid tilbage med hans forretning, og kort efter 1750 gik han fallit.
I foråret 1753 købtes Sølyst på auktion af Just Fabritius på Chri
stiansholm. Så længe kattuntrykkeriet var i gang, boede Rein
hard Iselin på Sølyst; derefter påbegyndte Fabritius en ombyg
ning af ejendommen, muligvis i den hensigt selv at bebo den.
Det kom han dog ikke til, idet han døde, inden ombygningen
var tilendebragt, og den fuldførtes derpå af hans enke, der be
holdt Sølyst indtil 1771. Den nye ejer var generalmajor Peter
Clausen, der havde været guvernør på de dansk-vestindiske øer,
og da han atter indtrådte i dette embede, solgte han i 1776
Sølyst til deputeret for finanserne, greve Ernst Heinrich Schim
melmann. I mere end et halvt århundrede var derpå Sølyst et
samlingssted for de ypperste navne i dansk åndsliv.
Ernst Schimmelmann var født 1747 i Dresden, søn af Hein
rich Carl Schimmelmann, der senere knyttedes til den danske
regering som finansiel rådgiver. Ernst Schimmelmann havde
ikke taget faderens store finansinteresser i arv; han var et føl
somt og modtageligt gemyt, der hellere fordybede sig i ånde
lige skønhedsværdier end i virkelighedens verden.
I 1775 havde Ernst Schimmelmann ægtet den holstenske
grevedatter Emilie Rantzau, og i den følgende sommer flyttede
de nygifte ind som lejere på Sølyst. De blev så betaget af stedets
skønne beliggenhed, at Schimmelmann endnu samme år købte
ejendommen.
Emilie Schimmelmann skildres som en indtagende og elskelig
ung kvinde, der med sit livsglade og vennesæle gemyt drog tal
rige gæster til Sølyst fra vår til efterår; ide navne, der i denne
forbindelse først må nævnes, er familierne Bernstorff og Stol
berg. Det var derfor en dyb tragedie, der ramte Schimmelmann
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og kredsen omkring ham, da hans unge hustru efter kun få års
ægteskab blev angrebet af en tuberkulose, der udviklede sig med
en voldsom hurtighed og i februar 1780 lagde liende i graven.

Emiliekilde. Maleri af Jens Juel 1784.

Til minde om hustruen gav Schimmelmann den gamle kilde
ved foden af bakkehældet mod Strandvejen navnet Emilias
Kilde”, og en smal bræmme af haven lod han indrette som et
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lille anlæg omkring kilden. Her kunne enhver frit slå sig ned
og dvæle en stund i de yndige omgivelser. Over selve kilden
rejste Schimmelmann en granitstøtte, udført efter tegning af
arkitekten Nicolai Abildgaard. Støttens kapitæl krones af en
sørgeurne i marmor. Kildens væld lededes ud i kummen gen
nem et i stenen udhugget øje, et arrangement, der dog af sam
tiden dadiedes som „pedantisk” og senere blev fjernet.3 Sin
sorg tolkede Schimmelmann i den vemodige indskrift, der
endnu taler til beskueren:
EMILIAS KILDE
EMILIA
HER VANKED DU ENGANG
ACH FORLÆNGST EY MEER
HELLIGT ER DET STED DU YNDEDE
USKYLDIGHED HIMLENS USKYLDIGHED
OPFYLDE HIERTET VED DIT NAVN
OG HVO SOM HAR ELSKET
NÆVNE DET MED TAARER

t
1780
Selv efter at Schimmelmann i 1782 havde indgået nyt ægte
skab, vedblev mindet om Emilie at følge ham gennem hans
lange liv. Længselen efter hende forlod ham aldrig, og det var
Emilie, den aldrende mand så i de syner, der mødte ham på
hans dødsleje.4
Schimmelmann var 34 år, da han ægtede den 10 år yngre
Charlotte Schubart, hvis ældre søster Sybille sad på Brahe,trolleborg som grev Johan Ludvig Reventlows hustru. Trods en
uanselig skikkelse, men med et smukt ansigt, der ejede et par
meget levende øjne, blev den intelligente og fintdannede grev
inde Charlotte et fornemt midtpunkt både i sommerhjemmet på
Sølyst og i palæet i Bredgade, hvor parret tilbragte vintermå
nederne. I enighed mødtes de to ægtefæller i deres bestræ
belser for at skabe et gæstfrit hjem, der stod åbent for alle strå204

lende navne på kunstens og videnskabens himmel; men ikke
blot berømtheder fra snart sagt alle Europas lande kunne man
møde her, også de unge spirende talenter modtoges på Sølyst
af en venlig og forstående atmosfære, blandt disse ingen i stær
kere grad end den unge Jens Baggesen.
Det var digteren Pram, der indførte Baggesen i Schimmel
manns hus. Grevinden begejstredes for den femogtyveårige poet
og udfoldede den utrætteligste iver ikke blot for at sprede hans
ry, men også for at skabe de gunstigst mulige vilkår for hans
evners trivsel og for at føje ethvert af hans ønsker. Disse an
strengelser for ukritisk at gøre ham til genstand for forkælelse
påskønnedes neppe af digteren, der trods velynderindens be
standige begejstring dog fandt hende uberegnelig’. Det var Char
lotte Schimmelmann, der førte Baggesen sammen med hertug
Frederik Christian af Augustenborg, hvem digteren måske frem
for nogen anden kunne takke for, at hans skæbne ikke formede
sig mere ublidt, end tilfældet var.
Da Jens Baggesen i efteråret 1790 vendte hjem fra en uden
landsrejse, på hvilken han i Schweiz havde vundet sin hustru,
Sophie von Haller, blev også hun modtaget med åbne arme af
Charlotte Schimmelmann. På baggrund af alt dette virkede
Baggesens efterhånden kølige holdning over for familien Schim
melmann temmelig forstemmende. Fordringsfuldhed og en knar
vorn misfornøjelse, der grænsede til det utaknemmelige, er ka
raktertræk, der træder tydeligere og tydeligere frem. Det var
utænkeligt, at Charlotte Schimmelmann ikke skulle kunne føle
dette. Når hun trods alt ikke afbrød forbindelsen, har det utvivl
somt været af hensyn til digterens hustru, for hvem hun vedbli
vende nærede en varm hengivenhed.
På en ny udenlandsrejse døde imidlertid Sophie Baggesen,
og da digteren i 1798 vendte tilbage til Danmark, havde hans
digtning i Charlotte Schimmelmanns øjne mistet sin friskhed.
Helt glemte Schimmelmanns ham dog ikke. Da under bombar
dementet i 1807 hans hjem blev delvis ødelagt, fandt han med
resterne deraf for en tid tilflugt hos Schimmelmann og hans
hustru.
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Medens Baggesens stjerne dalede, var en ny gledet frem på
digtekunstens himmel. I 1805 fik den unge Adam Oehlenschlä
ger første gang foretræde for greven på Sølyst og hans hustru.
Stedet var ham ikke ukendt. Tre år i forvejen havde han i
„Set. Hans Aftens Spil”s yndefulde strofer besunget denne
plet, hvor „Hulvejen mod havet nedluder så brat”, men først
nu havde han fået lejlighed til at betræde Sølysts sale. Mødef
med både greven og grevinden gjorde et mærkeligt indtryk på
ham. Han skildrer Charlotte Schimmelmann som en venlig,
bleg og mager kvinde, der var meget enkelt klædt. Ernst Schim
melmann gjorde et nærmest frastødende indtryk på den unge
digter. Greven var lille, mager og hæslig og skelede på det ene
øje. Men så snart han begyndte at tale, bredte sig det venligste
udtryk på hans koparrede ansigt.
Ved Schimmelmanns hjælp fik Oehlenschläger tildelt et sti«
pendium, der satte ham i stand til at drage på en lang uden
landsrejse. Medens han var borte, havde Charlotte Schimmel
mann vist samme venlige omsorg for hans unge forlovede, Chri
stiane Heger, som fordum for Baggesens Sophie, og gennem
Christianes breve til Adam ånder i disse år en hjertelig taknemmeligh'ed mod det gæstfri ægtepar på Sølyst.
Schimmelmann selv syntes utrættelig i sine bestræbelser for
at hjælpe den unge digter frem. Efter Oehlenschlägers hjem
komst gjorde greven ham til midtpunkt i sin selskabelige cir
kel og sørgede for, at også kongehuset fik lejlighed til at lære
det unge talent at kende. Da Oehlenschläger og Christiane He
ger den 17. maj 1810 var blevet viet i Gentofte kirke, kørte de
nygifte i Schimmelmanns vogn til Christiansholm, som greven
for denne sommer havde overladt dem.
Gennem Oehlenschläger og hans hustru var Hans Christian
Ørsted blevet indført i salonerne på Sølyst, hvor han for greven
og hans gæster forklarede og anskueliggjorde de fysiske pro
blemer, der sysselsatte ham. Også den senere biskop Jacob Pe
ter Mynster ‘fandt ved Christiane Oehlenschlägers formidling
vej til Sølyst, hvor han efterhånden blev en meget skattet gæst
og nær ven.
'
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Var således kredsen på Sølyst stærkt præget af åndslivets
mest strålende navne fra den danske konges riger, bragte måske
det kosmopolitiske islæt den farveriges te og livligs t facetterede
virkning. Også på dette fredelige sted føltes dønningerne fra den
franske revolution, der hos nogle skabte begejstring og bragte
andre til at gyse. Som den første repræsentant for den unge re
publik kom dens officielle udsending Philippe Grouvelle i 1793
til Danmark og var gentagne gange gæst på Sølyst. Det føl
gende år bragte en anden republikansk gæst, den unge grev
Pierre de Cresse, der ved sin charmerende færd begejstrede
ægteparret Schimmelmann. Men også repræsentanter for de
franske emigranter fandt i disse år vej til Sølysts gæstfri sa
loner. Blandt disse var de la Porte, der i 1795 fik overdraget
tilsynet med Schimmelmanns plantager i Vestindien, og hertug
Adrien af Guines. Fra så fjerntliggende egne som Venezuela og
Brasilien kom grev Francesco Miranda og Bonifacio d’Andrada.
I den kreds af damer, der færdedes omkring Charlotte Schim
melmann, formåede en enkelt at overstråle de fleste andre,
medens hun samtidig kom på den fortroligste fod med vært
inden. Det var Barbara von Krüdener, den russiske gesandt
Alexis von Krüdeners hustru, kendt i historien som den, der
indgav kejser Alexander 1. tanken om den hellige alliance. Da
hun efter sin ægteskabelige tragedie forlod Danmark, betød hen
des bortrejse et virkelig dybt tab for grevinde Charlotte.
Begge Schimmelmanns ægteskaber var barnløse. Ægteparret
havde da i deres hjem optaget grevens broderdatter Josephine,
„Phingen”, og Louise Wesselhøft, en lille fattig pige fra Glück
stadt. De to var yderst forskellige; den musikalske og fripostige
„Louison” gjorde sig med sit muntre væsen til allers forkælede
yndling og satte ofte sin mere stilfærdige plejesøster i skygge.
Hun ægtede i 1812 den italienskfød te Olinto dal Borgo di Pri
mo, der var indtrådt i det danske diplomati og senere blev knyt
tet til gesandtskabet i Lissabon. Josephine Schimmelmann
havde i 1808 ægtet grev Ditlev Reventlow til Brahatrolleborg.5
Charlotte Schimmelmann døde den 2. december 1816. Hen
des ægtefælle ville dog ikke opgive husets selskabelige traditio207

ner, men videreførte hjemmets storladne gæstfrihed, nu med
„Louison” som værtinde; hun havde ikke fulgt ægtemanden
under hans ophold i det fjerne Portugal.
Ernst Schimmelmann døde den 9. februar 1831, til det sidste
trofast plejet af sin sekretær F. C. Dankwart (I, 149).
Der blev stille på Sølyst. Samme år erhvervedes ejendommen
på auktion af baronesse Adelaide Løwenstern, f. Schimmel
mann. Da hendes mand nogle år efter blev dansk gesandt i
Wien, overdrog hun stedet til storkøbmanden Johannes Theodorus Suhr. Hermed oprandt Sølysts anden epoke.
Theodor Suhr havde som 23-årig ved faderens død i 1815
overtaget ledelsen af det gamle handelshus J. P. Suhr & Søn,
der var grundlagt af hans farfader. Virkningerne af statsbanke
rotten i 1813 havde bragt firmaet i så store vanskeligheder, at
det i virkeligheden befandt sig på fallittens rand. Den unge
købmand besluttede at hellige al sin energi til husets genrejs
ning. Fra dette øjeblik indesluttede han sig i sit kontor og blev
købmand med liv og sjæl. Han nægtede sig alt, hvad der før
havde fristet ham, og undte sig neppe søvn eller hvile. Hver
postdag levede han i bestandig spænding og ængstelse for,
hvad den kunne bringe.6 Gennem tyve år førte han dette liv. Da
var handelshuset bragt på fode og atter økonomisk velfunderet,
men samtidig var Theodor Suhr ikke blot en mand med et svæk
ket helbred; årene havde forvandlet den glade ungersvend til
et fåmælt, indesluttet menneske.
I 1816 havde Theodor Suhr ægtet sin kusine Caroline Falck.
Hun var i familiens og vennernes kreds kendt under navnet
„Dejligheden”, og hun var tidligt blevet forlovet med den unge
filolog Georg Koës, der kort efter omkom på en rejse i Græ
kenland. Omskiftelsen fra det glade ungdomsliv, hvor hun
havde været det feterede midtpunkt, til tilværelsen som den
travle og tavse handelsmands hustru gjorde også hende inde
sluttet og egocentrisk. Da Suhr i 1840 efter tilskyndelse af en
ven købte Sølyst både for at glæde hende Qg for selv på dette
sted at kunne ombytte sit slidsomme liv med en gladere tilvæ
relse og skabe et gæstfrit sommerhjem, var det hende nu imod
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at dele disse nye glæder med andre mennesker; skinsygt ru
gede hun over alle herlighederne, heste, vogne, møbler, selv
havens blomster og frugter.7

På en rejse, som Suhr og hans hustru i 1839 — væsentlig
af hensyn til Suhrs helbred — foretog til Ems, mødte de ægte
parret Heiberg. Den frimodige måde, hvorpå både Johan Lud
vig Heiberg og hans hustru kom den indesluttede Suhr i møde,
virkede således på denne, at han i deres selskab selv forekom
frigjort, og selv om bekendtskabet ikke fortsattes straks efter
hjemkomsten, blev mødet foreløbig årsag til, at familien Suhr,
der hidtil havde været sjældne gæster i teatret, nu i deres
vanetilværelse indførte teaterbesøg hver søndag aften sæsonen
igennem. Formidlet ved A. F. Tscherning, der stod begge huse
nær, bestod dog en indirekte kontakt; sammen med ham af
lagde Suhr flere gange besøg i Heibergs hjem, til sidst også
i selskab med fru Suhr for at overbringe en middagsindbydelse.
Denne fulgtes senere af flere, og i foråret 1844 bad Suhrs ind
trængende ægteparret Heiberg om at tilbringe en månedstid af
sommeren på Sølyst. Trods nogen betænkelighed indvilgede de
omsider, og hermed var indledningen gjort til de fjorten somre,
gennem hvilke Johan Ludvig Heiberg og hans hustru var gæster
på Sølyst.
En formiddag i begyndelsen af august holdt Heibergs uden
for Sølyst. De blev modtaget af husets frue, thi Suhr tog hver
morgen ind til sit kontor og vendte først tilbage til middag. To
værelser i den sydlige sidefløj var indrettet til deres bekvem
melighed. En meget stor havestue, der før i tiden havde været
Schimmelmanns bibliotekssal, var udstyret med nye møbler, og
ved siden af lå soveværelset, der i elegance langt overgik, hvad
Heibergs var vant til. Johanne Louise Heiberg fortæller selv
om ankomsten:

„Efter at have rettet lidt paa mit Toilette, begav jeg mig
ind i Husets Havestue, der tillige var det Værelse, hvor Alle
samledes, et Værelse med en henrivende Udsigt over de skjøn
neste Græsplainer ud mod Sundet, hvor Hveens gule Banker
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viste sig imellem Trægrupperne; udenfor den store Havedør
var en yndig Veranda; paa hver Side af denne Dør var et stort
Vindue, hvorfra man saae andre Punkter af Sundet. Husets Per
sonale bestod, foruden af Hr. og Fru Suhr, af en Slægtning til
Fru Suhr, en Frøken Charlotte Falch, en ældre, høist elskværdig
Pige, hvis Sygelighed og Lidelser, imod hvad der pleier at være
Tilfældet, bidrog til end mere at forhøie det rørende Indtryk,
som den stille, beskedne, milde skikkelse gjorde paa Alle ved
den barnlige Taalmodighed, hvormed hun led. Med Trækkene
smerteligt fortrukne var hun altid beredt til et Smil og høist
modtagelig for enhver Opmuntring. Endvidere var der for tiden
en Broderdatter, Pauline Suhr, i Besøg; selv havde Suhrs ingen
Børn. Ved Vinduet til høire for Havedøren havde Fru Suhr altid
sin Plads; ved Vinduet til venstre Frøken Falch sin. Da denne
Havestue var meget stor, sade disse To langt fra hinanden, saa
langt, at man vanskeligt kunde høre ved det ene Vindue, hvad
der taltes om ved det andet. Heraf fulgte, at Stuen bestandig in
deholdt to talende Grupper, der vare for langt fra hinanden til,
at Conversationen kunde blive almindelig, især da Fru Suhr led
af en temmelig stærk Døvhed, og for nær til, at den modsatte
Gruppe i Stuen ganske kunde ignoreres; et overordentlig træt
tende og for Hyggeligheden og Sammenholdet i det daglige
Samliv yderst uheldigt Arrangement; thi enten sad Fruen for
ladt til høire, og Alt var trukket til venstre, eller ogsaa sad
Frøkenen forladt til venstre, og Alt var trukket til høire. Der var
altså en evig Marcheren over Gulvet for at ty til den, der for
Øieblikket var deri Ensomme; herved blev enhver Conversation
hurtigt afbrudt, og der skulde idelig knyttes en ny. Ved min
Indtræden i Stuen gik jeg naturligvis til høire for at sætte mig
hos Husets Frue; Fru Suhr var en høi, blond Dame, der i sin
Ungdom havde været anset for en Skjønhed, og hun var endnu
en smuk, ældre Dame med et elegant Udseende, med et koldt,
formelt Væsen, et strengt, gjennemtrængende Blik. Denne hen
des stive Holdning ved min Indtrædelse i Familien forbløffede
mig noget, og Conversationen slæbte sig trægt og døsigt hen.
Jeg sagde imidlertid til mig selv: Hun maa vist i Dag have
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havt nogen Ubehagelighed, og haabede, at dette var noget Forbigaaende.”8
Tonen var ved middagsborget til en begyndelse temmelig
stiv og formel, men Heiberg, der som sædvanlig var munter og
underholdende, fik efterhånden samtalen i gang, så alle kom
i godt lune. Fru Heiberg fortsætter:
„Ved Tebordet om Aftenen havde Fruen atter sin kolde, formelle Tone. Suhr var temmelig taus, og det Hele trykkede mig
paany. Man skiltes ad tidligt om Aftenen, og hver gik til sit.”
Den følgende formiddag, da Suhr var taget til byen, og Hei
berg var gået en tur til Dyrehaven, kom fru Suhr ind til Jo
hanne Louise Heiberg og overrakte hende med stor venlighed
en meget skøn plante. „Nu satte hun sig ned hos mig, talte ven
ligt og livligt. Dette Besøg hjalp paa min Stemning, og jeg be
gyndte at slaa mig til Ro. i mit Sind, saa at hendes og min
Samtale lidt efter lidt blev ligefrem og livlig. Ogsaa hun spurgte
mig nu, om vi Intet savnede, kort, hun var et ganske andet Men
neske end Gaarsdagen.”9
Familien Suhr glædede under Heibergs ophold på Sølyst
gentagne gange deres gæster med at arrangere større middags
selskaber. Blandt de indbudte var ved disse lejligheder digterens
moder, fru Thomasine Gyllembourg, A. F. Tscherning og den
senere konseilspræsident C. C. Hall. Det kunne dog i længden
ikke undgås, at disse selskaber virkede en smule anstrengende
på den store skuespillerinde, der inderst inde kun længtes efter
ro og rekreation.
Over for fru Heiberg udfoldede Theodor Suhr sit væsens hele
naturlige venlighed og charme. Under deres spadsereture i par
ken indviede han hende ofte i de daglige glæder og bekym
ringer, hans virksomhed bragte ham, en fortrolighed, han ikke
kunne og ikke turde vise hustruen. Om denne på bunden af sit
mistænksomme sind har næret nogen skinsyg følelse, da viste
hun det neppe over for sin gæst, der med en åben naturlighed
modtog husherrens ærbødige og ridderlige hyldest. Suhr var på
sin side særdeles modtagelig over for de impulser, fru Heiberg
bragte ham. Da Heibergs første gang kom til Sølyst, fandtes
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der ikke i dets værelser — lige så lidt som i den Suhrske gård
på Gammeltorv — hverken malerkunst, billedhuggerværker eller
litteratur. Fru Heiberg ytrede sin forundring herover, og i lø
bet af få år kunne man på Sølyst møde billeder af Marstrand,
Skovgaard og Exner, billedhuggerværker af Thorvaldsen og
Jerichau og et bibliotek, i hvilket også den travle handelsherre
selv undertiden fandt fordybelse.10
Også i de følgende somre tilbragte Heibergs kortere eller

Sølyst.

længere tid på Sølyst. Fru Heiberg havde en stille glæde i at
opsøge egnens fattigste familier, og stedse mødte hun hos Theo
dor Suhr den åbne hånd, der var rede til at yde støtte, hvor
dette tiltrængtes.
Caroline Suhr døde i 1856 og Theodor Suhr to år senere.
Handelshuset blev nu videreført af Suhrs brodersøn, Ole Bernt
Suhr, der siden 1842 havde været knyttet dertil og i farbro
derens to sidste leveår havde haft den egentlige ledelse. Også
Ole Bernt Suhr benyttede Sølyst som sommerbolig; hans in2/2

teresse for egnens problemer møder man i hans aktivitet ved
Skovshoved havns tilblivelse (s. 189). Efter hans død i 1875
beholdt hans enke, Ida Maria, f. Bech, fremdeles Sølyst; ved
sin død i 1898 éfterlod hun ejendommen til sin datter og svi
gersøn, godsejer H. V. Nørgaard.
Både familien Nørgaard og den følgende ejer, etatsråd Emil
Glückstadt, værnede med pietet og veneration om minderne på
Sølyst, og det var Emil Glückstadts hensigt til sin tid at testa
mentere ejendommen til den danske stat. Da satte Landmands
bankens katastrofe i 1922 en bom for disse bestemmelser, og
Sølysts skæbne syntes i et par år meget uvis. Men i 1924 red
dedes den minderige ejendom fra undergang, da den blev købt
af dansk-amerikaneren direktør Gorm-Rasmussen, der her ind
rettede sig et sommerhjem i sit gamle fædreland.
I 1936 solgte Gorm-Rasmussen 8-9 tdr. land af Sølysts store
park til et konsortium, der her i de følgende år med arkitekt
Arne Jacobsen som rådgiver har foretaget en udstykning til
villabebyggelse.11
Den østlige del af parken med de to kunstige høje „Hagbard
og Signe” bevaredes i tilknytning til bygningerne, og denne del
af ejendommen blev i 1947 af Gorm-Rasmussens enke solgt til
Det kongelige Skydeselskab, som derpå under ledelse åf arki
tekt Robert Hansen har ladet hovedbygningen istandsætte og
omdanne til meget smukke selskabslokaler i den stil, der var
stedets oprindelige. Det må hilses med glæde, at den fornemme,
gamle ejendom hermed er bevaret for fremtiden.
Ved udførelsen af et kloakanlæg i 1889 havde man det uheld
at overskære Emiliekildes vandåre. Vandtilførselen til kilden
sker derfor nu ad kunstig vej.12 Vedligeholdelsen af anlægget
omkring kilden er senere overtaget af Gentofte Kommune.

42. Hvidøre.
Det ene af de små huse ved Hvidøre blev i 1760 købt af
kasserer ved generalpostamtet Johan Frederik Paulli. Af huset,
der lå øst for strandvejen, helt ude ved vandet, indrettede Paulli
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et lyststed, som han efter sin hustru, Johanne Dixen, kaldte
„Johanneshvile”. Huset var i al beskedenhed en enetages byg
ning af mur og bindingsværk, og hertil knyttede sig et par ud
huse. Da Paulli døde i 1763, solgte hans enke lyststedet til dien
københavnske guldslager Vilhelm Mester, der gav det sit eget
navn og kaldte det „Vilhelmsdal”. Det følgende år skiftede ejen
dommen på ny ejer, idet George Heinrich Becker flyttede sin
traktørbevilling fra Bellevue dertil, og nu fik stedet for en tid
navnet „Ny Bellevue”. I 1778 blev traktørvirksomheden atter
flyttet til Bellevue, og Vilhelmsdal overtoges af genboen Carl
Møller, der hidtil havde drevet bageri og høkervirksomhed, og
han indrettede derpå et bageri i sin nyerhvervede ejendom, der
gennem det følgende århundrede var kendt som „Bagergården
Vilhelmsdal”. I dette tidsrum var bygningen genstand for ad
skillige om- og tilbygninger, således at den oprindelig beskedne
ejendom efterhånden blev til et ikke helt ringe kompleks.1
Efter at den gamle Hvidøre skole i 1871 var nedlagt (I, 211),
solgte Gentofte Kommune den hidtidige skolegrund til lega
tionsråd Frederik Christian Bruun, som lod den gamle bygning
nedrive og broncealderhøjen på grunden bortgrave, hvorefter
villaen „Hvidøre” opførtes efter tegninger af arkitekt Joh.
Schrøder. Villaen havde ry for at være en af Strandvejens for
nemste boliger, præget af stor luksus og elegance.
Året efter købte legationsråden tillige Vilhelmsdal. I oktober
1883 blev denne ejendom derpå nedrevet og hele dens areal ud
lagt som strandhave. Under nedbrydningen fandt man en del
gamle låse og hængsler, som man formodede skulle hidrøre fra
den i Vitus Berings tid nedrevne Hvidøre kongsgård.2 Under
hensyn til Vilhelmsdal mange ombygninger mener dog Eiler Ny
strøm, at denne antagelse må mødes med det stærkeste forbe
hold.
Efter legationsråd Bruuns død i 1887 blev hans enke fremde
les boende på Hvidøre, indtil hun i 1906 — i dagene lige om
kring Christian IX’s død — gjorde skridt til at afhænde sin ej
endom.
I den første uge af februar blev Hvidøre averteret til salg. For
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den afdøde konges to døtre, kejserinde Dagmar og dronning
Alexandra, der nu, da deres barndomshjem bestandig var lukket,
ønskede at erhverve en ejendom, de kunne betragte som deres
hjem i Danmark, kom denne annonce uhyre belejligt. Med
Oberst C. H. Rørdam som mellemmand blev der indledet for
handlinger med legationsrådsindens sagfører, og allerede den 8.
februar var købet i orden.3
Der måtte selvsagt blive en hel del at forandre ved ejendom-

Hvidøre med strandhaven.

men, inden den kunne blive klar til indflytning. Overalt i ho
vedbygningen blev der indlagt elektrisk lys; alle kakkelovne
blev fjernet, da det var tanken, at hele bygningen skulle opvar
mes ved hjælp af elektriske varmeovne, landets første anlæg
af denne art. Kun i to tjenerværelser i kælderetagen blev
kakkelovnene bibeholdt. Der indrettedes badeværelser, varmt
og koldt vand blev indlagt i alle soveværelser og de dertil for*
nødne kedler anbragt i kælderen. I tagetagen, hvor de konge
lige herskabers kammerjomfruer skulle bo, blev værelserne
indrettet og udstyret som kahytsværelserne på dronning Alexan
dras yacht „Victoria and Albert”.
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For at skabe forbindelse med strandhaven anlagde man en
gangtunnel under Strandvejen.
Da de kongelige damer ønskede alle disse arbejder fremmet
mest muligt, var man allerede fra foråret i gang med udgrav
ningen af tunnelen, medens håndværkerne holdt deres indtog i
hovedbygningen. Ledelsen af ombygningen var overdraget til
arkitekt J. Schrøder, der havde opført Hvidøre i 1873.
De to kongedøtre var overordentlig interesserede i husets

„Vikingehuset" i Hvidøres strandhave ca. 1910. Fotografi. (Øregård Museum).

indretning, og under deres ophold i København i september
1906 besøgte de så at sige daglig stedet. Det var dog ikke tan
ken, at ejendommen skulle tages i brug før i det følgende
år. Da „Victoria and Albert” og „Polarstjernen” den 7. septem
ber 1907 kastede anker på Københavns red, kunne oberst Rør
dam meddele majestæterne, at Hvidøre nu var klar til indflyt
ning. To dage senere tog kongedøtrene deres danske hjem i be
siddelse.4
Så længe de kongelige herskaber boede på Hvidøre, var der
etableret vagt af Livgarden. Det postfri mandskab var sammen
med vagtkommandøren indkvarteret på Christiansholmsfortet.
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Fra kongedø trenes første sommer på Hvidøre beretter oberst
Rørdam følgende lille episode:
Efter kejserindens ønske var der indkøbt et antal store natur
sten, der var spredt over strandbredden, så man hernede ikke
skulle savne siddepladser. Da officererne på „Polarstjernen” en
dag havde været kejserindens gæster til frokost, fandt man, at
alle de store sten var forsvundet med undtagelse af en enkelt.
Det viste sig, at det var de russiske matroser, som, medens offi
cererne spiste frokost, havde slæbt stenene ud på landtungen
og væltet dem i vandet, øjensynsynlig i den hensigt at lave en
slags anløbsbro, således at de en anden gang kunne blive fri
for at springe i vandet fra chaluppen og bære officererne i
land. Kejserinden mødte denne historie med et stort smil og lod
anskaffe nye sten til siddepladser ved strandbredden.
Under det engelske kongepars officielle besøg i København
i april 1908 fik kong Edward VII lejlighed til sammen med
dronningen at aflægge en visit på Hvidøre.
I september 1911 købte oberst Rørdam på kongedøtrenes
vegne „Sundsøre”, strandhavens naboejendom mod syd. Der
havde i nogen tid været tale om på dette sted at åbne en re
staurant, og et naboskab af denne art blev af de kongelige da
mer på Hvidøre imødeset som noget mindre behageligt. I ha
ven ved Sundsøre opførtes et lille toetages tehus i norsk stil.
Det blev kaldt „Vikingehuset”, fordi det som vindfløj havde et
vikingeskib.
Hvert år fra begyndelsen af september til hen i oktober eller
november boede de kongelige søstre på Hvidøre og modtog her
besøg af deres slægtninge i England, Rusland og Norge. Også
kong Frederiks og prins Valdemars familier aflagde hyppige
visitter, og når kong Georg af Grækenland var på besøg hos
sin broder på Charlottenlund, tog han så godt som daglig —
ofte på cykle — turen til sine to søstre på Hvidøre.
Ved krigsudbrudet i 1914 var kejserinde Dagmar i Eng
land. På sin hjemrejse til Rusland tog kejserinden' i to dage
ophold på Hvidøre, som derefter stod tomt i krigsårene.
Der skulle gå fem år, for kejserinden fyldte med sorger, li15
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delser og ydmygelser, før hun atter kunne tage ind på sit el
skede Hvidøre. Den 19. august 1919 kom kejserinde Dagmar
til København med 0. K.s Fionia. Hvidøre var nu hendes eneste
hjem. Men var dette end en fortryllende sommerbolig, egnede
det sig med sine opvarmningsforhold, der ikke var beregnet for
den kolde årstid, kun dårligt som vinteropholdssted. Mellem sine
elektriske ovne sad den gamle kejserinde indpakket i tæpper

Enkekejserinde Dagmar modtager ved Bellevue sin søster hertuginde Thyra
af Cumberland. Til højre storhertugparret af Mecklenburg-Schwerin.

og frøs. En lille, trofast skare af hendes gamle stab havde fulgt
hende og tog sig med rørende omhu af hende i de år, hun
endnu havde tilbage. Den 13. oktober 1928 døde kejserinde
Dagmar på Hvidøre.
Det følgende år blev Hvidøre solgt til vinhandler Jacob Koefoed, der fire år senere afhændede ejendommen til grevinde
Musse Scheel, en datter af legationsråd F. C. Bruun, der i sin
tid havde ladet villaen opføre. Men kun i et par år var grev
inden i besiddelse af sit gamle barndomshjem; i 1935 fik
Hvidøre nye ejere, der ville forsøge her at indrette en intema218

tional hotelpension. Denne periode af Hvidøres historie blev
imidlertid kun kort; allerede i 1937 erhvervedes ejendommen
af „Novo, Terapeutisk Laboratorium”, og den er nu indrettet
som hospital for sukkersygepatienter.

43. Bellevue.
På det nordøstligste hjørne af Christiansholms jorder havde
en mand ved navn Peter Hansen ladet opføre et lille fire fags
hus, som han fik fæstebrev på i 1723. Hans økonomi kan dog
neppe have været særlig velfunderet, thi 4 år efter overgik hu
set til en panthaver, Christian Tausen, der var embedsmand i
søetaten, og det blev kort efter videresolgt til en velstående kø
benhavnsk vinhandlers hustru, Cathrine Mechtilde Abbestee,
f. von Acken. Det var madame Abbestee, der gav stedet navnet
Bellevue. Da hun døde i 1732, gik Bellevue i arv til hendes
søn, vinhandler Johan Ludvig Abbestee, men han ønskede ikke
at beholde landstedet; i 1734 overdrog han det til traktør
Christian Hansen, og hermed begyndte Bellevue sin tilværelse
som traktørsted, en epoke, der med en enkelt afbrydelse skulle
vare i to århundreder.
„Mester Christian” havde hidtil virket som traktør på Fasan
gården ved Gentofte, men da denne virksomhed blev nedlagt i
efteråret 1734 (I, 104), fik han tilladelse til at overføre sin be
villing til Bellevue. Han havde hidtil kunnet glæde sig ved stor
popularitet; også hans nye traktørsted faldt meget hurtigt i
publikums smag, men til trods derfor klarede han sig ikke videre
godt, og i 1737 mødte fogeden op på en kreditors vegne og
„skrev” en del af hans indbo. Imidlertid drev uvejret over, men
fire år efter var det galt igen, og denne gang måtte Christian
Hansen give op. En af lians kreditorer, en københavnsk tømmer
handler ved navn Søren Jørgensen, lod Bellevue sætte til auk
tion, købte det selv og overdrog det derpå til sin svoger, urte
kræmmer Christian Feddersen, der opnåede at få traktørbevil
lingen fornyet, selv om der fra omegnens kromænd lød livlige
protester. Fra dette ejerskifte kendes en vurdering, i hvilket
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stedet beskrives med „storstue, havestue, sal og flere kamre’*.
Blandt inventaret anføres et antal ruslæders stole og nogle spejle
i forgyldte rammer med krone, men om disse fornemme effekters
oprindelse tales der ikke.1
Ved Feddersens død i 1755 overtog Søren Jørgensen atter
Bellevue; traktørvirksomheden kunne han, der imidlertid var

Pavillon i haven ved Gl. Bellevue.

blevet rådmand i København, ikke selv tage sig af, men han
lod den drive ved andre. Den sidste af disse var Georg Heinrich
Becker. Da Søren Jørgensen døde i 1764, og hans enke ønskede
at benytte Bellevue som sommerbolig, købte Becker lyststedet
Vilhelmsdal ved Hvidøre og fik sin traktørbevilling overflyttet
hertil.
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Rådmandinden, hendes datter og dennes mand, Carl Frederik
Iselin, førte nu i en række somre stort hus på Bellevue, men da
formuen omsider var opspist, kom ejendommen på auktion. Den
købtes i 1777 af Simon Hytlinger, der efter Georg Heinrich
Beckers død havde giftet sig med enken og overtaget Vilhelmsdal, og han flyttede nu traktørvirksomheden tilbage til Bellevue.
Her var i mellemtiden sket store forandringer. Huset bestod nu
af 14 fag i to etager, og i et af værelserne var endog silketapet.

Gamle Bellevue.

Haven var smukt anlagt og rummede blandt andet en 90 alen
lang buegang af lind. Staldbygningen lå i hovedbygningens for
længelse ud mod Strandvejen, hvorfra den havde indkørselsport.
Simon Hytlinger sad til sin død i 1796 på Bellevue, der nu
blev overtaget af den hidtidige økonom i klubben ,,Harmonien”
Rasmus Bagge og hans kone Bodil Marie Lembcke, og hermed
oprandt den tidsperiode, der kan betegnes som Bellevues guld
alder. Det var kun rimeligt, at Rasmus Bagges gamle forbin
delser fra „Harmonien” fulgte ham til Bellevue, og i tiden om
kring 1800 var stedet da også i stigende yndest blandt hoved
stadens skønånder.
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Da Rasmus Bagge døde i 1806, var sønnen Johan kun 18 år
gammel, og Bodil Marie Bagge styrede derfor virksomheden,
indtil sønnen blev myndig i 1810. Den unge restauratør viste
hurtigt, at han var i besiddelse af en fremragende dygtighed i
sit fag. Som madsted blev Bellevue kendt viden om, og det var
efterhånden ikke blot sommeren, der bragte det store rykind.
Kaneture blev en yndet mode; i lange tog styredes kanerne ved
faklers skin den lange vej fra hovedstaden til Bellevue, hvor tu-

Dampskibsbroen ved Bellevue.

rene kulminerede i muntre baller, ofte maskerader. Var det en
bryllupsfest, der fejredes med kaneudflugt, gjaldt det om at
vælte brudeparret i en snedrive, hvilket skulle bringe lykke.
Blandt køkkenets specialiteter nød den ægte skildpadde en
særlig berømmelse. Dyrene svømmede levende rundt i store
bassiner, og gæsterne kunne her selv udpege det eksemplar, de
ønskede serveret.2
Også på andre måder søgte Bagge at gøre stedet tillokkende.
Det var således ham, der fik anløbsbroen udført, og dampskibs
farterne til Bellevue begyndte i maj 1819 med danpskibet „Ca
ledonia”, det første i Danmark. Senere besørgedes forbindelsen
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ad søvejen af de to små, lyseblå dampere „William” og „Emma”,
der udgik fra Kvæsthusgade.
I 1824 lod Johan Bagge indrette badehuse ved Bellevue, så
ledes at københavnerne under besøgene herude kunne nyde
strandbadets hidtil ukendte glæder.
Gennem 1830-erne arrangeredes koncerter „å la Strauss”, og
selveste H. C. Lumbye skal lejlighedsvis have svunget taktstok
ken i haven ved Bellevue.
Johan Bagge blev med årene en velstående mand. Blandt kø
benhavnerne som hos egnens befolkning var hans anseelse be
tydelig. Han var gennem en række år fattigforstander og blev i
1842 valgt til medlem af det første sogneforstanderskab i Gen
tofte. Også fra allerhøjeste sted skinnede solen på Johan Bagge,
der blev både kancelliråd og dannebrogsmand, og af Frederik
VII personlig modtog han tilladelse til at føre splitflag på
Bellevue.
Efter Johan Bagges død i 1853 overtog hans søn Julius virk
somheden, men han havde ikke faderens heldige hånd og lyk
kelige evne til bestandig at holde sit publikum fast. Bellevue kom
ind i en nedgangsperiode og blev i 1874 solgt til Carl Christian
Schwalbe. Det lykkedes ham i løbet af de 20 år, han residerede
her, at genoprette det gamle renommé, og selv tjente han sig en
formue.
I alle de mange år, da Bernstorff var kongelig sommerresi
dens, og senere, da Christian IX’s døtre havde indrettet deres
hjem på Hvidøre, var Bellevue ofte skuepladsen for fyrstemod
tagelser. Fra en af disse lejligheder fortæller Knud Bokkenheuser en pudsig episode. Publikum var strømmet til og trængte ind
på Schwalbes plæne mellem Strandvejen og anløbsbroen på det
sted, hvor senere Bellevue Strandhotel kom til at ligge. Da
Schwalbe ved majestæternes bortkørsel holdt vogndøren åben
for kong Christian IX, bemærkede denne, idet han så ud over
den nedtrampede have: „Den have er vel statens grund?” „Nej,
Deres Majestæt,” svarede Schwalbe, „det er min”. „Men det kan
De jo ikke stå Dem ved, min gode mand,” sagde kongen. „Jeg
skal huske på Dem ved lejlighed.” To dage efter blev restauratør
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Ginnerup på Klampenborg Badehotel udnævnt til kammerråd.
Kongen troede, det var ham, han havde talt med.3
Fra 1894 ejedes Bellevue af F. V. Grossmann, der et par år
senere solgte det til et aktieselskab. Restaurationen blev derefter
drevet af skiftende forpagtere.
På Strandvejens østside var der i familien Bagges tid indret
tet en kørestald. Men som tiden gik, blev det jernbane og spor-

Karl XV's ankomst til Bellevue den 3. august 1855. Tegning af P. Hansen.

vej, der bragte gæsterne til Bellevue, hvor det før havde været
de kørende og ridende, der beherskede billedet. Kørestalden var
overflødig; den omdannedes til restauration og kaldtes „Bellevue
Kro”.
Lige nord for denne lod A/S Bellevue i 1896 med K. Th-ejll
som arkitekt opføre en hotelbygning, der fik navnet „Strand
hotellet”. Også dette bortforpagtedes, først i et par år til F. V.
Grossmann. Fra tiden omkring århundredskiftet blev driften
overtaget af Th. Klingspor.
Den i. januar 1922 overtoges Bellevue Strandhotel af direktør
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Peter Sørensen, der ved ombygninger i begyndelsen af 1930eme og ved senere foretagne moderniseringer har skabt etablisse
mentets nuværende skikkelse.
Ved reguleringen af hele Bellevueområdet i midten af 1930eme forsvandt ikke alene kroen øst for Strandvejen, men også
selve Gamle Bellevue. På det sted, hvor dette havde haft sin to
hundredårige tilværelse, opførtes „Bellevue-Teatret” og restau
rationen „Emiliekilde”. Under den tyske besættelse blev re
staurationen beslaglagt og indrettet som herberg for tyske
flygtninge. Det var et sørgelig hærget Emiliekilde, der lå til
bage, da de fremmede fugle atter var fløjet bort. Genopstået
som „Landevejskroen” fik det kun en kortvarig levetid. Restau
rationen blev nedlagt, og i løbet af 1951 omdannedes bygningen
til beboelse.

Alting skifter, nye stemninger fødes af nye indtryk. I for
rige århundrede synger det poetiske gemyt, mens han i den lyse
sommernat glider ind mod hovedstaden, ombord på den lille
sunddamper :
Skibet kruser Sundets Vover,
Lyset fra Landstedet glimter bag Træer,
ikkun Fiskerlejet sover,
hviler sig ud til den tidlige Færd.

Den blinkende hilsen, der nu fra Øresundets kyst når ud til
den rejsende på dets vande, er ikke mere landstedets enlige lys
gennem sommernatten. Den bringes af Kystvejens strålende lam
perække, en lysende perlekæde, tegnende kystens kontur, på
samme tid et skønt smykke og en venlig vejviser mod hjemmet
— ens både sommer og vinter.
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Henvisninger og noter
Fhv. kredslæge Joh. Lemche, Lyngby, har velvilligst stillet sit store materiale
angående de gamle bøndergårdes historie til forfatterens rådighed. Ikke mindst
kredslægens optegnelser af egne erindringer fra livet omkring på gårdene er af
stor værdi, fordi mangen en kendsgerning, som ellers ville unddrage sig enhver
efterforskning, hermed er reddet fra glemselen. Forfatteren bringer herigennem en
tak til kredslægen, den uovertrufne kender af hele det milieu, optegnelserne om
handler.
Når sidste bind af nærværende arbejde til sin tid foreligger^ skal alle opteg
nelserne efter kredslægens bestemmelse tilhøre Øregård Museum.
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Eremitagen 177
Erichsen, Erich, konferensråd 38
— , Peter, grosserer 153, 156, 163 f.,
170
Erslev, Edv. 158
Esche, F. A. 198 f.
Eskildsen, Erich, lodsoldermand 73
Espekærsstykkerne 132
Espérance allé 93 f., 97
„Et Folkesagn" 44
Ewald, Johannes 56
Evan stone 16
Evoy, Christopher Mac 196
Exner, Julius 212
Exnersvej 152
Fabricius, L. P., sognepræst 82
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Fabritius, Just 195 f., 198, 202
Fabritius’ allé 196
Fabritius de Tengnagel, C. A. 58
Falch, Charlotte 210
Falkenthal, Tobias, kirurg 95
Farbrokrogsstykkerne 136
Fasangården 219
Fattigdirektionen 14
Feddersen, Chr., urtekræmmer 219 f.
Ferrai, Roger, kammerherre 89
Ferslev, Chr., bagermester 144 (bi
lag)
Fiedler, W. E. 15
Finansministeriet 99
Finck, Sivert, traktør 37
Fischer, J. C. H., kultusminister 131
Flederne 134
Flederspjældene 132
Flindt, H. A., oberst 165
Florentzen, Anders (Holmegård) 150,
153
— , Chr., sognefoged 153
Fluepapiret 107
de Fontenay, Carl F. 15
Forenede Bryggerier 22, 24
— Dampskibsselskab 18, 190
Foreningen af Bicycleridende Gentle
men 136
— til den ædle Hesteavls Fremme
177
Foren tofteagre 140
Forentof-testumperne 140
Forsletsstykkerne 152
Forstbotanisk Have 111
Fortsættelsesskole 84
Forårsvej 115
Francke, Carl Phillip 171
Fredensborg 109, 110
Fredensvej 111. 140, 142
Frederik II 192
— III 14, 170, 192, 193
— IV 14, 194
— V 195
— VI 156
— VII 90. 138. 146, 223
— VIII 107, 108 f., 110, 130, 217
— Christian, hertug af Augusten
borg 205
Frederikkevej 27
Frederiksborg ,166
Frederiksholms* kanal 97
Frederiks hospital 56
Freund, H. E. billedhugger 157
Friedlænder. Sally, papirhandler 74
Friedrich Franz, storhertug af Meck
lenburg-Schwerin 218
Frimodt, Johan, auktionsdirektør 51
Frisletsengen 62

Frænkel, Louis, læge 152
Fröichen,. Julius, købmand 204
Frølich, Benedicte 76
— , H. L., grosserer 75
—, Johan Jacob, grosserer 95
—, Lorenz 76
Fuglegård 150
Fugmann, Th. 104 f.
Furcy, Sophie 38
Fåresagre 70, 86
Gaarz 58
Gade, Niels W. 44, 112
Galemose 66
Gamél, August, etatsråd 97
Gamlehave 128
GI. Hellerup Gymnasium 39
— Slukefter 41
— Vartov 11, 13, 14, 15, 16
Gamst, Henrik 166
Garlieb, justitsråd 200
Gedebukkevej .30
Gentofte 36, 71
— Bank 117
Gen toftegade 117
Gentofte kirke 31, 206
— Kommunalbestyrelse 34, 85,
162, 191
— Kommunes Vejviser 28, 116
— kro 67, 144 (bilag)
— og .Omegns Bank 117
— postkontor 117
Gen toftesletten 111
Gentofte sogneforstanderskab 18, 64,
68, 74, 83, 88, 111, 114, 125,
126, 147, 223
— sogneråd 18, 28, 47, 50, 61, 64,
68, 69, 78, 79, 84, 100, 114, 131,
139, 151, 152, 187f., 190
— sogns fortsættelsesskole 84
—
— husflidsforening 84
Georg I af Grækenland 84, 217
Gersonsvej 47
Getreuensand 72, 94
Getreuer, C. P., hofmaler 94
— , Marie 94
Giebelhausen, Steen 148, 152, 201
Giedde, kammerherre 72
Ginnerup, restauratør 224
Gjedde, V. H. Rosenkrantz, major 36
Gjellerup, Karl 47
Gjerløv-Knudsen, arkitekt 111
Glad, Johannes, fabrikant 154
Gladsaxe 141
,,Glasværkssalen” 31
Glerup, Christopher 51
Glückstadt, Emil 213
Godthåbsvej 85, 113

Gorm-Rasmussen, direktør 152, 213
v. Gosch, F. A., oberstløj tn. 69
Gotfred Rodes vej 163
Gram, Carl Chr., hofjægermester 182
Gregers, Ella, skuespillerinde 105
Grossmann, F. V., restauratør 224
Groth, P., kancelliråd 199, 200
Grouvelle, Philippe 207
Grove, Nordahl, maler 133
Grumstrup, S. M., tømrermester 73,
190
Gruts allé 50
Grüder, Hermann, apostolisk præ
fekt 170
Grøndahl, Johan Gottfried, snedker
mester 123
—, Vilhelm, skovløber 100
Grøndahlshuset 100
Grøndahlssletten 99
Grønnevænge 136
Gustav, prins 110
Gyldendals Forlag 159
Gyldenlund 7, 97 f., 101, 193
Gyldenlundsvej 149
Gyldenløve, Ulrik Frederik 193
Gyllembourg, Thomasine 211
Gøtsche, Chr., traktør 90
Haakon VII af Norge 109
Hafnia, livsforsikringsselskab 139
Hage, Jens Friedenreich 15
Hagemann, G. A. 20
Hahn, Vincentz, ove r jæger mes ter 193
Halkier, Peter, brygger 95
—, Peter, ekvipagemester 132
Hall, C. C. 186, 211
Hallander, Niels Jensen 120
v. Halle, Levin Bendix 95
Hambro, Joseph 48
Hammerich, Cay Fr. 16
Hansdatter, Else (Bregnegård) 87
Hansen, Anders, traktør 40
—, A. N., etatsråd 48 f., 51
— , Alfred, etatsråd 49
— , Arved, kromand 181
—, Chr.,' kammersanger 91
— , Chr., restauratør (Bellevue) 219
—, Chr., restauratør (Constantia)
92
— , Chr., restauratør (Ved Stalden)
106
—, Chr. G., konsul 143
— , Constantin 157
—, Dagmar 105, 106
— , Hans 88
—, Hans (Holmegård) 153
— , Harald 51
—, Jens Andreas, præst 42
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Hansen, Jørgen, fæster 62
— k Jørgen (N. Svejgård) 42, 63
— , Marie Oline 84
—, Niels (Christiansholm) 194
— , Peder (Damgård) 149, 150
—, Peter (Bellevue) 219
— , Poul Chr., handelsgartner 75
—, Robert, arkitekt 213
— . Sv. Wilh. 69
—, Wilh., etatsråd 174
Hans Jensens vej 61
Hanssen, Andreas, rektor 62
Haraidskilde 50
„Harmonien" 221
Hartmann, J. P. E. 44, 46
Hartmannsvej 81
Hartvig, J. M., direktør 152
Hassing-Jørgensen, J., direktør 117
Hauser, Conrad, etatsråd 96, 141, 145
Havforskningskongres 111
Havsgård 44
Hedegårdene 42
Hedemark, Christopher, fabrikant 17
Hegel, Fr. V. 159, 160
— , Jacob 50, 127, 159, 160, 163
— , Julie 50, 159, 160
Hegel ske samling 50
Hegelsvej 163
Heger, Juliane 158
Heiberg, Edv., arkitekt 77
— , Johan Ludvig 100, 209 f.
— , Johanne Luise 209f.
Heide, Axel 143
Heller, Johan David 36
Hellerup 8, 11 f., 25 f.
— Avis 25. 30
— Bank 29, 45
— bom 8, 9, 10
— Borgerlige Forening 29, 92
— Dampvaskeri 65
Hellerupgård 18, 27, 36 f., 48, 70, 71
Hellerupgårdskloakken 60
Hellerupgårdsvej 26, 38
Hellerup Handelsbank 29
— Handelsforening 29
— Idræts Klub 30, 79 f.
— kirke 31 f.
— kirkegård 60, 61, 62
— kirkesogn 24, 81, 82
— kloakpumpestation 30
— Klub 50
— Kommunal- og Grundejerfore
ning 29, 61
Helleruplund 63, 64, 65
— Kirke 66
— kirkesogn 65
Hellerup lystbådehavn 30, 31
— menighedshus 34
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Hellerup menighedsråd 61
— og Omegns Bank 29
— skoledistrikt 79
— smedie 25
— station 20
— strandmark 30, 31, 79
— strandpark 29, 31
;
— træskofabrik 65
— tændstikfabrik 65
Hellerupvej 25, 27, 28, 45, 47, 60
Helmuth, Osvald 105
Helsingørsvej 7, 9
Helsted, overlæge 62
Henningsen, Andr. grosserer 64, 68,
69
Henningsens allé 47
Henrichsen, Carsten, maler 189, 199
Henrik Hertz vej 136
Henriques, Martin, vekselerer 46
Herfor th, Mathias, bogholder 67
Hermansen, Gudrun 144 (bilag)
— , Vald. 30, 144 (bilag)
Herringløse 193
Hertz, politiinspektør 167
Heslegård 66 f.
Heslehøj 68, 69
Heslehøj, ejendomsselskab A/S 69
Hesselspjældene 66
Hestesporvogn 9
Heyliger, Frederikke Amalie 200
Heymann, Isaac W. 198
— , Philip W. 20, 21, 22, 198
Hillerød 74
Hindsberg, klaverfabrikant 31
Hjortevangen 155
Hoeck, K. E., grosserer 81
Holbøll, E., postmester 155
Hoick, Valdemar greve 38
Holm, Chr., grosserer 201
—, Hans J., arkitekt 129
— , H. G. F. 75
Holmblad, C., fabrikant 94
Holmegård (Ordrup) 125, 150, 152f.,
164
Holmegård, boligselskab 153
Holmegårdsvej 155
Holst, Hans Peter, hyrekusk 18
v. Holsten, Diderich 15
Holsten-Lehn-Charisius, F. C. baron
73
Holte 141
Hornbech, H. B., dr. med. 38
Hou, Axel 131
Houmand, V., sognepræst 131
Hulehøjsstykkerne 132
Hultmann, Fritz, skuespiller 91
Hultmannsvej 75
Humpe teknoide ne 86

Hundesnarrene 83
Hunæus, J. J. 48
van Hurk, Peter 36
Husflidsforening 84
Husgavlstykkerne 41
Hvidt, Niels Nielsen, hofagent 122
Hvidøre 213 f.
Hvidørebatteriet 201
Hvidørebækken 198
Hvidøredammen 149
Hvidørehusene 201
Hvidøre kongsgård 192 f., 214
— kro 192
— len 192
— skole 150, 201, 214
Hvidørevej 201
Hyldebo 139
Hyldegård 122, 136, 140, 144 (bilag)
Hyldegårds tværvej 139, 140
Hyldegårdsvej 127, 136, 137, 139, 140,
149, 151
Hytlinger, Simon 220 f.
Hänschell, Jost 15
Høedt, F. L., skuespiller 91
Høegh, H. J. C., provst 77
— , Jørgen, sognepræst 77
Høeghsminde 70, 77 f.
Høeghsmindeparken 79
Højestensrumperne 152
Højgaard, Knud, ingeniør 111
— , Mogens, magister 111
Højsgård 137, 144 (bilag), 146
Hørsholm slot 58
Høsterkøb 153
Iacobsen, Carl, professor 24
Ibsen, A. F. 27, 73
— , C. L. 27, 36, 39, 41, 52, 60, 61
Ibsenske Grunde A/S 53, 61, 62
Ihle, O. C. 74
Illustreret Tidende 103
Indelukket 134
Ingeborgvej 79, 85
Ingemann, B. S. 121
Ingersvej 85
Ipsen, Harald, sognepræst 129
Iselin, Carl Frederik 220
—, Reinhard, baron 198, 202
Iversdatter, Inger 12
Jacobsdatter, Anne Kirstine (Eigård)
134, 138, 139, 144 (bilag)
— , Bodil (Eigård) 144 (bilag)
— , Ellen (Bjerregard) 144 (bilag),
145
— , Inger (Øregård) 144 (bilag)
— , Johanne '(Rygård) 144 (bilag),
145

Jacobsdatter, Karen Johanne (Mose
gård) 144 (bilag)
—, Karen Kirstine (Højsgård) 144
(bilag)
Jacobsen, Andrea’ Magdalene 144 (bi
lag)
Arne, arkitekt 213
144 (bilag)
> Birthe
Søren Chr. 144 (bilag)
Kirstine 144 (bilag)
) , acobine
(bilag)
> /ensine Elise 144
ens Peter (Skjoldgård) 142,
1
143, 144 (bilag)
Lars (Hyldegård) 135, 138,144
(bilag)
j Lars (Øregård) 48, 144 (bilag)
145
Niels, tømrermester 139, 144
(bilag)
Niels Peter 144 (bilag)
> Niels Peter (Teglgård) 144 (bi
lag), 147
Ole (Skjoldgård) 134, 136, 137,
140f.
Ole, skolebestyrer 47, 131
138 f., 151
138
f Ole (Søndre Ellegård)
143, 144, (bi> Oluf (Skjoldgård)
lag)
144 (bilag)
J Søren
Søren (Teglgård) I 144 (bilag)
Søren (Teglgård ) II 144 (b:lag), 145
Søren (Teglgård) III 144 (bilag), 146 f.
acobsen-Ellegård, slagtermester 85
Jacob s vej 85
Jantzen, A., sognepræst 31, 129, 130,
131
Jensdatter, Birthe (Skovgård) '156
— , Magdalene (Teglgård) 144 (bilag)
--, Sophie (Maltegård) 83
Jensen, C. A^, maler 157
> H. I. G., murermester 69
Hans (Bjerregård) 48, 66,
144 (bilag) ,145
Hans, hyrekusk 74
Ib Martin, arkitekt 161
/acob (Øregård) 48, 66
ens (Gentofte kro) 66, 67,146
. ens (Heslegård) 66
ens Chr., tømrermester 144
(bilag)
Jørgen, grosserer 129
Peder (Heslegård) 66, 67
Peter, vognmand 61
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Jensen, Rasmus (Lindegård) 133
—, Svenn Hans 171
—, Vald., forstander 174
— , Viggo, sognepræst 188
.enslev 114
. ensløvsvej 114
. erichau, J. A., billedhugger 94, 212
. erichau-Baumann, Elisabeth, maler
inde 94
. erichow, Herbert 24
. ernbanepavillonen 99
. espersen, Olfert 105
. essen, Gerhard, skuespiller 105
—, Harald, sognepræst 34
—, Jacoba, skuespillerinde 105
— , Lorens 14
Johanneshvile 214
Johannevej (Hellerup) 47
— (Ordrup) 133
.omsborgvej .30, 47, 128
' udithsvej 27
. uel, Jens, maler 134, 203
ulie Sødrings vej 88
.ungersen, Fr. 158
ægersborg 107, 193, 194
— allé 101, 102, 105, lllf., 132,
133, 134
— Allé's Mejeri 116
Jørgensdatter, Birthe Cathrine (Or
drup smedie) 124
— , Maren (Sdr. Svejgård) 62
Jørgensen, Hans (Ndr. Svejgård) 63,
70
— . Rasmus, hyrekusk 16
— , Søren, tømmerhandler 219 f.
—, Thorv., arkitekt 33
Kaas, Fr. Jul., statsminister 17, 67
Kampmann, Kierulff & Saxild A/S 191
Kapervogne 8
Karberg, Chr., grosserer 143
— . P., grosserer 73, 75, 143
Karens hus 163
Karenshøj 145
Karl XV af Sverige 107, 108, 224
Karlebo 42, 63
Kastrup Glasværk 21
Kierulff, Alfr. 105
— , Axel 105
—, Stella, skuespillerinde 105
Kiilerich, Søren, skræddermester 97
Kildegård 44, 46
Kildegårdsvej 63
Kildeskoven 67
Kildeskovsrenden 80
„Kildevæld” 42
Kirkerup, brandmajor 125
Kirketerp, slægten 115
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Kirkevej .140
Kirsten Piils kilde 97
Kirsten Piils vej 155
Kjeldsen, Jens, herreekviperingshand
ler 97
Kjems, Magne, viceskoleinspektør 148,
149
Kjær, Harald, maler 101
Klampenborg „131
— Badehotel 224
Klampenborgvej 175
Klampenborg Væddeløbsbane 175,
177 f.
Klein, Aug. H., arkitekt 143
— , V. arkitekt 139
Klingsey, Emma 92
Klingspor, Th., restauratør 224
Klude-Madses hus 94
Knipschildt, G. W., hofblomster
handler 112, 113
Knopf, Birgitta Marie 35
—, Hans 34
Knudsen, Chr., kancelliråd 153, 154
—, L. N., sognepræst 34
—, Ludvig, arkitekt 170
— , Niels (Bregnegård) 86
— , Peder (Bregnegård ) 83, 86, 87,
132
Knuth, C. V. E. baron 59, 60
—. Eggert Christopher 95
— , Friederich baron 51
—, Marie 96
Koch, Hans, sognepræst 32, 33, 34
—, L. provst 33
Kochen, A. H. M. 90, 97
—, Caspar, oberstløjtn. 97
Koefoed, Jacob, vinhandler 218
Koës, Georg 208
Kolera 183
Kollegiehaven 168
Kollegievej 168
Rolling, Valdemar 105
Kommissionen for Danmarks Fiskeriog „Havundersøgelse 110
Kommuneafstemning 78
Kongeledet 140
Kongeledsstykkerne 136, 144
Kongevejen 74
Koningh, Christian, admiral 34, 36
Konow, Marie 165 f.
Korsgaard, H. P., redaktør 147
Korsgårdsvej 148
Korøglerne 132, 134
Krag, Charlotte M. 39
— , Vilh. H., kammerherre 39
Kragh, Joh s. 34
Krathuset 162f.
Krathusvej 153, 157, 162, 163, 175

Kratkrogen 163
Kratvænget 163
Krieger, A. F. 186
Krisebye 58
„Krogen", villa 155
Krughaven 192
v. Krüdener, Alexis 207
—, Barbara 207
Krüger, Th., bankbestyrer 28, 31
Krøyer, P. S. 160
Krøyersvej 149
Kyhn, Georg, A., grosserer 125
—, Vilh., maler 164
Kystvejen 191, 225
Kædeægteskab 87
København 9, 11, 18, 164, 179, 190
Københavns havnevæsen 20
— Laane- og Diskontobank 28
— Sygehjem 155
Kørselsafdeling 81

Lagergården 148
Lambrecht, Nicolaus 194
Landbohøjskolen 111
Landbrugsministeriet 101
Landevejskroen 225
Landmandsbank, Den Danske 168
Landskrona 20
Langagrene 132, 134, 140
Langberg, M., murermester 73
Lange, A. kancelliråd 112
— , Philip 35, 36
Lan geb rogade 9
Langkilde, Hans Erling, arkitekt 162
Lardelli, Madame, restauratrice 102
Larsdatter, Inger (Onsgård) 44
Larsen, Carl (Mosegård) 144 (bilag)
— , Chr. 184
—, Christen, smed 124
—, Eigil, civilingeniør 162
— , Jens (Skovlyst) 170, 171
—, Johs., sognepræst 34
— , Lars (Ndr. Svejgård) 64
— , Ole, strandfoged 184
—, Tønnes, kroforpagter 25
— , Vald., violinist 105
Lauritzdatter, Sidsel 12
Lauritzen, Vald., kaptajn 16, 78
Leagrene 136
L. E. Bruuns vej 85
Lehmann, Marie Bolette 158, 162,166
—, Martin, snedkermester 125
— , Orla 158
Lemche, Anna Elisabeth Emilie 42
— , Anna Katharina 42
—, Gyrithe 42
— , Inge 42

Lemche, Johan Henrich, kredslæge 42,
227
—, Johan Henrich, møller 42, 63
—, Karen Magdalene (Ndr. Ons
gård) 42, 46, 47, 144 (bilag)
— , Kirstine Magdalene 42
— , Magdalene 42
—, Magnus, operasanger 42
—, Margrethe 42
— , Peter (Ndr. Onsgård) 25,26,
27, 31, 42, 45, 46, 64, 144 (bilag)
— , Peter Søren, grosserer 42
—, Sidsel Kirstine 42, 46, 63
—, Signe 42
—, Sophus, stud, theol. 42
— , Søren J., arkitekt 42
— , Søren Johan (Ndr. Svejgård)
42, 63, 64
— , Vilhelm P. A., grosserer 42
Lemchesvej 47
Lerche, Axel baron 197
—, Camilla, skuespillerinde 91
Lergravsstykkerne 144
Levinsohn, Anna, operasangerinde 91
Libert,,G. E., tegner 112
Liebe, Johanne, skuespillerinde 91
— , Johannes, skuespiller 91
Lille Lokkerup 34, 36
— Marienaal18, 27, 34 f., 39
— Strandvej 26, 28, 47
— Taffelbay 74, 75
— Tuborg 14, 16, 17, 18
— Vartov Ï 6
Linck, Valdemar Schiøler 105
Lind, Jens 72, 73
Lindegård 114, 116, 124, 132 f., 152
Lindegårdens teglværk 113
Lindegårdsvej 116, 124, 126, 132, 133,
134, 136
Lindely 54
Lindorff, G. F. 74, 77
— . Louise Amalie 74
Lindslyst 73
Linnertsen, Peder (Kildegård) 44
Livgarden 72, 216
Lokkerup 36
Lollik, Peder 66
Lorck, Carl Fr„ hørkræmmer 17
Lorentzen, N. S., dyrlæge 151
Lorn sen, Uwe Jens 171
Losseplads 78, 79
Lucasstiftelsen 53 f.
Lumbye, H. C. 223
Lund, H. P. (Hovmarksgård) 129
— , J. H., agent 197
Lundegård 51 f., 61
Lundehuskroen 63
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Lundeskovsvej 54
Melchior, Henriette 146
Louise, dronning (Chr. IX) 130
—, Moses, grosserer 146
— , dronning (Fr. VIII) 108 f., 110
—, Poul, landsretssagf. 152
Ly, Nicolai, smedemester 170
Meldahl, F., arkitekt 73, 109
Lykke, Kaj 170
Mellembredsager 41
„Lykkens Gave" 170
Mellem bæksstykkerne 132
Lyngby 87, 141
Mellisagre 156
Lyngbye, H. P. J. 201
Messiaskirken 82 ’
Lyngbyvej 148
Mester, Vilh., guldslager 214
Lynge, Marie 44 f.
Meteorologisk Institut 128
—, Ole Mortensen, restauratør 42
Meyer, Elias 176
Lysagervej 116
—, Hans, kaptajn 70
Lyserøgsagre 54, 62
— , Hermann, fuldmægtig 25
Lystskovdistriktet 175
Mineslyst 154
Liitken, Marie Juliane 165
j Miranda, Francesco greve 207
Lärkesholm 96
! Mogensen, Chr. 198
Løwener, Aage 93
Mollerup, Herman, læge 139, 153
Løwenstern, Adelaide 208
Moltke, Adam Wilhelm greve 51, 52
!
—, Carl greve 197
Løvspringsvej 140
,
—, Joachim Ludvig greve 52
i Mon chalet 47
„Maagen", villa 143
I Moresco, Carl 127
v. d. Maase, M., kammerjunkerinde i
—, Jacob 122, 127
154
i Mosegård 144 (bilag)
! Mumsen, Jonas 51
Mac Evoy, Christopher 196
Madagre 51, 54
Munck, F., provst 131
Madsen-Mygdal, Johs. 69
Muus, Elias B. 16
Magemose 51, 54
Mygind, Laura 154
Maglegård 70 f., 75, 82, 89, 96, 143 i Mühlenstedt, J., apoteker 16, 17
iMaglegårdsskolen 79, 82
■ Mynster, Jacob Peter, biskop 206
Maglegårds sogn 81 f.
; Miinter, Fr., biskop 90
Maglemose 70, 79 f.
• Møens klint 183
Maglemoseholmene 70, 86
Møllegård (Emdrup) 86, 144 (bilag)
Magiemosevej 80
Møller, A. P., skibsreder 93, 94
Maglevænget 93
— , Carl, bager 214
Magnussen, Rik., billedhugger 110
— , Gottlieb H. 89
Maltegård 42, 70, 83 f.
—, Henrik Larsen 13
Maltegårdsvej 85
— , Poul Martin 17
Maltegårds Villakvarter A/S 85
Møllespjældene 51
Maltesager 73
Maltes kær 83
„National" 105
Mantziusvej 75, 79
i Naturfredningsforeningen 175
Marcussen & Søn, orgelbyggere 34
I NESA 148
Margrethevej 25, 26, 34, 47
I Neumann, C. 183
Marianelund kro 90
I Niels Andersens vej 61
Marienlyst 94 f.
! ..Niels husar" 102, 103
Marievej 27
; „Niels Hyldegård" 100, 139
Marstrand, Jacob, borgmester 147
i Nielsdatter, Ane (Bregnegård) 86
— , Wilh.,. maler 157, 212
I
—, Christence (Teglgård) 144 (biMassmann, Th., overjæger 194, 201
!
lag), 146, 147
Materialplads 80, 81
:
—, Florenjane (Damgård) 150f.
Mathiasdatter, Anne Margrethe 153, ;
—, Karen (Hyldegård) 137
164
— , Magdalene (Havsgård) 44
Mathiesen, Chr. (Heslegård) 68
I Nielsen, Anders (Hyldegård) 139
Maton, Germain Charles 89
i
— , Anders (Onsgård ) 43, 63
Matthiesen, Oscar 148
I
— . Anders (Ndr. Onsgård) 42. 45,
Melchior, Birgitte 59
I
46
—, G. M., grosserer 59
— , Axel, restauratør 93
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Nielsen, Chr., restauratør 00
—, Christen, restauratør 74
—, Elisabeth, restauratrice 103,
104
— . Erich 11
— , Kai, billedhugger 155
— , K. E., sognepræst 131, 188
— , L., forstander 174
— , L. C., grosserer 151 f.
— , Mads, restauratør 103
— , Niels (Onsgård) I 44
—. Niels (Sdr. Onsgård) II 44
— , Niels (Sdr. Onsgård) (II 44f.
— , Niels, restauratør 102, 103
—, Peder (Svejgård) 49, 62, 64
—, Peter (Højsgård) 144 (bilag)
— , Rud., politiassistent 62
— r Viggo Nørup, sognepræst 66
— .Vilhelm (Vilhelmshåb) 112,
113 f„ 129, 188 f.
Nilausdatter, Karen (Teglgård) 144
(bilag) 145
Nilsson, Kristina 146
Nissen, overretsprokurator 93
Norden toft, Johs., sognepræst 34
Nordkrog 27
Nordre Onsgård 25, 26, 28, 42, 44 f.,
63, 144 (bilag)
— Svejgård 42, 63, 64, 68, 70,
135
Norgesminde 17, 18
Nostra 74
Novo, Terapeutisk Laboratorium 219
Numsen, Marie, feltmarskalinde 35
Ny Bellevue 214
Nyblom, Helena 162 f.
Nybroholmene 62
Nyeland, §tephan 172 f.
Ny Hellerup A/S 49
— Strandvej 47
Nystrøm, Eiler 11, 214
Ny Vartov 13, 19
Næser, Carl Albert, etatsråd 168
— , Hedevig 168
Nørgård, H. V., godsejer 213
Nørrefælled 48
Nørregade 12
„Nålehusvejen" 36
Nålehøjsagre 36, 37
Nålehøjshuset 36, 37
Oehlenschläger, A. Î65 f., 196, 206
—, Christiane 206
Ohlmann, Martin,. sognepræst 131
Ohlsen & Ahlmann 49
Ohlsen, Dethlef 49
Olaf Poulsens vej 86, 88

Olsdatter, Ane Marie (Bregnegård) 88
— , Christence (Maltegård) 83
— , Karen Sophie (Hyldegård) 139
— , Maren (Damgård; 150 .
Olsen, Anders (Dyssegård) 87
—, Anders (Eigård) 134
— , August, boghandler 29
—, Hans, smed 124
— , Jacob (Hyldegård) 137, 138
— , Jens (Lindegård) 132, 152
—, Jens (Skovshoved) 150
— , Lars, vognmand (Lundegård) 61
— , Lars (Skovgård) 156
— , Morten (Maglegård) 71
—, Ole, generaldirektør 69
—, P. C., oliemøller 95
— , Peder (Holmegård) 152f.
—. Peder (Skjoldgård) 141
Oltmann, J. C. 69
Olufsen, Chr., professor 156, 170
O nsgård 41, 62
—, Nordre 25, 26, 28, 42, 44 63,
144 (bilag)
—, Søndre 25, 27, 28, 43 f.
Onsgårdsvej 30, 47
Onshøj 43
Onsstykkerne 41, 43, 48
Onsvilla 25
Ordrup 116, 118 f., 131, 145, 156
— Alderdomshjem 140
— Apotek 116
— Asyl 127
— Bank 117
— -Charlottenlund Bank 117, 139,
172
Ordrupdal 163, 169
Ordrupdalvej 168
Ordrup gadebrønd 125 f.
— gadekær 118, 125 f.
Ordrupgård (baronesse Prøcks ejen
dom) 121
— 174
Ordrupgårdsvej 163
Ordruphøj 121, 128, 146, 153, 156,
163f.
Ordruphøjvej 127, 168
Ordrup jagtvej 100, 134, 136, 140,
141, 144, 150, 152
— K.F.U.M. 128
— kirke 128 f., 188
— kirkegård 155.
— kirkesogn 131, 187
— krat 156, 165, 170, 174 f., 176
Ordrupkratbatteri 175
Ordrup kro 123 f.
Ordruplund 154
Ordrup menighedshus 138, 139
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Ordrup mose 176 f.
— oredrev 136, 144, 149, 152, 192,
201
Ordrupparken 127
Ordrup realskole 139
— sangforening 139
— skole 136
— smedie 118, 123, 124, 126, 127
— sø 120, 164
Ordrupvej 115, 116, 118, 121, 126,
127, 128, 136, 150, 152, 153, 170
Oresletterne 156
Orespjældene 41
Or esagre 48
Oregård, se Øregård
Orehøj 49
Oremarken 120
Orth, Emil, maler 78
Ott, Martin, murermester 123
Otte, Chr. Daniel, grosserer 122, 165
Otto, Johan Traugott, garnisons
kirurg 17
Over Stalden 102f.

Paltmandshuset 94, 95
Paludan, Nicolai 196
Pandrup, Erik Andersen, traktør 90
Papenfuss, Jacob 36, 37
Parallelvej 197
Parkov, H., oberst 155
Parkvej 197
v. Passow, Chr. Albrecht, major 96
Pauli, A. V., ministerresident 201
Paulli, J. F. 213 f.
— , Johanne 214
Pechel, Franz 15
Peder Pedersen og .Hustrus Sølvbryl
lupslegat 151
Pedersdatter, Birthe (Damgård) 150
—, Birthe Johanne (Skjoldgård)
142, 144 (bilag i
— , Ellen 144 (bilag I
—, Johanne (Ndr. Svejgård) 42,
64
—, Kirsten (Holmegård) 150 153
— , Maren (Heslegård) 66
— , Sophie .(Skjoldgård) 136, 140
— , Sophie (Sdr. Onsgård) 44
Pedersen, Knud (Bregnegård) .86
—, Lars (Damgård) 150
— , Niels (Lundegård) 51
—, Niels (Sdr. Svejgård) 64
—, Ole (Lindegård) 133
— , Peder (Damgård) I 150
—, Peder (Damgård) II 150f.
— . Povel 14
—, Rasmus, fisker 184
— , Rasmus (Dyssegård) 70
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Pedersen, Rasmus (Maltegård) I 83
— , Rasmus (Maltegård) II 83
Petersen, Andreas Hiorth 74
— , Hans, kromand 181
— t Hans Peter, lærer 150
— , Jacob, traktør 97
—, Julius, professor 92
—, Nicolai, murermester 64
— , P. Carl, grosserer 185, 186
—, Peter, kromand 181
Petroleumshavn 21
Petroleumsselskab, Det Danske 16
Philip, Carl, grosserer 185
Phistersvej 75, 80, 81
Pilealléen 140
Pilegrøften 149
Pio, Louis 167 f.
Ploug, Carl 186
Polack, Martin, hofparaplyhandler 112
Politi 29
Pontoppidan, Clara 155
— , P. V., læge 155
Popp, L V. D., stempelpapirforvalter
198
de la Porte 207
Poulsen, Jens, smed 124
—, Lars, solodanser 89
Povelsdatter, Anna (Teglgård) 144
(bilag)
Povelsen, Jørgen, smed 124
—, Peder 136
Pram, Christen 125, 205
di Primo, Olinto dal Borgo 207
Prior, H. P. 18, 19
—, Johs., skibsinspektør 19
Prytz, C. V., professor 81
— , Chr., supercargo 56
v. Prøck, Gesilla baronesse 120
Puggaard, Bolette 157
— , Christopher, dr. phil. 162
— , Hans, 157, 162
—, Rudolph 20, 162

v. Quanten, Emil 107
Rademacher, N. G., maler 121, 127,
171
Rahbek, Kamma 158
— , Knud Lyhne 118, 125
v. Raiser, Andreas, etatsråd 96
Rakel s vej 27
Ramée, Joseph, arkitekt 38, 48
Rasmussen, Anders Chr. (Malte
gård ) 84 f.
—, Frantz, lærer 117
— , Gorm 152, 213
—, Kaj, arkitekt 34
—, Peder (Maltegård) 83

Rasmussen, R. V., købmand 88
—, Stefan, stenhuggermester 149
Rauhalla 16
Rawert, professor 8
Ravnsborg .42
Rebekkavej 27
Refshaleøen 20
Reimann, Chr., vekselerer 188
Reinhardt, Johs. 165
—, Mathilde 165
Reinsholm, H. G., amtsforvalter 166
Rentekammeret 8, 102
Reventlow, Ditlev 207
— , Johan Ludvig 204
—, Sybille 204
— -Criminil, Heinrich, minister 15
Revisionsbanken 117
Ridefogeddammen 149
Rigihus 74
Riis, Oluf Madsen 89
Riise, I. I., malermester 18, 20
Ripley 93
Rist, August, politifuldmægtig 91
Rode, Gotfred 158, 172
— , Margrethe 158
Roed, Jørgen 157
Rolighed 122
Ronge, .glashandler 91
Rosavej 152
Rosbæk 11
Rosenhof 58
Rosenkilde, Adolf 103
—, Hans, højesteretsassessor 77
Rosenstand, E., arkitekt 105
— -Goiske 89
Rosenørn, Cecilius 73
Rostgård, Jens, kromand 141, 181 f.
Rottwitt, Wilh. 52
Rubows Eftf., kgl. hofbager 116
Rughaven 11, 14, 17, 18
Rump, J., ingeniør 115
Ruthsvej 27
Rydhave 143 f.
Ryge, Natalia, skuespillerinde 38
Rygård 52, 54 f. 144 (bilag)
Rygårds allé 27, 54, 60
Rytter Aage L. 24
Ryvangen 11 f., 54
Ryvangs allé 27
Rævehøjsstykkerne 152
Rømeling, Hans H., oberstløjtn. 133
Rønning, Fr. 158
Rørdam, C. H., oberst 215, 217
— , Skat, biskop 32, 33, 139
Rørsøen 168
Rørsøvej 168
Rådhuset 85 f.

Rådhusvej 85, 113
Saabye. Hans Rudolph, konsul 122
Saga Studio 133
Sak, Søren 160
Saly, Jacques, billedhugger 89
Sanct Andreas kirke 121, 128, 168 f.
— kollegium 121
Sanct Michaels stiftelse 61
Sanct Therese kirke 61
St. Jacobs kirke 31
Sanderne 156
Sandhuset 39
Sandmandens hus 25
Sangerindetelte 98, 99, 101
Sarasvej 27
Sass, M. W., grosserer 116
Scheel, Musse grevinde 218
Scheer, I. W., bagermester 59
Scherfig, bagermester 18, 20
Schimmelmann, Charlotte 204 f.
— , Emilie 202 f.
— , Ernst 196, 198, 202 f.
—, H. C. 202
— , Josephine 207
Schimmelmannsvej 155
Schioldborg, Jens Cornelius, brænde
vinsbrænder 95
Schiøler, Th., vekselmægler 31, 32,39
Schiøtz, Carl, arkitekt 82
Schmidt, Chr. Jacobsen, skibsbygger
89
— , Chr. J., traktør 72
— . Lauritz, sukkerraffinadør 38
Schnacken bu rg, E. teglværksejer 143
v. Scholten, F. C. E., løjtnant 156,
162
Schou, Jochim, tømmerhandler 120
Schousboe, W. C., provst 131
Schrøder, J., arkitekt 214, 216
Schulstad 201
Schwalbe, C. C. 223
Schyberg, Ingrid 144 (bilag)
—, Robert 144 (bilag)
Schæffer, Joh. Heinrich 132
Schønfeldt, Robert 105
Secher, V. A., rigsarkivar 64
Sedivy, Frantz 177
Seemann, Henry 105
Sehested, Joh. F. v. Gyldenstjerne 58
—, Pauline 58
Sehestedsvej 65
Seidelin, Sophus, cand, pharm. 199
Septemberforliget 143
Siegumfeldt, H., direktør 61
— , S. A. (Heslegård) 68
Signesvej 47
Sigridsvej (Hellerup) 73
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Sigridsvej (Ordrup) 136
Simony, C. F. 108
Sjællandske Jægerkorps 99
Skallerne 70
Skjold, konge 140
Skjoldenge 140
Skjoldgård 44, 123, 134, 140 f., 144
144 (bilag)
Skjoldgårdshøjvej 143
Skjoldgårdsvej 144
„Skjoldhøj", villa 143
Skjoldhøj allé 143
Skjoldhøje 140
Skodsborg JL82
Skovagervej 144
Skovagre 134, 144
Skovbakken 185
Skovbrinken 163
Skovgård, P. C. 212
Skovgård 127, 156 f„ 170, 174
Skovgårdsskolen 160, 161 f.
Skovgårdsvej 156, 161, 168
Skovholmvej 116
Skovhuset 174
Skovkrogen 118, 153, 156, 168
Skovlyst 170 f.
Skovmarken 152
Skovriderkroen 105, 106
Skovshoved 8, 131, 139, 141, 178 f.
— Bank 117
— havn 115, 188 f.
— Idrætsforening 148 f.
— kirke 186
— kirkesogn 188
— kro 181
Skovs hoved lej ren 148
Skovshoved Roklub 149
— skole 148, 187
Skovshovedvej 141, 144, 145, 185
Skovvangen 155, 175
Slukefter 8, 10, 27, 40 f.
Smakkegård 67
Smørhøjsvangen 36, 41, 54, 62, 66
„ Socialisten" 167
Sofievej 31, 47
Sommervej 115
Sonne, J. V. 157, 163
Sortedamssøen 13
Sparekassen for København og pmegn 117
Speerschneider, C. F. 144 (bilag)
— , C. J. 144 (bilag)
—, Magrethe 47, 144 (bilag)
Spendrup, C. E., jægermester 68
Sponebæksstykkerne 156
Sponneck, C. W. E. rigsgreve 68
Spøgelsehuset 35, 38
Steenberg, N. 24
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Steffensen, Ole, brofoged 184
Stelling, Conrad, kromand 181.
Stengård 60, 61
Stigårdsvej 75
Stilling, H. C., stadsbygmestér 166
Stistykkerne 144
Store Bakkespjæld 54
— Mariendal 34, 35, 39
Storemarken 132
Storemosespjældene 152
Store Nordiske Telegrafselskab 21
— Ravnsborg 14
— Taffelbay 74
— Tuborg 14,. 16, 17, 18
Stormfloden 1872 25
Strandagre 140, 144
Strandborg 25, 28
Strandboulevarden 143
Strandhøj 200 f.
Strandhøjsvej 143
Strandlund 94
Strandmøllen 94, 199
Strandparksvej 47
Strandslottet 185, 186
Strandteatret 50
Strandvejen 7f„ 13, 18, 27, 28, 35, 41,
43, 45, 47, 50, 88, 98, 99, 106,
141, 143, 144, 145, 182, 183, 185,
197, 199, 200, 203, 213, 216, 221
Strandvejsbommen 8, 9, 10
Strippen 70
Studiebyen 54
Stær, Hans Jensen, kromand 182
Suhm, Lars Sørensen 89
Suhr, Caroline 208
—, Ida Maria 213
— , Johan Peter 123, 125, 208
— , J. Th. 208 f.
— , O. B. 115, 129, 189, 190, 212 f.
—, Pauline 210
Sundhedsvedtægt 177
Sundsøre 217
Swane, Johanne Marie 121
— , Lars 121, 122
Svanemøllen 18
Svanemøllevej 27, 47
Swanenborg 122
Svejager 62
Svejenge 140
Svejgård 43, 62 f.
—, Nordre 42, 63, 64, 68, 70, 135
— t Søndre 63, 64, 65
Svendsen, Olga 105
—, Robert, flyver 62
Swensson, Gunnar, hovrätsnotarie 201
Switzer, Em. Z. 201
Sylemose 41
Søbakken 147, 148

Søbakkerne 156
Søbøtker, Johs. 48
Sødring, Fr., landskabsmaler 36
Søfrensdatter, Maren (Ndr. Svej
gård ) 42
Søholm 54
— fajancefabrik 199 f.
Sølling, P. V., grosserer 116
Søllingske jorder 116
Søllingsvej 116
Sølyst 123, 129, 152, 189, 196, 197,
201 f.
Sølystparken 193
Sømod, Axel, restauratør 106
Søndre El legård 138, 139
— Onsgård 25, 27, 28, 43 f.
— Svejgård 63, 64, 65
Sørensdatter, Anne (Eigård) 135,144
(bilag)
—, Birthe (Svejgård) 62, 63
— , Magdalene 144 (bilag)
Sørensen, C. Th., havearkitekt 77
— , Hans (Sdr. Svejgård) 64
— , Jacob (Teglgård) I 144f., 144
(bilag)
— , Jacob (Teglgård) II 144 (bi
lag) 146
— , Jacob (Teglgård) III 144 (bi
lag) 146
— , Ole 89
— , Peter, direktør 225
— , Søren C. (Svejgård) 65

Taffelbay 73 f., 77, 79
Taffelbays avlsgård 75, 79
Taffelbay, Lille 74, 75
— , Store 74
Tagemose 73, 85
Tausen, Chr. 219
Teglgård 42, 46’, 48, 118, 135, 138,
142, 144 f. (bilag)
Tegl gårdsvej 147, 188
Teiler, A., sognepræst 131
Teknisk skole 84
Tennishal 80
ter Borch, Thomas 73
Tertia, villa 26
Thaning, Erik, sognepræst 82
Thede, Chr., kreaturkommissionær 36
Theilmann, Aksel, billedhugger 34
Thejll, K., arkitekt 79, 224
Thiele, etatsråd 90
Thomsen, Ane Christine 144 (bilag)
— , Edv„ arkitekt 81, 140, 155
— , J. Th., sognepræst 34
Thorstensøn, J. L. J., kaptajn 166
Thorvaldsen, Bertel 157, 212
Thue, Jonas 12, 13

Thulin, Axel, restauratør 9'3
Thyra, hertuginde af Cumberland
130, 218
— , prinsesse 110
Tietgen, C. F. 20, 22
Tjørntvejlerne 70
Tobiesen, kammerherre 92
Toftholmene 66
Toldbodvej 128
Tonysvej 85
Torkel Badens vej .61
Tor nagervej 144
Tranegård 69 f., 72, 77
Tranegårdsvej 48, 49, 63, 74, 75, 77
Tranemose 152, 153
— kær 70
Tranem osestumperne 156
Traverbanen 141, 144
Travselskab, Det Danske 144
Treschow, Benedicte 76
Treuensand 94, 96
Trier, Cecilie 146
— , Herman 143
Trinitatis kirke 11
Tronier, C. C., kaptajn 165, 166
Trunneagre 134
„Trøsand” 94
Tscherning, A. F. 209 , 211
Tuborg 12 f., 110
Tuborgflasken 23, 24, 25
Tuborgfondet 24
Tuborg havn 19, 21, 23
— -Klampenborg sporvej 22
Tuborglinie 23
Tuborgpavillonen 23, 24, 25
Tuborgs bryggerier 19 f.
Tuborgvang 18
Tuborgvej 27, 61
Tullin, Axel 105
Tutein, Ferd., grosserer 200
Tvede, Gotfred, arkitekt 155
Tværagrene 132, 134
Tværvej 197
Tønsberg len 193
Tørsleff, J. K. 69
Tåstrup-Valby 42, 63

Ugen 29
Uglemose 155
Uglemosestykkerne 152
Urne, Agathe 96
Uttental, Vald. 155

Wadum, Johanne 38
Valdal 16
Valdemar, prins 217
Walkendorf, Børge, major 96
Walker, Maria Amalia 36
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Vandværk 79
Vangede 184
— Asyl 151
— og Omegns Bank 117
Vanino, Peter, tobakshandler 89
Wanscher, grosserer 25
Vartov, Ny 13, 19
— hospital 11
— kilde 13
— strandmark 14, 15, 17, 18, 36
Vaseagre 134, 136
Vasehøj 129, 135, 136
Watt, Alexander, købmand 73
— , Hanne 73
Vedbæk 179
Wedell-Wedel Isborg, G., oberst 39
Ved Eltham, ejendomsselskab 16
— Stalden 106
Weih, Søren 95
Vejviser, Gentofte Kommunes 28,116
Velocipeder 9
Vennerslund 94
Werlauff, E. C., professor 98, 99
Vermehrensvej .152
Werner, Johs., overretssagf. 61
Wesselhøft, Louise 207
West, Jens 195
Westergaard, V. A. 31
—, Harald, professor 31
Westermann, Vilhelm 198
Wieborg, Niels 70
Wiehesvej 75
Viggo Rothesvej 88
Wiglar, Fr. 102 ‘
Vikingehuset 216, 217
Vilhelmsdal 144 (bilag), 147, 214,220
Wilhelmsen, Fr., restauratør 92 f.
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Vilhelmshåb 113f„ 129
Villabyernes Blad ‘30
Vilvorde 172 f.
Vilvordevej 173
Wineken, Christian, kgl. møntmester
35
Vintervej 115
Winther, Chr. 92
Winterfeldt, Gustav Hoick 72, 73
Withusen, Emilie 59
—, Carl David, overkirurg 76
—, Hanne 73, 76
— , Peter 59
Wittrup, justitsråd 42
Vogt, Arina 14
— . Hans Henrik 13, 14
Vretterne 62
Wulff, Chr., kommandør 11
—, P., fabrikant 16
Zahrtmann, Sophie Elisabeth 196
Zeuthen, L., overretssagf. 69

Æreboe, Karen 145
Øregård 43, 48 f., 79, 144 (bilag)
— avlsgård 49
Øregårds allé 49, 50
Øregård Museum 50, 160
— strandmark 50
Øreparken A/S 75, 77
Øresundshøj 143
Ørnekulsvej 155, 163
Ørsted, H. C. 206
Østerport 184
Øxenbyagre 62

