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Forord
af borgmester Aage E. Jørgensen

Hjemstavnens historie har i Danmark altid haft mange dyr
kere. Det vil ikke være retfærdigt at karakterisere denne interesse
som et udslag af blot og bar nysgerrighed. Snarere må man sige,
at den bunder i en — måske ofte ubevidst - - kærlighed til hjem
stavnens jord og ærbødighed for de slægter, der her gennem ti
derne har øvet deres virke, og dette har gyldighed, hvadenten
man ved hjemstavn forstår dette begrebs allersnævreste betyd
ning, fødestavnen, eller man udvider det til at gælde også den
egn, hvor den modne mand har fundet sit livs gerning.
Da en lille studiekreds for snart tredive år siden i bibliotekets
lokaler på Øregård satte sig til opgave at gennemgå Gentofte
Kommunes historie, rummede forsamlingen både den borger, der
havde levet sit hele liv på denne egn, og den, der var indvandret
hertil fra andre kanter af landet, og for dem alle gjaldt det, at
de med lige stor iver og glæde søgte at bidrage til opgavens
løsning.
Kredsen benyttede som grundlag for arbejdet dr. Eiler Ny
strøms udmærkede bog „Gentofte Sogn i Fortid og Nutid” og
fandt i dette studium så megen glæde, at man mente, at videre
kredse burde have del deri. Dette blev oprindelsen til „Historisk
topografisk Selskab for Gentofte Kommune”, der siden da har
foranlediget meget lokalhistorisk stof fremdraget og udgivet i
bogform til glæde for mange af kommunens borgere.
Tiden har nu medført, at Nystrøms bog forlængst er udsolgt.
Men selv de borgere, der ejer den, vil ofte savne en skildring af
den udvikling, der har fundet sted her i kommunen, siden bogen
7

udkom i 1916. Bestyrelsen for Historisk-topografisk Selskab har
derfor ment, at man burde formidle udgivelsen af en afløser for
dette værk. Da imidlertid selskabet ikke med sine beskedne mid
ler kan magte udsendelsen af et sådant arbejde, har kommunal
bestyrelsen fundet det rimeligt at støtte selskabets bestræbelser
og gøre opgavens løsning økonomisk mulig. Denne beslutning
er taget ikke blot for at bidrage til fremskaffelsen af et nyttigt
opslagsværk om kommunens historie, men tillige ud fra den be
tragtning, at man derigennem også hos den unge slægt vil kunne
vække og udvikle interessen for den fortid, der har levet her, og
for den indsats, stor eller lille, der ikke mindst gennem det sidste
århundrede har bidraget til at skabe den kommune, hvis borgere
vi er.
AAGE E. JØRGENSEN.
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FORORD.

en litteratur, der indtil dette århundredes begyndelse
forelå om Gentofte Kommune, var meget sparsom og be
grænset til enkelte spredte emner. Det var derfor af overordent
lig værdi, at dr. phil. Eiler Nystrøm i 1916 udsendte sin bog
Gentofte Sogn i Fortid og Nutid, et arbejde, der i en samlet
fremstilling behandlede de enkelte lokaliteters historie inden
for kommunens grænser.
Siden denne bogs fremkomst er der på initiativ af Historisk
topografisk Selskab for Gentofte Kommune udsendt en lang
række publikationer, således af fhv. kredslæge Johan Lemche
om landsbyerne og deres bymarker på udskiftningens tid, af
Kay Larsen om svenskekrigene 1657—60 og englænderkrigen
1807, af cand. mag. Poul Sørensen om Hvidøre gård og dens
lensmænd og af nærværende bogs forfatter om kommunestyret
gennem det sidste hundredår.
Da endvidere kommunen i den nyeste tid har gennemgået
en rivende udvikling på alle områder, således at den foreliggende
litteratur ikke giver et tidssvarende billede af dens udseende og
virke, har bestyrelsen for Historisk-topografisk Selskab fundet
det ønskeligt, at der blev udarbejdet en ny, samlet fremstilling,
i hvilken der kunne tages hensyn til det stof, der er fremdraget
gennem den sidste menneskealder, og i hvilken skildringen af
kommunens hele udvikling blev ført à jour. Dette arbejde har
selskabets bestyrelse overdraget undertegnede, og det vil i løbet
af de kommende år foreligge i 3 bind.
Første bind er en tidshistorie omfattende en skildring af kom
munens udvikling fra forhistorisk tid til vore dage. I de to

D
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følgende dele bringes en stedshistorie med omtale af kommu
nens enkelte lokaliteter.
Billedstoffet er for de ældste tiders vedkommende ret spar
somt, hvorimod der fra det sidste hundredår foreligger et for
holdsvis righoldigt udvalg, og der er ved behandlingen af dette
lagt vægt på en anvendelse af hidtil ureproduceret materiale.
Tallene i teksten henviser til kilde- og litteraturoversigten,
der er anbragt bag i bogen.
Et samlet stikordsregister for alle 3 bind vil foreligge ved
værkets afslutning.
Til bogens fremstilling har Gentofte Kommunalbestyrelse
bevilget et tilskud, uden hvilket udgivelsen ikke ville have været
mulig. Historisk-topografisk Selskab og forfatteren bringer for
denne støtte kommunalbestyrelsen en ærbødig tak.

Gentofte, i oktober 1950.
L. GOTFREDSEN.
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1. Undergrunden og landskabet.

S

om under det meste af Danmark består undergrunden i

Københavns nordlige omegn af kridt- og kalkdannelser,
aflejret på bunden af kridthavet. Medens denne undergrund på
nogle steder ligger meget dybt og i andre egne kommer helt
op til overfladen, er dens højde under Gentofte Kommunes om
råde nogenlunde jævn og kun et par steder mere end 20 m under
havfladen. Disse to dale i kridtlaget findes ved „Constantia”
og på strækningen mellem Emdrup sø og Søborghus kro; på
sidstnævnte strøg ligger kridtoverfladen indtil 36 m under
havet.1
Nordøstsjælland er flere gange efter kridttiden overskredet
af indlandsis, nået frem fra retninger mellem nordøst og syd
øst. Fra tidsrummene mellem disse istider, interglacialtiderne,
er der også i Gentofte Kommune fundet spor, såkaldte ravpindelag, der ligger i sandet som mørke striber, indeholdende
rigelige mængder af rav, medens hovedmassen af plantedelene
er rullede pinde og træstykker samt talrige frø og frugter. Disse
lag er fundet ved Kirkevej i Ordrup og i Tjørnegårdens tegl
værksgrave, det nuværende stadion.2 På sidstnævnte sted har
man endvidere i 1895 fremdraget et tørvelag, der kunne være
af interglacial oprindelse; holdbarheden af denne antagelse anses
dog for tvivlsom.
Under sin tilbagetrækning mod øst i den sidste istid har is
randen på grund af lange tiders stilstand skabt mere udprægede
landskabsformer. En sådan stilstandlinie, Hedehusene — Dyre
haven — Helsingør linien, er gået forbi Vin tapp ergår den til
Dyrehavens sydvestlige hjørne, hvorfra den fortsætter mod nord.3
En terrænform, der er opstået ved indlandsisens bortsmelt
ning, er tunneldalen, udskåret af smeltevandet under isdækket.
11

Et led i et sådant dalsystem strækker sig fra Klampenborg syd
om Dyrehaven og Ermelunden og videre mod vest til Lyngby sø.
Hvor aflejringsforholdene har været af fornøden ro, er det
af smeltevandet medførte sand og grus afsat i mere eller mindre
regelmæssige lag, således i Vangede grusgrav, hvor lagdelingen
røber en smeltevandsstrøm af varierende styrke og forskellig
retning.4
Da endelig indlandsisen for over 10.000 år siden helt for
svandt fra vore enemærker, efterlod den de linier, der nu danner
landskabet. Overfladen er i hele kommunen et lag af moræneler,
isprængt enkelte strøg af morænegrus.
Ved istidens ophør var Jylland over de danske øer landfast
med Skåne, og Østersøen var en ferskvandssø. En almindelig
landsænkning blev senere afbrudt af en ny landhævning, hvor
ved kystlinien kom til at ligge noget uden for den nuværende,
men atter indtrådte en sænkning, stenaldersænkningen, således
at tunneldalen fra Klampenborg mod vest blev en havarm, der
nåede frem til den nuværende væddeløbsbanes udkant. Op af
denne fjord hævede sig halvøer og en enkelt større holm, der
endnu er synlig ved ejendommen „Klampenborghus” og benæv
nes „Bloksbjerget”.5
Mod syd og sydvest løb fra Gentofte sø et langstrakt sø- og
moselandskab gennem Emdrup sø til Utterslev mose.
Efter stenaldersænkningen indtrådte en ny hævning af lan
det; herved opstod den smalle bræmme, der fra Bellevue til
Charlottenlund skov strækker sig mellem den nuværende kyst
linie og de skrænter, som udgjorde kysten i stenalderhavets tid.
Fra Traverbanevej til Tuborg har den gamle kyst i alt væsent
ligt gået i den linie, som nu Strandvejen følger.
Med indlandsisens vigen følger de første danske skovtræer,
birk og asp; senere fortrænges disse af udstrakte fyrreskove, der
giver ly for storvildt som elsdyr, kronhjort, rå, urokse, bjørn og
vildsvin, og henimod fastlandstidens slutning indvandrer egen
og bliver det herskende skovtræ. Først efter den sidste landhæv
ning får bøgen nogle få århundreder før Kristi fødsel fodfæste i
den danske jord.6
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Oldtidsbygden
2. Stenalderen.
m der før den sidste istid har levet mennesker i egnen

O

omkring Gentofte sø, er fremdeles et åbent spørgsmål.
Geologen dr. phil. N. Hartz mente i 1919 at turde hævde, at
flintstykker, som året forud var fremdraget fra lagene i Vangede grusgrav, var tildannet af menneskehånd. Det synes dog
for det første tvivlsomt, om flintstykkerne virkelig er tildannede
redskaber, og for det andet gøres det gældende, at om det allige
vel var tilfældet, må det anses for sandsynligt, at stykkerne af
bræen er ført bort fra deres oprindelige plads og senere af smel
tevandselvens stride strøm udskyllet til det sted, hvor de blev
fundet.1
Derimod er det ganske sikkert, at der i den periode, da
Sjælland var landfast med Skåne, har levet mennesker i Gen
tofte Kommune. Fundene fra denne stenalderperiode, Mulleruptiden, tegner et rids af et samfund, der væsentligst grupperer
sine bopladser omkring den havarm, som nu er Ordrup mose.
Det fund, der har den største alder, og som i 1920 blev frem
draget ved en kloakudgravning på ejendommen Søholms grund
i Klampenborg, rummede foruden flere tværøkser af krondyrtak
en afbrudt spydspids af ben, smukt ornamenteret og i to side
furer forsynet med skarpe flintfliser, fastkittet med harpiks.2
Fra Ordrup mose er fremdraget to benspidser ligeledes med
flintægge. De fortæller hver sin historie. Den ene, der er 24 cm
lang, blev fundet ved siden af et menneskeskelet. Det har altså
været et kampvåben, der efter at have dræbt sit offer er sunket
med dette til bunds. Den anden benspids, der kun er 17 cm lang,
13

lå sammen med et næsten fuldstændigt vildsvineshelet. Dyret er
undsluppet Jægeren, men druknet under flugten.3
Endelig må det nævnes, at en ufærdig økse af krondyrtak,
som i 1885 blev fundet ved Vennerslund øst for Constantia, lige
ledes hidrører fra Mulleruptiden.4
Fra overgangen mellem denne periode og den følgende, Ertebølletiden, stammer Bloksbjergfundet, som er langt det betyde
ligste stenalderfund, der er gjort inden for Gentofte Kommunes
grænser.5
Bopladsen blev opdaget af landsretssagfører Erik Westerby,
da Klampenborgvej i vinteren 1918—19 var under opførelse.
Vejføringen hen over Bloksbjergets sydvestlige hjørne bragte en
del oldsager for dagen, og Westerby foretog derpå i årene 1919
—23 en systematisk udgravning af et ca. 250 m.2 stort areal
umiddelbart syd for vejen. Udgravningen afslørede en boplads,
der havde været benyttet i et meget betydeligt åremål. En
mængde kærne- og skiveøkser af flint, spidsvåben af hjortetak,
benodde med modhager og spydspidser med flintægge slutter
sig nærmest til Mullerupkulturen, medens slebne grønstensøkser,
tværpile og lerkarskår peger mod Ertebølletiden. Foruden disse
redskaber bragte fundet en fiskekrog af ben, 9 bennåle samt 16
gennemborede dyretænder, der har gjort tjeneste som smykker.
Over dele af arealet fandtes stenbrolægning, der muligvis
har været udført for at skabe en nogenlunde fast bund ved lan
dingspladsen, og noget oppe ad skråningen afdækkedes en grav,
rummende skelettet af en ældre mand, kun 160 cm høj.
Affaldet indeholdt en mængde knogler både af pattedyr,
fugle og fisk og giver et tydeligt billede af periodens fauna.
Det kan således nævnes, at dyr, der nu er forsvundet fra vore
himmelstrøg, sumpskildpadde, vildsvin, bæver, urokse og elsdyr,
er repræsenteret. Endvidere fandtes mange knogler af den tam
me hund, og i de øverste låg af tamokse og får eller ged.
To andre bopladser i nærheden er ligeledes afdækket af
Erik Westerby, den ene på væddeløbsbanens terræn ved Dyre
havsbakkens sydøstlige udkant, den anden i en have ved Klam14

Dolk fra
Skjoldhøj.

Oldsager fra
Christiansholms
mose.

penborg station. Både Bloksbjergfundet og de to sidstnævnte
fund rummes i Westerbys samling.6
Til fuldstændiggørelse af rækken af den ældre stenalders
bopladser omkring den gamle fjord skal nævnes et fund, der i
1917 blev fremdraget ved Studenterkilden, og som nu findes på
nationalmuseet.7
Medens Danmarks befolkning gennem den ældre stenalder
havde fristet livet udelukkende ved fiskeri og jagt, var kendska
bet til jordens dyrkning langsomt trængt frem til vore bredde
grader. Bosættelsen bliver nu fastere og tilværelsen mindre af
hængig af de oprindelige næringsveje: bygden breder sig. Dens
udstrækning, der almindeligvis tegnes af gravfundenes række,
kan i Gentofte Kommune kun skønnes gennem fund af redska
ber, idet der inden for området ikke er bevaret en eneste grav
fra den yngre stenalder. Fra dennes første periode, dyssetiden,
har inden for kommunens grænser overhovedet ingen grav været
kendt. De har dog sikkert eksisteret, da der i Lyngby-Taarbæk
Kommune, ikke langt fra grænsen mod Gentofte, findes dysser;
men hvad der kan have været af denne art i Gentofte Kommune
er forstyrret og har ikke efterladt sig spor eller overleveringer.
Fra det senere tidsrum, jættestuetiden, stammede „Snogedyssen” i Vangede, ikke, som navnet angiver, en dysse, men en
dobbelt jættestue. Den lå på Snogegårdens jorder syd for Gammelmose, umiddelbart op til sogneskellet mod Gladsaxe. Om
kring 1840 begyndte Snogegårdens ejer at bortrydde jættestuens
sten, men da tre af gårdens heste omtrent samtidig blev syge og
døde, fandt den tanke hurtigt tiltro, at det var højfolket, der
hævnede sig, og nedbrydningen blev standset. Da en senere ejer
en snes år efter genoptog ødelæggelsesarbejdet, slap han ustraf
fet fra det; det store oldtidsminde jævnedes fuldstændig med
jorden. Nationalmuseet havde dog lejlighed til at følge arbejdet,
og der opsamledes en del flintøkser, mejsler og pilespidser, en
enkelt ravperle og nogle ornamenterede lerkarskår. I det ene
kammer lå 4 menneskeskeletter i udstrakt stilling.8
Fra stenalderens sidste afsnit, hellekistetid, har man i årenes
løb afdækket 3 simple enkeltgrave under flad mark, alle i nær16

Trækar fra Christiansholms mose.

(Efter Therkel Mathiassen).
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heden af Tuborg. De to var uden gravgods, i den tredie fandtes
en enkelt flintdolk ved siden af skelettet.9
Foruden en del spredte mindre fund er et enkelt større fra
den yngre stenalder bragt for dagen, Christiansholmsfundet fra
1876, indeholdende flere i dansk arkæologi enestående stykker:
to økseskafter af træ, en lille træske, et stykke fiskenet, knyttet
af basttrevler, formodentlig det ældste stykke fiskenet i dansk
historie. Måske er fundets interessanteste del tre trækar, idet så
danne genstande ikke kendes fra andre stenalderfund. Fundet lå

Stump af fiskenet fra Christiansholms mose.

(Efter Sophus Müller).

ca. 3 m under mosens overflade og har således i årtusinder lig
get på bunden af fjorden ved Bloksbjerget.10
Endelig skal nævnes et par offerfund. I en mose ved Nordre
Engsgård i Vangede blev i 1919 fundet 4 svære flintøkser, der
to og to lå korsvis over hinanden; ligeledes i 1919 fremkom
ved grundudgravning i Gentofte 3 økser, nedlagt tæt side om
side med æggen i samme retning.11
De spredte fund viser, at bygden i den yngre stenalder har
bredt sig over hele Gentofte Kommunes nuværende område.

3. Bronzealderen.
Bronzealderbygden tegner sig særdeles tydeligt. I området
mellem Hellerup og Vedbæk var der en forholdsvis tæt bebyg18

gelse, der strakte sig så langt ind i landet som til linien LyngbySøllerød.1
Selv om der gennem tiderne er faret frem med hård hånd
mod egnens bronzealderhøje, er dog endnu en række i behold.
Uberørt ligger således de fleste af de høje, der er opkastet på de
nuværende statsskoves område; de var her værnet mod pietets
løse ejeres overgreb. Af de 23 bronzealderhøje, der endnu er be-

Ellehøj.

varet på kommunens grund, findes de 11 i Charlottenlund skov
og 2 i Ermelunden.
Men ser man på de kort, F. W. Hastfer i 1764 i anled
ning af bondejordens udskiftning udarbejdede over Bernstorff
gods, må det med skam erkendes, at sørgeligt mange af de
smukke oldtidsminder er gået tabt. I det nuværende Hellerup
vises to høje, der dog begge er bevaret. De kaldes på Hastfers
kort begge „Aurehøj”, hvilket neppe kan være rigtigt, selv om
de har ligget i hinandens nærhed på oredrevet. Det må være na
turligt at antage, at den høj, der ligger på Øregårdens jorder, er
den gamle Orehøj, efter hvilken gården har taget navn, — et
19

forhold, der gør sig gældende for adskillige af bøndergårdene
både i Gentofte, Ordrup og Vangede —, medens nabohøjen mod
syd, der lå på „Odinsagrene”, som har givet navn til Onsgården,
muligvis oprindelig har været kaldt Odinshøj eller Onshøj.2 Det
skulle således være Orehøjen, der nu findes i en villahave ved
Øregårdsvænget, medens Onshøjen ligger ved Aurehøjvejs nord
side.
Den smukkest bevarede bronzealderhøj er Ellehøjen ved
Ewaldsbakken, nu fredet og overtaget af Gentofte Kommune, der
varetager vedligeholdelsen af højen og dens nærmeste omgivel
ser. Højen er 18 m i tværmål, og fra dens top, der ligger 2,65 m
over jordsmonnet, er der en vid udsigt over egnen. Efter denne
høj kaldtes den vestligste af de Gentofte bymarker „Ellehøjs
vangen”.
Bovshøj, der nu er forsvundet, lå på Bovsagrene nord for
mosedraget i vinklen mellem Hans Jensens vej og Lyngbyvej.
Ved Baunegårdsvejen, den ældgamle markvej fra Gentofte by
til oredrevet, lå to høje, Baunehøjen, der endnu findes delvis be
varet umiddelbart nord for Gentofte skole, og den nu bortgravede Smørhøj, efter hvilken den mellemste bymark kaldtes
„Smørhøj svangen ’ ’.
Den tredie af byens marker havde navn efter de to Brødhøje,
der ligger på hver sin side af Vældegårdsvej, begge godt bevaret.
Den vestligste, der er fredet, er et meget betydeligt oldtids
minde, ikke mindre end 26 m i tværmål og 4 m i højden.
Ikke langt herfra lå Smakkehøjen og atter lidt nordøst for
denne på „Kettingeagrene” mellem skoven og Søndersøen endnu
en høj, hvis navn ikke nævnes.
I 1886 sløjfedes Garderhøjen ved Ibstrup, da det fæstnings
anlæg, der siden har båret højens navn, skulle anlægges på dens
plads. Garderhøjen var en af landets anseligste bronzealderhøje,
30 m i tværmål og over 6 m høj. Under højens bortgravning fo
retog Nationalmuseet under ledelse af dr. Sophus Müller en un
dersøgelse af dens indhold. Det vældige gravminde, der rum
mede ca. 2000 m3 jord, gemte resterne af en egekiste, indehol
dende adskilligt gravgods og enkelte skeletdele. Det har utvivl20

somt været en fornem mand, der her har været begravet. Alle
rede højens dimensioner tyder derpå, men også gravgodset taler
derfor: ved ligets venstre side var henlagt et 74 cm langt bronze
sværd; om håndleddet har den døde båret en svær, snoet guld
ring; også toiletsager i en lille lædertaske havde han fået med
i graven.
Undersøgelsen lagde for dagen, hvorledes gravsætningen af
denne mand har fundet sted. Inden for en oval ramme af store

Garderhøj.

sten er jorden belagt med flade sten, på hvilke kisten er stillet.
Denne var dannet af en tyk egestamme, lige afskåret for enderne,
kløvet og udhulet. Liget var svøbt i en kappe af vævet tøj, sam
menholdt af en lang bronzenål. Over kappen var derpå lagt et
dyreskind, og efter at kisten var lukket, dækkedes den med et
lag tang. Omkring det hele rejstes en aflang stendynge, der
klædtes med græstørv, skåret på stedet, og endelig opkastedes
den store jordhøj. Gravens alder bestemtes til tiden c. 1000 år
f. Kr.3
I højens nærhed har ligget to mindre høje, der også er
sløjfet.
Tolv år før Garderhøjens fald bortgravedes Vasehøjen, på
hvis plads Ordrup kirke skulle opføres. Der fandtes ingen old
sager i denne høj.
I villahaver ved Strandvejen umiddelbart nord for Charlot21

tenlund skov ligger de to Skjoldhøje. Den sydligste, der er 20 m
i tværmål, er stærkt afgravet. I den nordligste, der er 30 m i
tværmål og 5 m høj, stødte man i 1930, da man gravede ud i
højen for at få plads til en garage, på en egekiste. Fremdragnin
gen af denne, der foretoges af professor Johs. Brøndsted, skete
med meget besvær, idet højens stejlt afgravede side truede med
sammenstyrtning. Kisten var her ligesom i Garderhøjen henstil
let på en stenlagt plads og dækket med en dynge marksten. Der

Bronzehalsring fra Gentofte vandværk.

(Efter Therkel Mathiassen).

fandtes ingen skeletrester, men derimod noget gravgods : en
bronzedolk, en ornamenteret guldplade til en bæltekrog samt en
sværdknap, ligeledes med ornamenter. På grundlag af højens
anselige størrelse og det rige gravgods tyder man også denne
grav som en mandsgrav.4
Tre andre høje på Skjoldgårdens jorder er tidligere bortgravet, og samme skæbne led Kongehøjen, da villaen „Hvidøre”
i 1871 blev opført. Ved sidstnævnte lejlighed varetog dr. Henry
Petersen Nationalmuseets interesser, fremdrog forskellige brud
stykker af bronzeredskaber og afdækkede to grave med ubrændte
lig.6
På de gamle „Baulesagre”, hvor nu villaen „Ordruphøj” lig
ger, er bevaret en 18 m bred høj, der åbnedes i 1871, da der i
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højen skulle indrettes gravkammer for kammerherre Carl Berling. Der blev fundet rester af et ubrændt lig samt nogle bronze
genstande. I haven ved det nærliggende „Ordrupdal” ligger en
træbevokset høj, 25 m i tværmål og 3,5 m høj.6
Også bakkedraget vest for Gentofte sø har været kronet af
en højrække. Sydligst lå Munkehøjen på Munkegårdens jorder
umiddelbart vest for Vangedevej. Den er forlængst bortgravet.
På bakkekammens højeste sted ved Bakkegårdsskolen ligger
Baunehøj, 16 m i tværmål og 2,4 m høj. Den er kratbevokset
og noget medtaget. Lidt nord for denne lå en anden, nu sløjfet
høj.
I Stolpegårdens have ligger de to anselige Stolpehøje; den
ene, der er fredlyst, er velbevaret, medens den anden er noget
af gravet. På marken lidt nord for Stolpegården lå endnu i be
gyndelsen af forrige århundrede en høj, der kaldtes Snedkerhøjen.
Omkring år 800 f. Kr. begyndte gravskikken at ændre sig.
Man gik over til at brænde ligene og hensatte asken i urner,
ofte i de ældre høje. Fra Gentofte Kommune kendes imidlertid
ikke et eneste gravfund fra dette tidsrum.
Enkelte spredte bronzealderfund bør omtales. Ved Søborg er
fremdraget en snoet armring af guld, meget lignende armringen
fra Garderhøjen. I kanten af en mose ved Ræveskovsbakken
fandt ingeniør P. K. Holm i 1909 to svære, meget smukke bronzehalsringe. Det drejer sig her utvivlsomt om et offerfund.
Et manchetformet armbånd af bronze, der angives at være
fundet ved Gyldenlund, kendtes allerede for 300 år siden som
tilhørende Ole Worms samling. Endelig er i 1886 ved Maltegården fundet et rundt, 12 cm bredt urnelåg af sandsten. Det er
prydet med figurfremstilling og er ret enestående i sin art.7

4. Jernalderen.
Kun et enkelt gravfund og nogle få spredte fund bringer
bud til os om egnens befolkning i denne perode. Medens man i
den ældste jernalder fortsatte ligbrændingsskikken fra bronze23

alderens slutning, gik man senere over til at nedsætte ligene
ubrændte på flad mark, og i periodens yngste afsnit genopstod
højbygningen. Det gravfund, der i 1794 blev gjort i en grus-

Bronzespand fra Vangede.

(Efter Therkel Mathiassen).

grav nordvest for Stolpegården, hidrører fra det mellemste af
disse tidsafsnit. Graven indeholdt en hjerneskal og forskelligt
gravgods: en 24 cm høj spand af tyndt udhamret bronzeblik,
sandsynligvis af udenlandsk oprindelse, to hårnåle af sølv med
24

guldhoveder i filigranarbejde, endvidere et brudstykke af et
halsbånd med 3 filigranerede guldperler og 2 dobbeltperler af
klart, gult glas, et lille guldspænde og endelig 3 bøjlenåle af
sølv.1
I Christiansholms mose er i slutningen af forrige århundrede
gjort et par fund: en ornamenteret halsring af bronze og to ler
kar af forskellig form.2
På Stengården i Gentofte blev 1855 fundet en 15 cm lang
jernkniv, to spiralformede fingerringe af bronze, et halsbånd,
ligeledes at bronze, rester af en benkam med bronzenagler samt
to tenvægte, den ene af 1er, den anden af sandsten. Fundet kan
muligvis hidrøre fra en kvindegrav.3
Endelig er en lille fingerring af guld i 1894 fundet på have
brugshøjskolen Vilvorde.

3
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Middelalderbygden
5. Landsbyerne.
f oldtidens mere eller mindre spredte bebyggelse vokser
„ landsbyerne frem, muligvis som fællesbosættelser, hver
rummende en æt. Om tidspunktet for landsbyernes opståen vi
des med sikkerhed intet; kun stednavnenes endelser giver et
fingerpeg, således at den enkelte landsbys oprindelse kan hen
føres til et nogenlunde afgrænset tidsrum.
Medens Danmarks ældste landsbyer må søge deres rod helt
tilbage i jernalderen, stammer byerne på Gentofteegnen anta
gelig fra et noget senere tidsrum. Til en begyndelse har bygden
kun givet plads for to, Gentofte langs den østlige søbred og
Vangede på højdedraget ved søens vestside. Gentofte nævnes
første gang i historien i 1186 og kaldes da „Gefnetofte”; og
selv om Vangede først optræder mere end hundrede år senere,
omkring 1300, med skrivemåden „Wongwethe”, tør det med
rimelighed antages, at byens alder ikke er meget forskellig fra
Gentoftes, idet landsbyer med navneendelserne -toft og -with kan
henføre deres oprindelse til tiden efter år 700, men før 900.
Landsbyer i England og Nordfrankrig, stammende fra 800-tallet
og grundlagt af udvandrede danske, har ofte disse navneendel
ser, som nybyggerne har kendt fra hjemlandet og overført til
deres nye bosteder.1
Fra arilds tid var ordet „toft” betegnelsen for jord i særeje.
Vi må da tænke os, at landsbyen Gentofte oprindelig var en en
keltgård, ejet af en storbonde, der boede her med sin husstand
af børn og trælle. Men efterhånden som ætten bliver talstærk,
sker der forandringer. Bygningernes antal forøges, og ættens

A
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medlemmer dyrker jorden i fællesskab. Der opstår en landsby
med den oprindelige ættegård som vækstkærne. Det er denne
gård, der nævnes i det aktstykke fra 1186, som kaster historiens
første lys over Gentofte. Dokumentet er et pavebrev, i hvilket
Urban III stadfæster den gave, som ærkebiskop Absalon har
meddelt Roskilde bispestol, nemlig „mansionem de Gefnetofte
cum omnibus pertenentiis suis” — Gentoftegård med alt dens til
liggende.2 Hvorledes denne „mansio” er kommet i ærkebispens
besiddelse, omtales ikke nærmere i brevet, men i 1193 stadfæ
ster pave Celestin III i et nyt brev kong Valdemar den Stores
gave til Absalon på borgen i „Hafn” og alt dens tilliggende,
nemlig selve byen Havn, en række af omegnens landsbyer og
Gentoftegård med alt, hvad dertil hører.3 Denne bliver nu i
Roskilde bispestols besiddelse, indtil den ved reformationen i
1536 sammen med alt det øvrige kirkegods overgår til kronen.
Gentoftegård må altså på et eller andet tidspunkt være gledet
ud af bondeeje og kommet ind under kongen. Senere i middel
alderen bliver det overalt i landet en almindelig foreteelse, at
de oprindelig jordegne bønder i stort tal går over til at blive
fæstere. Denne udvikling ses også i Gentofte; jorden vandrer
som pant fra herremand til herremand. I 1347 pantsætter Peder
Nielsen til Oluf Ebbesen Hvidtfeldt, foged på Københavns slot,
for 10 lødige mark sølv alt sit gods i „Gienethoffte” således, at
indløses det ikke inden 3 år, skal Oluf Ebbesen beholde det til
evindeligt eje.4 1349 sælger og skøder Niels Skrædder af Slan
gerup Oluf Ebbesen alt det gods, „som han fik i arv med sin
hustru i Gentofte med alt dets tilliggende”.5 1354 pantsætter
Peder Jepsen af Veddinge til Oluf Ebbesen alt sit gods i Gen
tofte på den betingelse, at indløses det ikke inden St. Johannis
Baptistæ dag, skah Oluf Ebbesen beholde det.6
Oluf Ebbesen er åbenbart stærkt ude efter gods i egnen om
København, muligvis på kongens vegne. I 1356 skøder han
nemlig til kong Valdemar alt sit gods i Gentofte, „hvilke såsom
han fik og købte af Peder Nielsen og Peder Jepsen af Veddinge,
så at det skal blive kronen til evindeligt eje”.7
Både kronen og bispestolen har således skrabet godt til sig.
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Over sidstnævntes godsmængde i Gentofte by gives i Roskilde
bispens jordebog af 1370 følgende oversigt: „I Gentofte sogn i
selve byen har biskoppen 6 bol jord. For det første er samme
steds to gårde, af hvilke hver har 1 bol jord. Ligeledes er der
5 gårde, af hvilke hver har 3/8 bol jord, og 3 gårde, af hvilke
hver har 1/4 bol. Ligeledes 1/4 og 1/8 bol øde jord”. Dette gi
ver imidlertid sammenlagt kun 5 bol, men så tilføjes: „Således
mangler en halv ubeboet gård, hvis jord bymændene har tilvendt
sig.”8 Bortset fra denne har bispestolen altså i Gentofte ejet 10
gårde af forskellig størrelse, de to endda store; den ene af disse
må være Gentoftegård. På dette tidspunkt er det Roskilde kirke
gods i Gentofte underlagt bispeborgen Hjortholm ved Furesøen.9
Ingen overleveringer peger i retning af, at Vangede skulle
være opstået omkring en enkeltgård; man må således gå ud fra,
at det er en fællesbosættelse, der her har fundet sted. Men også
i denne landsby er jorden efterhånden kommet ud af bondeeje;
gennem 1300-tallet sker gang på gang pantsættelser fra den ene
herremand til den anden. Allerede da Vangede første gang næv
nes, omkring år 1300, er det i forbindelse med en pantsætning,
idet det indberettes til biskoppen, at panthaveren er død.10 1374
erkender Anders Pedersen Panter af Hvidkilde, at han til Erik
Nielsen Saltensee til Hørsholm på grund af pengeforlegenhed
pantsætter alt det gods i Vangede, som han liar fået med sin
hustru.11
En lille menneskealder senere glider denne godsmængde ind
under kronen. Henneke Olsen Bjørn, der havde ægtet Erik Niel
sen Saltensees enke, erkender i brev af 25. februar 1400 dron
ning Margrethes adkomst til godset, „sig til nytte at gøre eller
hvem hun vil unde det” og frit for hans hustrus og deres arvin
gers påtale efter denne dag.12
Også Roskildebispen fik fodfæste i Vangede; efter jordebogen af 1370 ejede han 2 gårde i byen.13
Medens Gentofte og Vangede synes at have været forskellige
i deres oprindelse, var bytypen begge steder den samme: lang
byen. På begge sider af den brede fægade, „forten”, lå gårdene
med deres våningshus, fæhus og lade, alle med klinede lervægge
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og stråtag. Angående Gentoftegårds plads i byen har kredslæge
Joh. Lemche foretaget en række undersøgelser, af hvilke han
drager den slutning, at gården har ligget på det sted, der nu er
hjørnet af Gentoftegade og Mittchellsstræde.14
Bymarkerne lå øst og syd foj byen. Helt ude i strandens
nærhed var oredrevet, hvorhen byens kvæg førtes i fællesdrift i
de mildere årstider. Dele af den gamle vej, der førte fra byen ud
til oredrevet, findes endnu i Baunegårdsvej-Hellerupvej.
Medens gadekæret, takket være søens nærhed, var overflø
digt i Gentofte, lå Vangede gadekær i det sydvestlige hjørne af
forten. Byjorden lå bekvemt lige om landsbyen; oredrevet strakte
sig syd for bymarken, hvor et område endnu i 1765 bar navnet
„Almindingen”.
For ingen af de to landsbyers vedkommende findes nogen
overlevering om bystævnets placering.
Driftsmåden har som overalt i Danmark oprindelig været al
sædsbrug, således at hele bymarken år efter år blev tilsået. Se
nere — antagelig henimod år 1200 — er et nyt system, trevangs
bruget, blevet kendt og brugt i landet. Landsbyens jord deltes
i 3 nogenlunde lige store vange, der skiftevis hvert 3. år tilsåedes med rug eller byg eller lå hen som fælled. Denne drifts
måde holdt sig ikke blot gennem hele middelalderen, men lige
til de store landboreformer i 1700-tallet gjorde en ende på
landsbyfællesskabet.
Det er tidligere berørt, at endelsen -tofte var en betegnelse
for særjord. Forstavelsen i bynavnet Gentofte er tydet som
„Gevn”, Gefion. Måske er Gefion her dyrket som „den given
de”, frugtbarhedens gudinde. Det er i denne forbindelse værd at
lægge mærke til, at de lokaliteter, i hvis navn denne forstavelse
indgår, ligger i umiddelbar nærhed af sø eller havarm, således
Gevninge ved Roskildefjord og Gavnø ved Karrebækfjorden.
Også navnet Vangede møder man gennem middelalderen i en
række forskellige skrivemåder; „Wongwethe” eller „Wongwith”
træffes hyppigst. Vang er et indhegnet stykke jord, medens en
delsen -with er betegnelsen for skovland.
Gentofte blev bygdens kirkeby. Muligvis har her stået et he29

densk gudehov, der har måttet vige for den trækirke, bønderne
har opført, da den kristne lære fortrængte asatroen. Kirkens
bygningshistorie er behandlet i et senere afsnit.
I tidsrummet mellem 1000 og 1300 er der i Danmark opstået
en lang række nye landsbyer, torperne. På oredrev og alminding
har enkeltmand eller små fællesskaber brudt jorden öp til nye
bymarker og skabt nye bysamfund. Ikke mindre end tre torper
skød op i egnen nord og nordøst for Gentofte.
I dalen mellem Gentofte by og skovlandet mod nord opstod
Jepstorp på det næs, der fra vest skød sig ind mellem Hundesøen
og Søndersøen. Om torpen har bestået af to gårde eller blot væ
ret en enkeltgård, lader sig ikke afgøre. Som mangen anden torp
tog den navn efter sin grundlægger, Jep; senere hen i middel
alderen forandredes det til Ibstrup. Med de grænser, naturen
satte med skove i nord og med sø i øst, måtte torpens jorder
brede sig mod vest og sydvest.
Da Jepstorp første gang dukker op i historien, er den alle
rede krongods. På dronning Margrethes tid var torpen pantsat til
Roskilde domkapitel, men i 1401 overdrages den af panthaverne
atter til dronningen og den unge kong Erik af Pommern15, og
herefter giver kronen ikke mere slip på stedet. Det gik en stor
og broget fremtid i møde som kongeligt jagtsæde.
Ude mod nordøst fremvoksede landsbyen Ordrup, torpen på
oret. Den rummede 8 gårde, og dens jorder lå rundt om byen.
Ved Skovshoved gik bymarken helt ud til stranden; længere i
nordøst lå oredrevet, der mod vest gik over i småskove og krat.
Også Ordrup var tidligt blevet kirkegods. Da byen nævnes
første gang ca. 1170, er det i anledning af, at biskop Absalon får
overdraget trediedelen af byen, som da lå til Esrom kloster, men
kilderne tier om, hvorledes og når klosteret havde erhvervet
denne ejendomsret.10 I 1370 synes imidlertid kirkens besiddel
ser i Ordrup at være svundet noget ind, idet jordebogen kun op
fører een gård; denne var overladt til lensmanden på Nyborg,
Henneke Moltke.17
Midtvejs mellem Jepstorp og Ordrup lå den tredie i torper
nes række, Mellerup, efter navnet at dømme den yngste. Denne
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torp blev omkring 1600 nedbrudt og dens jorder lagt ind til Ibstrup, og det vil neppe nu være muligt at fastslå dens nøjagtige
beliggenhed. Roskildebispens jordebog kalder den i 137° Mel
lem thorp; den er da på 6 gårde, hver på 1/2 bol, og de ligger
alle til bispestolen.
I store træk kan det således siges, at bøndergodset i Gen
tofte sogn ved udgangen af middelalderen er delt mellem kronen
og kirken.
Fra ældgammel tid hørte Gentofte sogn til halvherredet Stok
kelund, medens de landsbyer, der lå i en snævrere ring uden
om Havn dannede Støvnæs halvherred. Tidligt i valdemarstiden
er disse to halvherreder lagt sammen og kaldes af Saxo Støvnæs
herred. Senere blev imidlertid navnet på det nordlige halvherred
benævnelsen for hele herredet under formen Sokkelunds herred.
De to halvherreder og Amager udgjorde tilsammen 4 skipæn,
og Havn har været hjemstedet for de 4 ledingeskibe, egnen
skulle udruste og bemande.18

6. Stranden.
På lokaliteterne ved Øresundsstranden kaster historien gen
nem middelalderen næsten intet lys. En skovbræmme, der har
strakt sig langs kysten, har givet navn til det østligste punkt på
strækningen: Skovshoved, første gang nævnt 1275 uden yderli
gere oplysning. I 1370 hedder det: „— ligeledes, om noget skib
mellem Scogshoueth og Saltholm eller Amager bliver fundet
uden styrmand, da skal det ikke regnes for vrag”.1
Sildens rige forekomst i Øresund i middelalderen skabte
det store marked ved Skanör, der gennem 300 år var det største
købestævne i Norden. Med dette marked som forbillede saltede
man også sild på Øresunds Sjællandsside. Sådanne saltepladser
har man haft ved Dragør og Havn, og det samme har sandsyn
ligvis været tilfældet ved de mindre landingspladser langs den
skovklædte kyst mod nord. Skovshoved fiskerleje har antagelig
til at begynde med været en lille samling hytter eller boder, der
stod tomme den meste tid af året for kun at befolkes i den korte
31

tid i eftersommeren, da sildefiskeriet havde sin højsæson. I
1498 hævnes Sancte Anne Kapel ved Skovshoved. Om dette har
været indrettet til gudstjeneste i fisketiden, eller om det har
været en mild stiftelse, synes uklart, men det omtales i dron
ning Christines hofholdningsregnskaber, at en kvinde ved navn
Mette, der har haft sit ophold i Sancte Anne Kapel, men som
nu er død, har efterladt sig værdier, som skal tilfalde kapellet.2
Navnet Hvidøre nævnes først ved middelalderens slutning.
Tidligt har her dog været en landingsbro, den eneste for hele
oplandet, og mange fartøjer har sikkert, ikke mindst i fiske
tiden, lagt ind her. Hvem var vel den, der engang ved år 1300 i
den gamle Kongehøj nedgravede den skat, som 3 drenge i
Hvidøre Skole fremdrog i oktober 1777? At han er kommet
udefra, synes skattens oprindelse at tyde på; af de over 1650
mønter stammede langt den største del fra Erik Klippings og
Erik Menveds møntsted i Lund, 27 var nordtyske penninge, og
kun een enkelt penning hidrørte fra Erik Klippings møntsted i
Roskilde.3
Først i 1507, da kong Hans ved erhvervelsen af bøndergårde
i Ordrup bliver jordegodsejer på stedet, træder Hvidøre klart
frem i historiens lys.
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Krongods
7. Hvidøre kongsgård.
ed recessen af 30. oktober 1536, der lagde alt hidtidigt
bispegods ind under kronen, blev denne praktisk talt
ene om herlighedsretten til alt jordegods i Gentofte sogn; godset
lå til Københavns len og styredes af lensmanden på Københavns
slot.
Mellem kongens person og egnen ved Gentofte var da for
længst skabt en tilknytning. Det er tidligere nævnt, at Ibstrup
allerede fra Erik af Pommers tid var i kongelig besiddelse, og
omkring år 1500 sad kong Hans inde med en gård ved Hvidøre.
Når denne gård er opstået, eller hvorledes den er kommet på
kongens hænder, er uklart, men det er muligt, at det er sket om
trent samtidig med det omtalte mageskifte af 1507, hvorved kon
gen af Roskildebispen Johan Ravensberg får overdraget i hvert
fald een gård i Ordrup by.1
Af Hvidøre kongsgård er ingen rester tilbage, og dens belig
genhed kan derfor ikke nøje fastslås; men dr. Eiler Nystrøm
har neppe uret i den antagelse, at gårdens plads må søges lige
i nærheden af det nuværende Christiansholm, således at den har
ligget umiddelbart ned til Hvidørebækken.
At kong Hans har opholdt sig på gården, godtgøres af et
brev, som tidsfæstes til 1508, og hvori rigsråden Henrik Krum
medige til sin hustru beretter, at han på Hvidøre har haft en
samtale med kongen.2 Da Christian II i 1513 hjembragte Dy
veke og Sigbrit fra Norge, gav han dem ophold på Hvidøre,
hvor de blev boende til 1516. Fra kongsgården kunne de i 1515
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være vidner til det mest strålende skuespil i Hvidøres historie:
dronning Elisabeths landstigning den 9. august.
Efter Christians tronbestigelse i 1513 havde hans rådgivere
hurtigt bragt ham til at indse, at han måtte indgå et standsmæs
sigt ægteskab. Valget faldt på den habsburgske prinsesse Elisa
beth, en søster til den senere tyske kejser Carl V. Den 11. juni
1514, samme dag som den 33-årige konge kronedes i Vor Frue
kirke i København, viedes rigsråden Mogens Gøye i Bruxelles
til den kun 13-årige prinsesse. På grund af hendes unge alder
udsattes hendes afrejse til Danmark dog til det følgende år. Det
var oprindelig bestemt, at bryllupshandlingen i København
skulle finde sted på kongens fødselsdag den 1. juli, men forskel
lige årsager bevirkede, at prinsessen ikke nåede sit nye fædre
land før i begyndelsen af august. Efter en stormfuld rejse over
Nordsø og Kattegat løb hendes skib den 4. august ind til Hel
singør, hvor den af søsyge hårdt medtagne prinsesse skulle have
et par dages hvil, før hun fortsatte rejsen til hovedstaden. Hun
var neppe endnu fuldt kommet til kræfter, da hun den 9. august
atter gik om bord og sejlede ned langs Øresunds skovklædte ky
ster. Af hensyn til indtoget i hovedstaden var Hvidøre valgt til
landingssted, og her var truffet store forberedelser til modta
gelsen af landets tilkommende dronning. Midt i en strålende
kreds af rigsråder, adel, bisper og abbeder, alle til hest, holdt
kongen selv. Hele hans følge var i tidens mest strålende dragter,
perler og guldkæder blinkede på fløjl og silke, fjerbuske vajede
i vinden. Herolder og svende løb hid og did. Enkedronning
Christine og adelens damer var i firspandstrukne karme. De
fremmede magters gesandter kastede yderligere glans over den
store forsamling.
Vejret var ikke gunstigt; regnen strømmede ned, og den sagt
nede kun et kort øjeblik for at tage fat med fornyet styrke.
Straks efter landstigningen trådte prinsessen op i den karosse,
der ventede hende, og kørte det lille stykke hen til det sted,
hvor kongen holdt. Her forlod hun atter vognen, medens kon
gen steg af hesten og på et prægtigt gyldenlæders tæppe mod
tog rigets nye dronning, som nu måtte høre på en lang, latinsk
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velkomsttale af Roskildebispen Lage Urne. Han priste i svul
mende vendinger hendes høje slægt, og til den lidet kønne prin
sesse fortsatte han derpå: „I dit rosenåsyn stråler de dejligste
øjne, og over hele dit legeme er udbredt skønhed og ynde. Her
om er alle danske enige, som nu ser dig for deres øjne. Alle er
af samme mening, at der i så smuk en bolig ikke kan huses no
gen udyd. Og hvad er yndigere end dyd og legemlig skønhed i
forening?” På dette tidspunkt var den udmattede prinsesse ved
at segne om i sin danske hovmesterindes arme, og halvvejs sid
dende på denne dames skød hørte hun resten af talen, som
bispen var klog og hensynsfuld nok til at gøre kortere end op
rindelig påtænkt. Toget satte sig derpå i bevægelse til vogns
og til hest; under hele turen vedblev regnen at strømme ned, og
de kongelige herskaber ankom med deres følge til København i
en sørgelig forfatning. Hverdagen kunne atter sænke sig over
Hvidøre.3
Om tidsrummet fra 1516, da Sigbrit og Dyveke fik ophold i
København, og til 1529, da kongsgården blev gjort til et len, er
kilderne tavse om Hvidøre. Men den 9. juni 1529 gav Frederik I
den kongelige herold Franciscus de Medina Spanier forleningsbrev på gården Hvidøre, at nyde uden afgift, indtil kongen til
siger anderledes derom, dog at han skal bygge og forbedre går
den, ej hugge i de tilliggende skove, uden hvor lensmanden på
Københavns slot anviser ham, og han må fiske til rimelighed i
gårdens fiskedam, når den er inddæmmet, „och schall fornevoer
embitzmandt her paa Köpenhafn lade tillhielpe at ferdiggörre
samme dam, ther tilligger”.4
Lenet er altså givet som en form for aflønning af en kongelig
embedsmand. Det er fremdeles underlagt lensmanden på Køben
havns slot, selv om det på en måde er udskilt fra hovedlenet.
Franciscus de Medina sad kun i et kort tidsrum inde med
Hvidøre len. Han havde giftet sig med enken efter hans forgæn
ger i heroldembedet og med hende fået St. Jørgens hospital og
gård ved Roskilde i forlening; selv fik han i 1530 dette len på
livstid. Tidspunktet for hans afgivelse af Hvidøre kendes ikke,
men inden Frederik I’s død i 1533 sidder den kongelige rente35

mester for den østlige del af riget Anders Glob som lensmand
på Hvidøre kongsgård.5
I Anders Globs lensmandstid skulle Hvidøre atter blive vidne
til et historisk skuespil, denne gang af mindre fredelig art. Ti
derne var urolige i Danmark efter Frederik I’s død. En herre
dag var sammenkaldt til København til St. Hans 1534 for at få
kongevalget endelig afgjort. Lübeck så det som sin opgave at
hindre denne herredags sammentræden, og den 21. juni ankrede
grev Christoffer af Oldenburg med en lybsk flåde op ved Dragør.
Dagen efter løb hans skibe ind under Hvidøre, og 1500 lands
knægte gik i land. Hovedparten af styrken marcherede straks
videre mod Roskilde og Køge. Hovedstaden var afskåret, herre
dagen forhindret.6

Men hermed var Hvidøres rolle i Grevefejden ikke udspillet.
I 1535 var de lybske styrker nedkæmpet og Christian III herre i
hele landet undtagen hovedstaden, som han nu indesluttede med
sin hær. Som yders te fløj i belejringsringen blev Hvidøre be
fæstet med en række feltanlæg, af hvilke dog intet er bevaret.
I et brev til Sjællands landsting beordrer kongen alle „peber
svende” (omvandrende handlende) at komme til lejren ved Hvid
øre med egen kost og grave i 8 dage, hvis de ikke vil udsætte
sig for fængsling og straf.
Hvidøre var i denne situation den vigtigste basis for kon
gens flåde; jævnlig opholdt Christian III sig på stedet og ud
stedte herfra breve og forordninger.7

Det er i forbindelse med disse begivenheder, Hvidøre kro
første gang nævnes. For at hindre plyndringer var det nødven
digt at udstede beskærmelsesbreve for egnens landsbyer, og i
Hvidøres nærhed var således Ordrup og Stokkerup sikret på
denne måde. Sjældnere er det, at beskærmelsesbreve udstedes
for enkeltpersoner, men det var sandsynligvis af hensyn til de
mange løse elementer, der i krigens kølvand var samlet ved
Hvidøre, at der udstedtes et „protectorium” for „Elenæ Nielsdatter udi Hywidøer kroog”.8 Det vil være rimeligt at antage, at
kroen på dette tidspunkt allerede havde eksisteret i en årrække;
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ved et landingssted af Hvidøres betydning må værtshuset synes
et naturligt og uundgåeligt tilbehør.
For Anders Glob skabte de forviklede forhold en ubehagelig
stilling. Han havde ved den lybske landgang været nødt til for
at redde sit skind at træde i grev Christoffers tjeneste, men
dette har tilsyneladende ikke skadet hans forhold til Christian
III; efter krigens afslutning i 1536 fortsatte han i sit gamle
embede som rentemester. I 1546 opgav han lenet og afstod til
kongen „all Hviidøers fang, skouff, marck, ænge, aalegardz oc
botnegarns settinge, ehwat thet helst were kan, entith vndentagen,
oc so ther till Worderups by oc thet hwss, ieg ther haffde, ok so
all then vpbøringe oc herlighedt, ieg ther i byen haffde”. Aret
efter døde han.9
Hans efterfølger på Hvidøre blev den holstenske adelsmand
Lyder Reventlow, en mærkelig mand, der rundt om hos Europas
kronede hoveder fungerede som læge og astrolog. Han var en
tid knyttet til Frederik I, medens denne var hertug af Holsten;
senere kom han efter lange rejser i udlandet i gunst hos Chri
stian III og nævnes 1535 som hofastrolog. Han førte dog frem
deles en omflakkende tilværelse, og den omstændighed, at kon
gen i 1545 forlenede ham med Hvidøre, formåede ikke at knytte
ham fastere til Danmark; han synes ikke nogensinde at have sat
sine ben på stedet, og lenet har for ham udelukkende betydet en
indtægtskilde. Allerede 1547 giver kongen Hvidøre til den hol
landske læge Peter Capiteyn, ganske vist med det forbehold, at
skulle Lyder Reventlow komme hjem, skal Capiteyn overlade
ham gård og tjenere og alt, hvad han har oppebåret. Men Re
ventlow kom ikke hjem; omtrent ved den tid, da hans efterfølger
overtog hans len, døde han i Tyskland.10
Peter Capiteyn var fra universitetet i Rostock i 1546 kaldt
til Danmark, hvor han ligeledes blev universitetslærer — allerede
året efter var han universitetets rektor — og samtidig blev han
livlæge hos prins Frederik, den senere Frederik II. Siden kom
han til at indtage samme stilling hos kong Christian III, og med
hans overtagelse af Hvidøre indgår dette len for en årrække som
et led i den kongelige livlæges embedsindtægt. Foruden kongs37

gården modtog han brev på 4 gårde i Vangede samt på Hvidøre
kro. Gennem de følgende år modtog Peter Capiteyn stadig nye
forleninger, og 1553 fik hans livsbrev på dekanatet ved Lunds
domkirke.
Hvilken årsag, der foranledigede, at Peter Capiteyn afgav
Hvidøre len, er ikke klart; der gættes på, at hans stilling ved
hoffet muligvis har været rokket. I hvert fald gik lenet i marts
1556 over til kongens livkirurg, Jacob Hasenbart, ligeledes med
de 4 gårde i Vangede og Hvidøre kro. Men længe fik Jacob
Hasenbart ikke lejlighed til at glæde sig over sin nye besiddelse.
Han døde efter få måneders forløb, og 3. juli 1556 fik hans enke
Abigael ret til at beholde lenet afgiftsfrit til det følgende års
St. Hans. Lenet var derpå i et par år direkte underlagt kongen,
der af og til opholdt sig på gården.11
Den 29. marts 1558 blev Hvidøre for sidste gang bortgivet
som len. Den nye lensmand var livlæge, professor Jacob Bor
ding, ligesom Peter Capiteyn af hollandsk oprindelse, kendt og
anset viden om; også hans vej til Danmark var gået over univer
sitetet i Rostock, da han ved Peter Capiteyns død i 1557 blev
dennes efterfølger. I hans lensbrev lægger man mærke til en
række mindre indskrænkninger, selv om lenet havde den sæd
vanlige udstrækning. Han måtte således ikke selv jage eller lade
andre jage i skovene.12
Det blev Bording, der i 1559 på Koldinghus lukkede den
gamle kong Christians øjne. Men også hos Frederik II stod Ja
cob Bording i gunst, han bevarede livlægestillingen, og heller
ikke i forholdet til Hvidøre len skete der nogen forandring. Det
er imidlertid, som om der hvilede en mærkelig skæbne over de
livlæger, der blev lensmænd på Hvidøre. Allerede den 3. sep
tember 1560 døde Jacob Bording, og hans enke forlod Dan
mark. Kongen bestemte dog, at hun indtil udgangen af året
måtte beholde landgilden af lenet, men herefter blev Hvidøre
len lagt tilbage til hovedlenet København efter at have ført en
selvstændig tilværelse i 31 år.13
Tendensen til den reduktion af smålenenes antal, som fandt
sted i Frederik IPs regeringstid, søger sin årsag dels i hånd38

fæstningens indskrænkning af kronens rettigheder i forholdet
til adelen og dermed af de kongelige indtægter, dels i Frederik
II’s personlige godsejerinstinkter. Videre kan for Hvidøres ved
kommende den betragtning have været gjort gældende, at det
som det eneste landingssted i hovedstadens nærhed rummede en
strategisk betydning, som gjorde det ønskeligt, at det lå direkte
under lensmanden på Københavns slot. I denne forbindelse kan
det anføres, at flåden under den nordiske syvårskrig 1563—70
her havde en vigtig basis, og da Daniel Rantzau i 1568 vendte
hjem efter sit felttog i Sverige, gik han ved Hvidøre i land
med sin hær og med en skare fanger, blandt hvilke var nogle af
Sveriges ypperste mænd.11 Der udstedtes i den anledning kon
gelig befaling til rigsmarsken Frands Brockenhuus, at han skal
give „Hartvig Hocken, Albert Friis og de andre hof sinder” or
dre til at passe godt på fangerne og bestille en vogn til hver af
dem; når de kommer til Hvidøre, skal en af hofsinderne begive
sig til København og melde det til Peder Oxe, der så vil give
nærmere besked.15
Hvidøre kro vedblev at bestå indtil 1573. De skiftende kromænd fik deres privilegium af kongen, men så længe kroen lå
til Hvidøre len, skulle kromanden årlig yde lenets indehaver
10 læs hø.
Den første kendte bevilling fik Joachim Snidker i 1539.16
Derefter hører man intet om kromændene på Hvidøre før 1558,
da Thomas Jensen Kældersvend og hans hustru Johanne Nielsdatter overtager virksomheden.17 Efter dette tidspunkt skifter
kromændene meget hyppigt. 1560 fik Tord Skonning brev på
kroen, efter at Thomas Kældersvend var død18; lensmanden på
København, Mogens Gyldenstjerne, fik ordre til at påse, at en
ken Johanne Nielsdatter ikke i nogen måde forurettedes.19
Efter Tord Skonnings død sad Marine Anchers en kortere tid
inde med kroen; hun giftede sig med Rasmus Stinger, der i
1565 overtog privilegiet20, men som samme år lod det gå videre
til Marcus Anchersen.21 1568 tillader kongen Hans Meyer at
få Hvidøre kro „i det første år uden afgift, for at han kan opbygge Qg forbedre den”; Peder Oxe skal indvise ham i den.22
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Endelig fik i 1569 Herman Fyrverper livsbrev på kroen uden
nogen afgift, men med pligt til at holde den velforsynet med øl
og fødevarer.23 Ved kroens nedlæggelse 4 år senere blev dens
bygninger lagt ind til kongsgården.24
Over lenets skove disponerede kongen i 1567 således, at han
ved åbent brev gav Almindeligt Hospitäl i København tilladelse
til at have „fri græsgang og fri olden til dets egne hjemmefødte svin i kronens skove ved Hvidøre”.26

8. Hvidøre mølle.
Ved Hvidørebækken, der afvandede Ordrup sø og mose, og
som havde sit udløb i Øresund ved Hvidøre kongsgård, lå på
den tid, da de skiftende livlæger havde gården som len, en vand
mølle. Når den er oprettet, vides ikke; den nævnes første gang
i 1560, da Frederik II den 5. juni på Krogen slot udsteder brev
for Hans Patz på kronens stamper i harniskmøllen ved Hvidøre
til at berede læder på til sit håndværk mod årlig på egen be
kostning at berede 5 deger bukkeskind for kongen; hvad andre
arbejder, han udfører for kongen, skal han have samme betaling
for som den, der før havde stamperne i værge.1 Våbensmed og
felbereder levede derpå fremdeles side om side. I rentemester regnskaberne figurerer for 25. november 1561 følgende: „Givet
Henning Smed på poleremøllen ved Hvidøre for 2 Credentzknive, han havde udpoleret for kgl. Majestæt, 4 skilling”.2
Om begge industriers skæbne tier nu kilderne indtil 1576,
da kongen bestemmer sig til at indrette en papirmølle på Hvid
øre. Landets hidtil eneste papirmølle lå på gården Herrevads
kloster i Skåne, og Frederik II sendte da i januar 1576 brev
til lensmanden Steen Bille og bad ham og „nådigst begærede”,
at han med det første ville sende sin papirmester til Hvidøre, for
at han kunne vejlede tømmermændene, indtil en anden papir
mester kunne indforskrives fra Tyskland.3 Senere på året med
deler kongen fra Frederiksborg rentemesteren Christoffer Valkendorf, at han vil lade en papirmølle bygge ved Hvidøre, hvor
tidligere den gamle poleremølle stod, og brevviseren skal give
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rentemesteren nærmere oplysning om, hvad der behøves til byg
ningen. Valkendorf skal derpå besørge fremskaffet de nødven
dige materialer, så papirmøllen snarest kan blive færdig, lade
opføre et hus til at tørre papir i og endelig sørge for brevvise
rens underhold, indtil møllen bliver fuldført.4 Det er formodent
lig Steen Billes papirmester, der er brevviseren.
Trods kongens iver gik det kun langsomt med at få arbejdet
fra hånden. Hen på efteråret døde papirmesteren fra Herrevads
kloster, og kongen måtte give rentemesteren befaling til at sørge
for de indkaldte tyskeres underhold, indtil de kan komme i gang
med papirfabrikationen. I begyndelsen af 1577 ansættes ligefrem
en kongelig kludesamler, idet en mand ved navn Knud Pedersen
får tillagt 30 daler om året for at „omdrage her udi riget og
samle materii for pendinge og anden småkram til papir”.6
Samtidig får Baltzer Kauss, „borger og bogfører udi wor kiöpsted Kiöpnehaffn” brev på forpagtningen af papirmøllen mod
for det første år at levere 50 ris godt papir og derefter yderli
gere, hvis virksomheden kan bære det, hvad ret og billigt er,
når han med kongen derom kan forenes. Men kongen vil selv
holde bygning og redskaber vedlige.6
Det er muligt, at kongen og mølleforpagteren har haft lidt
svært ved at forenes om, hvad ret og billigt var i den nævnte
forbindelse. I hvert fald dukker snart et nyt navn op på Hvid
øre mølle; i april 1580 skriver kongen fra Koldinghus, at An
dres Hintzler indtil videre må beholde papirmøllen og bruge
den til eget bedste mod at svare 30 ris papir årlig på Køben
havns slot. Han må årlig få 150 læs ved af kronens skove der
omkring, hvilket ved lensmanden på København skal anvise ham
og lade bønderne føre til ham.7
Snart dukkede imidlertid stampemøllen op igen. Felberederne i København ansøgte kongen om at få bygget en lille stampe
ved siden af papirmøllen, og da kongen ikke mente, det kunne
skade papirmageren, gav han i marts 1581 Christen Vind, lens
mand på Københavns slot, ordre til at lade en stampemølle ind
rette. Så snart den var færdig skulle felberederne, således som
de selv havde tilbudt, svare en rimelig afgift deraf.8
4
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Det blev skindberedningen, som holdt længst ud på Hvid
øre. I løbet af 1600-tallet nævnes forskellige familier på møllen;
afgiften er 16 daler årlig. Christian IV ville gerne have møllen
nedlagt, fordi vandstanden i mølledammen var en hindring for
udnyttelsen af tørveskæret i Ordrup mose, men endnu i 1639
eksisterede virksomheden. Møllen blev på det tidspunkt flyttet
nærmere ned mod stranden, således at den kunne bruges både
sommer og vinter.
Papirmøllens levetid blev kun kort. For kongen blev det
ikke nogen indbringende forretning, og Frederik II besluttede
at lade den nedlægge. Den 20. juni 1583 skrev han fra Haderslevhus til Christen Vind, at „efterdi det ikke kan have nogen
gænge med den papirmølle der udi Københavns len, så det kom
mer Os eller nogen til fordel, men mere kommer Os til stor om
kostning, og dog intet dermed udrettes”, da var han nu til sinds
at afskaffe papirmøllen og lade en kornmølle indrette i stedet.9
Om denne kornmølles skæbne er intet kendt. Men i svenske
krigen 1659 mødte Hvidøre mølle sin skæbne. I den synsforret
ning, som blev optaget efter krigen, betegnes „damværket, hus,
mølleværk og alt, hvad derpå var bygt” som ganske afbrudt og
ødelagt ved fjendens hånd.10 Den øde mølleplads var dog frem
deles på de tidligere fæsteres hånd, men Hvidøre mølleindustris
saga var for bestandig ude.

9. Rosbæk Møllegård.
Gentofte sogns grænse mod syd dannedes på en strækning af
Rosbækken, der afvandede Lersøen og et sted i Ryvangen for
enede sig med Emdrup bæk. Ikke langt fra Rosbækkens udløb i
Øresund lå en kongelig gård og en vandmølle, et anlæg, der
har frembudt visse lighedspunkter med Hvidøre.
Møllen nævnes første gang i 1524, da Frederik I for et tids
rum af 10 år overdrager den til staden København; samtidig skal
Københavns borgmester Jens Brolægger med en kannik og 3
af stadens rådmænd samt 4 velagtede bønder fra Utterslev tage
syn på, om der som et led i hovedstadens befæstning uden
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skade kan lægges en dæmning over Rosbækken.1 Anlægget af
denne dæmning medførte en opstemning af Lersøen, og Rosbæk
ken modtog herefter kun vand fra Emdrup sø.
Ved et mageskifte med Københavns domkapitel i 1530 afgav
staden „Degnens Have” nærmere ved byen, medens dekanen
Claus Gjordsen, der tillige var kongens kansler, fik skøde på
et jordstykke ved Rosbæks mølle. Dette areal langs Øresund
nord for bækkens udløb knyttedes senere til møllens grund.2
Medens Anders Glob som den ene af rigets rentemestre sad
som lensmand på Hvidøre, fik hans kollega Christiern Hvid i
1532 livsbrev på Rosbæk Møllegård, herfra dog undtaget det
afbrudte møllested, som kongen vil lade bese og selv opbygge.3
Allerede 1536 døde Christiern Hvid, og Rosbæk Møllegård blev
derpå for en tid det samme for Københavns skiftende borgme
stre, som Hvidøre havde været for de kongelige livlæger: et
indtægtsgivende len. Genrejsningen af møllen nåede Frederik I
ikke at foretage; da borgmester Povel Hansen i 1536 fik livs
brev på lenet, forpligtedes han til at opbygge møllen og holde
den ved magt.1 I 22 år blev det Povel Hansen beskåret at sidde
inde med Rosbæk møllegård, derefter overgik lenet til borg
mester Michel Skriver og allerede 3 år senere i 1561 til borg
mester Anders Godske.
Pantsætningen af Rosbæk mølle i 1564 til den københavnske
borger Mikkel Selle for 600 danske mark og 200 joachimsdalere
tyder på, at den ikke har været nogen ringe besiddelse. I 1565
blev den for sidste gang bortgivet som len; da lensmanden Chri
stoffer Mogensen Handingmand, en tidligere slotsfoged i Kø
benhavn, året efter faldt i den nordiske syvårskrig, besluttede
Frederik II at beholde gården for sit eget behov. Rosbækgård,
som stedet herefter kaldes, idet møllen ikke senere nævnes, blev
derpå indrettet som et kongeligt jagthus, hvis skiftende fæstere
havde tilladelse til at drive krohold.
Kongen har — i hvert fald i sine sidste år — jævnlig be
nyttet Rosbækgård som opholdssted for kortere tidsrum. En
række kongelige breve er i 1580-erne udstedt derfra, og i 1587
omtaler Frederik II et ophold der i sin dagbog.5 I sommeren
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1585 blev stedet ombygget; rentemesteren sendte mursten, fli
ser og kalk derud, og i juni anskaffedes 24 tinfade og 24 tin
tallerkener dertil, alle med våben og årstal. Samtidig blev der
ved Rosbækkens løb vest for gården udgravet 3 store fiskedam
me, et betydeligt arbejde, som stod på fra august 1584 til no
vember det følgende år. Anlægget lededes af „karpemesteren”
Dibbrant Domprenik, som for at få det færdigt måtte forøge
sin arbejdsstyrke med 89 bådsmænd og 10 bøsseskytter. Det blev
kongen en kostbar fornøjelse, da hele anlægssummen beløb sig
til over 2.400 daler.G Fra Kongevejen ved Emdrup blev samme
år anlagt en vej til Rosbækgård.
Den 28. november 1585 gæstede kongen sin nybyggede ejen
dom og udstedte der for Peder Kiøn brev på gården, fri for
landgilde, skat, ægt og arbejde. Fæsteren fik samtidig lov til
sisefrit at udtappe 4 læster rostockerøl til de fremmede, der
måtte komme til ham, og lensmanden skulle i kronens skove
lade udvise frit ildebrændsel til ham. Peder Kiøn skal derefter
holde kongens og dronningens gemakker rene og ryddelige, så
de altid er i orden, når de kongelige herskaber måtte indfinde
sig, og han må ikke tage fremmede gæster i det hus, der rum
mer de kongelige gemakker.
Også kongens stalde skal han holde i orden og ikke opstalde fremmede heste deri, men ellers har han, når kongen ikke
er der, lov til at herbergere adelige og andre, der kommer did,
og dertil bruge gemakkerne i det nordligste hus og de værelser,
han selv kan undvære. Det forbydes ham under den højeste straf
at fiske i kongens damme ved gården, ligesom han også skal
påse, at ingen andre gør det.7
Kort efter udstedte kongen bestalling som fiskemester for
Jochim von der Libe, der skal føre fiskene til København og
lade dem gøre i penge.8 Som damvogter ansattes Hans Poleck,
der havde været en af Dompreniks medhjælpere. Han afskedige
des dog af sparehensyn i 1593.
Da kongen i juni 1586 på en rejse fra Frederiksborg til Kø
benhavn gjorde ophold på Rosbækgård, udstedte han derfra et
brev med dateringsstedet „Waretho”. Dette er det navn, kongen
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har givet sin jagtgård, og det er her første gang, det kendes
benyttet. Det udledes af det plattyske jagtudtryk „Vare to”, der
tydes som „Giv agt”. — To år efter døde Frederik II.
Hans Damnitz, der havde været fisker ved dammene, siden
de blev anlagt, blev i 1590 Peder Kiøns efterfølger som fæster.9
Hans avl var ikke så stor, at han havde hø og strøelse nok, når
kongens heste staldedes op på gården, hvilket efter dens tillig
gende må synes underligt, men Københavns lensmand Carl Bry
ske fik i 1595 befaling til at indlægge så megen jord til „Var thouf”, at der kunne sås 12 tønder korn deri, og Bryske skulle
påse, at det gik ligeligt til med enhver af de bønder, som mi
stede jord.10 Denne udvidelse var Rughaven, som havde hørt
til Gentoftes jorder.
Et russisk gesandtskab var i 1601 indlogeret på Vartov. Den
unge Christian IV ønskede at vise sine gæster flåden og tøjhuset
og bestemte, at de skulle have kvarter på hans jagtgård, indtil
de juleaftensdag drog videre til Frederiksborg.11
Få år senere gled Vartov ud af kronens besiddelse, idet Chri
stian IV ved gavebrev af 30. november 1607 overdrog gården til
Almindeligt Hospital i København i stedet for den tidligere
hospitalsbygning, som han ville lade anvende som tugthus.12
Tre år efter brændte gården.

10. Ibstrup.
Medens Hvidøre og Rosbækgård i løbet af 1600-tallet gled
over i borgerlig besiddelse, formede skæbnen for Ibstrup, den
tredie af kronens gårde i Gentofte sogn, sig betydelig ander
ledes.
Oprindelig var Ibstrup en kongelig jagtgård. Den var i be
gyndelsen af 1500-tallet blevet udstyret med „mere bekvemme
bygninger”1, men om nogen særlig interesse for stedet fra kon
gelig side erfares intet før Frederik IPs tid. Medens kongen i
marts 1573 opholdt sig på Skanderborg, modtog han en gammel
jæger, som svogeren, kurfyrst August af Sachsen, sendte til hans
tjeneste. Kong Frederik spurgte jægeren godt ud, og da han
erfarede, at den gamle sachser var kyndig i fuglefængeri, be45

sluttede han at sende ham til Ibstrup og der lade indrette et
fuglefængeri, en „fogelherd”, „hvor han bedst og bekvemmest
kan fange fugle om høsten”. Til rigshovmesteren Peder Oxe ud
gik befaling om at skaffe en bolig og fastsætte en efter skik og
brug passende løn for ham.2
Også fra anden side bringes beretning om Frederik IPs gæ
sten på Ibstrup. I 1576 var stedet skuepladsen for en handling,
der satte dybe spor i dansk kulturhistorie. Herom fortæller Tyge
Brahe i et brev til den medicinske professor Johannes Pratensis,
at han om morgenen den 11. februar, da han opholdt sig på
Knudstorp i Skåne, modtog ridende bud fra kongen, der var på
Ibstrup, med befaling til ufortøvet at begive sig til ham. Tyge
Brahe var endnu ikke stået op, da kongens bud nåede ham, men
han gjorde sig hurtigt rede, og inden aften var han på Ibstrup
hos kongen, der skænkede ham øen Hven i forlening.3
Efter kalenderoptegnelserne for året 1584 har Frederik II i
august måned to gange besøgt Ibstrup sammen med dronning
Sofie, og samme år i september har kongen og dronningen med
deres to ældste døtfe opholdt sig nogle få dage på Ibstrup på
gennemrejse fra Nordsjælland til København.4
Ibstrup var på Frederik IPs tid bortfæstet til bonden Lau
ritz Knudsen. Denne var samtidig herredsfoged i Sokkelund
herred ; det var en for den tid ret almindelig praksis, at en af de
større bønder fik embedet som herredsfoged. Dette kunne være
forbundet med en ikke ringe ulejlighed, men embedets indehaver
opnåede til gengæld visse økonomiske begunstigelser, og Lauritz
Knudsen på Ibstrup havde i den henseende langtfra nogen grund
til at føle sig forurettet af Frederik II. Således lod kongen i
1579 fra Frederiksborg udgå den befaling, at alle de bønder, der
i „Stockelundtz” herred sad for hele gårde, årlig skulle yde her
redsfogeden på Ibstrup i skp. korn hver, da han måtte for
sømme sin egen næring for at holde ting og møde på lands
tinget, og det andetsteds i landet var sædvanligt, at enhver,
der sad for gård, måtte yde herredsfogeden en sådan afgift.5
To år senere fik Lauritz Knudsen tilladelse til i 2 år uden af
gift at oppebære kronens korntiende af Lyngby sogn.6
<6

Videre opnåede herredsfogeden i 1586 for sin ugifte datter
fæste uden indfæstningsafgift på en af kronens gårde i nabo
torpen Mellerup, „og indtil datteren bliver gift, må han selv
have gården, fri for ægt og arbejde, mod at holde den i stand
og i rette tid svare kronen dens skyld og rettighed deraf”.7
Der synes til Ibstrup at have været knyttet et krohold som
på Hvidøre og Rosbækgård. I september 1589 udsendes et kgl.
åbent brev, efter hvilket Lauritz Knudsen „sisefrit må købe og
indføre 2 læster rostockerøl; dog skal han lade notere på bre
vet, hvor han køber eller indfører øllet, at der ikke under det
skin skal indføres mere sisefrit”.8
Det skulle synes, at herredsfogeden på Ibstrup under disse
forhold måtte blive en velstående mand. Så meget mere over
raskende virker det derfor, da hans enke Mette Sørensdatter i
1594 til formynderregeringen beklager sig over, at hun har
måttet overtage en stor gæld efter sin afdøde husbond, så at
alt hendes boskab er blevet udvurderet dertil, og at endvidere
en stor del af hendes kvæg, fæmon og hvad andet, hun havde,
er udlagt og udvurderet for hendes husbonds gæld til kronen.
Hun ansøger derfor om, at kongen i betragtning af hendes ar
mod vil eftergive hende det fæmon og boskab, som er udlagt,
for at hun bedre kan holde gården og dens avl ved magt. Re
geringen bestemte da, at Mette Sørensdatter skulle lades util
tal t for hendes husbonds gæld til kronen, og hun fik lov at be
holde både boskab og fæmon.9
I 1596 indgik hun nyt ægteskab med bonden Staffen Niel
sen, og ægteparret fik derpå livsbrev på Ibstrup „med dens
rette tilliggende, skov, mark og fiskeri og den eng, som er
lagt til gården til fodring af kongens jagtheste, således som af
døde Lauritz Knudsen tidligere har haft den”. De skulle ingen
afgift svare af gården, men holde den i god stand, og de måtte
ikke forhugge de til gården liggende skove, men have det ildebrændsel og det bygningstømmer, som de behøver, anvist af
lensmanden.10
Staffen Nielsen nævnes endnu i lensregnskaberne 1603-04,
men om begge ægtefællerne kort efter dette tidspunkt er døde,
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eller om kongen har købt dem ud, lader sig ikke eftervise. Een
ting er imidlertid sikker: kongen skænker sin dronning Ib
strup gård med alt, hvad dertil hører, som særeje.
Den unge kong Christian IV havde i 1597 ægtet Anna Ca
tharina, datter af kurfyrst Joachim Friedrich af Brandenburg.
I denne første, lykkelige periode af sin regeringstid havde kon
gen store byggeforetagender i gang. Kort efter 1600 var en
storstilet udvidelse af Frederik II’s Frederiksborg påbegyndt,
og få år senere opførtes samtidig de to slotte Ibstrup og Rosen
borg.
Som Christian IV’s øvrige slotsbygninger blev „Dronninglig
Majestæts Gård” på Ibstrup opført i den nederlandske renæs
sancestil, hvis kulminationsperiode på nordisk grund er netop i
de to første årtier af 1600-tallet. Intetsteds har man kunnet
finde optegnet, hvem der har været bygmester på Ibstrup. Ar
kitekt Charles Christensen, der indgående har studeret slottets
bygningshistorie, antyder den mulighed, at hollænderen Willum Cornelisz, elev og mestersvend hos den ældre Steenwinkel
og efter dennes død i 1601 landets fornemste bygmester, har
æren for Ibstrup slot, men med det kendskab, eftertiden har til
Christian IV’s interesse for byggevirksomhed, tør det neppe dra
ges i tvivl, at kongen selv har været medvirkende ved udform
ning af både hovedlinier og detaljer.11
Arbejdet på Ibstrup lader sig følge gennem rentemesterregnskaberne, hvor udbetalingerne nøje er ført både til de mestre,
der havde de forskellige entrepriser, og til arbejdere og svende,
der gik i kongens dagløn. I maj 1609 begyndte stenhugger Ja
cob Meussen fra Lyngby at tilhugge „grå feltsten” til funda
mentet,12 og i juli gik murermester Christoffer Caspersen i gang
med at lægge grundvolden. Ved dette arbejde har tilsynet på en
eller anden måde svigtet. Det har været bygmesterens tanke, at
fundamentet nedefter i jorden skulle blive bredere, således at
de overliggende murmassers tryk gennem denne solide sål for
plantede sig jævnt til jordlagene. Charles Christensens udgrav
ninger i 1927 afslørede imidlertid, at grundvolden tilspidsede
sig svagt kileformet nedefter og på den måde ikke kunne give
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nogen sikkerhed mod, at hele bygningen eller dele af den før
eller siden begyndte at synke.
I slutningen af juli gjorde kongen „fortingning” med sted
sætter Jens Bruun, at han skulle lægge en grundvold under „den
hvælving, som skal gå fra det store hus på Ibstrup og ned til
graven”.13 Denne hvælving blev Ibstrups „underjordiske gang”,
gennem tiderne uundgåeligt omgivet med mystik. Ved udgrav
ningen i 1927 blev den virkelig fremdraget i dagens lys som en
meget rummelig kloakledning, der tillod en voksen mand at stå
oprejst under sit murede hvælv, og den har altså i påkommen
de tilfælde godt kunnet anvendes ved en flugt.
Senere på året 1609 gjorde kongen kontrakt med Jens Bruun
om at sætte grundvolden af „skansen” på Ibstrup. Men hen på
foråret 1610 forsvinder stensætteren ud af billedet; den sidste
udbetaling til ham er faldet den 21. april. Om grunden til, at
han forlader det ufuldendte arbejde erfares intet; muligvis er
han død. En måned senere fortsætter „lerklikker” Christian Jen
sen med opsætningen af skansen, „som Jens Bruun tilforn havde
fortinget og begyndt”.14 Hen på sommeren 1610 var skansemu
ren færdig.
Den 7. marts 1610 får murermester David Nyborg fra Køge
fortingning, „at han med allersomstørste flid og vindskibelighed
på Ibstrup af grunden skal opmure et hus, som K. Maj. vil lade
bygge sammesteds, hvilket hus han først skal gøre med hvælving
under, langs igennem; udi lige måde skal han gøre hvælving
under de tvende gallerier fra den ene karnap til den anden. Og
siden fremdeles skal han samme hus opmure 4 lofter højt med
trende karnapper og vindeltrappen, så vel som skillerummene,
gulvet at lægge, taget på husene at skelne og det ellers udi an
dre måder så vidt murværket angår, både indvendig og udven
dig gøre og forfærdige, efter som den skabelon og afrids, han
nem derpå er overantvordet, videre udviser”. For dette arbejde
skulle David Nyborg have 1.800 rdl.15
Sidst i august 1610 overtog tømrermester Vigert Jansen ar
bejdet „med bjælker at hugge til måde og dennem lade siet
høvle, så og siden indlægge, med lofter at lægge, spiren på vin49

deltrappen at forfærdige, spirværket at hugge og huset at lægte
med det andet mere, tømmerværket til samme hus udkræver”.
Den følgende sommer var hans arbejde færdigt, og han fik her
for udbetalt 400 rdl.16
På samme tid var stenhugger Hans Brockmann i gang med
af gullandske sandsten at tilhugge slottets gavle og øvrige sand
stensforsiringer, „og skal hannem forskaffes af K. Mayts. egne
sten så mange, han til arbejdet haver fornøden”. Sidst i april
1611 fik han for dette arbejde i alt 600 rdl.17
For en skorsten, ligeledes af gullandsk sandsten, skulle sten
hugger Lambrecht Styrmand have 24 rdl. og for 67 trin til vin
deltrappen i rdl. i ort for hvert trin, i alt 833/4 rdl. De øvrige
skorstene på slottet leveredes af David Nyborg.18
Efter at bly tækkeren Baltzer Berner i foråret 1612 havde til
endebragt oplægningen af skifersten, var slottet under tag. Men
der synes nu at være indtrådt en stilstandperiode i byggeriet;
først i 1615 bringer regnskaberne bud om arbejdets genopta
gelse. Det var Kalmarkrigen, der lagde beslag på kongens ev
ner og kræfter og ikke mindst på pengemidlerne, således at de
fredelige sysler for en tid måtte sættes til side for krigens krav.
Muligvis har også den omstændighed, at dronningen døde i for
året 1612, bidraget til at reducere kongens iver for arbejdet på
det slot, der skulle have været hendes.
Da Lauerths Thommesen Krøger i marts 1615 tog fat på
snedkerarbejdet, havde slottet i 3 år stået med gabende huller
i stedet for døre og vinduer. Men nu kom der på ny fart i ar
bejdet. Kalksnider Valentin Dresler skulle for 1.400 rdl. forsyne
20 gemakker og den store sal med stukkatørarbejde, og glarme
ster Bertel Johansen satte bly og glas i vinduerne.19
Malerarbejdet findes ikke omtalt, men foruden det har der
været endnu mange enkeltheder at ordne, og før 1620 kan slottet
neppe have været færdigt.
Men endelig, efter 11 års ventetid kunne Christian IV tage sit
nye jagtslot i besiddelse. Prægtigt virkede det i det grønne
landskab, med røde teglstensmure og grå sandstensprydelser,
med blåsort skifertag, med tårn og spir og karnapper. Slottets
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udvendige mål var 74 alen i længden og godt 18 alen i bred
den, bortset fra karnapperne; det var på begge ledder lidt større
end Rosenborg. Hovedindgangen var fra vest ad den ret snævre
vindeltrappe i det sekskantede tårn, som alene brød den store
vestfaçade. Til gengæld frembød østsiden med sine tre store kar
napper en rigt smykket façade. Den midterste karnap gik i mod
sætning til fløj karnapperne kun til øverste stokværks gulv; der
var fra denne etage adgang til karnappens flade, rækværkskransede afdækning, således som det var foreskrevet i David Ny
borgs fortingning af 1610: „desligeste et galleri midt på den
mellemste karnap med lister og piller, så at man kan gå ud af
den store sal over på taget af samme hus”.20 Fra hver af kar
napperne udgik mindre karnapfremspring, der rummede slottets
nødtørftsrum, „hemmelighederne”, hvorfra murede kanaler dan
nede afløb til slotsgraven. Det var her, den murede „løngang”
skulle gøre sin nytte.
Men hvad der ikke mindst gav Ibstrups ostfaçade liv, var de
søjlebårne galleribuegange, der i de to nederste stokværk for
bandt karnapperne. Buegange af denne art var noget nyt i Dan
mark, og Charles Christensen antyder, at Christian IV kan have
hentet inspirationen dertil på Güstrow slot i Mecklenburg, hvor
hans morfader havde sin residens.
I slottets indre stod to ting i stærk modsætning til hinanden :
den snævre vindeltrappe, der dannede hovedindgangen, og den
store festsal, som udfyldte hele det øverste stokværk. I anlægget
af Rosenborg finder man det samme forhold, og når det tages
i betragtning, at disse to slottes tilblivelsestid falder sammen,
ligesom de opførtes af samme bygherre, tør man måske vove den
gætning, at loftet i Ibstrups store sal har været udført som en
flad, stukprydet hvælving, som den endnu findes på Rosenborg.
Til opvarmning af de 20 gemakker var foruden de åbne ka
miner mange steder anbragt jernovne, på hvilke var opmuret en
overbygning af brændte lerkakler. Da slottet senere blev ned
brudt, spredtes disse ovne på mange hænder eller sloges i styk
ker. En af bilæggerovnene var mange år senere havnet på Gam
melmosegård i Vangede og findes nu — fremdeles velbevaret —
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i en privat villa i Gentofte. Ved udgravningen i 1927 kom for
dagen en række mere eller mindre velbevarede figurer, der
havde siddet som prydelser på kakkelovnene, soldater, engle og
kronede løver, alle udført i brændt 1er.
Slottets kælderetage var helt optaget af køkken og fadebur.
Også på de fornødne bygninger i slottets omgivelser måtte
kongen tænke. Det var således nødvendigt at sørge for staldplads
til hoffets heste, og i sommeren 1617 blev der gjort forting
ning med tømmermanden Galde Trolle, „at han på egen bekost
ning og med eget folk skal hugge i Tønsberg len i Norge en
beriderstald, 24 bindinger lang og 6 alen bred, med tagvinduer
på og aldeles ingen skillerum eller loft inden udi, og skal han
samme stald rejse ved Ibstrup”. Galde Trolles betaling for dette
arbejde var 72 rdl.21
Tre uger senere fik samme tømrermester fortingning på li
geledes i Tønsberg len at hugge et boldhus, 27 bindinger langt,
14 sjællandske alen bredt og 10 alen højt; også dette betaltes
med 3 rdl. pr. binding. Kongen og hans følge skulle således
have mulighed for adspredelser, når Ibstrup gæstedes uden for
jagttiden, i22
Det er sandsynligt, at kongen har holdt fester med ridderlige
øvelser på Ibstrup. I 1620 blev opført et „judiceerhus”, hvor
dommerne ved slige lejligheder skulle sidde?
Tilførselen af frisk vand til voldgraven omkring „skansen”
var et problem for sig. På kongens foranledning syslede magister
Mogens Bertelsen Dallin med planer til Københavns vandforsy
ning fra søerne i stadens nordlige opland, deriblandt også
Gentofte sø. Efter Dallins plan skulle syd for Ibstrup anlægges
en kunstig sø med forbindelse til dette vandforsyningsanlæg.
Ved hjælp af en dæmning over Hvidørebækken, der af vandede
terrænet omkring Ibstrup til Øresund, ville han i søen opnå 81/?
alens vanddybde. „Men ther som Hands K: M: will hafve spart
Ager og Eng ved Ibstrup, da er fornøden at en grøft grafves
fra dend Wey imellem Wangede oc Ibstrup oc til Gientoft Søe”.23
Ager og eng blev ikke helt sparet. Om anlægget af den sø, der
senere kaldes Søndersøen, fortæller den vidtberejste islænding
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Jon Olafsson i sine erindringer fra 1620. Jon O lafsson gjorde
på dette tidspunkt tjeneste som kanonér, „bøsseskytte”, på Kø
benhavns tøjhus under en pommersk adelsmand, Adolph Frede
rik Grabow, som øverste arkelimester, således kaldtes artilleri
chefen. Bøsseskytten fortæller:24
„Nogen tid herefter lod kongen os tilsige en søndag ved pro
fossen, at alle bøsseskytter skulle næste morgen møde på et
slot ude på landet, to mil fra København, som kaldtes Ibstrup.
Næste morgen, da kongen selv mønstrede os, var vi alle kom
met med undtagelse af en eneste mand.
Det arbejde, som vi skulle udføre for kongen, og som han
lovede os løn for, bestod i følgende: Sønden for Ibstrup slot
lå der en rund sø, hvor der før havde voxet skov, men kongen
havde ladet denne skov ophugge, og denne sommer havde han
ladet alle rødderne save over lige nede ved søens bund, hvilket
nylig var blevet udført af 7 højtyske mænd, som kendte den
slags arbejder. Disse løse trærødder var det nu vort hverv at
trække i land og stable på eet sted. Kongen hjalp personlig til
med arbejdet, når træstumperne kom i land. I de tre dage, vi
var på Ibstrup, hændte det en gang, at kongen kastede den ene
trærod efter den anden op på stabelen, medens Grabow stod bag
ved ham med sit sværd ved side, hvis greb og hjalte var for
gyldte, og med guldbaldyrede handsker på hænderne. Da kon
gen så sig om, fik han øje på Grabow, der stoltelig stod bag
ved ham. Kongen fo’r op med en sådan heftighed, at vi mente,
at hvis han ikke i forvejen havde lagt sit sværd bort, eller hvis
han havde haft sin kommandostok i hånden, så ville Grabow
have fået at vide, hvad det kostede at stå der så hovmodig bag
ved kongen og se Kongelig Majestæt selv at udøve legemligt
arbejde”.
Efter de 3 dages tjeneste fik bøsseskytterne til løn for godt
arbejde tildelt 12 tønder kongeøl.
Den driftige konge forsømte ikke ladegården for slotsbyg
geriet. I 1609 lod han tømrermesteren Rasmus Kolding opføre
en ny ladebygning. Savskærerne gik under dette arbejde i kon
gens dagløn; gentagne gange i sommerens løb førte renteme55

Steren til udgift den løn, der udbetaltes for træskæring til„dend
nye Lade” på Ibstrup.25
Heller ikke enkeltheder i ladegårdens drift lod Christian IV
uænset. I 1619 skriver kongen således fra Sønderjylland, hvor
han var på rejse, at man af de køer, som står på Ibstrup lade
gård, skal sende dem, der er gode og malker godt, til Frede
riksborg; de andre, der enten slet ikke duer eller kun meget
lidt, skal straks slagtes til underhold for folkene på Bremerholm.
I stedet for skal der indsættes så mange staldfærdige øksne, som
har græsset på Ibstrup eller deromkring, som fodringen samme
steds kan tåle.26 Og året efter giver han ordre til, at der skal
købes 300 høns, som skal anbringes på Ibstrup.27
Om folkeholdet på ladegården bestemmer kongen i 1623, at
der skal være en foged, der foruden 20 kurantdaler i årlig løn
skal have 3 daler i kostpenge om måneden. „Till huer 50 øxen
holdis en rychter”.28
På sine ældre dage bortforpagtede Christian IV Ibstrup la
degård. Slotsskriveren på Københavns slot, Peder Pedersen, fik
i 1645 forpagtningsbrev på gården for 3 år mod en afgift på
600 daler om året. Han fratrådte forpagtningen kort efter kon
gens død og afgik omtrent samtidig som slotsskriver.29
I almindelighed benyttede Christian IV ikke Ibstrup som op
holdssted for længere tid ad gangen, kun lejlighedsvis slog han
sig ned der for nogle få dage. Derimod lå slottet ganske be
kvemt til anbringelse for personer eller optrin, som kongen
måtte ønske noget på afstand fra residensen.
På Ibstrup fødte Vibeke Kruse den 7. april 1630 kongens
søn Ulrik Christian Gyldenløve, der 28 år senere i krigene
mod Karl Gustav kom til at indlægge sig betydelig fortjeneste.
I 1640 modtog slottet en ualmindelig gæst, Sveriges dron
ning Marie Eleonora, Gustav Adolphs enke. Mellem enkedron
ningen og den formynderregering, der førte styret for hendes
mindreårige datter Kristina, var der hurtigt efter kongens død
opstået et spændt forhold. Hertil havde vel dronningen gennem
en lunefuld og til tider temmelig hysterisk optræden selv bidra
get, men da regeringen anbragte hende i en mild forvisning på
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Gripsholm slot, begyndte hum at sysle med planer om flugt. Om
dette forhold var Christian IV underrettet gennem den danske
gesandt i Stockholm, Peder Vibe. Dronning Marie Eleonora,
der var en broderdatter af den danske dronning Anna Catha
rina, skulle ved dansk medvirkning bringes til sin broder, kur
fyrsten af Brandenburg. Da det en julinat 1640 var lykkedes
enkedronningen i forklædning at undvige fra Gripsholm og
komme ombord i et fartøj, satte hun kursen mod Gotland, hvor
hun gik over på et dansk skib, som med kongens vidende var
ved hånden. Da imidlertid kurfyrsten med tilstrækkelig tydelig
hed forud havde ladet sin 'søster forstå, at hendes nærværelse
var uønsket i Brandenburg, gav hun skipperen ordre til at an
løbe dansk havn, og han gik derpå ind til Falster. Christian IV,
der ikke havde imødeset denne vending i sagen, gav midlerti
digt enkedronningen ophold på Vordingborg slot. Det var kun
rimeligt, at den svenske regering under disse omstændigheder
nægtede at betale hendes underhold, og kong Christian skjulte
sin ærgrelse under replikken: „Vil den svenske regering ikke
give hende det, som fastsat er, da kan jeg, himlen være lovet,
føde hende, indtil vinden vender sigl” Men Marie Eleonora ke
dede sig på Vordingborg og gav sig uden videre på vej mod
København. I hovedstaden ville kongen dog for ingen pris have
hende, og hun blev nu anbragt på Ibstrup. Men som klipperne
i Sverige havde været hende forhadt, lød hendes klager i Dan
mark over „den meget usunde luft”. Christian IV var efterhån
den både led og ked af sin gæst. I henved 3 år boede hun på
Ibstrup, indtil det lykkedes at få kurfyrsten til at modtage hende
i Brandenburg.
Fra Christian IV’s sidste år stammer beretningen om mod
tagelsen af et russisk gesandtskab på Ibstrup. For en af kongens
sønner, prins Valdemar Christian, var et ægteskab med czarens
datter stillet i udsigt, men efter en rejse til Rusland følte prin
sen sig holdt for nar. Kongen lagde så lidt skjul på sin vrede
over, at ægteskabsplanerne var strandet, at czaren fandt sig for
anlediget til at bringe en undskyldning. Med dette ærinde ind
traf i 1647 et russisk gesandtskab på ikke mindre end 70 per5
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soner. Kongens humør var dog endnu ikke så meget bedret, at
han ville modtage russerne i hovedstaden. Han skriver herom
til kansleren Christen Thomesen Sehested: „Mosko vit ternes au
diens angåendes, da vilde jeg, at de fik audiens hos fanden i
helvede og intet hos mig. På Københavns slot kan det for ad
skillig konsideration intet ske, men in loco abdito som Ibstrup,
om man kan få så mange vogne og heste, som kan slæbe de
bernhytter derud”.
Men ingen skulle sige kongen på, at han ikke modtog det
kejserlige gesandtskab standmæssigt. På Ibstrup var vægge,
trapper, gange og gulve dækket med sort klæde i anledning af
den udvalgte prins Christians død, og en uge efter den første
audiens blev russerne atter modtaget på Ibstrup for at få „deres
afskeen jo før jo beder”. „Afskeen” fik de med rige gaver i væg
tigt sølv.
Da kong Frederik III i 1648 havde overtaget sin faders
trone, skænkede han Ibstrup til dronning Sophie Amalie. For
denne pragtelskende dame, der netop følte sig i sit rette ele
ment, når hun i prægtigt jagtudstyr i spidsen for hoffets da
mer tumlede sig på sin hest, var Ibstrup den rette gave, og det
blev i de følgende år rammen om prægtige fester. Som det mest
strålende af Sophie Amalies arrangementer på Ibstrup står for
eftertiden den fest, der blev givet i anledning af et besøg, dron
ningens moder og broder aflagde ved hoffet i 1655. Enkehertug
inde Anna Leonora af Braunschweig-Lüneburg forstod til fulde
at vurdere de anstrengelser, man ved datterens hof gjorde sig
for at hædre hende og hendes søn, hertug Johann Friedrich.
Den spanske gesandt ved Frederik Ill’s hof, grev Bernardino de
Rebolledo, der selv var blandt festens deltagere, giver i et brev
til en af sine venner en indgående beskrivelse af de storslåede
festligheder, til hvilke et russisk gesandtskab, der netop opholdt
sig i København, også var indbudt. Den spanske greve for
tæller :
„Dronningen havde besluttet at give en offentlig fest til ære
for kongen, for sin moder, for sin broder og for de tilstedevæ
rende af rigets fornemste adel. Den skulle anstilles i Ibstrup
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skov og slot, beliggende omtrent i mil herfra. Hun lod mig ved
overhofmarskalken invitere til at tage del deri, og ihvorvel jeg
just var meget plaget af mine sædvanlige upasseligheder, modtog
jeg naturligvis indbydelsen med al den respekt, der sømmer sig
ved en sådan lejlighed. Den følgende dag tog jeg bort til den
bestemte tid, nemlig kl. 3 om eftermiddagen. På vejen rullede
de kongelige vogne mig forbi med en utrolig hastighed. Idet
jeg kom ind i slotsgården, kom Magnus Krag mig i møde i
Hendes Majestæts navn, og efter at have sat sig i vognen hos
mig, førte han mig til den ej langt derfra liggende skov. Stedet,
hvor alle samledes, var en yndig plads omgivet af høje træer,
mellem hvilke overalt fremtittede så mange telte, at man skulle
have troet, det var en lejr for en hel krigshær. Næsten hele ade
len var der. Lidt efter kom kongen, klædt i rødt og med en
sort fløjls jagthue i form af en hjelm eller pikkelhue, rigeligt
besat med fjer. Dronningen og hertugen bar samme slags dragt.
Jeg kyssede deres hænder og takkede dronningen for den mig
forundte tilladelse at måtte tilbringe et år på hendes slot Hirsch
holm. På de kongelige fulgte hofdamerne og de øvrige rigets
fornemste damer, alle i jagtdragter og mange ligesom dron
ningen med jagthuer og fjer.
På højre side af denne plads havde man ved et grønmålet
rækværk afsondret en skranke af 50 alens længde og forholds
mæssig bredde, på hvis ene side stod en buffet med sirligt for
arbejdet forgyldt sølvtøj, bestemt til gevinster ved de forestående
øvelser. For enden af skranken, hvor rækværket ophørte, var et
grønt tæppe, som gik fra træ til andet, og lige overfor var an
bragt en mængde græsbænke. Den første var især meget pyn
telig. Derpå sad de kongelige, hertugen, hertuginden og jeg. På
de andre, som var meget rummelige, sad alle damerne; tartaner
ne, som også var til stede, måtte derimod, ligesom senatorerne
og de øvrige kavalerer, stå.
Ved trompeternes lyd gik dækket op, og frem tren en hjort,
der, idet den bevægede sig fra træ til andet, gjorde spring, som
om den var levende. Fra et måi tæt ved den forreste græsbænk
affyrede kongen, hertugen, en del damer og alle kavalererne,
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den ene efter den anden, hver en pistol på den, således at den
for hvert skud passerede på ny forbi skranken. Den samme øvelse
foretoges derefter på en bjørn og på en ræv. En af tartarerne
skulle også her vise sin bues sikkerhed, men hans pile ramte kun
luften. Hertugen gjorde meget gode skud, men kongen, som i
disse øvelser er den behændigste i hele Norden, hvor de overalt
er meget i brug, vandt dog den største gevinst. De øvrige, som
blev adskillige af hofdamerne til del, skænkede dronningen dem
så at sige, idet hun med flid betvang sin behændighed for desto
mere at kunne tilfredsstille sin ædelmodighed.
På den anden side af dette naturlige amfiteater havde man
oprejst en høj eller bakke af to spyds højde, foroven 50 fod i
diameter, omgivet af buegange, hvis søjler vekselvis forestillede
cypresser og pommeranser med deres løv og frugter og hist og
her med de kongelige navnetræk, hvilke alle forenede sig under
en meget kunstig tronhimmel, dekoreret på samme måde. Op
gangen var en rummelig trappe af grønsvær. Hvert trin bestod
af en eneste græstørv. Midt i højens krone var anbragt en dam,
20 fod i diameter, opfyldt med fisk og tamme og vilde ænder
af forskellig størrelse, og op af dens midte ragede en slags med
muslingeskaller og sneglehuse dækket klippe, fra hvis tag et
springvand med 4 stråler hævede sig til en højde af et halvt
spyd, udgydende sig idelig i den om klippen værende dam. Man
havde nemlig under jorden anbragt et rør fra toppen af bak
ken til klippens midte, og oven på bakken, alt bag ved løvhytten
eller den omtalte tronhimmel og altså usynligt for tilskuerne, en
hul træstamme, i hvilken man vedblev at gyde vand med store
kander, hvorved naturligvis vandet i den hule klippe steg opad
med den kraft, som stammens overlegne højde medgav og så
ledes vedligeholdt dette springvand, så længe øsningen varede.
Trindt om dammen var et 3 fod højt og bredt bord af græs
tørv, rigt og sirligt dækket og omgivet af taburetter, således at
de kongelige sad under tronhimlen og hoffets kavalerer og da
mer lige over for hinanden i den øvrige rundkreds. Rigets øv
rige fornemme damer og riddere spiste tillige med tartarerne
ved et stort bord nede på pladsen. Man serverede ved kongens
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bord med henved 200 retter mad og med fast lige så mange for
skellige slags syltetøjer og frugter i forgyldte bakker og kar,
alle ens dannede. Den hele anretning var lige så delikat som
prægtig. Det skyldtes kongens mådehold lige så vel som hertu
gens, der neppe smager vin, at der ved dette gæstebud neppe
var spor af de uordener, som ellers let finder sted ved sådanne
lejligheder, hvor megen vin kan nydes. Også bidrog dertil dron
ningens ønske, at denne højtidelighed ej måtte bære mindste
præg af Nordens råhed.
Straks efter desserten kom damerne og tartarerne op og dels
satte sig, dels lænede sig på nogle mellem søjlerne anbragte
græsbænke med ryg. Dog var der endnu plads nok til opvartnin
gen mellem dem og vore taburetter. Først ved solens nedgang
hævedes taflet. Man kastede nogle små hunde i dammen, og
de gjorde en ret komisk jagt på de deri værende fjerkreaturer.
Alle gik nu tilbage til slottet, og man forsamlede sig i bal
salen. Imedens klædte dronningen og hendes damer sig i sort
til dansen. Salen var meget stor. Over de mange stole hang på
alle væggene store spejle, og midt i loftet af krystalkugler sam
mensatte lysekroner til 40 lys. I disse krystaller strålede glansen
af hvert lys og den af hver kugle i alle spejlene, så at den sam
lede glans af alle disse strålebrydninger lige som satte den hele
sal i lys lue.
Da dronningen og hendes damer indtog deres pladser, til
intetgjorde diamanternes glimmer den øvrige glans, men hen
des og deres skønhed fordunklede dem begge. Instrumenternes
taktfulde lyd indbød nu dronningen og hendes broder til at åbne
ballet, som var så glimrende, at måske hverken Italien eller
Frankrig nogensinde har fremvist det mere prægtigt og end
mindre udført det med den kunst, smag og anstand. Og så var
salen så rummelig, at man uagtet den store forsamling ej på
mindste måde var trykket af hede eller andre ubekvemmelighe
der. Midt under dansen frembar kammerjunkere syltetøjer og li
monader i store præsenterbakker og vaser.
Dronningen dansede den hele nat med en så smilende an
stand og en så majestætisk værdighed, at hun tildrog sig alles
61

yndest og opmærksomhed. Især forbavsede hun tartarerne, hvilke
ellers alle afslog damernes opfordringer til at danse, een und
tagen, som, så godt han kunne, humpede en slags spansk bonde
dans, idet han idelig med stor færdighed efter takten slog sig
med hænderne på hælene.
Festen endtes først med natten, som alle syntes meget kort”.
Gesandtens brev er et vidnesbyrd om den ekstravagance,
man ved et lille hof som det danske i de tider kunne tillade sig,
en pragtudfoldelse, der sætter selv denne forvænte kosmopolit i
åbenlys forbavselse.30
Med driften af Ibstrup ladegård beskæftigede dronningen sig
ikke. Den 18. februar 1650 udstedte hun til Hans Christoffersen
Claudi forpagtningskontrakt på gården, gældende fra den føl
gende i. maj. For eftertiden er denne forpagter kommet til at
stå som den ægte bondeplager, måske den eneste, der på denne
egn kunne betegnes således. Uden hensyn til vejr eller føre
måtte bønderne bestandig køre i ægt til hovedstaden, og søgte
de ved undskyldninger at blive fri eller at få turen udsat, mødte
hans folk op med bøsse og kårde for at pante. Så nær som til
seng og dyner plyndrede Hans Christoffersen bønderne i lands
byerne omkring Ibstrup. Men snart skulle de møde endnu stren
gere herskab.
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Farsot og krig
11. Pesten 1654.
trediveårskrigens århundrede, da store dele af Danmark gen
tagne gange var besat af fremmede hære, måtte epidemier
for befolkningen blive et temmelig velkendt fænomen. Snart
hærgede en tyfusepidemi, snart var det kopperne, der grasserede ;
man havde i 1609 i Jylland oplevet en koppeepidemi, der i fol
kemunde fik navnet „den lille sorte død”. Men ingen af disse
sygdomme fik dog så katastrofalt et forløb som den pestepidemi,
der i 1654 satte ind og efterhånden hærgede hele landet.
Hollandske skibe, der kom fra Danzig, anløb i det tidlige
forår København. Da man ikke mente, de kom fra smittet havn,
tog man ikke i betænkning at give besætningerne adgang til
byen. Imidlertid døde nogle af de fremmede sømænd under op
holdet her, og snart udbredte sig en farlig smitsot over hele
staden. Den 29. april skrev Ole Worm i et brev til sin søn, der
på en udenlandsrejse opholdt sig i Amsterdam: „Pesten begyn
der her at herske; Gud se i nåde til os”.1 Kort efter forlod
kongen med hele hoffet København og tog ophold på slottene i
Jylland.
Om sygdommens forløb beretter Ole Worm følgende: „Det
er en overordentlig hurtigt forløbende sygdom; de syge dør af
den på fjerde dag. Kendetegnene er ikke ens hos alle, men af
viger efter temperamenternes forskellighed. Afmagt, hjertebe
klemmelse og kuldegysninger angriber de fleste lige fra begyn
delsen; der indfinder sig derefter buboner og karbunkler og
inod slutningen sorteblå pletter”.2 Det har altså drejet sig om
en virkelig byldepest.
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Fra København udbredte pestsmitten sig hurtigt til de om
liggende landsbyer. I Gentofte sogn var Skovshoved det første
sted, den viste sig; den 2. april begravedes en ung pige fra fi
skerbyen, og 3 dage senere måtte fiskeren Niels Lausøn se sine
3 sønner følges ad i graven. Endnu syntes sygdommen dog ikke
at ville gribe alt for voldsomt om sig, og det var fremdeles kun
Skovshoved, der var ramt. En uges tid ind i maj måned fore
faldt 4 dødsfald, derefter gik pinsen, uden at epidemien krævede
nye ofre. Men derefter brød pesten for alvor igennem. I næst
sidste uge af maj havde præsten i Gentofte 10 begravelser, og
samtidig viste smitten sig i Vangede. Præsten lader sin med
følelse med sognebørnene tale ud af kirkebogens tørre sider:
„Den 24. maj begrafvet en stackels Pige, som Forældrene var
droned fra”. Det var vedblivende værst fat i Skovshoved, men
den 26. maj kom også Ordrup med. Og det skulle blive meget
værre.
Sommeren 1654 kom med meget varmt vejr, hvilket yderli
gere skabte betingelser for epidemiens vækst. I slutningen af
juni så det pludselig ud til, at den var på retur, og den første
uge af juli bragte kun 2 dødsfald. Men nu kom turen til Gen
tofte; dødsfaldenes antal sprang på ny i vejret for sidst i august
at kulminere med 16 på een uge. Den 23. august begravedes
Jørgen Skolemester. Også i præstegården viste døden sig; det
første offer blev tjenestepigen, og den 29. august måtte hr. Jør
gen begrave sin unge søn.
I løbet af september mildnedes sygdommens angreb noget, og
efter en ny, kort opblussen først i oktober ebbede den langsomt
ud. I begyndelsen af november var den helt overstået, men da
havde også dødens høst i Gentofte sogn været forfærdelig.
Medens antallet af dødsfald i sognet i 1651 kun havde væ
ret 8, i 1652 28 og i 1653 31, betød tallet 182 for peståret en
en katastrofal åreladning af en befolkning, der neppe har talt
meget over 400 mennesker. Ser man bort fra dødsfaldene i ja
nuar-marts og december, i alt 12, bliver der 170 af skrive på pe
stens regning, mere end 40 pct. af befolkningen. Hårdest gik det
ud over børn og unge mennesker. Selv om kirkebogens dødeliste
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ikke angiver alderen på de begravede, kan det dog fastslås, at
over hundrede af sygdommens ofre tilhørte ungdommen. Flere
familier blev næsten udslettet. En fisker i Skovshoved, Niels
Jyde, mistede foruden hustruen 2 sønner og 3 døtre. I Peder
Larsens hjem i Ordrup døde 2 sønner, 2 døtre og til sidst hu
struen. Hos Peder Larsen i Gentofte gik det ikke stort bedre:
efter en datter og 2 sønner vandrede Peder Larsen selv i graven.
Allerværst ramt blev Anders Skomager i Vangede. Fra midten
af juni til slutningen af september døde i dette hjem 4 sønner
og 3 døtre, og den 24. oktober begravedes endelig Anders Sko
mager selv.3
I de omliggende landsbyer var stillingen nogenlunde den
samme. Intet under, at kongen den følgende sommer fandt det
nødvendigt at give soldaterne fra Københavns len ekstra orlov,
for at de kunne hjælpe til med høstens bjergning.4

12. Svenskekrigen 1658—59.
Kun godt 5 måneder efter den ulykkelige fredsslutning i Ros
kilde gik den svenske konge Karl Gustav atter mod Danmark.
Den 7. august 1658 landede han i Korsør, og 4 dage senere
stod han foran Københavns volde. Han gik ikke straks til storm,
men besluttede at belejre den danske hovedstad. Københavns
omegn blev krigsskueplads.
Indtil den store lejr Karlstaden, som han lod indrette ved
Brønshøj, kunne modtage ham, slog svenskekongen sig for en
tid ned på Ibstrup, hvor også hans dronning tog ind. En række
dagbogsoptegnelser af den danske adelsmand Ove Juel skildrer
disse begivenheder, som han selv har oplevet på nærmeste hold.
Ove Juel havde før krigen været dansk gesandt i Stockholm
og var personlig velanskrevet ved det svenske hof. Efter freds
slutningen havde han endvidere et par gange været i overor
dentlig sendefærd hos Karl Gustav, sidst på Gottorp slot kort
før fredsbruddet. Karl Gustav havde ved denne lejlighed været
for åbenmundet, og Ove Juel forstod, at der var ugler i mosen.
Da svenskerne gik i land i Korsør, sad Ove Juel på sin gård
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Kragerup ved Ruds-Vedby; han måtte her modtage en af Karl
Gustavs generaler, Koretschy, der stillede så store krav til går
dens forråd, at Ove Juel besluttede at klage direkte til den
svenske konge. Han fortæller herom følgende:
„Den i o. septembres kom jeg til Ibstrup, hvor Koretschy
skulle være hos kongen, men de var begge på Kronborg, som
da var overgivet. Straks ved porten mødte dronningen mig,
som ville køre ud at spadsere; hos Hendes Majestæt sad udi carossen rigens marskalk grev Oxenstierna, som mig straks kendte.
Derpå lod dronningen spørge, holdendes stille, om det var mig,
og begærede, jeg ville komme til hende. Jeg måtte her frem,
skiden af dynd, som jeg var, og kysse Hendes Majestæts hånd;
da begærede dronningen, jeg ville fortøve der, til hun om en
halv time kom tilbage, det jeg og fik at gøre. Kort derefter kom
Hendes Majestæt tilbage igen og beviste mig al nåde, talendes
længe med mig. Og flyede rigens marsk mig om aftenen quarter
udi en landsby en hel liden fjerdingvej derfra, hvor en stor del
af hoffet logerede, og var hans eget quarter.
Den 11. ejusdem kom kongen af Sverige, og med hannem
general major Koretschy, til Ibstrup. Da Hans Majestæt fornam,
at jeg var der, måtte jeg straks samme aften til taffel. Jeg tak
kede underdanigst Hans Majestæt for al forhen beviste kongelige
nåde og recommanderede mig fremdeles det bedste, jeg kunne,
givendes herhos underdanigst årsagen til kende til min ankomst,
som var general major Koretschys hårdhed imod mig, hannem,
min gård var assigneret. Kongen svarede, at jeg mig selv derfor
havde at takke; havde jeg villet gøre hannem den ære at komme
til hannem, helst efterdi jeg var bekendt, skulle alt mit gods
blevet frit. Dertil jeg replicerede, at jeg udi den tilstand, jeg
var udi, ikke turde understå mig som Hans Majestæts fange uden
kongelig ordre mig til underdanigst opvartning at indstille. En
delig lovede Hans Majestæt at ville nådigst lade befale general
major Koretschy imod mig at bruge discretion, og når quartererne blev igen omvekslede, skulle jeg nok blive tænkt på til no
gen forskånsel. Jeg takkede underdanigst, og dermed ophørte
den discours.
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Efter taffel var holden, og kongen stod og talte med hr.
Hannibal Sehested, da jeg holdt mig noget til en side, da kaldte
kongen selv på mig og spurgte, hvorfor jeg stod så langt borte,
bad mig komme til dennem. Da begærede kongen, jeg ville sige
hannem noget, han ville spørge mig ad. Jeg svarede i under
danighed: gerne, om det var det, jeg vidste. Da spurgte han
mig, da jeg gesandtvis var skikket til hannem på Gottorp, og
der over taffel indfaldt discours, om jeg ikke observerede nogle
ord, som uforvarendes faldt af hans mund. Jeg ville ikke gerne
til directe at svare derpå, men da jeg dertil blev forceret, sva
rede jeg lige ud, at jeg måtte have våren en meget enfoldig
ministre af min konge og herre, dersom jeg ikke sådanne im
portante ord skulle have tagen udi agt, derom på sine steder at
gøre underdanigste og tilbørlige relation. Kongen sagde, han
tænkte det nok, thi han fandt ikke alting her udi Sjælland så
ledes beskaffet, som han havde formodet. Det gjorde hannem
ondt nok, at de ord på den tid faldt hannem af munden.
Jeg retirerede mig samme aften til mit quarter igen”.
Det var rimeligt, om befolkningen i de nærmest hovedstaden
liggende landsbyer følte sig opskræmt ved de fjendtlige trop
pers nærværelse. Få dage efter svenskernes ankomst skete ved
Hvidøre en begivenhed, der ikke bidrog til at berolige gemyt
terne. Hos Ole Væver trængte en polak ind og forsøgte at øve
vold mod væverens kone, og under sit forsøg på at forsvare
hende blev Ole skudt ned af polakken. Da Karl Gustav nogle
dage senere kørte gennem Gentofte, fremførte befolkningen,
formodentlig med præsten som ordfører, en klage over den for
øvede voldsdåd. Kongen lod derpå voldsmanden pågribe; dom
men kom til at lyde på dødsstraf, og polakken blev halshugget
på Brødhøj og kom til at klæde hjul og stejle. Ud over denne
enkelte episode, der kort er refereret i Gentofte kirkebog,2
synes voldshandlinger over for befolkningen ikke at have fundet
sted. Heller ikke forekommer beretninger om rov eller plyn
dring. Men da en hollandsk flåde i oktober havde bragt nye
forsyninger til den indesluttede hovedstad, begyndte svenskekon
gen at forberede sig på en langvarig belejring. For at skaffe ma67

teriale til kvarterer i lejren ved Brønshøj begyndte svenskerne
at nedbryde huse og gårde i de omliggende landsbyer. Værst
gik det naturligvis ud over Brønshøj, der lå lige ved hånden,
men også fra andre steder hentedes der mursten, tømmer, døre
og vinduer. I Vangede ødelagdes 8 af gårdene, medens det i
Ordrup kun gik ud over en enkelt.3 Det er muligt, at den store
gård i Gentofte, der restaureredes i årene umiddelbart efter kri
gen, også har lidt nogen overlast. Feldberedermøllen ved Hvid
øre blev ganske nedbrudt. Den del af befolkningen, der på
denne måde berøvedes hus og hjem, s'øgte til de nærliggende
landsbyer. Navnlig Lyngby havde stor invasion; medens der i
årene 1658 og 1660 foretoges henholdsvis 48 og 23 begravelser,
jordedes i 1659 ikke mindre end 161 mennesker fra Lyngby
kirke.4
Heller ikke Ibstrup blev skånet. Når ødelæggelsen på dette
sted ikke førte til gårdens fuldkomne ruin, må hovedæren derfor
tilskrives dronningens foged på Hørsholm, Lorentz Tuxen, der
også førte tilsyn med Ibstrup. Tuxen var i juli 1658 sammen
med Steenwinkel og Gerner* taget til fange af svenskerne og
sad i et par ugers tid fængslet på Kronborg, men blev derpå
atter løsladt. Han blev derefter den egentlige leder og organi
sator af en modstandsbevægelse i Nordsjælland. Sammen med
portrætmaleren Gutfeld, der havde sin gang hos ham på Ibstrup,
udarbejdede han en tegning af anlæggene i den svenske lejr, i
og omkring hvilken han jævnlig færdedes. Så længe Tuxen kun
ne føre tilsyn med Ibstrup, led bygningerne ingen væsentlig
overlast. Kvægbesætningen havde han ladet føre bort, for at
køerne ikke skulle havne i svenskernes suppegryder.
Sidst i august slap Tuxen ad søvejen til København, efter
at han havde overladt tilsynet med Ibstrup til Peter Nielsen,
der var forpagterens tillidsmand på gården, og ladefogeden Si
vert Sivertsen. Men disse to mænd kunne ikke udrette meget
over for de svenske soldater, som nu på det alvorligste moleste
rede ladegården, så kun så meget af bygningerne blev stående,
at de to nævnte danske foruden to svenske soldater, der havde
været tildelt Tuxen som salvegarde, kunne få tag over hovedet.
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Tuxen selv blev i hovedstaden og deltog i forsvaret indtil efter
stormen den io.— n. februar 1659.5
Den svenske general Lars Fleming havde efter den mislyk
kede storm indkvarteret resterne af det hårdt medtagne regiment
af dalkarle på Ibstrup. De mishandlede slottet på det ubarmhjer
tigste. I den store sal var loftet aldeles sortsvedet og på tre ste
der gennembrændt; lignende brandhuller fandtes i kongens sovegemak og et tilstødende værelse. Da det løse træværk efter
hånden blev brugt som brændsel, brækkede svenskerne vinduer
og skodder løs i den nederste etage og fyrede dermed i ovne
og komfurer. Det var alene heldet, der gjorde, at ikke hele
Ibstrup slot gik op i luer.
Tuxen, der nu atter optrådte på skuepladsen uden for Køben
havn, klagede til den svenske konge over den behandling, Ib
strup var ude for. Karl Gustav beordrede straks dalkarlene fjer
net fra slottet, og de ansvarlige officerer anklagedes for forsøm
melighed. Generalmajor Fabian von Fersen fik derpå ordre til
at påse, at intet nedbrødes eller bortfjernedes fra slottet.
Så snart soldaterne var borte, lod Tuxen de gabende vinduesog døråbninger i slottets nederste etage spærre med bræder;
skorstene og mishandlede lofter lod han afstive for at de ikke
skulle styrte ned.6
Straks efter fredsslutningen sidst i maj var Tuxen atter på
færde; han drog omsorg for, at de bortførte bygninger blev
fjernet fra den svenske lejr og genrejst på Ibstrup.7
Langsomt vendte landsbyernes befolkning tilbage til det, der
havde været deres hjem. Men de kom tilbage til fattigdom,
mange til sult og elendighed. Rigsmarskal Johan Kørbitz, der
var befalingsmand over Københavns len, giver i januar 1661 i
en henvendelse til kongen en skildring af tilstanden i lenets
landsbyer: „En deell beklager dennem, at de fast dend gandsche
Juul igiennem iche haffuer hafft Brødkrumme eller anden Victuali att opholde dennem med end Kaal-Stocker, som dj haffuer
samblid och opdragit aff Jorden, ja endeell haffuer søgt Aadsler
på Marken och tagit der aff til forterring. — Mange igien forla
der Pladszerne och gaar om och betler. En stor deel forregiffuer,
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at naar Vaaren anfanger, will de begiffue dennem til fremmede
Lande, der att tienne for føden”.8
Landgilden gik kun meget dårligt ind. Når fogeden og hans
folk kom for at pante, fandt de mange gårde forladt, og der,
hvor der var folk ved huse, var der intet at pante, „uden man
skulle tage af de få rester, de havde og behøver til plovens og
avlingens brug.” Atter ser man, at Ordrup by er sluppet lettere
end Gentofte og Vangede, hvor de fleste af bønderne var opført
som restanter, medens derimod ingen ordrupbonde figurerede
på listen. For Skovshoved, der gennem belej rings tiden havde
måttet savne afsætningsmulighederne for fisken, var stillingen
ikke bedre. Endnu i 1665 stod de 10 af Skovshoveds 11 fiskere
i restance med den fjerding torsk, de årlig skulle svare i land
gilde af deres huse. Heller ikke for bønderne havde tilstanden
gennem de første efterkrigsår bedret sig synderlig, for Ordrup
var den endda blevet ringere, idet 7 af byens 8 gårde i 1665 var
i restance, medens der i Gentofte var 11 og i Vangede 8 bøn
der, der skyldte landgilde.9 Kun langsomt lægtes krigens sår.
Også den skovbræmme, der strakte sig langs kysten, blev
ilde medtaget i disse år, således at der efter krigen ikke var an
det tilbage end den såkaldte dyrehave ved Ibstrup, den nuvæ
rende Charlottenlund skov. Det første angreb på skoven kom
fra dansk side i den hårde vinter under den første svenskekrig,
da kongen den 4. februar 1658 gav lensmanden ordre til ved
Skovshoved at lade udvise et skovparti, som kunne „giffues til
priis til at hugges og forbruges til Ildebrand her udi Staden”.10
Men at også svenskerne i den følgende vinter tog deres part, er
sikkert.
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linder enevælden
13. Jægersborg.

F

or bonden blev den store ændring i administrationen, der

fra 1662 gjorde de tidligere len til amter, neppe synderlig
mærkbar. Vel var lensmandens tidligere myndighed som militær
befalingshaver ikke gået over til amtmanden, men det blev amts
skriveren, der skulle foretage udskrivningen af soldater, det var
også ham, der skulle føre tilsyn med bøndernes hele tilstand, og
til sin medhjælp havde han ridefogeden, et væsen, der var en
hver bonde noksom bekendt. Til hovedgårdsejeren skulle bonden
fremdeles svare sin landgilde, på herregårdens marker måtte
han fortsat møde til hoveri. For bønderne i Gentofte sogn blev
Ibstrup som tilforn den tap, hvorom det hele drejede sig.
Ibstrups egen skæbne kom derimod i støbeskeen. For dron
ningen havde den delvis ruinerede ladegård og det brandhær
gede slot ikke mere nogen tillokkelse; hun gav afkald på sin
besiddelse og fik af kongen som erstatning anvist næsset mellem
Furesøen og Geels skov, hvor hun lod Dronninggård anlægge.
Hofmarskallen fik ordre til atter at lægge Ibstrups avl ind til
hoffets fornødenhed. Med genrejsningen af den ødelagte gård
gik det kun småt, det var et arbejde, der stedse måtte vige for
mere påtrængende omgaver. Det blev det private initiativ, der
omsider tog arbejdet op.
Fra i. maj 1662 overlod kongen Ibstrup med alt tilliggende
i forpagtning på 7 år til oberst Henrik Ruse, en hollandsk offi
cer, der kort efter krigen af Frederik III indkaldtes til Dan
mark, hvor han som ekspert i fæstningsbyggeri straks kom i
gang med ombygning af Kastellet i København. Senere forestod
71

han opførelsen af de to slotte, Dronninggård og Sophie Amalien
borg, forløberen for det nuværende Amalienborg. I Ruses kon
trakt om forpagtningen af Ibstrup var indføjet hans forpligtelse
til genrejsning af gården og restaurering af slottet. Bøndernes
hoveripligt skulle vedblivende bestå, men bønderne fra de lands
byer, der under krigen havde fået den hårdeste medfart, således
Gentofte og Vangede, skulle behandles med nogen skånsomhed.
Forpagtningsafgiften var fastsat til 600 rdl. om året, men beløbet
skulle tilfalde Ruse som refusion af hans udgifter til slottets
genopbygning.1
Henrik Ruse fik hurtigt sat skik på det hærgede Ibstrup.
Festsalen og de øvrige ødelagte gemakker blev istandsat, tag og
mure udbedret og de manglende døre og vinduer erstattet. Me
dens gravene om slottet bevaredes, blev Christian IV’s volde
sløjfet, og på arealet lod Ruse indrette en smuk have, til hvilken
kongen fra Frederiksborg skænkede træer og buske. Fiele an
lægget var udført symmetrisk med en linie gennem trappetårnet
og den midterste karnap som akse, og det havde store ligheder
med haven ved Sophie Amalienborg. Der blev endvidere anlagt
en række fiskedamme, og Christian IV’s gamle liave indrettedes
som en meget velassorteret frugthave.
Kongen syntes så godt om Ruses resultater, at han indledede
forhandlinger om en afståelse fra at fortsætte kontrakten, og den
3. oktober 1665 var Ibstrup atter uindskrænket i kongelig be
siddelse. Ruse modtog en erstatning, der blev fastsat af den
kongelige bygmester, og kort efter blev han amtmand over Bøvling amt. Senere modtog han ansættelse som kommanderende
general i det nordenfjeldske Norge, adledes under navnet baron
Rysensteen og døde 1679 i Holland som en hovedrig mand.
Administrationen af Ibstrup blev til en begyndelse lagt un
der rigsmarskal Johan Kørbitz, men i 1666 bortforpagtede kon
gen atter gården; forpagteren, Joachim Fabricius, der fik kon
trakt på 6 år, opnåede tilladelse til at indrette sin bolig i slot
tet, dog skulle de kongelige gemakker bestandig stå rede til at
modtage herskaberne, og Frederik III gæstede ofte Ibstrup på
jagtture og rejser. Gårdens produkter indgik vedblivende til
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kongens hofholdning og afregnedes til fastsatte takster, hvorpå
beløbene blev fradraget i forpagtningsafgiften.
Aret før sin død overdrog kongen ved mageskifte Ibstrup
til kronprins Christian, der straks efter sin tronbestigelse i 1670
lod Stokkerup agre lægge ind til Boveskov og dermed skabte
Jægersborg dyrehave. For Chr. V’s hyppige jagter i dette ter
ræn lå det naturlige udgangspunkt på Ibstrup, der fra nu af
kaldtes ved det i kongens øre mere klingende navn Jægersborg.
Al stiv hoftone var bandlyst på disse jagter. Under råb og
latter sprængte det kongelige jagtselskab af sted til valdhor
nenes klang og med et halsende hundekobbel i teten, ikke til
enhver tid hilst med glæde af bønderne i de omliggende lands
byer, hvis marker af og til blev udsat for at lide kendelig over
last. Efter et kongeligt taffel på Jægersborg samledes selskabet
i slotsgården til en ejendommelig ceremoni: jagtdomstolen. De
jægere, der havde forsyndet sig mod jagtens love, blev som an
klagede ført frem for majestæten, anklagen oplæstes, og syn
deren måtte nu knæle med hovedet bøjet mod jorden mellem
takkerne på et af de fældede krondyr, og på en derved stærkt
udsat legemsdel tildelte derpå kongen allernådigst med højstegen
hånd den uheldige det ikendte antal slag med en tyk stok.
Denne barokke forestilling overværedes ikke blot af jagtselska
bets herrer; også hoffets damer med dronningen i spidsen tog
ivrigt del i handlingen og fungerede jævnlig som dommere. Af
straffelsen ledsagedes af tjenernes hornfanfarer, og når alle syn
derne havde modtaget deres idømte slag, blev det benyttede dyr
overladt til hundene.2
I 1695 så Jægersborg slot atter en kongelig dame som gæst
i en særlig anledning. Den 1. december gik kronprins Frederiks
brud, prinsesse Louise af Mecklenburg-Güstrow i land ved Gyl
denlund, det nuværende Charlottenlund, fra den eskadre, der
havde hentet hende i hendes hjemland, og herfra kørte kron
prinsen hende til Jægersborg, hvor hun efter sin sørejse skulle
have lejlighed til at rekreere sig inden bryllupsfestlighederne,
som fandt sted fire dage senere på Københavns slot.
Christian V lod i sine første regeringsår Jægersborg ladegård
6
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bestyre ved en forvalter. En af kongens tidligere lakajer, Lav
rids Eskildsen, havde denne stilling i årene 1670—76, i hvilken
periode kronen kom i så stor gæld til ham, at kongen for at
affinde sig med ham tilskødede ham Rungsted kro; senere blev
Eskildsen toldforvalter i København.3 Ladegården blev derpå
atter bortforpagtet. Kongens overkammerherre, Adam Levin
Knuth, der var i stor yndest hos majestæten, overtog forpagt
ningen i 1680. Driften var i disse år så betydelig, at kvæghollå på ca. hundrede køer.
Frederik IV, der heller ikke forsmåede jagtens glæder, holdt
jævnlig store jagtfester på Jægersborg. Slottets mest notable
gæst i denne periode var czar Peter den Store, der under et be
søg i Danmark i 1716 deltog i parforecejagterne i Jægersborg
dyrehave. For dronning Louise var haven ved Jægersborg et
kært opholdssted. Under et af elmetræerne nede ved søen havde
hun sin yndlingsplads, hvor hun fandt fred til fromme betragt
ninger over sin bønnebog.
Under pesten i København 1711 var kollegiernes embedsmænd for en tid installeret på Jægersborg, og efter den store
brand i 1728, da en mængde af hovedstadens familier var ble
vet husvilde, blev Livgarden til hest og til fods tillige med et
regiment gardegrenaderer forlagt til Jægersborg, for at man
kunne benytte disse afdelingers kaserner i København som mid
lertidige husvildeboliger.
I 1706 anlagdes Jægersborg allé som en bekvem forbindelses
vej mellem Jægersborg og Gyldenlund, det nye slot, der lå ved
den lille dyrehave nede ved sundet.4 Fra hovedalléen til Gyl
denlund, „Store alléen”, førte en kort udløber til „Smørtyndtpå”, et vogterhus ved indgangen til Fasanhaven, hvor nu Jæ
gersborg „Triangel” ligger, og fra slottet gik Blæsenborg allé
mod vest til Blæsenborg porthus ved Ridebanevangen. Midtvejs
oppe på bakken i Blæsenborg allé udvider trærækkerne sig til
en runddel; det var på dette sted, jagtdeltagerne med hundekob
bel og alt, hvad dertil hørte, samledes før parforcejagterne for
at afvente majestætens ankomst. Desværre blev Jægersborg allé,
der tidlig var kendt for sin pompøse skønhed, kun nødtørftigt
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vedligeholdt. Således skildrer en indberetning fra 1720 alléen
som værende „i slet stand”. Jægersborg allé var udelukkende
anlagt til de kongelige herskabers benyttelse; først i året 1829
blev den tilgængelig for offentligheden.
Efter fuldførelsen af Fredensborg slot blev de kongelige be
søg på Jægersborg sjældnere. Da dronning Louise var død i
1721, foretoges en omlægning af haven øst for slottet, mange
af de gamle træer blev fældet, og 54 takstræer blev gravet op
og ført til Fredensborg. Kun den såkaldte plantage ud mod
Hundesøen blev skånet, og dens træer udgør endnu hovedbestanddelen i bevoksningen på kasernens østside. 1 sommeren
1722 boede Frederik IV med dronning Anna Sophie på Jægers
borg. Om udflugter herfra til andre nordsjællandske egne for
tæller dronningen i sin dagbog.
Den fungerende slotsfoged tog sig friere og friere hænder,
efterhånden som kongens besøg blev mindre hyppige. Han holdt
løsslupne gilder for mere eller mindre tilfældige venner, og han
drev det endda til at pantsætte noget af det kongelige sølvtøj,
hvad han dog opnåede kongens tilgivelse for.
Slottets tilstand var henimod 1730 så ringe, at man ligefrem
måtte befrygte dets sammenstyrtning. Hertil bidrog ikke blot
den dårlige fundamentering, men også den omstændighed, at der
i husets indre ikke fandtes bærende skillerum, således at tagvær
ket alene hvilede på ydermurene. Den medfart, slottet havde
mødt i Svenskekrigen, havde også gjort sit, og på en solid
vedligeholdelse havde det ikke mindst af økonomiske grunde
skortet gennem mange år. Frederik IV havde i 1729 ladet en
ytring falde om, at han ville lade det nedrive, men efter hans
død i 1730 blev det Christian VI, der skulle tage beslutning om
slottets skæbne. Selv om Jægersborg ikke øvede nogen tiltræk
ning på kongen eller på dronning Sophie Magdalene, blev dog
tanken om en nedrivning opgivet. Slottet skulle ombygges.
I 1731 kom dette arbejde i gang. Men også her skulle der
spares, og ved en intens udnyttelse af forhåndenværende tøm
mer og skifer lykkedes at holde omkostningerne inden for det
beskedne beløb af 2000 rigsdaler. Alle de gamle, opløbende re76

næssancegavle forsvandt. Herved lettedes ydermurene for en
ikke ringe belastning, idet alle gavle i den nye tagkonstruktion
var afvalmede. Trappetårnet beholdt sin oprindelige højde og
ragede nu et godt stykke op over tagrygningen. Fra de to fløjkarnapper fjernedes „hemmelighederne”; ellers forblev slottets
grundplan urørt. Efter ombygningen var højden indtil tagren
derne 22 alen.
Den kongelige hofjægermester Carl Christian Gram fik nu
bolig på Jægersborg; Christian VI selv kom der aldrig. En
række af de malede portrætter, som hidtil havde været ophængt
i slottets værelser, blev ført til Frederiksborg, men tilbage blev
dog adskillige, mest portrætter af fyrstelige personer eller bibel
ske og mytologiske motiver. Af disse findes en kort beskrivelse:
„Den gamle Gyldenløve, medens han var ung, med en Fahne
paa den højre Axel.
Kong Jacob af England, paa Træ og itu.
Hertug Ulrik med en Kanon foran sig, et kort Gevær i den
højre og Hatten i den venstre Haand.
Samme med en Fyhr-Mysser foran sig, en Musket i den ven
stre og Hatten i den højre Haand.
Kongen af Polen i halv Corpus, med Kronen staaende paa
et Bord hos sig.
Herkules, som holder en Hjort ved Gevehren.
Marie med Barnet og Josef.
Christianus Qvartus, holder den højre Haand i Siden, og
hans Hjelm staar hos.
St. Paulus, lægger sine Arme på en *Bog og har en Pen i
Haanden.
Dronning Kristina med Krone paa.
Fredericus Tertius imens han var ung, fuld Corpus og en
hvid, blommet, sølvstukken Klædning, holder den højre Haand
i Siden; paa Hatten en hvid og en rød Plomas.
Grev Valdemar imens han var ung, i rød Klædning, har den
venstre Haand i Siden og en Stok i den højre, med et Bord
bag ved sig.
Kongen af Spanien og hans Dronning”.5
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I de 14 år, hofjægermester Gram residerede på Jægersborg,
skete der betydelige forandringer i slottets omgivelser. De
gamle udbygninger, der i nødtørftig udstrækning var blevet
genopført efter krigen, havde ikke nydt en bedre behandling
end slottet, og jagtbetjentene klagede idelig over, at det regnede
ned i deres boliger. I hundestaldene var væggene så brøstfældige, at hundene når som helst kunne bryde ud. Hofjægermeste
ren skildrede i en indberetning husene således, at de er „fær
dige at falde Folk paa Hovedet”. Samtidig med slottets ombyg
ning blev da en reparation af jagthusene taget op til overvejelse,
og i 1731 begyndte overlandbygmester Krieger efter kongelig
befaling at udarbejde tegninger til en ny jægergård. Da imid
lertid rentekammeret — datidens finansministerium — i 1733
skulle tage stilling til projektet, veg man tilbage for de ofre,
det krævede, og nøjedes med at foreslå indretning af et magasin
med stråtag og klinede vægge til opbevaring af det kongelige
jagtudstyr. Det kunne ikke nægtes, at en sådan bygning var
højst tiltrængt. Kongens „jagttøj” — garn og redskaber, som
anvendtes ved jagterne — havde oprindelig været opbevaret i
slottets tagetage, men da dette sted formedelst tagets utæthed
ikke gav tilstrækkeligt ly for de kostbare redskaber, som vur
deredes til 30—40.000 rigsdaler, flyttedes hele udstyret ned i
den store sal. Herfra gjorde det ved slottets ombygning vandrin
gen til den nederste etage, hvor det nu lå og blev ødelagt af
mug.
Da fik hofbygmesteren for København og Nordsjælland, den
kun 27-årige arkitekt og ingeniørofficer Laurids Thurah planen
til gennemsyn, og han kasserede den ganske. I samråd med
hofjægermester Gram udarbejdede Laurids Thurah derpå teg
ninger til en helt ny jægergård, og i 1734 og de nærmest føl
gende år kom dette projekt til udførelse på Jægersborg.
Thurahs jægergård kom ikke til at ligge på de gamle byg
ningers plads, men mellem disse og slottet. Bundforholdene på
dette sted var ikke gode, og der måtte derfor foretages en del
funderingsarbejder, der ikke var medregnet i den oprindelige
bevilling på næsten 40.000 rigsdaler.
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Samtidig med dette arbejde var Eremitagen i Dyrehaven
under opførelse, og det var fra begyndelsen tanken, at hele sta
ben af håndværkere og arbejdere ved begge byggeforetagender
skulle have været indkvarteret i disponible rum i den gamle
jægergård, og hertil skulle bønderne stille både senge og senge
klæder til rådighed. Da bønderne imidlertid erklærede ikke at

Jægergården.

kunne afse de forlangte effekter, blev hele arbejdsstyrken ind
logeret hos kromanden på Jægersborg.
De uforudsete ekstraudgifter bevirkede i forbindelse med
hyppige overflytninger af materialer fra Jægersborg til Eremi
tagen, at da bevillingen i 1738 var opbrugt, var de tre fjerdedele
kommet til udførelse; det sydvestlige kvarter manglede.
Efter planen skulle Thurahs jægergård opføres i fire kvar
terer, der grupperede sig om en firkantet plads, i forlængelse
af slottets og havens symmetriakse gennemskåret af en hoved
allé og i midten tværdelt af en allé vinkelret på denne, således
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at de to alléer krydsede hinanden i en runddel i pladsens midte.
Pladsen indrammedes af jægergårdens bygninger, i nord og syd
boliger for jagtbetjentene og stalde, i øst og vest hundehuse,
der var noget smallere end de øvrige huse. Gårdens fire kvar
terer var hundepladser, hegnede med mure og belagt med kost
bare hollandske fliser, og i midten af hver hundeplads opstil
ledes en fontæne. I kompleksets nordøstligste hjørne lå i en
særlig bygning hundekøkkenet, hvor en hundekok tilberedte dy
renes føde i en stor kobbergryde.
Hvad der herefter var overflødigt af den gamle jægergård,
blev i 1739 nedbrudt, og materialerne bortsolgtes eller forære
des til bønder, hvis huse havde lidt skade i et uvejr kort i for
vejen.
Thurahs jægergård, der i en samtidig skildring betegnes
som „ret kongelig og magnifique”, nåede aldrig at blive fuld
endt efter den oprindelige plan. Da Christian VI i 1741 afskaffcde parforcejagten, skulle hele det pompøse anlæg synes fore
taget til ingen verdens nytte. Hundene blev dels solgt, dels for
æret bort til kongens venner, — således blev nogle af dem sendt
til kong Fredrik I af Sverige. Jagtbetjentene beholdt deres løn
ninger, men skulle ved lejlighed gå over i andre stillinger. Mu
rene om hundepladserne solgtes til nedbrydning; derimod fik de
hollandske fliser lov at blive liggende, da kongen ikke ville skille
sig af med dem. Kun i tre år havde jægergården tjent sit formål.
Frederik V genindførte imidlertid hurtigt efter sin tronbe
stigelse i 1746 parforcejagten, og jægergården kom atter i
anvendelse som forhen. Den fik ydermere det fjerde kvarter
tilføjet og stod dermed i den skikkelse, der i det væsentlige
har bevaret sig til den dag i dag.
Samtidig hermed lod den nye konge foretage en, som det
hed, gennemgribende reparation af slottet fra kælder til tagryg.
Det var endvidere kongens hensigt at lade opføre to nye, 52
alen lange fløje, men denne plan blev ingensinde gennemført. En
del af den vestlige slotsgrav blev opfyldt, og som en understreg
ning af slottets bestemmelse lod Frederik V i 1751, da restau
reringen var tilendebragt, billedhuggeren Carl Frederik Stanley
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udføre en dianastatue, der blev hugget i sandsten og opstillet i
slotshaven.
Kongen og dronningen havde i stueetagen hver sin suite
værelser, kongens med både lakaj gemak, forgemak, konseilgemak, audiensgemak og privatkabinet. På første sal var indrettet
værelser til hof staben og det højere tjenerskab, medens pagerne
var henvist til loftsetagen. Det kunne, når hele hoffet skulle have
plads på Jægersborg, knibe med sengetøjet, hvorfor bønderne
ved slige lejligheder forpligtedes til at stille senge til rådighed
for tjenerskabet, en ydelse, der honoreredes med 2 skilling pr.
seng i døgnet.
Dronning Louise døde allerede i 1751, og det følgende år
ægtede kongen prinsesse Juliane Marie af Braunschweig-Wolfen
büttel, der af et ærligt hjerte bestræbte sig for at være omhyg
gelig om sin gemal, som allerede på dette tidspunkt havde en
stærk tilbøjelighed til vinens glæder. Forfatterinden Charlotte
Dorothea Biehl, der i sine historiske breve beretter adskillige
mere eller mindre apokryfe historier fra Frederik V’s hof, beva
rer således følgende lille træk af livet på Jægersborg for efter
verdenen :
„Da Kongen en Dag var taget paa Jagt i Dyrehaven, og
da Vejret var meget dejligt, troede Dronningen at overrumple
ham paa det behageligste ved at møde ved Rendez-vous’en paa
Eremitagen, men Kongen gav hende temmelig tydeligt at forstaa,
at hendes Komme mere forundrede end fornøjede ham. Des
uagtet gjorde hun det samme nogle Uger efter, men da Jagten
var forbi, og alle tog Vejen til Eremitagen, red Kongen ganske
alene til Jægersborg og lod sende Bud til Dronningen, at man
ikke skulde vente paa ham, men godt kunde gaa til Taffels”.
Men den dag skulle komme, da kong Frederik måtte finde
sig i, at Juliane Marie, hvem han „sjældent taalede nogen halv
Time af 24 om sig”, fik yderligere lejlighed til at vise sin omhu
for ham. Den 18. november 1760 var kongen på Jægersborg til
den sædvanlige ugentlige jagt, og enten havde han, siger jomfru
Biehl, fået for megen frokost eller taget for meget til sig ved
taflet, thi benene var for svage til at bære kroppen, da han rejste
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sig. Desuagtet kunne ingen bønner eller overtalelser bevæge
ham fra hans forsæt om at ride ud, men da han efter ridtet stod
af hesten i slotsgården, „rørte det første Ben neppe Jorden,
førend det var midt over. Forskrækkelsen var overmaade stor,
men enten han var følelsesløs eller saa aldeles betaget Sansen,
at han ikke vidste af noget, gjorde han eet Forsøg endnu paa
at træde paa det søndrede Ben, hvorved han bragte Splinterne
ind i Kødet, og Smerten deraf tvang ham til at udstøde et
Skrig og bragte ham i en stærk Besvimelse”. Man skar støvlen
af benet og søgte at bringe kongen til bevidsthed, men frygten
for umuligheden heraf fik dem til at glemme, at de manglede
alt til en forbinding, og skønt ulykken var sket klokken 5, kom
først henad klokken 10 om aftenen ridende bud til hovedstaden
for at hente hofkirurg Wohlert.
Så snart det blev dag, skyndte dronningen sig til Jægers
borg, og hun var ikke til at formå til atter at forlade slottet,
før hun hunne få kongen med sig.
Da hofkirurgen havde behandlet benet, gav lian håb om, at
kongen efter nogle ugers forløb ville kunne stå op fra sit syge
leje, men da der få dage efter indtrådte en øjensynlig forvær
ring, og det var Wohlert umuligt at påvise årsagen dertil, be
gyndte han at fatte mistanke om, at kongen trods en tilsynela
dende fornuftig diæt nød „hidsige og forbudne Ting”. Forvær
ringen vedblev, og Wohlert nærede frygt for, at benet skulle
blive angrebet af koldbrand. Han havde en formodning om, at
kongens kammerlakaj indsmuglede de forbudne varer, og han
besluttede at holde ham under observation. Da Wohlert en nat
sad ved kongens leje, kom lakajen ind i sygeværelset, og mens
lægen lod, som om han blundede, iagttog han, at kongen og la
kajen gjorde hemmelige tegn til hinanden. Kongen tilrådede nu
Wohlert, at han skulle se at få lidt søvn. Denne rejste sig for
at gå, men vendte kort efter tilbage under påskud af at skulle
tilse bandagen. Da han bøjede sig ned over kongen, kom han
dennes ansigt så nær, at en umiskendelig duft af stærke varer
bekræftede hans mistanke. Det kom nu til et meget alvorligt
opgør mellem kongen og lægen, der ikke skånede sin høje pa82

tient for nogle drøje sandheder. Det endte dog med, at majestæ
ten afgav et uforbeholdent løfte om at holde sig fra stærke
drikke, indtil han var helbredet, og fem uger senere kunne han
forlade sengen. Men takket være kongens stædighed var det
ikke muligt at overtale ham til at benytte krykker, og da han
en dag tabte stokken, faldt han så uheldigt, at det næsten helede
ben på ny blev brækket. Med de nys indvundne erfaringer in
mente underkastede kongen sig nu villigt enhver behandling og
bekvemmede sig ligeledes, da han for anden gang forlod sit
sygeleje, til at bruge krykker. Men ikke før i maj 1761 kunne
kongen drage bort. I dette halve år døjede dronningen et fri
villigt, men sikkert alt andet end behageligt ophold på Jægers
borg. „Rummet var saa knapt”, fortæller Charlotte Dorothea
Biehl, „at hun næsten ingen Betjentere kunde have hos sig, og
hendes Værelser var af slig Beskaffenhed, at de ved indfalden
Slud og Regn satte hende blot for alle Luftens Ubehagelighe
der.” 6
Også kongen var under denne vinter på Jægersborg blevet
klar over, at slottets tilstand trods restaureringen i 1747 var
temmelig forfalden. Kort efter sin afrejse derfra gav han hofbygmester Fortling besked om at tage syn på skaderne, og byg
mesteren redegjorde derpå for alle bygningens mangler, der
var legio. Hans udtalelse mundede ud i den betragtning, at fa
ren for et totalt sammenbrud var overhængende, hvorfor han
tilrådede at lade slottet nedrive i stedet for at yde nye, meget
betydelige ofre på en tvivlsom istandsættelse. I juni 1761 be
sluttede Frederik V, at slottet skulle fjernes, og en måned se
nere var nedrivningsarbejdet i gang. Alt, hvad der i den ene
eller den anden retning havde værdi, blev spredt for alle vinde.
Jægersborg slot var borte. Men den kongelige jagt havde
fremdeles gode muligheder for at leve videre i og omkring
Thurahs jægergård.

14. Gyldenlund.
Som en afløser for Christian IV’s „Rosenborg dyrehave”, der
lå mellem Sølvgade og Trianglen, indrettedes i 1622 „Kongens
83

nye Dyrehave ved Skovshoved”. En del af arealet var allerede i
1616 indtaget til kaninpark, og i 1617 var der opført et vagt
hus til kaninvogteren. Men ved oprettelsen af dyrehaven afskaf fedes kaninholdet; der byggedes yderligere et vogterhus, „Dyrehuset ved Skovshoved”, og over 25 tønder land af oredrevet
foruden et stykke af Ordrup bymark indlemmedes i haven, gen
nem hvilken en bæk fra Ordrup sø havde sit løb.
Her i „Gentofte Dyrehave ved Stranden”, som den også
blev kaldt, sad i Christian IV’s tid forskellige vogtere i dyrehuset. Således nævnes i 1627 Lars Jensen, der tre år senere
afløstes af Hans Skotte fra Lundehuset. Fra 1635 var Vogn Jen
sen dyrehavens vogter, til han døde i 1652, hvorefter Sigvard
Sigvardsen fik pladsen.1
Skovens bevoksning bestod især af eg med en underskov af
hassel. Den skulle senere som Charlottenlund skov blive målet
for mangfoldige københavneres sommerudflugter.
Ved åbent brev af 19. juni 1663 overlod kong Frederik Ill
til kammertjeneren Jacob Petersen „Den lille Dyrehave ved Ib
strup” med tilladelse til at lade et værtshus indrette. Han fik
bevilling til selv at brygge og at udskænke vin og fremmed øl,
og der måtte mellem København og Rungsted ikke oprettes no
gen ny kro, hvorved hans søgning kunne trues. Det skulle være
tilladt alle og enhver i dette værtshus „Bryllup, Barsel eller
anden Samqvem og Convent at lade anrette”. Til underholdning
for gæsterne måtte „allehaande Leg og Spil til Tidsfordriv,
saasom Pirkentafel, Klodsbane, Paillemaille og andet deslige”
indrettes. Endelig fik Jacob Petersen eneret på at udleje hyre
karosser „saavelsom Spiljagter, Baade og allehaande Slags smaa
Fartøj til at spadsere med paa Vandet, med alt andet, som hos
et Værts- og Lysthus tilhøre kan”.
Der skulle årlig udvises ham 70 favne ved fra skovene i
Københavns amt, men han måtte ikke selv hugge eller jage i
skoven, hvorimod det var ham tilladt at fiske i stranden un
der værtshuset og dets „fortog”. Tillige måtte han græsse sit
kvæg og sine heste i de nærmeste fælleder og på engene ved
Ibstrup, når høet var høstet, og kongen ikke selv behøvede græs84

ningen. De bønder, som hidtil havde vedligeholdt dyrehaven
med grøfter og gærder, skulle fremdeles gøre det, og pladsen
var fritaget for kontributioner, indkvartering og andet pålæg.
Kongen betingede sig udtrykkelig forkøbsret til de bygninger,
der måtte blive rejst på stedet og endvidere tilbagekøbsret til
hele arealet. Endelig skulle det være Jacob Petersen tilladt at
antage en kompagnon.2
Jacob Petersens løbebane var noget ud over det sædvanlige.
Oprindelig bondesøn fra den sydvestlige del af Sønderjylland
havde han som kammertjener for den unge Frederik Ahlefeldt,
den senere storkansler, ledsaget denne på en studierejse til en
række udenlandske universiteter. Efter den 8 år lange færd blev
Jacob Petersen ansat ved hoffet i København og på Frederik
Ahlefeldts udtrykkelige anbefaling gjort til kammertjener hos
dronning Sophie Amalie, og da han forstod den kunst at skaffe
hoffet penge, kom han snart i stor yndest inden for kongehuset,
som endog benyttede ham til diplomatiske sendelser. Selv om
hans stilling .ved dronningens hof gav anledning til sladder,
formåede hans misundere ikke at svække den kongegunst, han
nød, idet Frederik Ahlefeldt af al magt støttede ham. Imidlertid
blev Ahlefeldt sendt til hertugdømmerne som statholder, og
unddraget denne mands hjælp måtte Jacob Petersen snart over
lade valpladsen til sine avindsmænd, hvorefter lian forlod lan
det. Han fandt først et tilflugtssted hos dronningens broder, her
tugen af Lüneburg, der sendte ham som gesandt til Nederlan
dene. Her indgik han ægteskab med en hollandsk dame, erhver
vede store jordegodser og ophøjedes til baron. Ved Ahlefeldts
mellemkomst rehabiliteredes han i Danmark efter Christian
V’s regeringstiltrædelse, men da var den lille dyrehave for
længst på andre hænder.3
I det kongelige overdragelsesbrev til Jacob Petersen er der
redegjort for skovens udstrækning: i øst 1178 alen, i vest 750
alen, i syd 1252 alen og i nord 1490 alen. Den har således haft
form af en uregelmæssig firkant med den største udstrækning
i øst-vest. I 1664 forøgedes dens areal ved overenskomst mellem
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ejerne og Gentofte og Ordrup bønder med jord af disse byers
marker.
Som medejer havde Jacob Petersen optaget generalmajor
Henrik Ruse. Et traktørsted blev opført ved Dyrehuset ude ved
stranden, og som bestyrer ansattes Johan Sørensen Kok, der
senere overtog stedet i forpagtning og blev der til 1682.4
Inden Jacob Petersens bortrejse skal de to interessenter efter
traditionen have haft lejlighed til at modtage de kongelige her
skaber på det nyoprettede traktørsted. Ruse, der havde en mæng
de hverv at varetage, var hyppigt fraværende på lange rejser.
Han afhændede da ved skøde af 1. maj 1671 sin part i besid
delsen til Frederik Ill’s søn Ulrik Frederik Gyldenløve, og 28.
juli samme år erhvervede Gyldenløve også Jacob Petersens part.
Kontrakten med bymændene fornyedes, og Gyldenløve forbedre
de bygningerne og indrettede fiskedamme i skoven. Den 29.
marts 1672 udstedte Christian V kongelig konfirmation på Gyl
denløves ejendomsret med bekræftelse af alle de privilegier,
som af Frederik III var henlagt dertil, og i betragtning af de
omkostninger, der var ofret på vedligeholdelse og forbedringer,
skulle Gyldenløve og hans arvinger nyde dyrehaven til evindelig
ejendom.5 Skoven kom herefter, først i folkemunde, siden og
så officielt, til at bære navnet Gyldenlund; det tyske navn „Freudendahl”, hvormed den tidligere havde været kaldt, slog ikke
igennem.
Ti år senere ønskede kongen selv at overtage den lille dyre
have. Den blev af Gyldenløve afstået i 1682, og det følgende
år fik han som gengæld skøde på Skjoldenæsholm. Skoven var
på dette tidspunkt kendt for sin planterigdom ; i 1684 udsendte
botanikeren Peder Kylling en beskrivelse af dens vækster, der
angives til 404 arter. Den er den første danske lokalflora.
Gyldenløve havde, mens han ejede stedet, ladet et „lysthus”
opføre, men om dettes størrelse eller beliggenhed vides intet;
dog antages det almindeligt, at dets plads har været der, hvor
nu Charlottenlund slot ligger.
I året 1695 havde kronprins Frederik — den senere Frederik
IV — indgået forlovelse med prinsesse Louise af Mecklenburg86

Güstrow. Den 30. november samme år gik den fyrstelige brud i
Warnemünde ombord i den danske eskadre, der skulle bringe
hende til Danmark, og dagen efter gik hun i land på Gylden
lund strand. Det var i sammenligning med dronning Elisabeths
landstigning ved Hvidøre 1515 en meget stilfærdig modtagelse.
Kronprinsen kørte straks efter landingen sin brud til Jægers
borg (se side 73).
I begyndelsen af Frederik IV’s regeringstid blev det skik, at
den 28. august, da både dronning Louise og kongens søster,
prinsesse Sophie Hedvig, havde fødselsdag, fejredes med en
fest på et af de kongelige slotte. I året 1702 blev denne fest
henlagt til Gyldenlund. Herom fortæller månedsbladet „Kjøben
havns Postrytter” for august 1702:
„Samme Højtids-Herlighed bestod udi et meget prægtigt
Traktament, hvormed det højkongelige Herskab samt fremme
de Potentaters Gesandter med Ridderskabet og det ganske kon
gelige Hof blev under Trompeterne og Herpukkernes Lyd opvartet udi de der norden for Lysthuset opførte Telter efter at
den beskikkede Jagt tilforn var fuldbyrdet. Mod Aftenen frem
stilledes adskillige kunstige Lysninger og Illuminationer baade
paa Vandet og paa Landet. Paa Vandet saa man en meget kun
stig Bygning flyde, 140 Fod lang og no Fod høj, udprydet med
henved 6000 Lys og Lamper; derudi fremskinnede H. K. M.
Dronning Lovises og H. K. H. Prinsesse Sophia Hedevig de
res Navne, vel 32 Fod høje, og den over begge Navne Kgl.
Krone af skikkelig Størrelse, derom allehaande hængende Pry
delser og Festons, hvilken Fryde-Lysning og Lys varede ud paa
Natten til Klokken halvgaaen tre. Deriblandt blev mangfoldige
Gange fyret af den der bag liggende Kgl. Jagt og Postillonen,
medens der blev spiset i Gyldenlund.” Også i skoven var der
illumination, og på en interimistisk scene opførtes fransk ko
medie. Om denne fest gik der frasagn over hele landet; ålborgbispen Jens Bircherod vier den således en længere omtale i
sin dagbog.6
Nogle år senere under den store nordiske krig, da Frederik
IV havde gjort fælles sag med Peter den Store i kampen mod
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Karl XII, blev Gyldenlund skuepladsen for en episode, der på
et hængende hår kunne have fået skæbnesvangre følger for Dan
mark, forsøget på at tage den danske kronprins til fange og ud
levere ham til Sverige, som i besiddelse af dette gidsel muligt
ville kunne opnå en tålelig fred i en kritisk situation.
Kronprins Christian havde i 17-års alderen af kongen fået
overladt Gyldenlund. Under ledelse af generalbygmester Ernst
blev der i 1717 udført en gennemgribende istandsættelse af
Gyldenløves „lysthus”, og den følgende sommer kunne kron
prinsen tage sit landsted i besiddelse. På stranden ud for slottet
var i sin tid ved dronning Louises ankomst udført en landgangs
bro. Denne kom til at spille en særlig rolle under krigen. Til
gennemførelse af en dansk-russisk landgang i Skåne var i 1716
en betydelig russisk troppestyrke under kommando af czaren
selv samlet ved København. Dyb gensidig mistro mellem de al
lierede monarker bevirkede imidlertid, at planen blev opgivet,
og med et lettelsens suk kunne kong Frederik se forbundsfællen
indskibe sine styrker fra Gyldenlund bro og sejle bort.
Når kronprinsen i sommeren 1718 fra slottet foretog sine
rideture, lå flere gange en båd med svenske matroser skjult
under broen, og da prinsens følge kun bestod af nogle få led
sagere, var det nær gået galt. Aktionen lededes af den engelske
fribytterkaptajn John Norcross, der var i svensk tjeneste, og
som senere selv afslørede, hvorledes han i sidste øjeblik opgav
sit forehavende, fordi en skare københavnske skovgæster tilfæl
digvis kom forbi. Norcross blev nogen tid efter selv fanget og
anbragt på Bremerholm, hvorfra det snart lykkedes ham at
flygte. Fem år senere havde han den dristighed at opsøge Fre
derik IV og tilbyde ham at tage czar Peter til fange, men kon
gen besvarede hans henvendelse med en landsforvisning. Man
skulle nu tro, at Norcross havde fået nok af Danmark. Men i
1726 dukkede han ufortrødent op og søgte på ny at få kongen i
tale. Han blev arresteret og indsat i Kastellets fængsel, men
gennemførte 7 uger efter en fantastisk flugt, svømmede fra Sjæl
land til Hven og kom herfra over til Skåne. Skæbnen indhentede
ham det følgende år, da han i Hamburg blev genkendt af en
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dansk hverveofficer, der lod ham arrestere og sende til Køben
havn. Atter sad nu Norcross i Kastellet, denne gang som livs
fange. Et nyt flugtforsøg var nær lykkedes, da gav kongen ordre
til, at han skulle anbringes i et stort bur af svære egeplanker.
Her sad han i 16 år og forkortede tiden med at dressere hvide
mus. I 1742 overførtes han på dronning Sophie Magdalenes
forbøn til et almindeligt fængsel, hvor han fik. tilladelse til at

læse og skrive. Efter andre 16 år døde den mærkelige mand i
sit fængsel.
Imidlertid gik somrene på Gyldenlund for kronprinsens hof
med fester og jagter, der ikke indskrænkede sig til „Den lille
Dyrehave alene; fra skovens nordside var anlagt en bekvem
jagtvej til kongens dyrehave ved Jægersborg. Dette blev den
senere Ordrup Jagtvej. På slottet og haven ofrede kronprinsen
betydelige summer. Men umiddelbart efter hans tronbestigelse
som Christian VI gav han afkald på Gyldenlund, idet han ved
gavebrev af 27. oktober 1730 skænkede „den liden Dyrehave”
til sin ugifte søster, prinsesse Charlotte Amalie. Samtidig stil7
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lede kongen iooo rdl. årlig til rådighed til bygningernes vedlige
holdelse.
I de nærmest følgende år lod prinsessen under ledelse af
generalløjtnant H. H. Scheel Gyldenlund slot ombygge fra
grunden. Til brug ved opførelsen benyttedes en del materialer
fra det gamle Københavns slot, som ved samme tid blev ned
revet for at give plads for Christiansborg. Slottet var ikke stort,
42 alen i længden og 21 alen bredt, men af et tiltalende og stil
fuldt ydre, der i det væsentlige, også efter en reparation i 1780erne, stod uforandret, indtil det i 1880 udvidedes og forsynedes
med F. Meldahls spirprydede kuppel, der slet ikke passede ind i
den oprindelige stil, og som man fra forskellig side atter har
ønsket fjernet, uden at det dog endnu er lykkedes.
På et kort i „Den danske Vitruvius” fra ca. 1780 ses slottet
liggende omgivet af haveanlæg; foruden den store have omkring
slottet angives flere mindre anlæg, det ene med et orangeri,
samt 4 fiskedamme ved vejen op til slottet.
Fra gehejmearkivar Jacob Langebek stammer beretningen
om stedets nye navn. Kongen skal på en af slottets vinduesruder
have indridset følgende rim:
Guldenlund muss fort,
Charlottenlund heisst dieser Ort.
Prinsessen lod senere ruden udtage og ophænge indrammet i
et af slottets værelser, og det nye navn viste sig at være leve
dygtigt.
Dette tidsrum, fra 1730 til prinsesse Charlotte Amalies død
i 1782, blev for Charlottenlund en stille epoke. Slottets hersker
inde holdt om vinteren hof i København og benyttede kun i
sommertiden sit landslot; hendes livsførelse var overmåde stil
færdig, væsentlig viet til en godgørenhed, der vandt hende tak
nemmelige venner også i egnen omkring Charlottenlund. Kun
når andre dele af hoffet aflagde besøg hos hende, kom der som
i fordums dage liv og farve omkring slottet i den lille dyre
have. Christian VII’s hof foretog undertiden kaneture til Char
lottenlund; om en af disse ved den altid velunderrettede Char
lotte Dorothea Biehl at berette følgende:
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„En Dag skulde der giøres en tour i Kane og tages Froekost paa Charlottenlund; et Øyeblik førend man gik til Taffels,
fortalte Madame Pless1 det til Dronningen, med det Udtryk,
hvilken af Sultanerne mon der faaer Tørklædet i Morgen, som
vil sige, hvilken af Damerne der skulde kiøre med Kongen.
Desuagtet vidste Kongen det alt, og efter at have foreslaaet
Dronningen det, vendte han sig til Frue Pless med et spodsk
Smil og sagde: Kanekiørslen i sig selv vil blive mig en mindre
Fornøyelse end den, jeg spaaer mig af en Tète à Tète med Dem,
som jeg har udseet til at kiøre med mig. Den dag da hun efter
sin egen Udtolkning bekom Tørklædet, benyttede han sig af
den ham forundte Tète à Tète til at kaste hende i den største
Snee Dynge, og for at være vis paa, at hun ret skulde føle det,
var han saa mal adroit ved at hielpe baade sig og hende op, at
hun til Slutningen paa det indstændigste maatte bede ham om at
lade hende hielpe sig selv, som han da og, efter at han havde
væltet hende saa længe om, at hun rystede baade af Kulde og
Arrighed tillod hende, saa vel som og at lade en Karet hente
til at kiøre hiem i.” 8
Da englænderne i 1807 gjorde landgang ved Skovshoved,
kom deres styrker også til Charlottenlund slot. Herfra bortførte
de foruden et maleri af Hobbema sølvrammerne om tolv store
portrætmalerier af medlemmer af den oldenborgske kongeslægt.
Den øvrige skade på slottets nærmeste omgivelser takseredes til
6000 rdl.9
Gennem en lang årrække i 1800-tallet var Charlottenlund
slot bolig for landgreve Vilhelm af Hessen-Kassel. Landgreven,
der var dansk generalløjtnant, var gift med prinsesse Louise
Charlotte af Danmark, kong Christian VIII’s søster. En datter i
dette ægteskab var den senere dronning Louise, der således har
tilbragt barndom og ungdom på Charlottenlund slot.

15. De ældste landsbyskoler.
Fra Gentofte sogn findes ingen overleveringer om den i Chri
stian Ill’s kirkeordinans af 1537 foreskrevne „degnelæsning”,
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om hvilken ordinansen siger: ,,Saa skal Sognedegnene undervise
det unge Bondefolk udi Børnelærdommen, Katechismen, een
Sinde om Ugen, udi Sted og Stund, som Sognepræsten dem fore
skriver”. Det første vidnesbyrd om en undervisning bringer kir
kebogen i 1654, da den i august meddeler, at skolemesteren
er død af pest. Christian IV havde i recesser af 1615 og 1643
givet udtryk for det ønske, „at det, som somme Steder sker,
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maa paalægges Bønderne udi de store Landsbyer at holde en
Skolemester og et lidet Skolehus, hvor Ungdommen kan under
vises, og de mest formuende give noget dertil, efterdi det er
deres Børns Lyksaligheds Forfremmelses Anliggende”. I 1650
gjorde Frederik III et forsøg i samme retning, idet han befa
lede, at der i de landsbyer, hvor ingen skole hidtil var indrettet,
en sådan skulle anlægges nær ved kirken. Hvilket af disse konge
ord, der har givet impulsen til indretning af en skole i Gen
tofte, vil neppe kunne fastslås.
Gentofte har således allerede i 1600-tallet ejet et skolehus,
om end et meget beskedent; i en indberetning fra regiments92

skriver Thomas Hansen betegnes skolen i 1721 som et 4 fags
hus, og det har sandsynligvis ligget i nærheden af kirken. Det
er imidlertid et spørgsmål, om skolen til stadighed har været i
virksomhed. Magister Frederik Plum, der fra 1682-1728 var
sognepræst i Gentofte, opretholdt således i en årrække en poge
skole i den lille skolebygning. Denne skole skulle være oprettet
af præsten. Om Christian V’s dronning, Charlotte Amalie, der ej
ede Gentoftegård, hedder det, at hun nærede stor interesse for
sine bønders oplysning. Det er imidlertid vanskeligt at antage,
at et samarbejde selv på så neutralt et område som skolens kan
have bestået mellem den reformerte dronning og magister Plum,
der var i den krasseste opposition til andre trosretninger, og
hvem man lægger en så respektløs ytring i munden som denne:
„Jeg lever den dag, at jeg slår pærer ned med dronningens
ben!” 1
Så længe levede pastor Plum i hvert fald, at han så to nye
skoler indrettet i Gentofte sogn. Kong Frederik IV underskrev
på sin 50-års fødselsdag den 11. oktober 1721 den fundats, der
oprettede 240 landsbyskoler på de kongelige ryttergodser. Skolen
i Gentofte blev straks påbegyndt og stod færdig ved årets ududgang. Dens plads var udpeget af sognepræsten og godkendt
af en i samme øjemed nedsat kommission; den blev opført i
byens sydlige udkant ved det sted, hvor den gamle markvej
førte fra bygaden til oredrevet. Arbejdet udførtes af murermester
Laurs Eriksen fra Nivå, som efter at skolen i Gentofte den 21.
januar 1722 var godkendt som mønster, fik overdraget opførel
sen af alle rytterskolerne på Sjælland til en enhedspris af 550
rigsdaler for hver. Skolen i Gentofte var 21 alen lang og 12
alen bred, og loftshøjden var 41/2 alen. Den var bygget af flens
borgs ten i 2-stens mur og med røde flensborgtegl på taget. De
indvendige mure var af ubrændte lersten, og væggene var hvid
tede. Vinduesrammer og ydre dørkarme var udført i eg, medens
tagkonstruktionen og alt indre træværk var af norsk fyr. Der var
i skolen 8 fag vinduer, hvert med 48 blyindfattede ruder. Kar
me og rammer var indvendigt malet røde, udvendig grå ligesom
skodderne, der skulle være lukket for om natten.
93

Rumdelingen var, som det fremgår af tegningen, meget en
kel. I skolestuen og i lærerens lejlighed lå murstensgulve, me
dens gulvet i stald og fåresti var kampesten. Rundt om hele
huset var lagt stenbro.
I skarp modsætning til bygningens ‘solide og smukke ydre
stod skolestuens inventar og undervisningsmidlerne. Borde og
bænke bestod af bræder, fastgjort på pæle, som var nedrammet
i gulvet. Der var til skolen anskaffet ioo ABC’er, ioo katekis
mer, nogle Kingos salmebøger samt en bibel, det var alt.2

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Spisekammer.
Køkken.
Bagerovn.
Sovekammer.
Dagligstue.
Skolestue.
Forstue.
Kostald.
Faaresti.

Over skolens indgangsdør sad en sandstenstavle med Fre
derik IV’s navnetræk, årstallet MDCCXXI og følgende vers,
forfattet af præsten Jørgen Friis i Helsinge:

' fjalotredfinstyue liar, (Sub, bar Du mig opholdet,
2lt Sygdom, Kriig og peft mig intet ondt fyar ooldet;
(Efyi yder ieg min (Laet og breeder ud d i t Xïaun
(Dg bygger Sfoler op de fattige til (Barm.
(Bud, lad i dette Dærcf Din Zïaades ^ylde tiende.
£ad denne min ^undaij beftaa til Derdens €nde,
£ad altiid paa min Stool een findes af min 2I£tt,
Som meener digmin (Bud og disfe Sfoler rcett.
Sandstenstavlen eksisterer fremdeles og findes nu opsat inden
for hovedindgangen til Gentofte skole.
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På kalken over dørene til husets forskellige rum var malet
forskellige indskrifter, der dog kun i et kortere åremål modstod
tidens tand. Over skolestuens dør stod der:

^orføm ey Stolegang t bine Ungboms Dage,
(Eænf paa benb lenedtib, bu fyar enbnu tilbage;
fjau ingen ting faa fier, foin fjerrens fanbe frygt,
Caf bog benb Konge, fom fyar bisfe Stoler bygt
Den anden rytterskole i Gentofte sogn, Hvidøre skole, var
endnu i maj 1723 ikke påbegyndt. Der må dog på dette tids
punkt være holdt skole for børnene fra sognets østlige dele, ef
tersom pastor Plum ved skoleholder Rasmus Thorborgs ansæt
telse i det nævnte år ytrer ønske om, at byggearbejdet snart kan
komme til udførelse, da skolestuen i Skovshoved var „slet be
skaffen”. Da alle rytterskolerne var fuldført i 1725, må Hvidøre
skole være påbegyndt ret snart efter, at præsten havde fremsat
sin udtalelse. Skolen blev opført på en højtliggende grund ved
Hvidøre pynt. Her lå i forvejen 4 gamle huse, og det ene af
disse erhvervedes af kongen, således at skolen kunne bygges på
dets plads. Beliggenheden var overordentlig smuk. Haven var
anlagt i 3 terrasser, og midt på den øvers te rejste sig den gamle
„Kongehøj”, fra hvis top man havde udsigt til København og
den skånske kyst; i klart vejr var det endog muligt i kikkert
at skelne Kärnan i Hälsingborg.3
Det var oprindelig tanken, at børnene ikke blot fra Gentofte,
Vangede og Jægersborg, men også fra Ordrup skulle søge Gen
tofte skole, medens skolen i Hvidøre skulle modtage ungdom
men fra Skovshoved og Tårbæk uden hensyn til, at sidstnævnte
leje hørte til Lyngby sogn. Denne ordning blev dog ret hurtigt
forandret, således at børnene fra Ordrup henvistes til Hvidøre
skole, der lå deres hjem betydelig nærmere end Gentofte. Tids
punktet for omlæggelsen lader sig ikke bestemt påvise, men for
andringen er i hvert fald sket før 1735.
Om arbejdet og kårene i disse gamle skoler findes fra den
første tid ingen optegnelser. Først med 1788 bringer Hvidøre
skoles ældste bevarede protokol — muligvis også den ældste,
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der har eksisteret — en smule lys over skoleforholdene. Hvidøre
skole rummede på dette tidspunkt 124 elever, af hvilke 26 kom
fra Ordrup, 56 fra Skovshoved, 16 fra Hvidøre og dets nærme
ste omgivelser samt 26 fra Tårbæk. Elevernes alder spændte
over intervallet 31/2—18 år.
Med en så broget flok må det have været vanskeligt for læ
reren at nå blot nogenlunde mærkbare resultater. Når så yder
ligere børnenes fremmøde var så ringe, at forsømmelsesprocen
ten lå helt oppe på 80, kan det synes umuligt, at andre end
nogle ganske få af de mest velbegavede kunne have noget ud
bytte af skolegangen. Børnene fra Tårbæk var værst til at for
sømme; når præsten fra Lyngby aflagde skolebesøg i Hvidøre,
fandt han sjældent mere end 5, hyppigst 2—3, og til tider slet
ingen af sine sognebørn i skolen.
Lidt fremgang kunne der dog spores fra år til år. Til belys
ning af tilstanden anføres biskop Balles antegnelser i skolens
protokol ved 2 visitatser i skoleholder Rasmus Hansens em
bedstid i 1790-erne:
„I Aaret 1792, d. 16. Julii, visiterede jeg anden Gang Hvid
øre Skole. En Del Børn havde begyndt på den nye Lærebog,
og kunde giøre Rede derfor med Skikkelig Indsigt. Ellers var
Catechismus lært ikke uden al Eftertanke. Ogsaa læste de flit
tige Børn vel i Bog. Nogle skrev. Gud velsigne fremdeles den
gode Lærers Flid, og give Naade til, at sand christelig Kundskab
maa mere og mere udbredes.”
„I Aaret 1799, d. 3. Junii, visiterede jeg tredie Gang i Hvid
øre Skole. En god Deel Børn svarede med skikkelig Indsigt af
Lærebogen og gjorde vel Rede for Catechismus. Nogle vidste
adskilligt af den bibelske Historie. Ogsaa var Boglæsning god
for nogle, men heri behøves i Almindelighed mere Øvelse.
Mange skrev og regnede. Jeg ønsker den veloplagte Lærer al
Guds Naade og Bistand til stedsevarende Fremgang, paa det at
christelig Oplysning kan vorde mangfoldiggjort.”4
Efter Christian VI’s forordning af 23. januar 1739 skulle
myndighederne gøre indstilling om betimeligheden af nye sko
lers oprettelse. Det hedder herom:
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„23l3 1739- Hr. Mangor, Sognepræst i Gjentofte og Lyngby

Menigheder mødte og gav tilkiende, at det faldt Vangede Børn
besværlig at gaa til Gjentofte Skole om Vinteren, som ongefær
i Tallet var 30, og derfor havde Bymændene der holdt sig for
Børnene en egen Skolemester, som de og allerede haver indrettet
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for ham et lidet Hus, og var det at ønske, at de der hafde en
egen Skolemester.” Meningen må formodentlig være den, at det
var bedre, om de havde en skolemester, som de ikke selv helt
og holdent skulle lønne. En endelig ordning opnåedes dog først
i 1786 på initiativ af provst Høegh i Gentofte. Provsten fore
slog Bernstorff, at der oprettedes en skole i Vangede, og gre
ven ikke alene bifaldt tanken, men lovede at skænke 400 rdl. til
skolens indretning. „Gaardbeboerne i bemelte Vangede skal og
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være villige til at sammenskyde noget til denne Skole, men da
der i Byen kuns er 14 Gaarde, men mangfoldige Huuse, / : hvil
ke fremdeles bør vedblive at sende det deres Gaarder paalagte
til Skolen i Gientofte :/ saa vil dette Sammenskud ikke blive
tilstrækkelig til en Skoleholders Løn og Underholdning, hvorfor
han (d. e. Bernstorff) derfor haver indstillet, om det maatte til
lades at en Tavle hver Søn og Helligdag vexelviis af Skole-
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holderne ombæres i Gientofte Kirke, Skolevæsenet til beste.”5
Rentekammeret gav tilladelsen, men bestemte, at denne tavle
hver gang skulle ombæres sidst. Caspar Marcussen blev derpå
ansat som skoleholder i Vangede med en årlig løn af 100 rdl.
Den utrættelige provst Høegh arbejdede videre. Han anførte
over for kronprins Frederik, at det var en mangel ved Gentofte
sogns skolevæsen, når der ingen skole fandtes i Jægersborg,
hvor antallet af skolepligtige børn lå omkring et par snese.
Kronprinsen lovede at yde en sum til skolens indretning, og
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provsten foreslog nu „Vægterhuset” i Jægersborg omdannet til
skole. Men et foreløbigt overslag, foretaget af hofbygmesteren,
professor Magens, fandt man for dyrt, idet det lød på 637 rdl.
Det blev da overladt til Høegh i fællesskab med den unge lærer
Poul Erslev, hvem provsten havde udset til lærerstillingen i Jæ
gersborg, at finde frem til en passende ordning. Tilfældet kom
dem her til hjælp; en overjæger blev ved denne tid forflyttet
til en ny stilling i Gribskov, og det blev derpå godkendt, at
man inddrog hans hidtidige lejlighed dels til skolestue, dels til
bolig for læreren. Forandringen var billig; der skulle kun flyt
tes et enkelt skillerum. I de seks uger, det varede, inden skolen
kunne være i orden, overlod hofjægermester Sehested bered
villigt 2 af sine værelser til brug for Erslev og hans elever.
Om sin første virksomhed ved Jægersborg skole fortæller
Poul Erslev selv i sine erindringer:
„Jeg sidder nu i et lille Værelse ved Slotsuhret i Jægers
borg og har 30 Elever. Hele Gaarden, som den Tid benævnede
Jægersborg, fik nu travelt med Seminaristen P. Erslev: „Hvad
mener I vel, sagde Nogle, han skriver nogle Prikker paa en
Tavle og kalder dem Noder og derefter vil han lære Børnene
at synge Psalmer og Viser. Ja, hvad som galere er, sagde en An
den, han siger at Løgtemanden er ingen Djævel, men Dunster
i Moserne; at den værste Djævel har Mennesket i sig selv og
mange andre Galenskaber. Han lærer Børnene noget, han kalder
Tact, naar han synger med dem, jeg tænker, at han snart bliver
deres Dandsemester. O, sagde en Tredie, dette er dog ikke saa
galt, som, at han skriver Prikker paa Tavlen og kalder dem
Soel, Maane og Stjerner, skriver runde Stræger omkring dem
og bilder Børnene ind: at saadant løber Alt omkring paa Him
melen. Han har en anden Tro, end vi og vender op og need paa
Alt.” Jeg kan ikke tænke mig større Uvidenhed hos lutterske
Christne end jeg fandt her i Jægersborg og det var den høie
Tid, at en Skole her blev oprettet.” 6
I 1796 døde degnen i Gentofte, Christian Wesberg. Han
havde gennem mange år levet i bitter strid med provst Høeghs
ikke helt smidige forgænger, magister Siverud, og først i sine
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sidste 13 år kunne Wesberg under Høeghs milde og forstående
embedsførelse ånde lidt lettet op. Provsten havde på forhånd
sikret sig kancelliets billigelse af, at degneinstitutionen ved en
kommende vakance blev nedlagt og embedets funktioner for
delt blandt sognets 4 lærere. Det blev derpå ordnet således, at
Erslev spillede orgelet, medens Rasmus Hansen i Hvidøre og
Caspar Marcussen i Vangede i fællesskab forestod kirkesangen.
Gentoftes skoleholder, Peder Langsted, der ikke kunne synge,
overtog klokkeringning, graver tjeneste og mandtal. Degneembe
dets indkomster blev fordelt ligelig mellem de 4 lærere.
For en moderne betragtning må denne tids skoleforhold stå
som uhyre primitive. Og dog havde 1700-tallet med sine fire
skoler i Gentofte sogn bragt en stor landvinding på dette felt.
De store reformer i det følgende århundredes begyndelse skulle
snart føre udviklingen videre.

16. Sommerens folkeliv.
Med Jacob Petersens etablering som traktør i Gyldenlund
i 1663 skabtes i Gentofte sogn den første mulighed for et fol
keligt forlystelsesliv. Det var først og fremmest hovedstadens
indbyggere, der tog del i dette; egnens bønder havde her som
andre steder deres af årstiderne bestemte fester, der ikke var
henlagt til kro eller andet udskænkningssted, og i den voksende
strøm af gæster, der om sommeren stævnede mod Gyldenlund,
har egnens folk neppe været at se. Derimod vejrede de hurtigt
chancerne for ved kaperkørsel på sommerens søn- og helligdage
at erhverve et højst fornødent kontant tilskud til en mager øko
nomi. Det var især kilderejserne, der bragte liv i disse mulig
heder.
Valfart til kilder, hvis vand ansås for at være i besiddelse
af lægedomskraft, var en gammel foreteelse. I mange år var
Vartov kilde stærkt søgt; den lå på hovedstadens grund umiddel
bart syd for grænsen mod Gentofte sogn. Her kunne i „kilde
tiden” blive så livligt, at stadens kommandant udkommanderede
militær til at opretholde ordenen blandt et publikum, hvis ry
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ikke var det allerbedste. Men lidt ind i 1700-tallet tog Vangede
kilde luven fra Vartov. En graver ved Trinitatis kirke i Køben
havn søgte St. Hans nat 1709 helbredelse for sit syn ved dens
vande, som kort i forvejen skal være vældet frem på Vangede
mark, og da mandens syn virkelig bedredes, kom kilden snart i
ry; St. Hans nat og aftenen før Vor Frue dag den 2. juli søgte
folk dertil i tætte skarer. I en blok, som føromtalte graver i

Vangede kilde ca. 1870.

taknemmelighed for sin helbredelse havde ladet opstille ved kil
den, nedlagde gæsterne deres offer. En indberetning, skrevet
1743 af stiftsbefalingsmanden på Sjælland eller amtsforvalteren
i Københavns amt, giver følgende skildring af livet omkring
kilden :
„Den saakaldede Wangede Kilde udi Gientofte Sogn ved
Gientofte Sø beliggende. Samme besøges paa St. Hans Aften af
saa mangfoldige Mennisker til Vogns, til Hest og til Fods, at
udi derved opreiste fattiges Blok samles gemenlig gierne samme
Tid henimod ioo Rdl. og nogle Gange derover, hvilket da har
givet Anledning, at for faa Ar siden af samme Penge ikke alene
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er bleven opbygget et fattiges Hus udi Gientofte, men endog
derudi underholdes aarligen 6 og flere fattige, ligesom denne
Pengesamling kan tilstrække. Aarsagen, hvorfore denne Kilde
saa stærk om bemeldte Aarsens Tid af saa mangfoldige Mennisker besøges, kan nu ikke andet siges at være end en blot Sæd
vane, thi hvad der fortælles om de Miracler, der er sked ved det
at Folk, som have været syge og vanføre, have drukket af dette
Vand og straks bleve restituerede, er uden Tvivl fra de catolske
Tider og uden Grund. Ikke desmindre hæfter dog denne Over
tro endnu hos mange, og er det derfore intet rart1 at se syge
Folk komme derhen, som enten to sig med Vandet eller drikke
deraf og dernæst med en Slags særdeles Ærbødighed nærme
sig Blokken og derudi nedlægger deres Gave, som bestaar udi
ulige Tal af Penge, og naar Blokken aabnes, findes adskillige
saadanne Paquetter, hvorudi ere indviklede udi nogle 3 Enesteskillinger, udi nogle 3 15 Skillingstykker og saa fremdeles.
Naar saadant er sked, tage de af Vandet med sig udi en Flaske
og begive sig strax derpå på Hiemreisen, de fleste af saadanne
syge, som ere kiørende, med Ansigtet tildækket, at de ikke kan
se nogen. De øvrige Mennisker kommer der, som forommeldt
er, af Sædvane og for at divertere sig i det grønne, og kan man
og sige, at de ey heller ved saadan Divertissement forglemme
de fattige. — Paa Mariæ Besøgelsesdag frequenteres ogsaa
denne Kilde, dog ikke saa stærk som St. Hans Aften og Dag.”2
Lægen Joh. Chr. Lange, der havde foretaget undersøgelser
af vandet i en mængde kilder, giver i 1756 en beskrivelse af
Vangede kilde. Den ligger, siger han, i en tørvemose mellem
Gentofte sø og landsbyen Vangede og er hegnet med en karm
af bræder, i hvilken findes et hul, hvorigennem vandet rinder
ud og ad en grøft løber til Gentofte sø. Kildevældet er omgivet
af mos, der af vandet er farvet gult som safran; også bredden af
grøften og jorden omkring kilden er ganske gul. Ved en ana
lyse havde han konstateret, at kildens vand havde et indhold af
gulagtigt glaubersalt.3
Der var ingen mulighed for at fremskaffe militær håndfast'
hed til dæmpning af lidenskaberne ved Vangede kilde, og politi
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eksisterede ikke. Kloge af skade skiftedes da Vangede bønder
til at holde vagt i terrænet i kildetiden for at undgå en nedtrampning af græsset på engene omkring kilden.
Som det var gået med Vartov kilde gik det også med Van
gede; en skønne dag dukkede der en konkurrent op, som tog
søgningen. Men selv om Vangede kilde mod slutningen af 1700tallet var sat i skyggen af Kirsten Piils kilde i Dyrehaven, var
den dog endnu helt ind i Christian VIIFs tid besøgt St. Hans
aften, ikke af lidende skarer, der søgte helbredelse, men af
ungdommelige kildegæster, der morede sig med at synge og
snakke, og som hos en „kildemor” lod sig beværte med pande
kager og røde snapse.4
For bønderne betød henlæggelsen af kildetidens liv og larm
til Dyrehaven en øget kørselsindtægt. Til dette kildemarked
slog nemlig to eller tre dage om året ikke til ; sæsonen udvidedes
lidt efter lidt til lige stor glæde for publikum, gøglere og kø
rende bønder.

17. BernstorffSydøst for Jægersborg strakte sig i 1600-tallet op mod
Gentofte en langagtig skovstrækning, der kaldtes Brødskoven.
Den voksede på gammelt, opbrudt oredrev (brød d. e. brud),
og dens væsentligste træbestand var bøg.1 Kort efter at dron
ning Sophie Amalie i 1650 var blevet ejerinde af Ibstrup, fik
hun som dyrehave udlagt Brødskoven, der herefter også be
nævnedes „Dronningens Dyrehave ved Gentofte”.2 Sandsynlig
vis er denne skov som alle egnens øvrige skove blevet stærkt
forhugget i svenskekrigenes tid.
Da Christian V havde gjort Boveskov til sin dyrehave og
Jægersborg til sit hovedjagtsæde, lod han i i860 Brødskoven
indrette til fasanhave, og den hegnedes med enebærris, der hid
førtes fra Frederiksborg amt. Fasaneriet bestod af 4 afdelinger
med 2 store og 22 små fasanhuse. Fasanmesteren Johan Gusbrecht boede i Fasangården på bakken i skovens sydlige ud
kant på det sted, hvor nu Bernstorff avlsgård ligger. Selve går103

den var ret uanselig, en enetages bindingsværksbygning, dog
med 6 fag i 2 etager, men beliggenheden var tiltrækkende, og
københavnerne fandt snart vej dertil, hvilket medførte, at fasan
mesteren ved siden af sin lovlige håndtering drev et illegalt
krohold. Dette kunne dog ikke i længden gå upåtalt hen, og
han søgte da bevilling til at drive gæstgiveri. Fra januar 1721
var den tidligere smugkro legaliseret traktørsted.
Fasaneriet sang imidlertid allerede ved denne tid på sit sid
ste vers. Om det nogensinde havde været nogen succes, er vist
meget tvivlsomt. Fra nytår 1724 blev det nedlagt, da rovfuglene,
som det hed sig, ikke kunne lade fasanerne i fred.3 Skoven
skulle herefter afgive græsning for kongens heste; alle til fasa
neriet knyttede indretninger fjernedes, medens derimod gården
ombyggedes, idet det var meningen, at gæstgiveriet skulle bi
beholdes. Men mere end godt ti år varede tilværelsen for dette
traktørsted ikke. Efter Christian VI’s udtrykkelige bestemmelse
nedlagdes det i 1734. På dette tidspunkt havde allerede tre for
pagtere uden held forsøgt sig; den første af disse, Lauritz Solgaard, der havde overtaget stedet for en 6-årig periode mod en
årlig afgift på 207 rdl., måtte fratræde i utide, til trods for, at
han assisteredes af egnens skrappeste krokone. Han overtog
siden Jægersborg kro, hvor fru Kirstine med stor dygtighed
svang sin kommandostav i mere end 20 år.4
Længe skulle Fasangården imidlertid ikke stå ledig. Få må
neder efter traktørstedets nedlæggelse overlod kongen gården
og fasanhaven afgiftsfrit til stiftamtmanden over Sjællands stift,
Johan Ludvig Holstein; dog forbeholdt kongen sig fremdeles
græsningsretten i skoven. Holstein var på dette tidspunkt 40 år
og havde nylig ægtet Hedevig Vind, men han kom ikke til som
nygift at drage ind på Fasangården, idet en nødvendig restau
rering af bygningerne, som blev foretaget af Thurah, varede
næsten halvandet år, og ikke før i maj 1736 kunne Holstein
tage sit nyerhvervede landsted i besiddelse. Gården var nu tre
fløjet; hovedbygningen var udelukkende indrettet til herskabets
brug, medens der i sidefløjene var værelser for tjenerskabet
samt stalde og vognporte.
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I 1737 blev Fasanhaven atter gjort til en underafdeling af
Jægersborg dyrehave. Fra Württemberg var indforskrevet nogle
eksemplarer af dette lands hvide kronvildt, og da man fandt det
forbundet med for stor ulejlighed at indrette et særligt indelukke
i dyrehaven for denne bestand, blev de indførte dyr anbragt i
Fasanhaven, hvor et overvintringshus-opførtes. Den følgende som
mer udvidedes Fasanhaven mod øst med et areal af Jægersborg
hovmarker, idet skoven ikke rummede nogen lysning, hvor dy
rene kunne græsse. Da en af de hvide hjorte efterhånden viste
sig angrebslysten og uregerlig, blev der lavet et særligt inde
lukke til den.5
Holstein havde i 1740 købt Ledreborg og var i årene der
efter ivrigt optaget af denne besiddelse. Det har derfor neppe
faldet ham svært at give afkald på Fasangården, da der fra an
den side ytredes ønske om at overtage den. Den mand, som
havde kastet sine øjne på denne idylliske plet, var Johan Hart
vig Ernst Bernstorff, en hannoveransk adelsmand, der 1732 i en
alder af kun 20 år var gået i dansk stats tjeneste, og som senere
havde været gesandt i forskellige hovedstæder, senest i Paris
i årene 1744—50. I 1751 blev han Danmarks udenrigsminister.
Medens han i sommeren 1752 boede på landet ved Holte, så
han sig om efter et passende sted til indretning af en fast som
merbolig, og det var under denne søgen, han følte sig tiltalt af
Fasangården og dens omgivelser. Efter at han var kommet over
ens med Holstein, ansøgte han samme efterår gennem rentekam
meret kongen om at måtte få gården overdraget, og Frede
rik V gav med glæde sin tilladelse. Den 7. november 1752
skænkede kongen ham Fasangården med Fasanhaven og et
stykke af Jægersborg hovmark, og den følgende sommer tog
den nye ejer ophold på landstedet, som han fra første færd gav
navnet Bernstorff. Om noget nyt byggeforetagende var der fore
løbig ikke tale; Bernstorff var på dette tidspunkt tilstrækkelig
engageret med opførelsen af et palæ i København, og på sin
nye besiddelse indskrænkede han sig derfor til anlæg af en be
tydelig frugt- og blomsterhave som supplement til den have,
Holstein i sin tid havde ladet udføre. Da det imidlertid fra
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kongens side ikke manglede på opfordringer til at erstatte den
gamle gård med et nyt landsted, og da kongen samtidig stillede
en fordelagtig udvidelse af ejendommens tilliggende i udsigt,
besluttede Bernstorff sig til at følge den kongelige tilskyndelse.
Som arkitekt engagerede han franskmanden Nicolas-Henri Jar
din, der 1754 var indkaldt til Danmark for at fortsætte arbejdet
på Frederikskirken efter Eigtveds død.
I stedet for at lade de gamle bygninger nedrive og opføre et

Fasangården.

(Dørstykke på Bernstorff).

nyt hus på samme sted valgte Bernstorff som byggegrund bak
ken lidt længere mod nordøst tæt ved Jægersborg allé. Der var
fra dette sted en henrivende udsigt, mod syd helt til Kalvebod
strand, til København og reden, mod øst til Charlottenlund
skov og Øresund, og mod nord til Ordrup krat, Jægersborg
dyrehave og Ermelunden.
Jordarbejderne påbegyndtes i august 1759, og ved pinsetid
det følgende år blev grundstenen nedlagt af grevinde Bernstorff.
Fra dette øjeblik skulle der dog gå mere end to år, før bygnin
gen var under tag, og ikke før i maj 1765 kunne ægteparret
Bernstorff flytte ind, selv om arbejdet med det ydre endnu ikke
var helt tilendebragt; de store stentrapper af bornholmsk granit
på slottets sidefaçader anbragtes således først i 1767, og så sent
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som i sommeren 1768 arbejdedes der med regulering af pladsen
foran palæet.6
I det yppige, grønne landskab præsenterede Bernstorffs nye
sommerslot sig prægtigt med hvidgule mure og blåsort tag, en
sidste repræsentant for barokken i Danmark. Slottets ejendom
meligste rum var den ovale havesal i stueetagens midte mod
sydøst. Over slottets indre døre var indsat malerier; i værelset
syd for havesalen fandt man billeder af den gamle Fasangård, i

Bernstorff slot.

(Dørstykke på Bernstorff).

det tilsvarende værelse på modsat side viste dørstykkerne det
nye slot, og over andre af slottets døre var der malerier af for
skellige nordsjællandske lystslotte. Over indgangsdøren står end
nu den latinske indskrift: HONESTO INTER LABORES OTIO
SACRUM: Viet til ærlig hvile mellem arbejdets timer.
Ved udformningen af haveanlægget deltog med stor interesse
ministerens brodersøn Andreas Peter Bernstorff og måske frem
for nogen sekretæren i det tyske kancelli Joachim Wasserschlebe, en passioneret blomsterelsker, der side om side med begge
Bernstorfferne udfoldede den største iver for fra fremmede lande
at hente sjældne og smukke vækster til haven på Bernstorff.
Men selv om blomsterhaven var så yppig, at endogså fremmede
på lang afstand kunne lokalisere den på blomsterduften, blev
frugt- og køkkenhaven ikke på nogen måde forsømt. Melon, ar107

tiskok og asparges var, ligesom fersken og aprikos, på den tid
ukendte i danske haver. Alt dette indførtes nu til haven på
Bernstorff, der efter få års forløb hævdede sig blandt de bedste
i Europa. Den frembragte en overflod af fin og sjælden frugt,
som man kunne finde ikke blot på Bernstorffs eget bord, men
som gennem hele sæsonen blev sendt som gaver til kongehuset
og til vennerne i omegnen. For de fortræffelige dyrkningsresul
tater kunne Bernstorff først og fremmest takke sin gartner, Chri
stian Dörschell, der med stor omhu plejede haven, og som især
på druekulturens område nåede det mesterlige.
Wasserschlebe skildrede haven på Bernstorff som „den smuk
keste, nyeste, mest velholdte og mest vidtstrakte, nogen Privat
mand nogensinde havde dyrket”. For dansk havekultur blev
den et forbillede; herfra fandt væksterne vej til de kongelige og
og højadelige familiers haver og derfra videre til erhvervsgartnerietj ikke blot fra Danmark, men fra nordtyske godser strøm
mede gartnerlærlinge til Bernstorff for at blive uddannet hos me
steren Dörschell.7
Den udvidelse af Bernstorffs jorder, hvorom kongen havde
givet løfte, fandt sted i flere tempi. Sagen lod sig ikke umid
delbart ordne med blot et kongeord og et pennestrøg, idet Bemstorff måtte forhandle med rentekammeret, der jævnlig stillede
betingelser, som han ikke kunne modtage. Den 13. juli 1761 fik
Bernstorff for sig og sine efterfølgere som ejere af Bernstorff
skøde på nogle arealer, anslået til 431/2 læs hø, mellem Jægers
borg og Ordrup krat, samt på en del af Jægersborg hovmark,
beregnet til 10 læs hø. Den forøgelse af jorderne, som gjorde
Bernstorff til et gods, fulgte endelig i 1764. Det drejede sig
her om de dele af hovmarkerne, der lå sydøst for parken. Høafgrøden af dette areal, der var takseret til 482 læs, havde hid
til tilhørt Den Kongelige Livgarde til Hest, men denne var ved
en hærreduktion i 1763 indskrænket til 2 eskadroner og kunne
derfor afse fodermængden fra Jægersborg. Den 2. juli 1764 fik
Bernstorff som arvefæste af kongen overdraget de nævnte jor
der med det dertil hørende hoveri af Gentofte, Vangede og Or
drup bønder.8
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Johan Hartvig Ernst Bernstorff havde den 27. december
1751 ægtet den 20 år yngre Charitas Emilie von Buchwald, dat
ter af Friedrich von Buchwald til Trøjborg i Sønderjylland og
Borstel i Holsten. Det var et afgjort fornuftparti; Charitas von
Buchwald skildres som „ikke meget køn”, men heller ikke „un
angenehm”, og hun bragte Bernstorff en betydelig medgift.
Ægteskabet blev barnløst, og Bernstorffs brodersøn, Andreas
Peter Bernstorff, der i 1758 var kommet til Danmark og hur
tigt blevet knyttet til statsadministrationen, betragtedes som

Grev J. H. E. Bernstorff.

Grevinde Charitas Emilia Bernstorff.

hans arving, selv om forholdet mellem den yngre Bernstorff og
farbroderens hustru var meget køligt.
A. P. Bernstorff ægtede den 3. december 1762 Henriette
Frederikke Stolberg, datter af greve Christian Günther Stolberg,
som var overhofmester hos enkedronning Sophie Magdalene.
Den første sommer efter brylluppet lejede det unge par sig ind
hos pastor Siverud i Gentofte; det følgende år, da Bernstorff
slot stod færdigt, var det ligetil, at de drog ind der sammen
med de ældre Bernstorffs.
Til denne kreds knyttedes endnu et fast medlem, den tidli
gere nævnte kancellisekretær Joachim Wasserschlebe. Denne
havde allerede i Bernstorffs parisertid været hans nære med109

arbejder; ved siden af sine officielle pligter varetog han uformelt
stillingen som privatsekretær, gjorde forslag til supplering af
Bernstorffs store bogsamling eller til indkøb af møbler og kunst
værker. Wasserschlebe var en så ypperlig kunstkender, at han
1754 blev æresmedlem af kunstakademiet i København, og han
ejede privat en kobberstiksamling, der omfattede omkring 30.000
blade. Han var manden med de tusinde forbindelser; da Bemstorff forlod Paris, blev Wasserschlebe endnu i nogen tid til
bage i den franske hovedstad, forestod afviklingen af Bern
storffs husholdning, ledede indpakning og afsendelse af indboet,
sluttede akkord med Bernstorffs parykmager og traf aftale med
bogbinderen La Ferté om fortsat vedligeholdelse af det Bern
storff ske bibliotek. Også for A. P. Bernstorff gjorde han sig
senere nyttig og stod ham bi med råd og dåd ved hans indkøb
af møbler, da Bernstorff i 1762 skulle sætte bo. Snart benyttede
også andre familier inden for den Bernstorffske bekendtskabs
kreds sig af Wasserschlebes forbindelser til fremskaffelse ikke
blot af bøger og kunstgenstande, men også af vine. Det var efter
Wasserschlebes tilskyndelse, man havde draget Jardin til Kø
benhavn, og da Frederik V’s rytterstatue skulle udføres, var det
ham, der knyttede forbindelsen mellem Danmark og Saly.
Wasserschlebe vår ungkarl; formelt holdt han eget tjener
skab, men boede om vinteren i Bernstorffs palæ i Bredgade
og fulgte ganske selvfølgeligt med, når familien om sommeren
drog ud til Bernstorff. Selv om han nok formelt havde egen hus
holdning, spiste han som oftest ved Bernstorffs bord og betrag
tedes i det hele som et medlem af familien. En af hans passio
ner var kikkerter, og fra Bernstorffs vinduer kunne han somme
ren igennem følge ind- og udfart af skibene fra Asiatisk Kom
pagni, i hvilket han var aktionær.9
Både fra hovedstaden og fra omegnen strømmede gæsterne i
sommersæsonen til hjemmet på Bernstorff. Frederik V, der alle
rede, medens Bernstorff boede på Fasangården, jævnlig havde
lagt vejen fra Jægersborg der forbi, gæstede i 1765, få måne
der efter Bernstorffs indflytning, sin udenrigsminister på hans
nye landslot. Fra Frydenlund kom kronprins Christian, fra
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Charlottenlund prinsesse Charlotte Amalie og fra Hørsholm
enkedronning Sophie Magdalene; også den unge dronning Ca
roline Mathilde var i sin første sommer i Danmark blandt gæ
sterne på Bernstorff, Dertil kom hele familiens private omgangs
kreds: overjægermester Carl Christian Gram på det nære Jæ
gersborg, familien Stolberg fra Hørsholm, hofpræsten Johan
Andreas Cramer, der boede på Sandholm ved Sjælsø, og ejerinden af Kokkedal, overhofmesterinde Louise von Piessen.

Joachim Wasserschlebe.

Mest af alle bidrog en kreds af personligheder, der tilhørte
tysk åndsliv, til at præge livet på Bernstorff, i første række
blandt dem digteren Klopstock. I årene 1765—70 var han hver
sommer gæst på slottet, inden for hvis mure adskillige af digte
rens mest kendte arbejder er blevet til. Under opholdet herude
videreførte han sin „Messiade”, i 1766 skrev han sine oder
„Rotschilds Gräber” og „Die Sommernacht”, medens dramaet
„Die Hermannschlacht” så lyset i sommeren 1767. Hans unge
hustru Meta Moller blev en nær veninde af grevinde Charitas.
Også digteren Heinrich Wilhelm von Gerstenberg, der almin
deligvis opholdt sig i Lyngby, var en hyppig gæst på Bernstorff,
især i selskab med Klopstock, ligeledes legationsråden Helferich
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Peter Sturtz, fra hvis hånd en skildring af livet på Bernstorff
er bevaret. Om stedets ejer siger han: „I dette Fredens Bo følte
Bernstorff sig lykkelig.”10
Omgangssproget i den Bernstorffske kreds var som regel
tysk. Bernstorff selv mestrede ikke det danske sprog, og da de
allerfleste af hans omgangsfæller var af tysk oprindelse, faldt
det af sig selv, at de benyttede deres modersmål.
Kun i 5 år forundtes det den ældre Bernstorff at glæde sig

Grev A. P. Bernstorff.

Grevinde Henriette Frederikke Bernstorff.

ved sommeren på Bernstorff slot. Da han efter Struensees magt
overtagelse afskedigedes fra sit embede den 15. september 1770,
forlod han Danmark, som han aldrig mere genså. Fra sit gods
i Holsten fulgte han begivenhedernes udvikling og oplevede
Struensees fald i januar 1772, en måned før han selv døde.
Medens Wasserschlebe blev tilbage og således kunne føre
tilsyn med de Bernstorffske ejendomme, fulgte Andreas Peter
Bernstorff sin farbroder, da denne drog bort fra landet. Efter
Struensees fald vendte han tilbage og overtog i 1773 farbro
derens gamle embede som udenrigsminister, en stilling, han
med afbrydelse af den Høegh-Guldbergske periode 1780—84
112

beklædte til sin død i 1797. Det var nu ham, der sad som herre
på Bernstorff slot.
Selv om sommeropholdene herude i A. P. Bernstorffs tid
var af kortere varighed end tidligere, levede stedets gæstfri
traditioner uforandret; dog var mange af de kendte ansigter
borte, og nye var kommet til. Wasserschlebe var der fremdeles,
indtil han i 1778 flyttede til Flensborg. Med grev Schimmel
manns på Sølyst var familien på Bernstorff nære omgangsven
ner, og de deltog oprigtigt i sorgen over Emilie Schimmel
manns tidlige død i 1780. På „Jomfrubakken” i parkens sydlige
udkant rejstes til „Erindring om Emilie 1780” en mindeurne,
der efter at være hærget af tidens tand erstattedes med en kopi,
opstillet af dronning Louise i 1898.
Den unge Friederike Münter, senere gift Brun, færdedes
sammen med børneskaren på Bernstorff „omkring i himmelsk
Fryd paa de blomstrende Enge i de duftende Lunde lig Bier og
Sommerfugle”. I sin panegyriske stil tegner hun billedet af
ægteparret Bernstorff: „Aldrig har en Bolig syntes mig at have
svaret mere til Beboernes Characteer: Hvile efter Gierningen,
og under Virksomheden stadigt Overblik over dennes Gienstan
de! Endnu seer jeg ofte i Aanden den Forklaredes ædle Skik
kelse, indgydende Ærefrygt og Kjærlighed, en af sin Tids største
og elskværdigste Mænd, vandre derude i Skyggen af de Træer,
som den store Onkel plantede, og Klopstock og Cramer saae
blomstre op! Ved hans Side den elskede Hustru, Moder til en
Børneskare som denne.”11
Grevinde Henriette Bernstorff døde den 4. august 1782, og
året efter ægtede A. P. Bernstorff hendes yngre søster, Augusta
Louise, der overlevede ham i 38 år.
En mærkelig mand var i 1791 efter ministerens særlige ind
bydelse gæst på Bernstorff i 14 dage. Det var den schweiziske
filosof og mystiker Johan Caspar Lavater, der, selv dyrkende
forsøg på at få forbindelse med åndeverdenen, skulle prøve visse
mystiske lysfænomener, som en lille kreds med landgreve Carl
af Hessen i spidsen mente at have iagttaget. I modsætning til
Friederike Münter finder Lavater noget stift over A. P. Bern113

storff, som, når han kom fra statsrådet, forblev i hele sin pynt
med stjerner og bånd, selv om ingen var til stede, lige til kl. i
om natten.12
?..
Interessen for have og park vedblev at leve på Bernstorff.
De høje lindealléer, som endnu præger slottets nærmeste omgi
velser, er plantet i Bernstorffernes tid. Også det gamle, enetages
tehus med rosenhave i fransk stil, som ligger mellem slottet og

Tepavillonen.

avlsgården, stammer fra slutningen af 1700-tallet. Helt forsvun
det er nu det arboret, det første i Danmark, som inden for par
kens rammer var anlagt omkring 1770.13
Efter A. P. Bernstorffs død tilfaldt slot og gods hans yngste
søn, den sekstenårige grev Magnus. Men allerede året efter
købte hans to ældre brødre, Christian Günther, der var blevet
udenrigsminister efter faderen, og Joakim, der var direktør i
udenrigsministeriet, slottet med ca. 100 tdr. land have og park,
medens resten af godset blev i grev Magnus’ besiddelse. Af sel
skabeligheden på Bernstorff i grev Christian Günthers tid teg114

nes et billede i et brev, som forfatteren August Hennings, der
på dette tidspunkt var amtmand i Plöen, har sendt til sin hu
stru. Blandt gæsterne i en dinér, hvori Hennings deltog i 1802,
var Livgardens kommandør, prins Friedrich Wilhelm Philip af
Württemberg-Stuttgart, gesandterne for Frankrig, Spanien og
den bataviske republik og stiftamtmand Fr. Hauch. Hennings
skriver: ,,Selskabet var noget koldt'og stift, om end man lo højt
ved bordet, og uagtet ingen Vært kan være elskværdigere end
Bernstorff. Ved hans Bord og i hans Hus hersker den yderste
Elegance.” 14
Da begge brødrene Bernstorff i 1810 forlod Danmark, be
sluttede de at afhænde Bernstorff slot, der i den følgende tid
hyppigt skiftede ejer.
Assessor i Hof- og Stadsretten Ole Christian Borch fik
skøde på Bernstorff i august 1812, men afhændede, inden et år
var gået, ejendommen til Frederik Julius Kaas, som boede på
slottet i nogle år. 1817 overdrog han det til plantageejeren Chri
stopher Mac Evoy.
Jordegodset, der efter grev Magnus’ død i 1836 var gået i
arv til hans søn Egmont Bernstorff, blev ved auktion den 4.
april 1839 tilslået krigsassessor Peter Hilarius Ferdinand Kalko
for 50.100 rdl. Omtrent samtidig var Mac Evoy død, og Bern
storff slot, der i hans ejertid havde været dårligt vedligeholdt
og nu gjorde et ret forfaldent indtryk, blev af hans bo udbudt
til salg ved auktion, men hverken ved denne eller ved tre føl
gende faldt der akceptable bud. Endelig lykkedes det ved den
femte auktion den 23. maj 1839 at opnå prisen 26.000 rdl. Kø
beren var krigsassessor Kalko, og Bernstorff slot og gods var
således atter på samme hånd.
Dersom nogen havde tænkt sig, at den historiske ejendom
dermed var sikret en tryg tilværelse i lang fremtid, lod skuffel
sen ikke vente længe på sig. En bekendtgørelse om, at slottet
skulle bortauktioneres til nedbrydning, bragte Kalko’s hensigter
tydeligt for dagen, men den offentlige mening reagerede hurtigt
og lod sig med ønskelig tydelighed erkende gennem det felttog,
dagspressen straks satte i gang mod den truende ødelæggelse;
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kun „Københavnsposten” forsvarede Kalko’s synspunkter. Auk
tionen fandt sted den 15. juli 1839, men inden den tid havde
kronprins Christian Frederik ladet ejeren underrette om, at han
var interesseret i at købe enten hele ejendommen eller park og
slot alene. Kalko stillede sig delvis imødekommende; han ville
dog ikke skille sig af med det hele, men tilbød kronprinsen pa
læet med lidt have for en pris af 12.000 rdl. Kalko blev nu til
sagt til en audiens på Sorgenfri, og herefter gik han ind på at
modtage et kontant tilskud på 6.000 rdl. til istandsættelsen mod
at slottet forblev bevaret i 20 år; endvidere indrømmede han
kronprinsen forkøbsret til ejendommen. Den 3. december sam
me år besteg kronprinsen tronen som Christian VIII.
Halvandet år senere, i sommeren 1842, blev der for kongen
lejlighed til at gøre brug af forkøbsretten, idet Kalko tænkte
sig at købe en gård i Jylland og derfor ønskede at afhænde
Bernstorff. Den 9. december 1842 var handelen i orden; Kalko
fik 10.000 rdl. for hele ejendommen. Det havde under forhand
lingerne, der på kongens vegne førtes bl. a. af konferensråd
Jonas Collin, vist sig umuligt at trykke Kalko’s priskrav bortset
fra, at han afkortede de 6.000 rdl., han i sin tid havde fået som
tilskud til istandsættelsen. Palæet blev derefter restaureret af
hof bygmester J. H. Koch.
I maj 1845 tog Christian VIII første gang ophold på Bernstorff,
hvis æra som sommerbolig hermed var indledet. Den følgende
sommer bragte et fyrstebesøg fra broderlandene; kong Oskar 1
af Sverige og Norge gæstede Christian VIII på Bernstorff.
Kun i 3 somre blev det kongen forundt at bo på det slot,
han havde reddet fra undergang. Han døde i januar 1848, og
Bernstorff blev derpå, efter at det i nogen tid havde stået tomt,
udlejet til den engelske gesandt, Sir Henry Wynn.
Imidlertid blev det ved kgl. resolution af 23. marts 1854 be
stemt, at prins Christian af Glyksborg, som i 1852 var blevet
dansk tronfølger, skulle have Bernstorff som sommerbolig. Her
med oprandt for slottet en helt ny tid, den periode, der skulle
blive den mest glansfulde i dets historie. Men dette vil blive
behandlet i et senere bind.
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Landboreformerne.
18. Landsbyerne under fællesskabet.

S

ammenholder man Christian V’s matrikel af 1685 med de af

den svenske kartograf F. W. Hastfer i 1765 udarbejdede
kort over bondejorden i Gentofte sogn, har man et ganske
klart billede af jordernes fordeling og beliggenhed under fælles
skabet. 1
Som blade i en stor vifte strålede Gentofte byjords tre vange
fra byen ud mod øst og syd. Længst mod nord -og grænsende op
til Ibs trups jorder lå Brødhøj svangen, i midten Smørhøjsvangen
og længst i syd Ellehøjsvangen. Efter terrænformer, delvis også
efter jordens bonitet, var hver af vangene delt i et antal agre,
undertiden også benævnt åse, spjæld eller stykker, alt efter stør
relse og form, og disse atter i et større eller mindre antal lod
der, der var tillagt de enkelte gårde. Smørhøj svangen rummede
23, Ellehøj svangen 14 og Brødhøj svangen 27 agre (kort bagest
i bind I).
Byen bestod af 19 gårde, af hvilke de 18, deriblandt præste
gården, lå under kronen, medens den største af dem alle, der
havde ca. dobbelt jordtilliggende, tilhørte dronning Charlotte
Amalie, idet den i 1667 tilligemed Frederiksdal og Bagsværd
var skænket hende som livgeding ved hendes bryllup med den
senere Christian V. Man kan ikke se bort fra den mulighed, at
denne gård er resterne af den gamle Gentoftegård (side 27).
Dronningen drev gården ved en bestyrer.
Mellem disse 19 gårde var byens jord delt, ikke på den
måde, at hver gård havde en lod i hver ager, idet „spjæld”
eller „stykker” ofte kun gav plads til ganske få lodder, men
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således, at man under hensyn til jordens beskaffenhed havde
skiftet sol og vind nogenlunde lige mellem bønderne, og der
var intet til hinder for, at en gård i en af de større agre havde
to eller flere lodder, der da sjældent lå ved siden af hinanden,
men spredt i fordelingens almindelige mosaik. Under disse for
hold måtte den enkelte bonde søge sin jord på mange steder
inden for bymarkernes område. Således havde i 1688 bonden
Christen Jensen sin gårds 94 lodder fordelt i 54 agre, medens
Peder Pedersen med 51 lodder i 45 agre var ulige heldigere
stillet. Dronningens gård havde i alt 114 lodder udlagt i 60 af
byens 64 agre.
Ud over den almindelige fordeling havde i hver af vangene
fra arilds tid været udlagt eet eller to stykker „kirkejord”, som
præsten drev „for vin og brød at holde ved lige til kirken”.1
Hertil kom endelig fogedfjerdingen, der var tillagt sognefoge
den som løn for hans bestilling. Fogedfjerdingen indeholdt 21
lodder, altså på det nærmeste en fjerdedel af en gennemsnits
gård.
Agerjordens kvalitet synes at have været hæderlig; den ka
rakteriseres i markbogen 1688 gennemgående som „god byg
jord”, „god havrejord” eller „middel havrejord”.
Høsletten på byens enge var takseret til 207 læs, der for
deltes forholdsmæssigt på bøndergårdene. Foruden på græs
vangen kunne kvæget fremdeles drives til græsning på det gamle
oredrev ude ved stranden.
Byens tørvemose lå i Brødhøj svangen. Da den omsider var
opskåret, fik bønderne til tørveskær anvist Hulelyngmosen, den
senere Vintappersø, på Vangedes grund.
Der fandtes endnu i 1688 ingen mølle i sognet. De gentoftebønder, der ikke fik malet på vandmøllen i Lyngby, kørte
kornet til „den mølle for København”, antagelig Bispebjerg
mølle, der lå nærmest ved Gentofte.
Foruden gårdene lå der i Gentofte by 15 huse, eet land
gildehus og 14 „holdshuse”;2 af disse ejede dronningen de to,
kongen resten. I to af holdshusene boede en smed og en hjul
mand, der var byens eneste håndværkere.
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Vangede bys jorder strakte sig som et pæreformet areal fra
Lyngbys enemærker i nord til Emdrup bymarker ved Søborghus i syd, fra Gentofte sø og marker i øst til Buddinge jorder
i vest. Hvor de tre vange mødtes i midten, lå landsbyen midt
i toftejorden og sendte sine kringlede veje ud over agrene. Mod
vest lå Lyngvangen, senere kaldet Stolpesvang, der foruden
Gammelmose indeholdt 23 agre. I nordøst bredte Lillemarken
sig ned mod Jægersborgs hovmarker; den rummede 3 mose
strækninger: Hulelyngmosen og Øllemosen i nord og mod syd
det store moseareal ved Vangede kilde. Den var derudover delt
i 22 agre. Mod syd endelig lå Søborg vang eller Munkehøjs
vangen på begge sider af vejen fra Vangede til Søborghus; den
bestod foruden Nymosen af ikke mindre end 31 agre (kort ba
gest i bind I).
I Vangede var der 14 gårde. Af disse tilhørte 8 kronen, 5
lå til Vartov hospital i København, og endelig ejedes een af
universitetet. Med hensyn til jordens spredning for de enkelte
brug stillede det sig i Vangede ikke meget forskelligt fra
Gentofte. Der hørte intet oredrev til byen, men der syntes dog
at være et levn deraf, idet „Sorte jords ås” mellem Almindingen
og Søborghus betegnedes som tilhørende „ald byen” og karak
teriseredes som „ond boghvede jord”.
Byens afgrøde af enghø var takseret til 110 læs og græs
ningsarealet til lige så mange høveder.
Bønderne lod male på vindmøllen ved Folevad eller på
Frederiksdals mølle, hvis ikke de som gentoftebønderne fore
trak at køre kornet til København.
Med byens tørveskær synes det at have stået kummerligt til.
Foruden Gammelmosen fandtes i 1688 to mindre tørvemoser
nær ved byen; de var anslået til at kunne holde i et par år ved
nødtørftigt brug, medens en fjerde mose i Lillemarken mentes
at kunne vare i 4 år, før den var opgravet.
Der fandtes i Vangede 6 holdshuse; af disse lå 4 til kronen
og 2 til vartov.
Den mindste af sognets bondebyer var Ordrup med sine 8
gårde. Syd for byen nåede Søndre vang, senere kaldet Store119

vangen, til Gentofte byjord ved den nuværende Ellevadsvej.
Vangen havde 6 agre, hvis bonitet gik fra „god” til ,,middel”;
kun på Ellevadsagrene fandt man „ond havrejord”. Mellem Or
drup og stranden lå Egevangen med 11 agre, mest af den mid
delgode kvalitet. Hertil kom „Eget” eller „Indelukket”, et stykke
kratskov i vangens vestlige udkant, men dette havde bønderne
ikke megen glæde af. Herom siger markbogen af 1688: „Ingen
Staufre i deris Wange, lidet Hielp til Gierdsel af Tiørn og Elle
hafuer de udj Orred Wang og Eege Wang, dog forbøden, at de
ey maa hugge”.
På den nuværende Fredensvejs strækning skilte den lang
strakte Ellemose Søndre vang fra Egevangen.
Endelig strakte sig Ored vang nord om byen fra Jægersborg
hovmarker til oredrevet. Den var med sine 15 agre byens største
vang, men den havde til gengæld den ringeste jord, sjældent
hævende sig til det „gode”, medens derimod „ond havrejord”
og „ond boghvedejord” er hyppigt forekommende betegnelser
i dens karakteristik. En stor sandgrav umiddelbart nordøst for
byen viste tydeligt jordens ringe kvalitet. Enkelte af vangens
spjæld og stykker var åbne pletter i skoven mod nord. I 1765
fremtræder Ored vang delt i Oremarken og Skovmarken.
Oredrevet havde form af en kile med sin rod ved Øresund
fra Skovshoved til Hvidøre og med spidsen helt inde ved Or
drup by. Her på oredrevet lå Tranemosen lige ved byen, en
mindre tørvemose længere mod øst og helt ude ved stranden
de tre vandhuller Bousted hule, Ridefogeddammen og Hvidøre
dammen (kort bagest i bind I).
Ingen af byens gårde havde jord i færre end 29 af vangenes
i alt 32 agre, at der til en gård lå 7, undertiden 8 spredte lodder
i samme ager, hørte ikke til sjældenhederne.
Engene gav 35 læs hø og 3 læs „mosefoder”, og på græs
vang og oredrev tilsammen var der græsning til godt 70 hø
veder.
Bønderne fik malet enten på Folevad mølle eller på Strand'
møllen.
Byen var ringe stillet med tørveskær; foruden den nævnte
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mose på oredrevet fandtes kun en tørvemose i Ored vang, og
den var på det nærmeste opskåret. Trods skovens nærhed måtte
bønderne hente deres gavntræ og brændsel fra Virum eller Holte.
Desværre kunne naboskabet med den kongelige vildtbane til
tider virke generende. Herom bemærker markbogen: „Och udj
samme Wange hafuer de Skade af Perfose Jagten, naar den
bruges”.
Ored sø, den nuværende Ellemose, som skar sig ind i Ored
vang, tilhørte ikke byen. Den var af Christian IV i 1619 tilskø
det borgemestre og råd i København,3 der havde bortfæstet den
til en af hovedstadens borgere, og det var derfor Ordrup bymænd forment at drive fiskeri i søen.
Foruden 5 holdshuse i Ordrup by lå i Ored vang et hus,
hvori ridefogeden boede, og på oredrevet et hus, som ridefoge
den havde ladet bygge.
Endelig skal det nævnes, at Skovshoved i 1688 bestod af 11
huse, 9 landgildehuse og 2 holdshuse, alle beboet af fiskere.
Forsøger man på grundlag af markbogen af 1688 en nærmere
betragtning af lodskiftet inden for de tre landsbyer, viser det
sig, at dette, som ved første øjekast gjorde et helt forvirret
indtryk, alligevel er foretaget efter visse bestemte linier. Går
denes lodder i de forskellige agre ligger fordelt gruppevis på
den måde, at to eller tre gårdes lodder bestandig findes side om
side. Således ligger i Vangede lodderne til gårdene nr. 3, 11
og 13 eller 9, 10 og 12 altid som en samlet enhed inden for
samme ager eller ås. En således foretaget opdeling i grupper
sammenholdt med den størrelse, der i markbogen er angivet
for de enkelte gårde, giver følgende oversigt:
Gruppe A. Gård nr. 1 — 1/1 gård
—
2 — 1/1
—
- 14 — 1/8 21/8 gård
Gruppe B. Gård nr. 3 —
—
- il —
—
- 13 —
2
9

1/4 gård
1/1
1/1 1/4 gård
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Gruppe C. Gård nr.

4 — i/i gård
5 — 5/4 21/4 gård

Gruppe D. Gård nr.

6—1/8 gård
7 — i/i 8 — i/i 21/8 gård

Gruppe E. Gård nr.

9 — i/i gård
10 — 1/8

12 ~

'

i 1/4 gård

Inden for denne ramme har gård 8 haft tildelt en særlod i
de fleste af agrene.
Gruppernes indbyrdes beliggenhed er uregelmæssig, og der
skulle således kunne ses bort fra et solskifte, den fordeling, som
begyndte med den sydøstligste gård i byen og derefter fortsatte
gennem hele rækken af gårde, følgende solens vandring fra øst
over syd til vest. Derimod kan gruppernes indbyrdes størrelses
forhold — 4 nogenlunde lige store og den femte i halv stør
relse — friste til en teori om lodskifte efter landsbyens oprin
delige deling i bol. Imidlertid findes boltallet for Vangede ikke
angivet i de middelalderlige jordebøger, og det vil derfor neppe
med bestemthed lade sig fastslå, om der virkelig har foreligget
et bolskifte eller et „blandet lodskifte”. Men sammenligner man
størrelsen af Vangede med de tilstødende landsbyers arealer,
lader sig måske dog en sandsynlighed udlede. I Gentofte havde
i 1370 bispen 6 bol jord, medens resten af gårdene, hvilket kun
var et mindre antal, var på andre hænder. Man tør vel på dette
grundlag beregne hele byen til 7—8 bol. Samtidig er torpen
Mellerup nøjagtig angivet til 3 bol. På baggrund af dette kan
det neppe være meget galt at anslå Vangede til 41/2 bol, svarende
til opstillingens 41/2 gårdgruppe. Lodskiftet kan da være et re
gulært bolskifte, og den ældgamle jordfordeling fra den grå
middelalder lader sig da gennem beliggenheden af gårdenes
lodder under fællesskabet erkende endnu i 1688 og dermed
lige til fællesskabets ophævelse.
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De enkelte gårdes lodder lå ikke inden for grupperne i be
stemt orden. Medens således rækkefølgen for gruppe B på Ravne
kærs- og Munkehøjsagrene er 3—11 —13, er den j>å Ombreds
agrene 13—li—3 og på Store Havelse ås 11 —13—3. Inden for
gruppe D finder man på Sellekærsagrene lodderne liggende i
ordenen 6—'8—7, på Almindingen 8—6—7 og på Stolpesagrene
7—8—6. Det samme fænomen gør sig også gældende inden for
de øvrige gårdgrupper, og der kan derfor heller ikke være tale
om et solskifte inden for de enkelte grupper.
Medens gruppedelingen for Vangede by uden vanskelighed
lader sig udlede, bliver billedet, når det gælder Gentofte, mere
udvisket, selv om dog en række grupper lader sig opstille.
Endnu svagere fremtræder det i Ordrup, men der er også inden
for denne by tegn på en oprindelig gruppedeling, som i tider
nes løb — blandt andet ved mageskifte — er blevet mere og
mere utydelig.

Sammenlagt udgjorde arealet af de 3 bondebyers jord om
kring 3100 tdr. land ager og eng. Heraf lå hvert år foruden
oredrev og enge i hver af landsbyerne en af vangene med græs,
og hele græsningsarealet kom derved op på henimod 1000 tdr.
land. 160 tdr. land var kratskov og mosejord, og et blik på kor
tet vil vise, at et betydeligt areal lå hen som kær og sutnp.
Bortledningen af det overflødige vand foretoges i ringe udstræk
ning; kun de nødtørftigste grøfter vedligeholdtes, og enhver
anden foretagsomhed i denne forbindelse mødte i fællesskabet
en uoverstigelig hindring. Til byggepladser, veje, stier og hegn
brugtes omtrent 70 tdr. land.
Det areal, der benyttedes som virkelig agerjord,, anslås af
Torkel Baden til højt regnet 1100 tdr. land. Bedst dyrket var
de 2—300 tdr. land toftejord, der lå så nær landsbyerne, at jor
dens gødskning var overkommelig. Længere borte lå mellem
jorderne, omkring 330 tdr. land ikke særlig god jord, der al
mindeligvis gav en afgrøde på 21/2—3 fold; måske de bedste
strækninger i enkelte gode år kunne nå op på 4 fold. De øv
rige ca. 500 tdr. land var ud jorden, dårligt behandlet og aldeles
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uden tilførsel af gødning. Dens afgrøde matte derfor blive meget
ringe, ofte så slet, at den i magre år ikke gav udsæden igen.4

19. Bøndernes økonomiske forhold.
Bøndernes kår var her som overalt i landet yderst kummer
lige. Trods et meget ringe foldudbytte var kornafgrøden den
vigtigste indtægtskilde, men hos de fleste familier var denne på
forhånd båndlagt; det var tid efter anden blevet nødvendigt for
dem så hurtigt som muligt at få deres korn tærsket og i størst
mulig udstrækning gjort i penge, således at de kunne betale det
forrige års udgifter med det kommende års indtægter. Følgen af
dette tvangssalg blev en underbetaling; prisen lå for rugens ved
kommende 3—4 mark pr. tønde under den, de senere selv måtte
give, når de på grund af efterårets hårde salg nødtes til ved ind
køb at supplere deres beholdning af brødkorn. Sjældent strakte
forrådet længere end til påske, og ofte måtte man allerede ved
juletid gribe til denne sørgelige udvej blot for at have brød i
huset. På samme måde gik det med byg og havre, om end un
derbetalingen for disse kornsorter ramte knap så hårdt, for byg
almindeligvis 2 og for havre i mark pr. tønde. Torkel Baden
beregner 1766 gennemsnitstabet pr. år ved denne ufordelagtige
handel til i alt 133 rdl. for bønderne i Gentofte og 93 rdl. for
bønderne i Vangede, medens Ordrupbønderne slap fra det med
et underskud på kun 29 rdl.1
På grundlag af tiendelisterne har Baden gennem en 7-årig
statistik til og med året 1765 — altså de sidste syv år under
fællesskabet — opstillet en oversigt over kornafgrødernes stør
relse og anvendelse i de 3 landsbyer. I Gentofte, der 1765
havde 20 bøndergårde — idet præstegården ikke er taget med
i beregningen — beløb den samlede gennemsnitshøst af rug sig
ved et udbytte af 4 fold til 290 tdr. Heraf skulle i præstetiende
svares 9V2 tdr., til sædekorn måtte beregnes 72^2 tdr. og til brød
korn 300 tdr., således at Gentofte måtte få et underskud på
92 tdr. på sin rughøst. For byggen, der beregnedes til 41/2 fold,
og havren, hvis foldudbytte gennemsnitlig lå på 3, stillede for124

holdet sig noget bedre, således at byggen gav et overskud på
84 tønder og havren på 1161/2 tdr. for hele byen. Opgjort i
penge efter årenes middelkapitelstakst opsluges overskudet på
vårsæd for største delen af underskudet på rug, hvorved netto
udbyttet af kornhøsten i Gentofte by kan opgøres til 26 rdl.
3 mk., eller knap 1 rdl. 2 mk. for hver af gårdene.
Men der var dog her et overskud. Helt trøstesløst så det ud
i Vangede, hvis 14 bønder havde et tilsvarende underskud på
rugen, men et forholdsvis langt mindre overskud på byg og
havre, således at byens samlede høstudbytte bragte et tab på
65 rdl. 5 mk., hvilket var lidt over 4 rdl. 4 mk. pr. brug.
Noget lysere tegnede billedet sig i Ordrup. Rughøsten var
her på hver af de 8 gårde omtrent dobbelt så stor som i Gen
tofte og Vangede og gav et overskud på godt 40 tønder, medens
tabet på vårsæden var forsvindende, således at nettooverskudet
kunne sættes til 84 rdl. 1 mk. 14 sk. I sammenligning med
tallene for Gentofte og Vangede kommer den enkelte Ordrupbondes udbytte på 10 rdl. 113/i sk. til at virke næsten impone
rende, men i en samlet betragtning kan det siges, at når tien
den var afleveret og sædekornet lagt til side — om man da
nåede så vidt — var livet lige akkurat bjerget, eller måske knap
nok det.
Ser man til høhøsten fra byernes samlede engareal af 500
tdr. land, kunne det normale udbytte ikke række meget videre
end til fodringen af egnens 436 heste, således at der kun blev
en ringe rest tilovers for de 75 køer og stude og de 410 får.
Herpå bødede det noget, at en del af hestene kunne gå ude om
vinteren; således betegnes af Ordrupbøndernes 62 heste de 32
som udgangsøg. På hestenes regning kunne en bonde derved
blive i stand til hvert år at sælge hø for 8—9 rdl.2
Hornkvæget fodredes almindeligvis med halm, måske dog
de første uger efter kælvningen med hø. Der plejede normalt at
blive et mindre halmoverskud, der kunne indbringe den enkelte
gård 12—16 rdl. ved salg i København. Men mangen bonde så
sig af armod nødsaget til allerede om efteråret at sælge sig så
nær, at han neppe kunne fodre sin besætning til påske. Ofte)
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måtte derfor kvæget på græs, så snart sneen var af jorden, og
endnu inden der var så meget grønt på markerne, at de magre
høveder blot nogenlunde kunne stille deres sult.3
Til opdræt af plage eller stude strakte den ringe fodermæng
de kun sjældent; gennemsnitlig kunne hver 4. af bønderne for
en plag eller et ungkreatur indløse 10 rdl. om året.4
Udbyttet af får, svin og fjerkræ nåede i bedste fald nødtørf
tigt at dække den daglige husholdnings behov. Fjerkræholdet
synes at have været drevet med størst udbytte blandt egnens husmænd. Dyrkningen af køkkenurter indskrænkede sig til en række
grønkålsstokke ved hver gård.5
Et nogenlunde godt aktiv var tørveskæringen; når bonden
havde sit eget behov dækket, kunne han hver måned fra begyn
delsen af juli til henimod marts bringe 4—5 læs tørv til Køben
havn og opnå ca. 1 rdl. pr. læs. Denne næringsvej kunne så
ledes, uden at han selv behøvede at fryse om vinteren, bringe
bonden en ganske god, kontant indtægt, men forholdet havde
den skyggeside, at han fristedes stærkt til af hensyn til tørvene
at forsømme sin jord, samtidig med at han drev rovdrift på sit
tørveskær.6
Det uforholdsmæssig store hestehold var en følge af hove
riets art, der atter bestemtes ved byernes beliggenhed mellem
Dyrehaven og hovedstaden : kørsel og atter kørsel. Der var kørsel
af hø fra Dyrehaven og Jægersborg hovmarker til de kongelige
stalde, besværlige fragter til hammerværket i Helsingør, trans
port af stager til Dyrehavens hegn, kørsel af vejmaterialer,
brænde- og tørverejser til hundekøkkenet på Jægersborg og til
slottene Charlottenlund og Frydenlund, befordring af kgl. be
tjente til ubestemte tider og fragter ved hoffets flytning til eller
fra slottene.7
Der skulle således synes at være kørsler nok. Alligevel be
nyttede bønderne den lejlighed, der kunne være til en sæsonfor
tjeneste med hesteforspand, selv om følgen blev den sædvanlige:
forsømmelse af markarbejdet. 1700-tallet var kilderejsernes tid.
I sommertiden kunne bønderne i Gentofte, Vangede og Ordrup
køre læs på læs af københavnere til Dyrehaven og tilbage igen
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til hovedstaden. Hvis en bonde havde sit hø bjerget, havde vel
beslåede vogne og ordentlige heste, og hvis han selv eller en
fornuftig søn sad ved tømmen, kunne han med god samvittig
hed køre sine 3—4 rdl. ind hver dag i kildetiden. Men hyp
pigst fik vognene lov til at forfalde, og hestene var udslidte øg,
der ikke fornyedes, før de styrtede; ofte lod bonden sin karl
køre, og denne skånede hverken vogn eller heste, især ikke, når
han, efterhånden som dagen led, fik indtaget et betydeligt kvan
tum brændevin, en fristelse, som også adskillige af bønderne,
når de selv kørte, faldt for med det sørgelige resultat, at en stor
del af dagens indtægt blev liggende på kroerne. Også ved anden
betalt kørsel kunne bønderne gøre sig en øjeblikkelig indtægt.
Således havde Lars Rasmussen i Gentofte ved transport af ma
terialer til Bernstorff slot på eet år tjent 3—400 rdl. Hans øko
nomi var dog ikke herved blevet bedre, end at han ved sin død
efterlod sig en gæld på 100 rdl., som hans enke ikke ville have
kunnet betale uden at gå fra gården.8
Selv om således hovedstadens nærhed medførte visse indtje
ningsmuligheder for omegnens bønder, samtidig med, at den
skabte gode afsætningsmuligheder for deres produkter, om de
ikke af nød og trang måtte sælge i utide, da flød der af dette
naboskab tillige en ulempe, som bønderne andre steder i landet
var ukendt med: et lønnings- og vareprislag langt ud over pro
vinsens. Når efterspørgselen efter arbejdskraft naturligt blev
større i Københavns omegn, måtte der til en dygtig karl ofte
betales 50—60 sietdaler om året, medens han længere ude i lan
det kunne fås for 18—24 sietdaler. En pige fik 12—15 daler
mod 6—7 daler andre steder. Når en vogn med beslag f. eks. ved
Vordingborg kostede 18—26 rdl., måtte den i Gentofte betales
med 36—50 rdl. Sjældent mødte man her den omvandrende
håndværker, der almindeligvis kunne bo hos en bonde i 8—14
dage for mod kosten og et ringe tillæg i penge eller varer at
forfærdige hans klæder og sko for et helt år; selv om bønderne
søgte deres fornødenheder af denne art dækket ved søgning hos
de billigste håndværkere i byen, måtte det uhjælpeligt falde dy
rere ud.9
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Sine betragtninger over bøndernes indkomster og udgifter
rekapitulerer Torkel Baden således: En bondes årlige indtægt
af hans jordbrug beløb sig foruden brændsel og fornødenheder
til livets ophold i Gentofte til 46, i Vangede til 44 og i Or
drup til 58 rdl. Herimod stiller sig så udgifterne: Afgifter og
skatter til det kongelige herskab beløb sig i de tre landsbyer
til henholdsvis 45—46, 43—44 og 34—35 rdl. Løn til en karl,
en pige og en dreng var mindst 44 rdl., og mange bønder var
på grund af hoveriet nødsaget til at holde 2 karle og 2 piger.
Hertil kom smede- og hjulmandsarbejde og vedligeholdelse af
de nødvendigste avlsredskaber. Derved er udgiftsposten nået over
100 rdl., og så er der endnu intet regnet til sild, tjære, tran,
hamp, udgifter til skomager, skrædder, sadelmager og væver,
og til „den naturlige Lyst hos Konerne at være ligesaa pyntede
som deres Naboersker”.10
Billedet er trøstesløst. Intet under, at mangen bonde måtte
gå fra sin gård, eller at det ofte kneb med at finde en fæster til
sådanne „ødegårde”. Ingen kan fortænke bonden Cornelius Lo
rentzen i, at han strittede imod af alle kræfter, da han med magt
skulle indsættes som fæster på Stengården i Gentofte, hånet af
den sølle byhyrde, der følte, at han i sammenligning med fæste
bonden trods alt havde sit på det tørre.

20. Landboreformerne.
Det var således lidet lystelige tilstande, Bernstorff havde for
øje, da han havde overtaget sit gods, og det var neppe noget
strålende aktiv at blive herremand for de ludfattige bønder i
Gentofte, Vangede og Ordrup. Hans indtægter af godset var
meget uvisse. Landgilde og huspenge skulle fremdeles tilflyde
den kongelige kasse; kun indfæstning og sagefald (pengebøde)
hørte til Bernstorffs ret, således at hans væsentligste herligheder
var hoveriet af de 3 landsbyers bønder og husmænd.1
Som Bernstorff havde været levende interesseret i det arbej
de, landbokommissionen af 1757 havde udført, søgte han nu ved
selvsyn kendskab til bøndernes arbejdsforhold og livsvilkår i
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det hele taget. Han blev hurtigt klar over, at en forbedring af
bøndernes kår under en eller anden form måtte hidføres. Han
var neppe blind for, at en sådan forbedring ville komme også
ham selv til gode, men hans hele menneskevenlige indstilling
har stedse været betragtet som hovedmotiv for de store reformer,
han iværksatte.
Bøndernes elendige stilling var nogenlunde ens ikke blot i
kongeriget, men også i hertugdømmerne, værst dog i Holsten,
hvor bønderne var livegne. Her havde greve Hans Rantzau om
kring 1750 på sit gods Ascheberg gennemført hoverifrihed og
arvefæste for sine bønder. På godset Stedingshof fulgtes hans
eksempel af naboen, greve Christian Günther Stolberg, og da
denne i 1756 blev overhofmester hos enkedronning Sophie Mag
dalene, foreslog han hende at gøre et lignende forsøg på hendes
gods Hørsholm. Reformen gennemførtes 1760, og allerede året
efter lod frugterne sig erkende. J. H. E. Bernstorffs brodersøn,
Andreas Peter Bernstorff, der i 1762 ægtede Stolbergs datter,
lærte gennem svigerfaderen de nye tanker og deres resultater
at kende, og det lå da nær, at han senere søgte at animere far
broderen til at forsøge, hvad en reform kunne udrette på Bemstorff gods. Men medens forandringen i Holsten og på Hørsholm
kun havde taget sigte på to forhold: overgang til arvefæste og
delvis afløsning af hoveriet med en pengeafgift, var A. P. Bern
storff klar over, at en kommende reform på farbroderens gods
måtte anlægges på en bredere basis. Sammen med farbroderen
og dennes godsforvalter Torkel Baden skabte A. P. Bernstorff
da en tresidet plan for en landboreform: hoveriets afskaffelse
og afløsning med en afgift i penge, således at bonden kunne
anvende tid og kræfter på dyrkningen af sin egen jord; over
gang fra livsfæste til selveje, hvorved bonden ville få større
interesse i forbedringen af sin gård; fællesskabets ophævelse og
udskiftning af jorden med udflytning af gårdene.
Det store arbejde tog sin begyndelse den 7. september 1764.
Fra denne dag og indtil den 1. juli 1765 havde landmåleren
Peter Jacob v. Wilster påtaget sig at opmåle al bondejorden på
Bernstorff gods. Han skulle foruden fri befordring og tre faste
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medhjælpere, studenterne Wøldike, Aaskow og Bork, have 310
rdl. for sit arbejde. Resultatet bundfældede sig i 3 smukke,
farvelagte kort, udført af den svenske kartograf baron F. W.
Hastfer, eet kort over jorderne til hver af de tre landsbyer.
Kortene, der i original findes i matrikulskontorets arkiv, viser
tydeligt for hver by de tre vanges beliggenhed, grænser og ind
deling i agre og åse, loddernes plovretning, alle enge og mo
ser, søer og vandløb, oredrev og krat, alle veje og stier, gårde
nes og husenes placering i landsbyen, samt alle på det tidspunkt
eksisterende oldtidshøje.2
Samtidig med opmålingen blev der foretaget en bonitering
af såvel agre som enge. Den vurdering af jorden, som udførtes
på dette grundlag sammenholdt med resultaterne af en lang
række synsforretninger, blev foretaget af to bønder fra hver af
de tre landsbyer: Jacob Sørensen og Peder Hansen fra Ordrup,
Morten Olsen og Niels Nielsen fra Gentofte samt Nelaus Peder
sen og Peder Nielsen fra Vangede. De arbejdede sammen i hold
på fire, således at jordvurderingen i en af byerne fore toges af
to af byens egne mænd og to fra en af nabobyerne. Foruden de
nævnte var Hans Jensen fra Gentofte, senere kendt over hele
landet som „den lærde bonde”, virksom som sagkyndig både
ved opmåling og taksation. Så længe dette arbejde stod på, var
disse bønder fri tagne for al hoveritjeneste.
Vurderingen henførte jorden til tre klasser: god, mådelig og
ringe, og man gik ikke blindt ud fra den betragtning, som vel
var gængs iblandt bønderne, at toftejorderne i alle henseender
var de bedste, fordi deres beliggenhed i byens umiddelbare nær
hed havde givet bonden lejlighed til at behandle dem med større
omhu end de fjernere jorder. Også til jordernes beliggenhed for
sol og skygge, for nordenvind og læ, samt til afløbsforholdene
blev der taget hensyn.3

Ved jordernes inddeling i lige så mange lodder, som byen
rummede gårde, blev følgende hovedregler iagttaget:

1) Enhver af bønderne skulle have sin jord samlet på eet sted
og i en så regelmæssig figur som muligt.
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2) Der måtte inden for grænserne af de enkelte lodder kunne
findes bekvem beliggenhed for gårdenes bygninger.
3) På hver gård skulle der være mulighed for anlæg af flere
vandingssteder for kreaturerne.
4) Enhver af bønderne skulle, uden at det medførte ulemper for
hans naboer, fra offentlig vej have bekvem adgang til sin
gård; om fornødent skulle nye veje anlægges, medens til
gengæld gamle veje, som var blevet overflødige, kunne sløj
fes.
5) Inden for samme by skulle alle gårde bringes under lige
hartkorn.
6) De væsentlige indtægter og udgifter af hver gård skulle be
regnes med størst mulig lighed. Indtægten blev i denne
forbindelse beregnet på grundlag af en gennemsnitsafgrøde
af korn og hø.4
En skitsemæssig fordeling af jorderne blev derpå foretaget
og gentagne gange reguleret, indtil man mente at stå over for
en fuldt retfærdig fordeling. Dette vanskelige arbejde udførtes
af F. W. Hastfer, og så snart Bernstorfferne havde godkendt
hans forslag, indtegnede han på en kopi af det originale kort
alle gårdenes nye grænser og udførte senere specialkort over
hver enkelt gårds jorder. Også disse kort opbevares i matrikulskontorets arkiv.
Den omstændighed, at der i de to landsbyer var jorder, der
ikke tilhørte Bernstorff gods — i Gentofte præstegården, som
lå under Vartov og i Vangede en gård, der tilhørte universitetet
— gjorde ikke fordelingens besvær ringere. Hertil kom i Or
drup baronesse Prøcks lille fæstelod, som ikke skulle udskiftes
på lige fod med gårdene.5
Gårdene i Gentofte fik alle et hartkornstilliggende på 9 tdr.
i fdk. bortset fra præstegården, til hvilken blev lagt godt halv
anden td. hartkorn mere. Arealstørrelsen bevægede sig mellem
Kildegårdens 531/2 tdr. land og de 10572 tdr. land, der tilfaldt
Maglegården, hvis hele jordtilliggende fandtes på det tidligere
oredrev. Fogedfjerdingen og kirkens refusions jord udlagdes som
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samlede lodder henholdsvis mellem Brødskoven og Søndersøen
og på bakkehældet vest for Gentofte kirke.
Medens gårdene i Vangede ansattes til et hartkorn af 8 tdr.
4 skp. i fdk., blev universitetets ejendom i denne landsby kun
på knap 51/2 tdr. hartkorn. Gårdenes størrelse svingede her mel
lem 531/2 tdr. land, der tilfaldt Bakkegården, og 8472 tdr. land,
som kom under Nørregården, den senere Vintappergård.
Ordrups 8 gårde blev hver på 6 tdr. 5 skp. 2 fdk. hartkorn
med arealstørrelser mellem Hyldegårdens 62 og Skjoldgårdens
871/2 tdr. land.6 Ved fordelingen af agerjorden i Ordrup var
Ordrup krat holdt udenfor. Dette skovareal på 86 tdr. land be
stod af ung bøgeskov med ringe underskov af hassel og el. Den
deltes i 8 lodder, men gårdmændene lod imidlertid arealet hen
ligge til fælles græsgang uden mellemhegn; først da de be
gyndte at føle hensigtsmæssigheden i det nye, blev hegn an
bragt, og hver mand fik sin egen indkørsel til skovlodden fra
den øst-ves tgående vej, der var udhugget gennem krattet.
De øvrige små, skovbevoksede arealer, som lå spredt rundt
om i byernes jorder, tilfaldt i Ordrup Holmegården, Eigården
og Skjoldgården. I Gentofte fik Bregnegården en ung ege
beplantning og Maglegården en mindre kratbevoksning. Alt
dette er senere faldet for øksen.7
Endelig udlagdes to skolelodder, ved Hvidøre lige omkring
skolen og i Gentofte mellem Gentofte sø og den nysnævnte re
fusionsjord. Hver af disse lodder var skønsmæssigt beregnet til
ca. 4 tdr. udsæd.8
Blandt bønderne var „den nye indretning'’ alt andet end po
pulær. Få af dem lagde skjul på den ængstelse, med hvilken de
imødeså den store omvæltning, mange lagde åbenbar misfor
nøjelse for dagen, og Bernstorff kunne til tider være i tvivl om,
hvorvidt den vej, han var inde på, også var den rette. Han mødte
i Drewsen på Strandmøllen en klog og nøgtern rådgiver, der
bestandig søgte at opmuntre Bernstorff til planernes endelige
gennemførelse.9
Gårdene fordeltes ved lodkastning, der under stor højtidelig
hed foretoges på Bernstorff slot i overværelse af det høje her132

skab. Den i. og io. september 1765 skete lodtrækningen for hen
holdsvis Ordrup og Gentofte; først den 22. juli 1766 fordeltes
gårdene i Vangede. To drenge foretog lodtrækningen, ved hvil
ken sedler med gårdenes numre og med bøndernes navne var
nedlagt i to urner. Lodtrækningens resultat blev straks indført
i en protokol, der i forvejen rummede en beskrivelse af de en
kelte gårdes grænser. Efter lodkastningen lod Bernstorff gårdmændene fra den pågældende by beværte.10
Blandt bønderne var spændingen stor. Skulle det times dem
at få lov at blive boende inde i landsbyen, hvor de havde levet
alle deres livs dage, eller måtte de finde sig i at blive forvist
til det nøgne oredrev, langt fra naboer og genboer? Bonden
Jens Nielsen i Gentofte drak sig dagen før lodtrækningen en
så usædvanlig rus, at han i næsten 24 timer lignede et rasende
menneske. Da han den følgende dag oplevede, at Baunegården
faldt i hans lod, fejrede han også glæden med drukkenskab.
Han blev trods sit held ikke straks noget eksempel til efterføl
gelse; endnu 4 år efter udskiftningen gav Baunegården neppe
sædekornet igen. Men dette var intet særsyn; på Søgården og
Vældegården stod det ikke bedre til. Først da disse bønder op
dagede, hvad driftighed kunne udrette på den udjord, de alle
havde skyet, tog de sig alvorligt sammen, og Jens Nielsen på
Baunegården endte sine dage som en både brav og dygtig land
bruger. 11
Det var kun rimeligt, at bøndernes koner, der under den høj
tidelige handling sad hjemme og ventede, med lige så stor
spænding som mændene imødeså lodtrækningens resultat, og
sidst på eftermiddagen kunne man se de pyntede bønderfami
lier, mænd, kvinder og børn, som vandrede rundt på markerne
for at tage deres nye virkefelt i øjesyn.
Men denne søndagsstemning fandtes ikke allevegne. Niels
Andersen, en ældre, noget vanfør bonde, i hvis lod Onsgården
var faldet, var ude af sig selv af bedrøvelse. Efter kort tids for
løb blev både han og hans kone helt syge af sorg og måtte
lægge sig til sengs. Man søgte på mange måder at rejse hans
mod, snart ved løfter om en præmie på 2—300 rdl., når han
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flyttede sin gård ud på jorden, snart ved tilbud om en skatte
nedsættelse i de første 2—3 år, men intet hjalp, ikkeheller de
ord, J. H. E. Bernstorff selv rettede til ham: „Tag, min gode,
gamle mand, tag den lod, og dine børnebørn skal velsigne både
dig og mig!”
I ikke mindre end 8—10 skriftlige henvendelser til kongen
afmalede Niels Andersen sin sørgelige skæbne. Men da han fik
afslag på sin ansøgning om gårdens nédsættelse til 6 tønder
hartkorn, tog han sig pludselig sammen, erklærede sig tilfreds
med en skattelettelse og gik af alle kræfter i gang med arbejdet
på sin nye ejendom. Heldet fulgte hans flid, og allerede efter
et års forløb ønskede Niels Andersen ikke mere at gøre brug
af tilsagnet om skattenedsættelse. Nu ville han ikke bytte sin
ejendom med en af gårdene inde i byen, og da en mand det føl
gende år bød ham 1000 rdl. for gården, afslog Niels Andersen
hans tilbud med den bemærkning, at en bonde i den forfatning,
hvori han nu befandt sig, ulige bedre kunne forsørge sin familie
af sin jord end af både eet og to tusinde rigsdaler, og ingen af
hans naboer burde afstå deres gårde for penge, medmindre de
enten var skinddovne eller sengeliggende. Snart flyttede han
sin gård ud ved stranden og befandt sig vel derved. Ligesom
de andre bønder på udjorderne hentede han gødning fra Køben
havn, et eksempel, bønderne inde i landsbyen snart lærte at
følge.12
Selv om bønderne i Ordrup også til en begyndelse stod no
get tvivlrådige over for det nye, fandt de sig under Drewsens
opmuntrende indflydelse lidt efter lidt til rette. I Vangede der
imod søgte bønderne en måneds tid før lodtrækningen ved en
ansøgning til kongen at få den truende skæbne afvendt. Hen
vendelsen, der var underskrevet af samtlige bønder i byen, lød
som følger:
„Stormægtigste Allernaadigste Arve-Konge og Herre!
Deres Kongelige Majestæts allerhøjst medlidende Hjærte
mod alle Fattige og trængende giver os Fattige og Højbedrø
vede Bønder udi Vangede By den allerunderdanigste frihed at
indflye for Deres Kongelige Majestæts Naades Trone med be134

gjering: vi allernaadigst maatte nyde og beholde vore Jorder og
Marker paa samme Maade, som det allernaadigst har behaget
deres Kongelige Majestæts Allerhøjst salige Herr Fader Højlovlig Ihukommelse Kong Frederik den Femte, da Jorden blev
enhver af os til-reffet; Thi ellers er det os umuligt at Subsistere,
men inden en føje Tid at Geraade i de alleryderligste Omstæn
digheder og gaae fra Gaard og Grund med hele Familier.
Allernaadigste Konge! Lad vore svage Raab og Nødlidende
Suk røre Deres Kongelige Majestæts hjærte til allernaadigst
Bønhørelse; Den Almægtigste Gud, som Deres Majestæt Elsker,
og efter hvis Villie Deres Majestæt indretter alle sine Trin, lyk
saliggøre Deres Kongelige Majestæt med heele høy-Kongelig
Arve-Huus i mangfoldige Aar for saadan høy Kongelig Naadesbevisning, hvilket allerunderdanigst ynskes af os, som hen
lever i det faste Haab om Allernaadigst Bønhøring, forblivende
til Døden
[underskrifter]

Kjøbenhavn, den 23. Juni 1766.

Stormægtigste Allernaadigste Arve-Konge og Herre
Deres Kongelige Majestæts Alllerunderdanigste tro pligtskyldige
Arveundersaatter og ringeste Tjenere og Tjenerinder.”
Men det allerhøjst medlidende Hjærte skuede videre end de
Fattige og Højbedrøvede Bønder udi Vangede. Sagen gik sin
gang, og Vangede byjorder blev udskiftet, uden at nogen af
bønderne derfor måtte gå fra gård og grund.13
Et særligt forhold gjorde sig gældende i Vangede, idet der
af denne bys jorder udstykkedes 4 husmandslodder, eller snarere
4 lodder, hvor arbejderfamilier kunne indrette deres hjem. Det
drejede sig her om Knæbjergene, det areal, der ligger umiddel
bart nord for Gammelmosen. Når Torkel Baden om disse 32
tønder land udtaler, at arealet „efter sin besynderlige Sand- og
Steenagtige Natur ikke kunde være nogen Agerbruger af bety
delig Nytte, og hvis Jord-Art synes beqvemmest til visse Slags
Frugt-Træer eller andre saadanne Plantninger”, tør man sikkert
gå ud fra, at de 4 familier, „som ved andre Nærings-Veie
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kunde faae Lejlighed til at pryde dette udyrkede Stykke Land/'
ikke har haft for blide kår.14
Selv om den største del af Bernstorffs plan måtte siges at
være fuldført, stod dog endnu meget arbejde tilbage med ratio
nalisering og udbygning af vejnettet, med anlæg af hovedgrøf
ter til vandets afledning og med etablering af varige hegn mel
lem de enkelte gårde, men alt dette var ting, der kunne udføres
efterhånden.
„Den nye Bernstorffsvej”, som i 1770 blev lagt i en lige
linie fra Lundehuset til Bernstorff slot, passerede gennem jor
derne til 6 af de udskiftede gårde: Lundegården, Rygården,
Svejgården, Heslegården, Tranegården og Maltegården, der alle
ved deres senere udflytning opbyggedes tæt til denne vej. Dens
forlængelse gennem Ordrup by til Hvidøre overflødiggjorde
gamle veje omkring Ordrup og på byens hidtidige oredrev. Fra
den i 1764 delvis nyanlagte Kongevej førtes en vej over Søgår
dens jorder lige syd om søen til Gentofte by — den nuværende
Søgårdsvej —, og ligeledes fra Kongevejen blev i skellet mel
lem Kildegårdens og Dyssegårdens jorder skabt en forbindelse
til Vangedevej, på det nærmeste følgende den linie, som nu an
gives af Teglværksbakken—Frændevej.
Midlerne til vedligeholdelse af veje, vandløb og stenkister
skulle tages fra en af Bernstorff oprettet sognekasse, der tillige
skulle lønne en jordemoder til sognets tjeneste. Denne sogne
kasse, der skulle administreres af Bernstorff gods, fik en del af
sine indtægter af de såkaldte „Bys Penge”, under fællesskabet
anvendt i de drikkelag, som med det hyggelige navn „Bys
Besked” dyrkedes fra tidlig vår til sildig høst.15 Således blev de
gamle bylavs sparsomme skillinger oprindelsen til Gentofte
Kommunekasse.
Da det store værk med udskiftning og fordeling var ført til
ende, foretog J. H. E. Bernstorff til rentekammeret en indberet
ning om hele forandringen, og ved kgl. resolution af 30. decem
ber 1766 fik han allerhøjeste godkendelse af alle i denne for
bindelse foretagne dispositioner. Den 1. oktober 1767 udstedte
Bernstorff derpå til samtlige bønder såkaldte arvefæsteskøder.
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Î virkeligheden blev gårdene „evindelig Arv og Éiendom for
bemelte Gaardmand N. N„ Arvinger og Efterkommere, eller
hvem han og de, i Kraft af den herved meddelte Eiendoms-Ret,
skulle finde for Got at overdrage og afhænde denne hans Gaard
og Eiendom”.
Over den skov, der indtil udskiftningen fandtes på godset,
forbeholdt Bernstorff sig fri dispositionsret, ligeledes over de to
moser Gammelmosen og Hulelyngmosen, begge på Vangedes
grund. Til gengæld skulle enhver af bønderne på Bernstorff
gods fremdeles i 25 år på lige fod med de øvrige bønder i Kø
benhavns amts rytterdistrikt have ret til fri udvisning af hjulog gavntømmer fra de kongelige skove, og efter dette tidsrum
skulle de have udvist gærdsel fra godsets skove.
Enhver af bønderne havde ret til fra sin ejendom at sælge
parceller til bebyggelse, eventuelt at dele sin gård i to eller flere
dele, alt dog med forbehold af godsejerens godkendelse. Der
imod kunne parceller, på hvilke der ikke skulle opføres bygning
og beboelse, ikke sælges, men kun udlejes på bestemt åremål.
Ved bortsalg af jord skulle til godsejeren for parceller på indtil
4 tønder land erlægges 9 mark, for parceller fra 4 til 10 tøn
der land i rdl. og for større arealer 4 mark, alt pr. tønde land.
Lejekontrakter skulle for at være retsgyldige påtegnes af gods
ejeren, og af hver kontrakt forlangtes en kendelse på 4 mark
til sognekassen.
Efter gårdenes udflytning beholdt ejerne fremdeles disposi
tionsret over de gamle byggepladser inde i byen, dog måtte
mindst 6—8 fag af stuehuset blive stående, med mindre der i
dettes sted opførtes et nyt beboelseshus. Ved forandringer, fore
taget af nye beboere, skulle svares, en efter husets størrelse nær
mere fastsat afgift til Bernstorff og 1 mark årlig til ^ognekassen.
Alle kongelige skatter og afgifter, konsumptionsskatter og
tiender hvilede på gårdene, der endvidere skulle svare en årlig
landgilde på 1 rdl. af hver tønde hartkorn. Hoveriafløsningen
var fastsat til 2 rdl. 3 mark årlig pr. tønde hartkorn. Denne
afgift, der forfaldt første gang ved skødets udstedelse, fordeltes
på årets 4 kvartaler.
10
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For skadesløs og rettidig betaling af alle til godset fastsatte
afgifter var ejeren af Bernstorff til enhver tid prioriteret i hver
af gårdene og deres besætninger næst efter de kongelige skatter
og foran alle andre kreditorer, en hæftelse, der også fulgte fra
solgte parceller.
En vis kørselspligt hvilede fortsat på bøndergårdene; således
skulle disses ejere efter tur transportere brændsel til sognets
skoler og til Gentofte hospital, materialer til kirkens og skoler
nes reparation samt grus og sten til vejenes vedligeholdelse.
Også ved forefaldende kørsel for hofholdningen var bønderne
fremdeles forpligtet til at møde med heste og vogne.16
Eet var der, som Bernstorff ikke kunne røre; stavnsbåndet,
som gjaldt for hele landet, måtte vedblive at bestå også på Bern
storff gods.
Til trods for, at Bernstorff for de bønder, der ville udflytte
deres gårde, havde tilsagt en præmie på ioo daler foruden skat
telettelser og fri transport af bygningsmaterialer, var der den
dag, da skøderne blev udstedt, kun to mænd på hele godset, der
havde vovet springet ud i det ukendte: Hans Jensen på Bjerregård og broderen Jacob Jensen på Øregård. Inden 1771 var
imidlertid nogle og tyve familier fulgt efter, og i 1774 byggede
Niels Andersen på Onsgården. I Ordrup blev det skæbnen, der
satte gang i udflytningen; en stor ildebrand lagde den 6. sep
tember 1798 de fleste af byens gårde og huse i aske, og det var
da naturligt, at gårdene genopbyggedes ude på jorderne.17
I planlæggelsen og udførelsen af de store reformer havde
greverne i deres godsforvalter Torkel Baden haft en udmærket
støtte. Man kan dog neppe gå ud fra, at forholdet mellem de to
grever og deres godsforvalter til enhver tid har været lutter idyl.
Baden beskyldtes for stridbarhed, nævenyttighed og for sjuskede
regnskabsforhold, og i den hyppige korrespondance, Bern
storfferne førte med hinanden, når en af dem var på rejse, lyder
adskillige klager over Baden. På sin side har denne — muligvis
i følelse af sin egen indsigt i spørgsmålene — haft vanskeligt
ved at bøje sig for A. P. Bernstorff, der også mente at vide
besked om tingene, og når Bernstorff beskyldte Baden for hård
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hed mod bønderne, må det sikkert her holdes sidstnævnte til
gode, at bøndernes hele indstilling over for det, der ville betyde
en hel omvæltning i deres tilværelse, ikke blot var uforstående,
men ofte direkte tvær.
Som en anerkendelse af Torkel Badens indsats fik han som
gave overdraget Rygården. I 1768 giftede Baden sig med Jo
hanne Jacobsdatter fra Teglgården i Ordrup; en søster til
hende var gift med Hans Jensen på Bjerregården, og det er ri-

Torkel Baden.

meligt at antage, at Baden gennem denne forbindelse har været
på talefod med egnens bønder, som levede i et indfiltret væv
af svogerskaber, uden at han af den grund har kunnet eller vil
let aflægge hovmes ter tonen i ethvert forhold. Da Baden giftede
sig, havde han netop ladet Rygården opføre, men han beholdt
den ikke længere end til sommeren 1771, da han afhændede den
for at overtage hvervet som kgl. inspektør ved Vordingborg di
strikts godser.
Der gik imidlertid ikke mange år, før det gik op for bøn
derne på Bernstorff gods, hvad Torkel Baden havde betydet for
dem. Hans søn Jacob skriver i 1778, at han allerede da mere
end een gang af „de skønsomme beboere” af Bernstorff gods
havde mødt den erkendelse, at Torkel Baden havde været „deres
bedre lykkes ophav”.18
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At det i løbet af et forholdsvis kort åremål var gået endda
meget betydeligt frem for bønderne i de tre landsbyer på Bern
storff gods, fremgår af den sammenligning, amtsforvalter Nis
Hammeleff i 1783 drager mellem tilstanden før og efter ud
skiftningen. Den samlede indavling for alle tre byer var i 1764
anslået til 732 tdr. rug, 1540 tdr. byg og 1820 tdr. havre samt
16000 lispund hø. I 1783 høstedes på de samme jorder 2127 tdr.
rug, 4384 tdr. byg og 3733 tdr. havre foruden 140 tdr. hvede og
41704 lispund hø. Antallet af heste, der i 1764 var 425, nåede
i 1783 ikke højere end til 279, en nedgang, der i første række
må tilskrives hoveriets ophævelse. Fårebestanden var dalet fra
380 til 164. Takket være denne reduktion af mindre indbrin
gende husdyr havde bestanden af hornkvæg kunnet øges så
stærkt, at antallet af malkekøer steg fra 64 til 401. Hvad disse
resultater betød for landboernes fremgang i velstand, behøver
ikke nærmere at understreges.
Den i. december 1773 stiftedes på Eigården i Ordrup
„Gaardmændenes Foreening paa Bernstorffs Gods” med det
formål at rejse et synligt minde om Johan Hartvig Ernst Bern
storff. Der skulle imidlertid gå henved 10 år, før det lykkedes
at se tanken realiseret. Den 28. august 1783 afsløredes under
stor fest og højtidelighed Bernstorffsstøtten på et højdedrag
ved Kongevejen syd for Gentofte. Støtten bærer følgende ind
skrift :
Æreminde efter Døden
for
JOHAN HARTVIG ERNST
Greve af Bernstorff
som gav
udskiftede hovningsfrie arvelige
Gaarde
med dem Stræbsomhed Velstand alt
til Mønster for Efterslægten
MDCCLXVII
oprettet
af Godsets takfulde Beboere
MDCCLXXXIII
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Støtten, der står på en græshøj med beplantning bagved og
på siderne, er nu fredet mindesmærke. Vedligeholdelsen af den
og dens omgivelser, der tidligere påhvilede „Legatet til Grev
Johan Hartvig Ernst Bernstorffs Minde”, er i 1921 efter legat
bestyrelsens anmodning overtaget af Gentofte Kommune.19
Blandt bønderne på Bernstorff gods havde kun een modtaget
de store reformer med glæde og forventning: Hans Jensen, „den
lærde bonde”. Fra sin tidligste ungdom havde han haft forstå
elsen af, at fællesskabet var den værste hæmsko for den enkelte
bondes fremgang og velstand, og han havde til sine byfællers
store fortrydelse ofte søgt at gå sine egne veje.
Hans Jensen var født i Gentofte først i august 1728. Hans
fader var fæstebonden Jens Sørensen, der i juni 1708 var blevet
tvunget til at tage sin gård i fæste; knap to år senere giftede
han sig med Lene Jensdatter, der nåede at opleve de store re
former og først døde i 1780 i sit 99. år. Børneflokken blev
efterhånden stor; der var i ægteskabet 5 sønner og 3 døtre,
men af disse var en søn og en datter død i en tidlig alder. Jens
Sørensen og hans kone synes imidlertid at have siddet i tålelige
kår, og de opdrog deres børn til flittige og dygtige mennesker.
De kunne således give dem den nødtørftige skolegang, de selv
havde måttet undvære.
Hans Jensens to ældre brødre Jens og Jacob havde ved fæsteledighed allerede taget hver sin gård i fæste, da faderen
døde, og Hans Jensen fik den 11. april 1750 fæste på føde
gården. Den 12. juni samme år viedes han i Gentofte kirke til
Ellen Jacobsdatter, datter af fæstebonden Jacob Sørensen i Or
drup.
Allerede fra barndommens dage havde Hans Jensen været
ivrig efter at erhverve sig kundskaber, og hvad skolen ikke
havde givet ham, søgte han ad anden vej. Lidt efter lidt skabte
han sig en bogsamling, et særsyn for et bondehjçm i hans tid,
og han bestræbte sig for ved samtaler med oplyste mænd at
vinde indsigt ikke blot på det landbrugsfaglige område. I denne
henseende adskilte han sig fra hovedmassen af tidens bønder,
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og da han nødigt søgte sine kaldsfællers selskab, når de sam
ledes om brændevinsflasken, begyndte disse snart at se skævt
til ham. Når Hans Jensens køer gav mere mælk end naboernes,
beskyldte de ham for at bruge heksekunster, og at hans gård
trivedes under en venligsindet nisses varetægt, tvivlede de ikke
om. I kampen mod denne overtro fandt Hans Jensen en god
forbundsfælle i sognets præst, den 32-årige Andreas Benjamin
Poulsen, med hvem han førte mangen samtale ikke blot om
spørgsmål, der måtte ligge en landmand på sinde, men også
om tidens rørelser i det hele taget. Også med nogle af tidens
førende mænd stiftede Hans Jensen bekendtskab, således med
professor Jens Schielderup Sneedorff, og i den skildring, denne
i 1761 i tidsskriftet „Den patriotiske Tilskuer” gav af en op
lyst og stræbsom bonde, må uden tvivl Hans Jensen kunne gen
kendes, selv om intet navn er nævnt. Sneedorff beretter, hvor
ledes denne bonde ved dybere pløjning og ved hensigtsmæssig
tilførsel af gødning forstod at gøre jorden mere ydedygtig.
Han skildrer bondens hjem, hvor renligheden var sat i højsædet,
hvor den daglige kost vel var enkel og tarvelig, men sund og
nærende og propert tilberedt. Også børnenes opdragelse til
nyttige sysler uden for det daglige arbejde har professoren glæ
det sig over.
Fra Hans Jensens hånd har der foreligget en dagbog, der
nu desværre synes at være gået tabt. Den er påbegyndt den 3.
maj 1750, altså kun 3 uger efter hans overtagelse af fødegården,
og han førte den indtil sin død. Det var egentlig en regnskabs
bog, i hvilken han indførte optegnelser af forskellig art. For
fatteren D. E. Rugaard, der omkring 1870 har haft lejlighed til
at benytte dette materiale, gengiver en række af de data, der
betegner Hans Jensens løbebane.
Den iver og interesse, hvormed han gik op i Bernstorffernes
reformarbejde, er allerede skildret. Så snart lodderne var for
delt, tog han fat på forberedelserne til gårdens udflytning, og
allerede den 28. november 1765 havde han på sine jorder rejst
4 fag hus til bryggers og bagerovn. Den 6. juni det følgende
år rejstes staldlængen, den 26. juli stuelængen, og den 20. sep142

tember flyttede han med sin familie ind i Bjerregården, Dan
marks første udflyttergård.
To år senere havde han på sin gård en besætning på 18
malkekøer; i 1769 var antallet oppe på 21 og nærmede sig så
ledes tallet på byens samlede kvægbesætning før udskiftningen.
I den følgende tid satte nogen modgang bom for fremskridtet,
idet kvægsygen, der i det foregående tiår havde hærget landet,
atter viste sig. På Bjerregården overlevede kun 4 af køerne den
frygtede epidemi.
Da „Det Kongelige danske Landhusholdningsselskab” stif
tedes i 1769, meldte Hans Jensen sig straks som medlem, og i
1770 benyttede selskabet ham til sammen med Torkel Baden og
3 andre kommissionsmedlemmer at foretage bedømmelsen af
nogle engelske, skotske og norske plove, der blev prøvet på
Rygårdens jorder.
I 1769 blev Hans Jensen personlig forestillet for kong Chri
stian VII, der overrakte ham en guldmedalje.
Hans Jensen havde ønsket at blive ejer af en større gård, og
i 1772 solgte han Bjerregården, løstes med sin familie fra føde
stavnen og overtog Løvegård ved Slagelse. Hans gamle lykke
synes imidlertid ikke at have fulgt ham; han beholdt kun i 6 år
sin nye ejendom. Derefter bosatte han sig i Slagelse. Under et
ophold i København indhentedes han den 25. juli 1781 af dø
den, kun 53 år gammel. Han blev begravet på Nikolaj kirkegård.
Som „den lærde bonde” vil han leve i mindet. I det vidnes
byrd, en af hans sønner fik fra Slagelse lærde skole, skildrer
skolens rektor elevens fader i disse ord: „Han var Fæster i
Gjentofte, men ragede ved sit dygtige Hoved, ved sin Kløgt og
sine Sæders Renhed op blandt sine Jævninge.”20
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I krig og fred indtil jernbanernes tid
21. Englænderkrigen 1807.
en idyl, der rådede i Gentofte sogn ved 1800-tallets be
gyndelse, skulle for en tid blive grundigt forstyrret,
inden århundredet var blevet ret mange år gammelt. > Efter
kampen med den engelske flåde på Københavns red i 1801
kunne Danmark som neutral magt kun nyde nogle få fredelige
år, indtil nye engelske krav i 1807 førte til den ulykkelige krig,
der kulminerede med bombardementet af København.
En engelsk flåde med landgangstropper lagde den 15. august
ind under kysten i nærheden af Vedbæk. Englænderne betrag
tedes ikke som fjender, men da flådens ankomst af beboerne
på egnen rapporteredes til hovedstaden, sendte Københavns kom
mandant kort før daggry den 16. august en opklaringsstyrke på
omkring 600 mand under kommando af oberstløjtnant v. Bassewitz frem til linien Lyngby—Dyrehaven. Det var udtrykkelig
pålagt de danske styrker ikke at angribe. Fra Lundehuset gik
hovedstyrken nordpå ad Lyngbyvejen og tog stilling ved Ræve
skovsbakken, medens et detachement sendtes ad Bernstorffsvej
gennem Ordrup til Christiansholm, hvorfra en forpostkæde blev
skudt frem til Mølleåen. Da det ved middagstid rygtedes, at den
engelske landgang var begyndt, førte v. Bassewitz i overens
stemmelse med sine ordrer de danske styrker tilbage til Køben
havn uden at have løsnet et skud.
Landgangen var begyndt allerede ved 5—6 tiden om morge
nen, og henimod aften var to engelske kolonner nået frem til
Gentofte sogn, den ene over Eremitagen og Fortunen for at tage
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kvarter i Jægersborg, den anden ad Strandvejen til Charlotten
lund, hvor den gik i bivuak for natten.
Den engelske general havde over for befolkningen prokla
meret, at englænderne kom som venner. Selv om mange var
tilbøjelige til at antage denne anskuelse og derfor mødte si
tuationen med ro, var det umuligt at skjule en udbredt frygt
for, at det engelske besøg ikke ville bringe os noget godt. Navn
lig søgte københavnske landliggerfamilier hurtigst muligt at
bringe sig i sikkerhed bag hovedstadens volde.
Husarerne på Jægersborg var straks trukket ind til forsvar
af København. Også befalingsmændenes familier var rejst bort,
og der var ikke mange mennesker tilbage på stedet. Læreren i
Jægersborg, Poul Erslev, havde i en stor brændestabel på sko
lens loft indrettet et rum, hvori han ville skjule sin kone og sine
mindste børn, hvis englændernes vej skulle falde der forbi.
Imidlertid kom nogle af lærerens bekendte, der var på flugt
mod København, kørende og overtalte hans kone til at følge
med sammen med de små børn.
Den 16. august var Erslev kørt til København med penge
og fødevarer til familien. Da han på tilbagevejen i mørkningen
kom til Jægersborg Triangel, holdt 3 husarer på vejen og tru
ede ham med deres pistoler. Han antog dem imidlertid for dan
ske soldater og mente, at deres tilråb var en spøg, men da han
kom hen til kasernen og havde fået sin hest sat i stald, opda
gede han endnu en rytter, og dennes uniform forekom ham
fremmedartet. Han tiltalte den fremmede først på dansk og så
på engelsk, men fik intet svar. Da Erslev derpå forsøgte sig
med tysk, svarede soldaten, der var en hannoveraner, at han
hørte til de engelske forpoststyrker, og at man i løbet af en
halv time kunne vente 2 regimenter husarer. Lidt efter kom de
engelske ryttere sprængende ind i Jægersborg, og det hele så
ud som en stor parforcejagt. Officererne søgte ind hos skov
rider Landsperg, hvor de blev beværtet; til Erslev, der havde
sin gamle mor og sine to ældste drenge samt en tjenestepige i
huset, kom en hannoveransk underofficer og 3 engelske sol
dater. Han beværtede dem med mad og brændevin. Hovedmas145

sen af de fremmede tropper havde lejret sig på kasernens åbne
pladser, og de beboere, der var tilbage, bragte dem øl og mælk.
Soldaterne optrådte stadig som venner; deres smukke uniformer
gjorde stærkt indtryk på de danske, og navnlig skotternes ma
leriske dragter vakte megen opsigt.
Senere om natten blev Erslev banket op af sine gæster fra
om aftenen; de var nu noget anløbne og forlangte mere brænde-

Engelsk feltsoldat fra tiden omkring 1807.

vin. Til en begyndelse føjede han dem, men da han på deres fort
satte krav svarede nej, blev de dristige, gik omkring i huset,
lettede dynerne af drengene og stak efter de forskrækkede børn
med deres bajonetter. For at bringe læreren til at rykke ud med
mere spiritus, lukkede de ham inde og erklærede ham for deres
fange. Da han nu gennem vinduet råbte om hjælp, skiftede hans
gæster brat taktik og blev pludselig helt vennesæle. De gav sig
til at danse og vedblev dermed til den lyse morgen.
Foruroliget ved nattens begivenheder bragte Erslev næste
dag sine to drenge til Værløse. Da han om aftenen vendte hjem,
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bugnede alle borde af mad og vin. Englænderne fortalte, at det
var sager, de havde medbragt fra skibene, men da Erslev kom
ud på kasernepladsen og så husarerne sidde omkring et stort
kar i færd med at plukke ænder og høns, forstod han, at de
havde provianteret på de bortrejste familiers enemærker. Han
gjorde indsigelse over for en af officererne, men fik det svar,
at han skulle passe sig selv; var de bortrejste familier blevet
hjemme, ville de have kunnet bevare deres ejendom.1
At samme forsyningsmetode har været anvendt i adskillige
andre tilfælde, er uden for al tvivl, men efterhånden betalte
englænderne, hvad de rekvirerede, således at der ikke kan tales
om plyndring i større stil. Da foruden landgangshæren også
flådens mandskab skulle have proviant, kunne det ikke undgås,
at det svandt kendeligt i egnens kvægbesætninger. Et feltbageri
med 6 ovne blev indrettet på Ordruphøj, hvis ejer Chr. Wilh.
Duntzfelt havde en del byggematerialer stående. Englænderne
brugte heraf 83.000 flensborgsten og forskellige andre effekter,
for hvilke der senere blev udredet erstatning. Brændsel tog de,
hvor de kunne finde det, og navnlig synes det at være gået ud
over plankeværkerne; i Jægersborg var ved englændernes bort
rejse intet levnet i denne henseende.2
Bøndernes køretøjer blev udskrevet til tvangskørsel, men
denne blev i begyndelsen som regel betalt. Efter Københavns
fald blev kørselskravene stærkt forøget. Der måtte hver uge
møde omkring 400 vogne ved Charlottenlund, og regelmæssig
afløsning fandt ikke sted. Heller ikke blev der på dette tids
punkt ydet nogen betaling for kørselen.3 Lærer Erslev fortæller
i sine erindringer: „Jeg maatte kjøre hveranden Dag med Officer[er]ne til Bellevue og andre Gjestgiverier og her blev jeg sat
til Høj bords med dem og behandlet galant og yders t forekom
mende; men Betaling for Kjørsel blev ej påtænkt — dog glemte
man undertiden ikke Havre til Hestene og jeg var stedse befriet
for Udgift.” Kromændene havde således intet at beklage sig
over, bortset fra, at kroernes bygninger blev taget i brug som
lazaretter. Denne skæbne var overgået Ordrup kro, hvor belæg147

ningen på et vist tidspunkt var 150 syge og sårede englændere.
Også i Lundehuset var der indrettet lazaret.
Den engelske flåde førtes af admiral James Gambier, der som
regel opholdt sig ombord og kun med mellemrum aflagde besøg
i land. Landgangshærens chef, generalløjtnant Lord Cathcart,
indrettede sit hovedkvarter på Hellerupgård. Blandt de officerer,
der omgav ham, var Sir Arthur Wellesley, senere hertug af Wel
lington. Den 26. august om morgenen forlod Wellesley Hellerup,
og 3 dage senere kommanderede han de engelske styrker ved
deres sammenstød med det sjællandske landevæm ved Køge.
58 danske officerer, der blev taget til fange i denne træfning,
førtes på 11 vogne til Rygård ved Hellerup, hvor de indkvarte
redes og senere modtog besøg af Lord Cathcart. Allerede den
i. september blev de alle frigivet mod æresord.
Fra stranden ved Charlottenlund og Hellerup og fra bakkerne
ved Gentofte blev egnens beboere vidner til det sørgelige skue
spil, da København i dagene fra 2. til 5. september blev bom
barderet. Mellem Hellerup og Kongens Nytorv, hvor det danske
hovedkvarter var oprettet i det nuværende Hotel d’Angleterre,
var en livlig trafik af parlamentærer. Da Københavns komman
dant, general Peymann, den 7. september om morgenen under
tegnede kapitulationen, kunne Sir Arthur Wellesley, flagkaptajn
Sir Home Popham og generalkvartermester George Murray, der
havde ført forhandlingerne på englændernes vegne, begive sig
tilbage til Hellerup, hvor betingelserne blev godkendt af ad
miral Gambier og Lord Cathcart. Den 13. september forlagde
generalen sit hovedkvarter til Kastellet.
Et marineregiment hvervede tyskere i dansk tjeneste deser
terede efter hovedstadens fald og gjorde omegnen usikker. Så
ledes kom en sværm af dem til Jægersborg, hvor de raserede
haverne og optrådte truende over for beboerne. De blev hur
tigt uskadeliggjort af de engelske tropper, og de fik derefter
valget mellem at lade sig udlevere til afstraffelse af de danske
myndigheder eller at lade sig hverve til den engelske hær. Hver
ken for denne flok eller for de andre tyskere, der indfangedes
af englænderne, faldt valget vanskeligt, og ved det hvervnings148

kontor, der var oprettet på „Mineslyst” i Ordrup, blev 1000
tyske soldater indskrevet til engelsk krigstjeneste.4
Englænderne forblev på egnen til over midten af oktober.
Ved deres afmarch forefaldt forskellige mindre episoder. Lærer
Peter Petersen i Hvidøre fortæller derom i et brev til grev
Schimmelmanns privatsekretær, F. C. Dankwart:
„Anden Bataillon af Legionen forlod os for at indskibes ved
Toldboden. Et Regiment Jægere, kommende fra Omegnen af
Hirschholm, afløste dem, blev her en Nat og marcherede saa
og til samme Sted. Man fik at vide, at Bjergskotterne skulde
igjen indtage disses Plads. Endnu begriber jeg ikke denne
March. De forbleve her og virkelig 3 hele lange dage, i hvilken
Tid de viste, at med stærke Drikke kunde man ganske tildække
baade Officerer og Gemene, og siden havde det været en let
Sag, om saa skullet være, for 4 à 6 Mand, at sende dem til Dø
dens Rige. Røve gad de gjerne, og andre Udskejelser bedrev
de ogsaa. Begge Dele viste de i det Hus, der ligger lige over
for Sølyst, hvor de toge hele Forraadet af Rom og Brændevin,
sloge Glas itu, og de vare ret beskjænkede, hvoriblandt en af
deres Kvinder. 2 Skotter saa jeg at faa Stribs ved Fabrikken;
den ene fik 250 og den anden 450 djærve Slag. Endelig opstil
ledes de paa Fabrikkens Mark, med Pik og Pak. Musikken, der
bestod af Sækkepibe, Piber og Trommer, og lød lige saa raa,
som de selv vare, gav Signal til Afmarchen til Toldboden. . ..
Den 20. gik de endelig om Bord; og samme Aften droge ogsaa
allerede vore Skarpskytter og en Del Artillerister langs med
Strandkanten.
Endnu kan jeg ikke uden Ærgrelse tænke paa hin Tildra
gelse, da 3 Attenpundiger Kugler sendtes ind paa Sølysts og
Holmens Grund. En engelsk Brig forfulgte et lidet dansk Skib,
som vilde til Kjøbenhavn. Lige ud for Skovshoved begyndte
Engelskmanden at beskyde vor Landsmand, saa Kuglerne røg
forbi imod Strandbredden. Til samme Tid udsatte Britten sin
Baad med 6 à 7 Mand. Vort Fartøj retirerede nu hen ad Hvid
øre, hvor det tæt ved Landet satte sig fast. Nu mærkede man
Brittens Hensigt og begyndte først at tænke paa at forhindre
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samme. En hel Del af det sjællandske Jægerkorps med en
Lieutenant forsamledes i Bagerens Have bag Plankeværket, og
en af de Kanoner, der stode ved Christiansholm, kom og langt
om længe til Haven. Det maatte gaa langsomt; thi Kanonerne
stode paa nysnævnte Sted, Hestene dertil i Sølysts Stald, og
Officeren, uden hvem intet med Kanonerne turde foretages, laa
i Bellevue. Imidlertid havde allerede 2 Britter, der ikke vare saa
langsomme, været paa vort Skib, og vist sejlet afsted dermed,
hvis det ej havde staaet fast. Man skjød med en Riffel efter
dem, som ej traf. De forføjede sig nu i Baaden og roede afsted.
Nogle Skud med Trepundiger løsnedes mod Baaden og Brig
gen, også uden Skade for dem. Min Høj var fuld af Mennesker,
der saa paa Spektaklet. Om nu Engelskmanden enten vilde
slukke Lyset ud for Tilskuerne, eller beskadige Vilhelmsdal,
Skolen eller Sølyst, lige meget, den gav 3 Bueskud, der alle
gik lige over min Bakke. Den ene Kugle fandtes 25 Skridt fra
Spisesalen, de andre to faldt paa Holmens Grund. Jeg var den
Dag til Begravelse og vidste ikke af denne Affaire, førend Ar
tilleristerne om Aftenen anraabte mig paa min Jord, hvor de
stode Vagt ved en Kanon. Havde man ikke nølet saa længe og
baaret sig lidt fornuftigere og modigere ad, kunde man meget
let have taget baade Mand og Baad, men nu lo de sikkert ad
os.”5
Indskibningen af den engelske arriéregarde skete under flag
kaptajn Pophams ledelse fra en bro på stranden ved Øregård.
Inden de sidste både forlod kysten blev broen stukket i brand.
Så snart englænderne var borte, strømmede egnens beboere
til stranden for at betragte den bortdragende engelske flåde og
de danske marinesoldaters arbejde med at bjerge kanoner og
grundstødte fartøjer, som englænderne havde måttet efterlade.
På marken mellem Øregård og stranden fandt nogle engelske
soldater deres sidste hvilested. I næsten hundrede år lå „En
gelskmandens grav” som en lille fredet lund. Da strandmarken
i begyndelsen af dette århundrede udstykkedes til villagrunde,
fordeltes lunden på flere parceller, og ved grundudgravning afdækkedes adskillige skeletter. I et par villahaver mellem Ham150

bros allé og Gardes allé står endnu enkelte høje træer som et
minde om en af de mest bevægede episoder i egnens historie.

22. Kommunalt selvstyre.
Indtil 1842 havde beboerne i de danske landsogne ingen
indflydelse haft på styrelsen af deres kommunale anliggender.
Der var i 1803 oprettet fattigkommissioner og i 1814 skole
kommissioner, begge med sognepræsten som formand og med
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nogle få medlemmer, hentet blandt sognebeboerne. Disse for
samlinger var ikke valgt, men udpeget af myndighederne. Det
var derfor en ny tid, der indvarsledes for landsognene, da en
kongelig forordning af 13. august 1841 bestemte, at der fra det
følgende nytår skulle indføres sogneforstanderskaber, sammen
sat dels af selvskrevne, dels af valgte medlemmer. Som selv
skrevne stod herredsfogeden, sognepræsten og den største hartkornsejer, og de øvrige sogneforstandere, hvis antal højst kunne
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være 9, skulle vælges blandt sognets mandlige ejere eller fæ
stere af mindst een tønde hartkorn.
Sogneforstanderskabet for Gentofte sogn holdt sit første
møde på Taffelbay den n. februar 1842. Når valget har fundet
sted, oplyses ikke, heller ikke røber kilderne noget om valg
deltagelsen, der efter al sandsynlighed har været forsvindende.
Forhandlingsprotokollen meddeler kort, at dette er begyndelsen,
og går derefter over til et nødtørftigt referat af forhandlin
gerne. Formanden, sekretær G. F. Lindorff, havde samlet for
standerskabet i sine egne stuer, dog kun for denne ene gang,
idet man fra det følgende møde henlagde forhandlingerne til
Gentofte kro. De selvskrevne medlemmer var pastor Jørgen
Høegh i Gentofte, birkedommer Normann og godsejeren på
Bernstorff, krigsassessor Kalko; blandt de øvrige var gårdmændene i flertal. Man begyndte med fattig- og skolesager, og un
der behandlingen af disse førte præsten forsædet. Den første
sag på den egentlige dagsorden drejede sig om opførelsen af
et sprøjtehus i Gentofte by. Her havde man få år i forvejen
anskaffet en „kabinetsprøjte”, men da denne efter at have været
stationeret forskellige steder omsider var havnet ude i kroens
gård, måtte det blive nødvendigt, at man skaffede den eget tag.
Tegningen til dette sprøjtehus findes endnu i kommunens ar
kiv, og huset eksisterer fremdeles, liggende ind mod præste
gårdshavens mur ved Gentoftegade.
Med udgangen af 1851 var Lindorff som formand afløst af
kapellan Worsøe, der var indtrådt for den svagelige pastor
Høegh, men han beklædte kun posten i lidt over et halvt år,
indtil provst Boisen, der var blevet sognepræst i Gentofte efter
Høegh, overtog hvervet. Han var sogneforstanderskabets for
mand indtil udgangen af 1863.
Hidtil havde man således ikke vovet at sætte en bonde på
formandspladsen, selv om der iblandt dem virkelig var mænd,
der kunne have taget dette arbejde op. En mand som Ole Niel
sen på Havsgård havde været stænderdeputeret og senere med
lem af både amtsråd og landsting, men tiden var endnu ikke
moden dertil. Først med begyndelsen af året 1864 indtages for152

mandssædet for første gang af en af gårdmændene, Vilhelm
Nielsen, der ejede gården „Vilhelmshåb” ved Jægersborg allé,
og som ikke var uforsøgt i det kommunale arbejde, eftersom
han i 1854 i en alder af kun 31 år var blevet medlem af sogneforstanderskabet.
De kommunale udgifter afholdtes af 3 forskellige kasser,
fattigkassen, skolekassen og den egentlige kommunekasse, hvis
oprindelse daterede sig fra de gamle landsbylav. Om nogen
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budgetlægning var der ikke tale, man klarede på alle 3 områ
der dagen og vejen, og indtraf uforudsat større krav til en af
kasserne, kunne denne være slemt i bekneb for likvide midler.
Således magtede kommunekassen i 1843 ikke de 50 rdl., en en
treprenør skulle have udbetalt for en grundforbedring af Van
gede gade, og de sogneforstandere, der var mødt for at tage
syn på arbejdet, måtte da af deres egen lomme udrede de for
nødne midler, indtil kassen atter kom til kræfter. Men det var
dog i dette tilfælde kommunens egne borgere, der stod som
kreditorerne. Mindre flatterende virkede det, når amtet i 1849
meget kraftigt rykkede kommunen for dens bidrag til „Betjent
Jochumsens Løn paa Bidstrup”, og sogneforstanderskabet som
en spagfærdig debitor måtte svare, at beløbet skulle blive er11
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lagt, sä snart pengeforholdene ville tillade det, „hvad man hå
ber, skal ske snarest”.
Den understøttelse, som under krigen 1848—50 skulle ud
redes til soldaterkoner, der stod uden subsistensmidler, oversteg
langt de kommunale finansers formåen, og man pålignede da
en ekstraordinær kommuneskat. Da man på dette tidspunkt
endnu ikke kendte begrebet selvangivelse, måtte sogneforstan
derne påtage sig den ulejlighed inden for deres respektive di
strikter at skaffe sig underretning om beboernes formueforhold.
For hele sognet skulle udskrives ca. 840 rdl., og den normale
ydelse for en gårdmand kom til at beløbe sig til 8 rdl., for en
kelte lidt mindre og for nogle få større velhavere helt op til 36
rdl. Vanskeligheder af mindre alvorlig karakter klaredes jævn
lig på den måde, at sogneforstanderne ved ombæring af lister
indsamlede frivillige bidrag.
Et andet alvorligt problem meldte sig i 1853, da en voldsom
koleraepidemi hærgede sognet. Denne gang som i 1654 kom
smitten fra København. En familie fra et af de stærkest hjem
søgte kvarterer i hovedstaden havde for at undgå epidemien
forladt byen og taget sommerophold hos en fisker i Skovshoved,
men opnåede kun at skaffe smitten indpas i Gentofte sogn.
Da Sygdommen greb pludseligt og voldsomt om sig, måtte der
i størst mulig hast tilvejebringes et koleralazaret, som indret
tedes i Ordrup i et hus, kommunen købte til samme brug.
Epidemien, der begyndte sidst i juli og ebbede ud henimod
midten af september, bortrev i løbet af disse to måneder 105
af Gentofte sogns beboere.
Blandt skatteydernes afgifter til de tre kasser indtog fattig
skatten ikke den mindst fremtrædende plads. Skatteligningen
var fra begyndelsen foretaget for et år ad gangen, men fra 1849
gik man over til halvårs ligning. I 1853 besluttede sognefor
standerne at indkalde et udvalg af beboere til at bistå ved fat
tigligningen for „saa vidt muligt at kunne affatte denne efter
Ydernes Formue og Lejlighed”. Selv om denne ordning ikke
havde noget officielt stempel, indebar den dog spiren til senere
tiders ligningskommission.
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Skatten til det almindelige kommunalvæsen var lignet dels
på hartkornet, dels efter formue og lejlighed; delingsforholdet
fastsattes efter „vedbørligt Hensyn” til de to skatteobjekter, og
afgiften var i en lang årrække lignet med i/4 på hartkornet og
% efter formue og lejlighed.
Der forekom sjældent andre låneårsager end udvidelser af
skolerne eller sognets fattighus. Medens man et par gange ved
skolebyggeri søgte lån af Roskilde domkirkes midler, var det
almindeligvis Gentofte-Lyngby hospital, der ved slige lejlighe
der forstrakte kommunen med de fornødne penge. Endelig
kunne det hænde, at en privatmand tilbød sin tjeneste. Da kom
munen i 1854 søgte et prioritetslån i koleralazarettet i Or
drup, mødte Anders Nielsen fra Vangede, Stolpegårdens tidli
gere ejer, og lagde 800 rdl. på bordet.
Med indførelse af sogneråd fra begyndelsen af 1868 gik de
tre kasser op i en højere enhed. Der udarbejdedes herefter hvert
år et samlet budget, og kommunens økonomi blev mere over
skuelig. 1
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Villakommune
23. Hartkornsejere og villabefolkning.
ennem generationer havde landskabet mellem København

G

og Dyrehaven virket dragende på hovedstadens bebo
ere. De virkelige pengematadorer havde slået sig ned på land
stederne i Øresundets nærhed. De kunne alle holde køretøj,
og for dem blev afstanden til virksomheden inde i byen således
af underordnet betydning. For middelstanden derimod var turen
til og fra sommerlejligheden i Gentofte eller Ordrup et pro
blem, der måtte løses ved dagvognens hjælp, og landopholdet
betød for familiefaderen da som oftest kun, at arbejdstiden sup
pleredes med et par timers ophold i Strandvejens rumlekasser.
Ingen ville derfor fortænke ham i, om han med glæde imødeså
den dag, da efterårets indtog betød familiens tilbagevenden til
bylejligheden.
For økonomien i en lang række hjem i Gentofte sogn spil
lede udlejningen af sommerlejligheden en betydelig rolle. Stær
kest gjorde dette sig gældende i Skovshoved, hvor fiskerfami
lierne ofte sommeren igennem etablerede sig i udhuset, me
dens stuerne var udlejet til københavnere; men også sognets
vestligere strøg som Gentofte og Vangede havde deres sommer
publikum. Endog kommunekassen havde interesse i forholdet,
idet problemet „sommerbeboeres skat” ivrigt dyrkedes af sog
nets vise fædre, hvis nidkærhed på dette punkt til tider kunne
tangere det glubske, en foreteelse, i hvilken kommende tiders
stridigheder næsten måtte kunne forudanes.
Aret 1863 skabte en helt ny situation. Åbningen af Klampenborgbanen og banen til Lyngby henholdsvis den 22. juli og
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den i. oktober bragte betingelserne for en udvidet bebyggelse
i banernes opland, idet familier, der hidtil havde indskrænket
sig til at være egnens gæster om sommeren, nu takket være den
hyppige og mere stabile og hurtige forbindelse med hovedstaden
kunne tage varigt ophold herude. Lidt efter lidt øgedes den
strøm, der skabte den første villabebyggelse, som til en begyn
delse naturligt holdt sig til stationernes nærhed. Naboskabet til
stranden virkede fremdeles lokkende, således at sognets østlige
del, der betjentes af stationerne Hellerup og Charlottenlund, så
sin bebyggelse øget i et betydeligt stærkere tempo end det,
man kunne blive vidne til i de vestligere distrikter.
Gennem tiåret 1870—80 voksede folkemængden i Gentofte
Kommune fra 4.158 til 5.106, en forøgelse på mellem 22 og 23
pct., og at det nye befolkningselement, som hermed var tilgået
kommunen, før eller siden ville søge at skaffe sig kommunal
politisk indflydelse, måtte synes naturligt og uundgåeligt.
Før i slutningen af 70erne spores imidlertid ingen bevægelse
i denne retning. Hverken den almindelige vælgerklasses valg til
sognerådet i 1873 eller de højstbeskattedes i 1876 havde givet
anledning til brydninger. De to vælgerklasser stod ikke på no
gen måde skarpt over for hinanden; der findes tværtimod ad
skillige eksempler på, at vælgere af den almindelige vælger
klasse opfordrede til valg af borgere fra de højstbeskattedes
— hartkornsejernes — rækker. Da et modsætningsforhold om
sider blev skabt, kom anledningen fra sognerådet.
Rigsdagen havde i 1876 gennem vedtagelsen af en lov gi
vet landkommuner adgang til at supplere den gældende brand politilov med lokale byggevedtægter. Heraf benyttede Gentofte
sogneråd sig to år senere. De bestemmelser, forslaget rummede,
forekommer meget moderate i deres krav, på visse punkter
rent selvfølgelige. Således skulle opsætning af tagrender gøres
obligatorisk for alle nye ejendomme, der opførtes tæt ved vej
linien, og ældre bygninger med en lignende beliggenhed skulle
forsynes med tagrender inden 3 års forløb. At beboelseslejlig
heder ikke måtte indrettes over staldrum, og at latriner og mød
dingsteder skulle være mindst 3 alen fjernet fra post og brønd,
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måtte synes ganske naturlige hygiejniske forholdsregler. Vel
kunne der ikke ses bort fra, at reglementets bestemmelser ville
medføre visse øjeblikkelige udgifter for ejerne, men det var
mindre denne omstændighed end reglementets sidste paragraf,
der giv anledning til misfornøjelse: i en undtagelsesbestem
melse frigjordes sognets landbrugsejendomme for de forpligtel
ser, der skulle pålægges de øvrige grundejere, og dette føltes af
mange som en uret. En protestskrivelse fik 400 underskrifter,
men da sognerådet desuagtet vedtog forslaget, var dermed sig
nalet givet til en livlig kamp ved sognerådsvalget i efteråret
I879.1
Valget var denne gang den almindelige vælgerklasses, og
det lykkedes oppositionen at indvælge 4 modstandere af byg
ningsreglementet, 3 håndværksmestre og en købmand. Det bræn
dende spørgsmål blev taget op til fornyet behandling, men de
4 nyvalgte formåede ikke mod rådets øvrige 5 medlemmer at
trodse deres modstand igennem; bygningsreglementet var og
blev en kendsgerning. Det blev imidlertid håndhævet særdeles
liberalt, og der dispenseredes efter behov; endnu i 1885 anbefa
lede sognerådet, at der i et tilfælde blev givet tilladelse til
indretning af beboelse oven på en hestestald.
Denne skærmydsel havde dog ikke slået dybe sår; de store
kløfter åbnede sig først i slutningen af firserne. Politimæssigt
sorterede Gentofte kommune under politistationen i Lyngby,
men om noget effektivt polititilsyn kunne der ikke være tale,
dertil var bebyggelsen endnu for spredt og politistyrken talmæs
sigt alt for ubetydelig. Selv om der i 1878 var oprettet en politi
vagt i Ordrup, og en enkelt betjent i 1881 blev stationeret på
Strandvejen i Hellerup, gav det ikke beboerne nogen tryghedsfølelse, der var værd at tale om; derimod følte en familie sig
mindre usikker med en pålidelig hund i huset. Det medførte
derfor en voldsom ophidselse, da et sognerådsmedlem fra de
vestlige distrikter, tømrermester Peter Madsen i Vangede, i
1887 stillede forslag om indførelse af en hundeskat for den del
af kommunen, der lå øst for Bernstorffsvej. Trods protestmøder
og skarpe bladartikler gennemførtes den foreslåede ordning
159

med justitsministeriets sanktion, og villaejerne ved Kystbanen
måtte betale hundeskat, medens hartkornsejeroe atter var gået
fri. Der var hermed skabt en kløft, ikke blot mellem de to be
folkningskategorier, men i kraft af den nye skattegrænse tillige
mellem kommunens østlige og vestlige dele.2
For villakvarterernes beboere blev det efterhånden klart, at
de måtte give deres opposition mod „hartkornspartiet” mere
vægt gennem sammenslutning i foreninger. I 1888 opstod
„Hellerup borgerlige Forening”, væsentligst båret frem af køb
mænd og håndværkere,3 og i 1891 dannedes „Kommunalfor
eningen for den østlige Del af Gjentofte Sogn”, især til vare
tagelse af interesserne for Ordrup og Charlottenlund og med
en betydelig skarpere kurs end den førstnævnte.4 Begge for
eninger var upolitiske, og den kandidatliste, de mødte med ved
den almindelige vælgerklasses valg i november 1891, rummede
derfor navne af alle partifarver, fra overbevisningstro estruppere
til radikale venstremænd. Valget bragte foreningerne et nederlag,
hvorimod en mere moderat fraktion med socialdemokraternes
støtte gennemførte valget af venstremanden gartner P. K. Brandt
i Ordrup.
Et mislykket forsøg på at forskyde grænsen for hundeskatten
i vestlig retning, således at også hundene i Gentofte og Jæ
gersborg ville blive skatteobjekter, bidrog kun til at forøge
bitterheden hos „de østlige”. „Københavns Amts Avis” gav i
sine spalter gæstfrit plads for en endeløs og skarp polemik, der
fra oppositionens side rettedes mod etatsråd Niels Andersen,
Søholm, efter at han havde afløst forpagter H. P. Lund fra
Hovmarksgården på sognerådets formandsplads og trods sit
borgerlige erhverv som industrimand tillige som hartkornsejernes samlingsmærke. Kommunalforeningens pennefører, cand.
jur. kammerjunker C. Skeel, proklamerede det som foreningens
mål at hidføre en ligelig fordeling af skattebyrden, således at
villakvarterernes befolkning ikke permanent skulle være „sog
nets malkeko”.
I løbet af sommeren 1893 tilspidsedes konflikten så stærkt,
at der i kommunens vestlige del opstod separatistiske tendenser.
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Gentofte Kommune var fra nytår 1891 i kirkelig henseende
blevet delt i to sogne, Gentofte og Ordrup, og kommunens
navn var blevet Gentofte-Ordrup Kommune. Kunne man nu opnå
en kommunedeling efter samme linie, ville man for bestandig
blive „de østlige” kvit. Men disse var ikke stemt for delingen,
og i Hellerup, der fremdeles hørte til Gentofte sogn, betakkede
man sig stærkt for denne løsning og satte megen energi ind på
at hindre adskillelsen. Mod 3 veststemmer vedtog sognerådet
derpå at lade sagen falde.5

Niels Andersen.

Heller ikke de højstbeskattedes valg i 1894 bragte den
store forskydning i sognerådets sammensætning. Men ved val
get for den almindelige vælgerklasse i 1897 holdt kammerjun
ker Skeel sin egen person udenfor og fik i samarbejde med
socialdemokratiet den radikale lærer Frantz Rasmussen fra
Skovshoved anbragt øverst på oppositionens liste. Kun to hartkornsejere bevarede deres mandater: Niels Andersen, Søholm,
og forpagter Brasen på Damgården. Hermed var den store kamp
mellem det gamle og det nye Gentofte kæmpet til ende. Når
hartkornsejerne så relativt længe havde været i stand til at
bevare flertallet, beroede det ikke mindst på den omstændig
hed, at den kommunale valglov med sin sondring mellem to
vælgerklasser, der skiftevis gik til valg, havde været dem en
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solid forbundsfælle. Men over for det stadigt voksende pres åf
nye tilflytteres stemmer kunne ingen modstand holde. En vold
som udflytning i 1800-tallets sidste tiår havde medført en for
dobling af kommunens folketal til over 14.000, og med oprin
delsen af det nye århundrede kunne villabefolkningen lægge
kommunens ledelse i hænderne på et sogneråd, der kun rum
mede een repræsentant for hartkornet.
Omdannelsen var fuldbyrdet, det gamle landbosogn var ble
vet en villakommune.

24. Bebyggelsen.
De gårdejere, hvis jorder lå i nærheden af jernbanestatio
nerne, vejrede hurtigt den forretning, udstykningen af villa
grunde indebar. Nogen interesse for en servitutpålægning næ
rede de ikke, før det lidt efter lidt viste sig, at de servitutbelagte
grunde var de lettest sælgelige. Det var Ole Bruun, ejeren af
Lindegården i Ordrup, der først fik øjet op for betydningen af
at kunne have hånd i hanke med den voksende bebyggelse, og
fra offentlig side blev det føromtalte bygningsreglement det
første forsøg på inden for meget beskedne rammer at lægge en
ordnende hånd på en bebyggelse, der i virkeligheden kun var
undergivet tilfældighedernes lov.
Det boligbehov, som befolkningstilvæksten efter århundred
skiftet i stadig stærkere grad skærpede, kunne selvsagt ikke i
hele sin udstrækning dækkes gennem en villabebyggelse. I løbet
af århundredets første tiår rejste sig da en tættere bebyggelse,
delvis med høje huse, samlende sig om Strandvejen i Hellerup,
Jægersborg allé ved Charlottenlund station, langs hovedgaderne
i de gamle landsbyer Gentofte og Ordrup og i nogen måde til
lige i Skovshoved. Enkelte høje huse, der hist og her umoti
veret hævede sig over de omliggende villaer, virkede som en
anklage over for en manglende rettidig servitutpolitik.
Spørgsmålet om, hvorvidt Gentofte Kommune til trods for
sin stærke udvikling fortsat kunne bevare sin landskabelige ka
rakter, var således omkring 1910 ved at blive brændende. I den
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betragtning, at det for kommunen måtte være en bydende nød
vendighed at have hånd i hanke med udviklingen, mødtes
sognerådets daværende formand, oberst Parkov, med sin kollega
i rådet, tømrermester S. M. Grumstrup. En rationel servitutpolitik
kunne ikke gennemføres, uden at kommunen sikrede sig betyde
lige dele af de ubebyggede arealer, og erhvervelsen af ejen
dommen Søholm ved Lundehussøen i 1910 blev da indledningen

Høj bebyggelse i Gentofte skæmmer det omliggende villakvarter.

til den store række af ejendomskøb, som kommunen foretog i
det følgende tiår.
Af Alberti’s konkursbo erhvervede Gentofte kommune i Or
drup de 3 ejendomme Hyldegården, Holmegården og Eigården
med et areal af i alt over 70 tdr. land. I 1916 købtes De Storm
ske jorder, der strækker sig fra Gentofte kirketorv ned mod søen
og udgør godt il tdr. land, i 1917 den ca. 20 tdr. land store
Øregård i Hellerup, i 1918 Tjørnegården med 55 tdr. land,
og endelig fulgte i 1919—20 den største af alle ejendoms163

erhvervelserne: 14 tdr. land af De Søllingske jorder ved Ordrupvej og Vilvordevej, Damgården i Ordrup med 36 tdr. land,
Christiansholms jorder med 40 tdr. land, Smakkegård og Prins
Valdemars jorder, i alt 68 tdr. land samt Vintappergården og
Ørnegården, der havde et samlet tilliggende af ca. 163 tdr. land.
Store dele af disse arealer er bevaret som parker, anlagt som
idrætspladser eller benyttet som byggegrunde for skoler, alder
domshjem eller andre offentlige bygninger, medens resten tid
efter anden er bortsolgt til villabebyggelse. Det kan i grove
træk fastslås, at ca. 1/9 af kommunens areal siden 1910 er eller
har været i kommunens eje.
Om betimeligheden af disse ejendomskøb herskede blandt
kommunens borgere meget delte anskuelser; sognerådet i almin
delighed og dets formand i særdeleshed blev ofte udsat for en
stærk kritik, der for en stor del bundede i den sædvanlige æng
stelse for en voksende gældsbyrde. Men disse ejendomskøb blev
årsag til, at Gentofte Kommune i det store og hele har kunnet
bevares som villakommune, idet sognerådet nu ved en hensigts
mæssig servitutpålægning kunne skabe garanti mod en tilfældig
bebyggelse, og da udviklingen endvidere har medført, at de på
gældende arealer atter har kunnet afhændes således, at købene i
én samlet betragtning har bragt kommunen en avance, har efter
tiden måttet anerkende det fremsyn, med hvilket disse ejendoms
erhvervelser blev foretaget.
Til afhjælpning af den alvorlige bolignød under og efter
verdenskrigen 1914—18 blev der fra både offentlig og privat
side ydet en virksom indsats. I det sidste krigsår og den nær
mest følgende tid ofrede kommunen et par millioner kroner på
opførelse af boliger. Med støtte fra stat og kommune lod „Kø
benhavns almindelige Boligselskab” i 1921 og de følgende år
på Søholms jorder i Hellerup opføre en samlet bebyggelse, en
såkaldt „studieby”, i hvilken man anvendte forskellige hustyper,
rækkehuse, enfamiliehuse og dobbelthuse med i alt 105 lejlighe
der. Med et indskud på ca. 3000 kr. erhvervede lejeren — eller
fæsteren, om man vil — retten til lejligheden for sig og sine ar
vinger. Lignende byggeforetagender udførtes i Gentofte og
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Jægersborg. På en række parceller af Tjørnegårdens jorder ved
Smakkegårdsvej opførte aktieselskabet „Phønix” i 1924—25 25
såkaldte „Phønixhuse”, der senere ved kommunens mellemkomst
solgtes til beboerne.

Et alvorligt vildskud på byggeriets område i disse efter
krigsår var det parcelbyggeri, som i den vestlige del af kom
munen kom til at volde både sundheds- og bygningsautoriteter
en utrolig mængde vanskeligheder. På et stort antal småparceller,
der oprindelig var udlagt til kolonihaver, begyndte ejerne, tvun
get af bolignøden, at anvende lysthusene som helårsbeboelse. Da
intet kloakanlæg fandtes på arealerne, førtes spildevandet ud
over grundene; på grund af manglende adgangsveje kunne
hverken dag- eller natrenovation føres bort, men måtte graves
ned på stedet, og da vandledninger heller ikke fandtes, måtte
beboerne, om de ikke ville hente vandet langvejs fra, selv an
lægge brønde, hvis vand imidlertid hurtigt inficeredes af spilde
vandet og det nedgravede affald og således uundgåeligt måtte
blive sundhedsfarligt.
Husene, der var lagt lige oven på jorden, bestod som regel af
eet eller to lag bræder, og da opvarmningen måtte foregå ved
hjælp af petroleumsovne, i bedste fald af kakkelovne, der på
trods af alle regler var anbragt tæt til brædevæggen, og hvis
rør uden nogen form for isolation var ført gennem tag eller væg,
var brandfaren i disse boliger overordentlig stor. Fra autorite
ternes side blev der for at bøde på ulemperne foretaget visse
foranstaltninger, men man gik dog af hensyn til de nødstedte
beboere meget lempeligt til værks, og de regulerende bestræ
belser førte derfor ikke til noget nævneværdigt resultat.
I årene umiddelbart efter 1920, da bolignøden var allermest
følelig, skød disse parcelhuse op som paddehatte. En kontrol
med byggeriet var ganske uigennemførlig ; en familie kunne
komme kørende med deres bohave og et læs bræder — kasser
fra importerede fordvogne var særdeles anvendelige — og stille
hele huset op på en enkelt eftermiddag. Skete det, at autorite
terne søgte et sådant byggeforetagende standset ved politifor165

bud, indstilledes vel arbejdet, så længe betjenten opholdt sig på
stedet, men genoptoges, så snart han fjernede sig.
I sådanne skure boede familier med — ofte mange — børn,
med husdyr og høns, dag ud og dag ind både vinter og som
mer. Omkring 1924 rummede de pågældende arealer 15 —1700
ulovlige huse foruden ca. 1000, der tidligere havde opnået en
betinget godkendelse efter til- eller ombygning.

Sommerhus, anvendt til helårsbeboelse.

For myndighederne betød det en lettelse, da parcelbyggerne
efterhånden sluttede sig sammen i foreninger, med hvis besty
relser eller repræsentantskaber man derpå kunne forhandle. De
fleste af disse repræsentanter viste stor forståelse af situationen
og krævede ikke blindt alle mulige lettelser. I 1924 blev det
tilladt at bygge til midlertidig vej, når endeligt vej- og kloak
anlæg var sikret inden for et tidsrum af 15 år. Endvidere var
det en betingelse, at der førtes permanent vandledning til ejen
dommene, medens det midlertidigt blev tilladt, hvor kloak ikke
fandtes i vejen, at spildevandet førtes til samlebrønd.
Til trods for den liberale holdning, myndighederne havde
166

indtaget, kunne det naturligvis ikke undgås, at de udsattes for
kritik; man talte og skrev om „den hårde hånd”.
Et nyt sæt regler, der i 1926 var udarbejdet i et fællesud
valg af kommunalbestyrelse, bygningskommission og sundheds
kommission, og som i alt væsentligt var tiltrådt af parcelbyggernes repræsentantskaber, gik ud på, at de huse, der i hoved
sagen opfyldte bygningsreglementets bestemmelser, kunne bi
beholdes, for så vidt amtet ville meddele de fornødne dispensa
tioner. Alle andre huse skulle som uegnede til beboelse fjernes
inden for visse, nærmere bestemte tidsfrister.
Det viste sig lidt efter lidt, at en del af parcelbyggerne ikke
magtede de indgåede overenskomster. Der blev da i december
1929 optaget nye forhandlinger, hvorved tidsfristerne blev for
længet, og samtidig gik kommunalbestyrelsen ind på at yde
kommunegaranti for lån til anlæg af kloakker og midlertidige
veje. Endvidere forpligtedes parcelbyggerne til at tilslutte sig en
af de bestående 26 parcelforeninger. Disse nye aftaler medførte
endelig en forbedring af forholdene. Kommunens garantier, der
ved begyndelsen foruden forskudsvis anlæg af kloakker var oppe
på over en mill, kr., har ikke givet tab. Omkring nytår 1933 var
kun 18—20 ulovlige huse tilbage.
Hovedæren for, at dette vanskelige problem med fasthed og
sikkerhed og på den anden side med lempelig hensyntagen til
parcelhusenes befolkning bragtes til en forholdsvis hurtig og for
alle parter akceptabel afslutning, må tilskrives arkitekt E. Norup, der i 1926, midt i alle vanskelighederne, havde overtaget
posten som kommunens bygningsinspektør.1
Et rationelt forsøg på at få principperne for kommunens be
byggelse fastlagt havde ikke været gjort, før spørgsmålet i 1922
rejstes i kommunalbestyrelsen af arkitekt Volmar Jensen. Det
blev derefter overdraget kommuneingeniør V. A. Westergaard i
samarbejde med professor Edv. Thomsen at søge opgaven løst,
og to år senere forelå som resultat af dette arbejde en samlet
bebyggelsesplan. I denne skelnedes der mellem fire bebyggelses
former. Den eksisterende høje bebyggelse tænktes fortsat med
udløbere ad sidevejene. Sammenhængende bebyggelse med ind167

skrænket højde skulle tillades i Vangede by, enkelte steder ved
Lyngbyvej, ved Berns torf fsvej omkring S vej gårds vej og Høeghsminde, ved Fredens vej og Ej gårds vej samt omkring Ordrup sta
tion. Endelig skelnedes der mellem spredt bebyggelse i villastil
og streng villaservitut, hvilken sidste skulle være fremherskende
i jævn fordeling over hele kommunen. Egentlige fabriksanlæg
tænktes indskrænket til arealerne ved Tuborg; der skulle findes
oplagspladser på forskellige steder i kommunen, ligesom der

Gammel og ny bebyggelse mødes ved Søgårdsvej i Gentofte.

var taget hensyn til parker, sportspladser, skolegrunde og kirke
gårde»
Rigsdagen udsendte i april 1925 en lov, der lovfæstede netop
de retningslinier, ovennævnte forslag havde angivet. Når dette
ikke desto mindre kom til at føre en 5-årig udvalgstilværelse,
skyldtes det væsentligst, at man afventede vedtagelsen af en ny
lov om byggelinier. Denne kom i 1929; det lokale forslag blev
dog ikke vedtaget som byplan, men kommunalbestyrelsen beslut
tede at betragte det som vejledning ved fremtidige dispositioner.
Allerede det følgende år nedsattes en kommission til udarbej
delse af detaillerede byplanforslag. Indtil udgangen af 1933 fore168

lå 4 byplaner: for Tranegårdsvej ved Kystbanen, for kvarteret
mellem Jægersborg allé og L. E. Bruunsvej, for façadegrunde på
en strækning af Jægersborg allé’s nordside samt for arealer om
kring Vangedevej syd for Vangede station. Samtidig blev der
gennemført en inddeling af kommunen i områder med forskel
lig maksimumsbyggehøjde.
Det kvarter, der i byplanteknisk henseende har skabt de

Bebyggelsen i Skovshoved.

største vanskeligheder, er Skovshoved. Bebyggelsen her har gen
nem tiderne ingen muligheder haft for en spredning over et
større areal, idet den lå indeklemt mellem stranden og den stejle
skrænt på Strandvejens vestside; alle udvidelser er derfor sket
ved en planløs sammenklumpning af husene, og da grundene øst
for Strandvejen havde form som ganske smalle strimler, oprin
delig udlagt som stejlepladser, frembød bebyggelsen i fisker
byen efterhånden de mærkeligste formationer. Husene tog lys og
luft fra hinanden, adgangsvejene til de forskellige beboelser
blev snævre og krogede, således at fjernelsen af renovation med
førte ikke ringe besværligheder, og hele kvarteret rummede en
12
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betydelig brandfare. Allerede i 1916 havde sundhedskommis
sionen peget på disse uheldige omstændigheder, men på grund
af vanskelighederne under krigen blev spørgsmålet henlagt.
I efteråret 1936 fremkom „De kooperative Arkitekter” med
et forslag til en 6-etages parkbebyggelse på hele arealet. Kom
munen overdrog den bygningsmæssige udformning til arkitekt
Arne Jacobsen, og efter at denne sammen med kommunens tek
niske forvaltning havde arbejdet med sagen, kunne der fremlæg
ges 3 forslag, der på forskellig måde samlede bebyggelsen øst
for Strandvejen i rækkehuse og tænkte 3-etages bygninger an
bragt ind imod skrænten. Det blev fra alle sider understreget, at
gennemførelsen af planen ikke måtte skabe uforholdsmæssige
økonomiske byrder for Skovshoveds befolkning. Denne modtog
imidlertid forslaget med alt andet end blide følelser og tilkende
gav, at man i givet tilfælde ville søge domstolenes værn mod
cn ekspropriation.2
Da den første byplanlov i 1938 fik en afløser, som gjorde
byplanlægning obligatorisk, genoptog kommunalbestyrelsens tek
niske udvalg sagen om Skovshoveds bebyggelse og lod en byplan
udarbejde for hele strækningen fra Charlottenlund til Emiliekilde. For den centrale del af fiskerbyen fulgte forslaget de prin
cipper, som de tidligere planer havde benyttet, men på grund af
de indviklede matrikulære forhold i Skovshoved ville en fuld
stændig ommatrikulering blive nødvendig, ligesom hele den
eksisterende bebyggelse forudsattes fjernet. Dette byplanforslag
blev vedtaget i marts 1940.

En samlet oversigt over hele byplanspørgsmålet forelå i slut
ningen af 1944 i en omfattende betænkning, som var udarbejdet
af kommunens tekniske forvaltning. Den første frugt af dette
arbejde blev den i 1945 vedtagne nye bygningsvedtægt. Denne
følger det hidtidige princip med 3 byggezoner; dog er områ
derne for den halvhøje bebyggelse en del beskåret. Bebyggel
sesplaner for enkelte områder skal fremdeles udarbejdes, efter
hånden som forholdene vil gøre det påkrævet.
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25. Brandvæsen.
Over for en ildebrand som den, der den 6. september 1798
lagde næsten hele Ordrup by i aske, stod befolkningen ganske
hjælpeløs. En forordning af 29. februar 1792 havde vel påbudt,
at der ved alle gårde skulle findes brandhager, stiger og spande,
og at der for landsbyens huse skulle anskaffes et antal fælles
brandhager, men når ikke engang en sprøjte eksisterede, ville
der så godt som intet være at udrette, når den røde hane be-

Kabinetsprøjten i virksomhed.

gyndte at gale over landsbyens stråtage.1 I 1839 kom man så
vidt i Gentofte, at en såkaldt „kabinetsprøjte” blev anskaffet,
og selv om denne ikke formåede at gøre underværker, var det
dog et skridt fremad. Den fik til en begyndelse sin plads i kir
kens „benhus”, senere i kroens lade, men da den her stod kro
manden i vejen, flyttede han den ud i gården, hvor den snart
blev ilde medtaget af sol og vind. Det var derfor ganske rimeligt,
at den første sag, hvormed Gentofte sogneforstanderskab i 1842
beskæftigede sig, var spørgsmålet om opførelse af et sprøjtehus.
(S. 152).
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Snart efter fik også Vangede en sprøjte, men da birkedomme
ren i 1847 foreslog, at det brandfarlige, tæt sammenbyggede
Skovshoved udrustedes med dette hjælpemiddel, mente sognefor
standerne, at det var en unødvendighed, da der var „tilstrække
ligt i sognet”.
Når byhornet lød, og der klemtedes med kirkeklokken, skulle
alle mænd, der ikke var over en vis alder, give møde og del
tage i arbejdet med ildens bekæmpelse uden hensyn til, om
branden var nær ved eller uden for sognets grænser. Smakke
gårdsmanden havde pligt til at køre med sprøjten. I Gentofte
angav man brandstedets retning ved at hænge en rød fane ud
fra kirkens tårn; efter mørkets frembrud erstattedes fanen med
en lygte med rødt glas. Både kabinetsprøjten, fanen og lygten
opbevares nu som museumsgenstande i det gamle vandtårn i
Gentofte.
Bestemmelsen om, at der i hver landsby skulle være en
branddam, tog man ikke mere højtideligt, end at Ordrup gade
kær „Bropølen” i 1853 blev fyldt, idet myndighederne under
den herskende koleraepidemi anså det for farligt for egnens
sundhedstilstand. Dammen blev ganske vist erstattet med en
brønd med pumpe, men vand var der ikke meget af, og til trods
for højere myndigheders stadige krav om en forbedring syltede
sogneforstanderskabet sagen lige til 1859, da brønden blev ud
bedret og en sprøjte til Ordrup anskaffet.2
Brandpolitiloven af 1862 foranledigede dog, at Skovshoved
omsider fik sin sprøjte, og da omtrent samtidig Jægersborg op
nåede dette gode, ejede sognet i alt 5 sprøjter. Men netop ved
dette tidspunkt begyndte bebyggelsen at brede sig uden for de
gamle landsbyers snævre grænser, og efterhånden indså sogne
rådet, at man måtte søge frem til mere betryggende forhold på
brandværnets område. Da man imidlertid i 1880 vedtog at an
sætte lønnet mandskab ved sprøjterne, dræbtes denne reform af
amtsrådets modstand. Først i 1891 nåede man hen til en ord
ning, efter hvilken de to kirkebyer Gentofte og Ordrup skulle
have faste brandkorps, der hver lededes af en brandinspektør.
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Ved samme tid fik Hellerup en sprøjte, der anbragtes i et skur
ved skolen på Hellerupvej.
Men i betragtning af bebyggelsens hurtige vækst måtte også
disse foranstaltninger snart blive utilstrækkelige. Nok var hornet
i 1873 blevet afløst af en brandtromme, men om denne reform
bidrog til en hurtigere alarmering, må sikkert anses for tvivl
somt. Ved Skjoldgårdens brand den 12. april 1894 nåede Ordrup
sprøjte først til brandstedet en time efter ildens udbrud, og

Bankbestyrer Th. Krüger.

for brandkorpsene betød en brand endnu kun en fornøjelig ud
flugt og en halv fridag. Den mand, der omsider gav stødet til,
at en rationel ordning af kommunens brandvæsen blev taget op
til behandling, var bankbestyrer Th. Krüger. Gennem ham frem
førtes i sognerådet det voksende Hellerups krav om et brand
værn, og den 7. august 1900 beskikkedes vejassistent C. Bendz
som brandinspektør med den opgave så godt som forholdene
tillod det at organisere et brandvæsen.
Resultatet af disse bestræbelser blev i 1901 oprettelsen af 4
små, frivillige brandkorps, eet for hvert af brandfogeddistrikteme
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Hellerup, Gentofte, Ordrup og Skovshoved. Samtidig anskaffedes
en slangevogn til hvert af korpsene; sprøjter benyttedes ikke, da
der efter vandværkets oprettelse var opstillet brandhaner langs
kommunens veje. Da vandforsyningen det følgende år nåede
frem til Vangede og Jægersborg, oprettedes der også brandkorps
på disse to steder. Hellerup brandkorps kom endvidere til at
disponere over to private motorcykler, af hvilke den ene trak
slangevognen, og der kunne nu præsteres en virkelig hurtig ud-

Brandvæsenets første automobil.

rykning. Den almindelige borgerpligt til at møde ved brand
bortfaldt ikke ved disse foranstaltninger, men den krævedes i
realiteten ikke mere udført.3
Året 1902 bragte atter et lille fremskridt, idet ikke alene
brandinspektørerne, men også brandfogederne samt vandværket
fik nattelefon. Alarmeringen af mandskabet skete dog fremde
les ved mundtlig tilsigelse, men allerede i 1903 blev der ind
lagt elektriske alarmklokker hos brandmændene. Mandskabet
var nu udstyret med uniform og modtog et mindre honorar for
udrykninger og øvelser.
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Da Hellerup sprøjtehus fjernedes ved opførelsen af den nye
Hellerup skole i 1902, blev brandmateriellet midlertidig anbragt
i Søndre Onsgårds tidligere svinehus og vognport på Hellerupvej, indtil det fandt blivende sted i en bølgebliksgarage, som
kommunen lod indrette på et lejet areal på Hellerupvej 15.
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Hellerup brandstation

Sognerådet nedsatte i 1904 et brandudvalg, hvis første for
mand blev købmand P. Juul Steen. Lidt efter lidt blev den linie
lagt, at Hellerup brandkorps skulle være kærnen i kommunens
brandvæsen, og at nyanskaffet, moderne brandmateriel derfor
stationeredes i Hellerup, medens man dog samtidig opretholdt
de lokale brandkorps rundt om i kommunen. Allerede i 1905
anskaffedes automobil til udrykningerne på et tidspunkt, da lan
dets øvrige brandvæsener kørte med hesteforspand, og to år efter
blev Gentofte Kommune ejer af Nordens første automobilsprøjte,
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en suge- og trykpumpe, for hvis indretning brandinspektør Bendz
havde æren. Han oplevede imidlertid ikke at se den i anvendelse,
idet han døde samme dag, som lians sprøjte ved en stor opvis
ning præsenteredes for offentligheden. Hans efterfølger som
brandinspektør blev arkitekt E. Norup.
Efterhånden som materiellet krævede mere og mere plads,
måtte der findes en afløser for bølgebliksgaragen på Hellerupvej,
og der opførtes da over for Søndre Onsgård en moderne brand
station, der indviedes den 7. november 1909. Samtidig fjernedes
de gamle sprøjtehuse i Ordrup og Skovshoved.
De følgende år bragte stadige forøgelser og moderniseringer
af materiellet. I 1910 opstilledes alarmskabe, i 1911 anskaffedes
en ny, stor motorsprøjte med 6 strålerør og i 1913 en officers
vogn. I 1912 nedlagdes brandkorpsene i Vangede, Jægersborg
og Skovshoved, medens korpsene i Gentofte og Ordrup stadig
skulle fungere som reserve. Denne ordning vedvarede til 1921,
da reservemandskabet blev afskediget, og alt mandskab og ma
teriel samledes i Hellerup. Medens tidligere kun brandinspektør,
vicebrandinspektør og chauffører havde fast ansættelse, var nu
12 af den samlede brandstyrkes 26 mand fastansatte. De øvrige
14, der ikke havde fast vagt på stationen, lønnedes med halv
delen af den vedtægtsmæssige løn.
Selv med et tidssvarende brandmateriel og en udadlelig ud
rykningshastighed kunne brandvæsenet møde så håbløse opgaver,
at intet lod sig udrette. Den 5. maj 1913 opstod ved 5-tiden om
eftermiddagen brand i den del af Gentofte by, der rummede den
allerstørste brandfare: kvarteret nord for Mitchellsstræde. Hu
sene var her alle stråtækte og lå meget tæt sammen. Syv minut
ter efter alarmeringen var slukningstoget på brandstedet, men
allerede på dette tidspunkt var hele den sammenklumpede be
byggelse eet eneste bål, og brandvæsenets opgave blev derfor at
begrænse ilden til de bygninger, der var antændt. Der nedbrændte
16 huse og 4 skure, og over 20 familier blev husvilde.4
Ved en anden storbrand 10 år senere gik brandvæsenet trods
store vanskeligheder sejrrigt ud af kampen-mod ilden. Fra „Det
Danske Petroleumsselskab”s plads ved Tuborg havn alarmere176

des brandvæsenet den 28. november 1923 ved 4-tiden om mor
genen og stod ved ankomsten til havnen over for en brand, der
skulle blive den farligste i korpsets historie. Ilden var opstået i
en træbygning, beliggende i umiddelbar nærhed af tapperiet,
der indeholdt store mængder af petroleum og stod i forbindelse
med to store petroleumsbeholdere. Alt disponibelt mandskab og
materiel sattes ind på den opgave at begrænse ilden til den bræn-
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dende bygning, idet en antændelse af tapperiet ville betyde en
katastrofe, hvis omfang ingen kunne overse. Fra Københavns
brandvæsen tilkaldtes assistance af 2 motorsprøjter; også Tuborgs brandvæsen deltog i arbejdet, og Københavns havnevæ
sen holdt sig klar med slukningsdampere. Efter 30 timers hårdt
arbejde kunne brandvæsenet køre hjem. Det havde udført en be
drift, der omtaltes med hæder i hele den danske presse.5
I 1935 fratrådte brandchef Norup efter gennem 27 års virk
somhed at have bragt Gentofte brandvæsen frem fra en spæd
begyndelse til en fuldt moderne institution. Hans efterfølger blev
den hidtidige vicebrandchef, civilingeniør Carl Larsen.
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Men med den udvidelse af materiellet, som den voksende be
byggelse havde krævet, blev brandstationen i Hellerup efterhån
den for kneben. En udvidelse på stedet var ikke teknisk mulig
og kunne heller ikke anses for praktisk, idet beliggenheden var
for ucentral, efter at tyngdepunktet i kommunens bebyggelse
ikke mere kunne siges absolut at ligge i Hellerup. Ved Bernstorffsvej opførtes da på en grund umiddelbart syd for det nye
rådhus en ny, stor brandstation, der stod færdig i juni 1939.
Fra den 1. maj 1946 er ambulancetjenesten i kommunen
lagt ind under brandvæsenet, der disponerer over 2 ambulancer.
Til selve brandtjenesten råder det mere end 60 mand store
brandkorps over en vognpark på 14 køretøjer.
Brandchef Carl Larsen forlod med udgangen af 1946 brand
væsenet for at overtage embedet som stadsingeniør. Vicebrandchef S. Gansted var derpå i nogle måneder konstitueret som
chef, men fratrådte ved sin ansættelse som afdelingsingeniør
under teknisk forvaltning. Siden 1. august 1947 beklæder civil
ingeniør N. G. Ammentorp stillingen som brandchef.

26. Veje og samfærdselsmidler.
Som vejenes linier var trukket i forbindelse med jordernes
udskiftning lå de endnu ved 1880-ernes begyndelse. Et behov
for nye forbindelsesveje havde hidtil ikke eksisteret, men dette
var nu ved at skabes, idet man fra nyopbyggede eller fra ældre,
stærkt voksende kvarterer krævede en bekvem adgang til jernba
nernes stationer. Det var således næsten kun den tilflyttede be
folkning, der følte savnet af nye vejforbindelser.
På sine steder tog man sig selv til rette. Således tiltrådte
landliggerne regelmæssigt hver sommer på deres vej til og fra
stationen en sti fra Ordrup kirke til det nordvestlige hjørne af
Charlottenlund skov. Lige så sikkert blev stien hvert efterår
pløjet op af Skjoldgårdens ejer, der på denne måde demonstre
rede sin ejendomsret. For at få spørgsmålet endelig ordnet ind
gik i 1882 på foranledning af skolebestyrer Ole Jacobsen en
række beboere omkring Charlottenlund station til sogneråd og
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amtsråd med andragende om, at stien måtte blive optaget på re
gulativet. Tidspunktet var imidlertid uheldigt valgt, idet andra
gendet fremkom lige efter fremlæggelsen af gangstiregulativet
for en treårig periode, men amtsrådet stillede i udsigt, at der
ville blive taget fornødent hensyn til beboernes ønsker, hvis man
atter fremsatte dem efter de 3 års forløb. Denne mellemtid be
nyttede Ole Jacobsen til at arbejde videre med sagen, og stien,
der blev oprindelsen til Fredensvej, optoges på regulativet i
1885.1
I små etaper kom derpå stiens udvidelse til en vej. Fra Hyl
degårdsvej førte Lille Kirkevej, der fra 1898 kaldtes Kapelvej, til
Ejgårdsvej. Herfra gik vejanlægget videre, først som Valborgsvej
til den nuværende Engmosevej og derfra som Svendsvej til svin
get, men her endte vejen uden forbindelse til Jægersborg allé
eller Lindegårdsvej. Fra den nystiftede håndværkerforening ret
tedes da kort før århundredskiftet en henstilling til sognerådet
om en videreførelse af Svendsvej. Murermester H. C. N. Bram,
der antagelig var idéens fader, og som boede netop ved den syd
ligste ende af Svendsvej, tilbød vederlagsfrit af sin ejendom at
afgive det til forbindelsen fornødne areal. Sognerådet behand
lede forslaget med velvilje, og i 1902 var den ønskede vejfor
bindelse i orden.2
Forbindelsen mellem kommunens østlige og vestlige dele
var på grund af manglende tværveje temmelig besværlig. Kø
rende trafik fra Vangede til Gentofte var før 1882 henvist til
vejen syd om Gentofte sø. Fodgængere kunne derimod benytte
en sti, der over engene omkring Vangede kilde forbandt tilkør
selsvejene til Tjørnegård og Smakkegård, og som især brugtes
som kirkesti. Stien var, skønt optaget på regulativet, i en såre
ringe tilstand; årsagen var den enkle, at den åbenlyst benyttedes
som kørevej. I 1878 anmodede en del af beboerne i Vangede
om, at stien måtte blive udvidet til en vej, men sognerådets fler
tal lod sig afskrække af overslaget, der lød på 5.000 kr., og sa
gen faldt. På de idelige klager over stiens tilstand svarede rådet
med at spærre for kørselen. Vangedefolkenes krav havde dog
efterhånden fundet så stærkt gehør hos beboerne i Gentofte by,
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at disse sluttede op om det, og sagen rejstes atter i foråret 1881.
Sognerådet opnåede en mindelig overenskomst med ejerne af
Brogård og Tjørnegård, hvorimod Henning Bojesens enke på
Smakkegården ikke ville anerkende vejens almene interesse og
derfor ikke frivilligt ville afgive jord dertil, og en ekspropria
tion måtte derfor foretages. Omkostningerne steg af denne
grund til 10.000 kr., men desuagtet gennemførtes nu sagen, og
i foråret 1882 var vejen færdig.3 Den kaldtes „Vangedevej”, et
navn, der i 1898 ændredes til ,,Gentofte Stationsvej”, indtil
vejen i 1920 fik sit nuværende navn ,,Brogårdsvej”.
Medens den samlede længde af de kommunale veje i tids
rummet 1868—1908 kun voksede fra ca. 21 km til ca. 27 km,
var der i 1800-tallets to sidste tiår anlagt en lang række private
veje. Der knyttede sig til disse anlæg den uheldige omstændig
hed, at vejene på hvert enkelt grundareal var anlagt uden hensyn
til og uden forbindelse med vejene på naboarealerne. Kaster
man et blik på et kort over f. eks. vejnettet nord for Charlottenlund skov, vil man se, at der meget vel findes adskillige vejstyk
ker, der løber parallelt med Strandvejen, men dels således for
skudt for hinanden, og dels adskilt ved bebyggelsen, at deres
forbindelse til een vejstrækning i betydelig grad er vanskelig
gjort. På dette forhold havde kommunestyret efter bygnings
reglementet ingen indflydelse haft før 1898.
Vejenes vedligeholdelse havde indtil 1874 været foretaget af
beboerne, og den havde derfor været meget uensartet og som
regel ret ringe. Fra 1. marts 1874 ansatte sognerådet kommu
nens første vejmand, og hermed bedredes forholdet noget. Det
var dog først efter århundredskiftet, at der fra kommunal side
blev ydet en virkelig indsats til forbedring og udvidelser af veje,
idet sognerådet nu overalt, hvor der var anledning dertil, be
nyttede lejligheden til at få vejene gjort bredere og fortove an
lagt. På hovedvejenes fortove påbegyndtes flisebelægning, og
der indførtes vanding i sommertiden. Samtidig blev befæstelsen
gjort bedre og varigere ved damptromling og ved anvendelse
af mere holdbart materiale. Ledelsen af vejvæsenet var fra
april 1901 lagt i hænderne på ingeniør V. A. Westergaard, og
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hans virksomhed som kommuneingeniør sporedes hurtigt og
tydeligt.
Det var fremdeles tværvejsproblemet, der stærkest trængte
sig på. For at komme fra Hellerup til Vangede skulle man
endnu indtil 1909 over Gentofte og videre ad Brogårdsvej til
vejkrydset ved Ræveskovsbakken. Den private Fuglegårdsvej
var, uden at have betydning som hovedforbindelse, den eneste
vej, der på strækningen mellem Vangede og Søborg satte Vangedevej i forbindelse med Kongevejen. For at skabe en hen-

yilvordevej, set mod syd.

sigtsmæssig vejforbindelse mellem kommunens østlige og vest
lige del påbegyndte man i 1906 anlægget af en vej, der skulle
føre fra Hellerup vej syd om S vej gård og Kildegård til Vangede
station. Dette anlæg, Kildegårdsvej—Ellegårdsvej, var fuldført
i 1909. Hertil sluttede sig den sydlige strækning af Gentoftegade, der hidtil ikke havde stået i forbindelse med Kongevejen.
Endelig kom på samme tid Tuborgvej som en forbindelse mel
lem Hellerup og Emdrup over kommunens sydligste lokali
teter. 4
Inden for Gentofte Kommune ejede statsskovvæsenet fire
veje, der oprindelig var anlagt som „lyst- og jagtveje” til konge181

husets bekvemmelighed: Ordrup Jagtvej, Vilvordevej, Ermelundsvej og Jægersborg allé. De var alle dårligt befæstet; den
ringeste af dem var Vilvordevej, der overhovedet ingen befæ
stelse havde, men kun var hjulspor. Vedligeholdelsen havde be
standig været slet, og mellem sognerådet og ministeriet førtes
lige fra 1860-erne en stadig tovtrækning om dette problem, uden
at det lod sig erkende på vejene. Fra begge sider indså man ef
terhånden, at den eneste rationelle løsning måtte søges i kom-

Jægersborg Allé ved jernbanen, set mod øst..

munens overtagelse af vejene. Der forhandledes så videre om
betingelserne herfor; lidt efter lidt opnåedes enighed; i 1900
blev Ordrup Jagtvej kommunal, og i 1912 overtog kommunen
de øvrige af forstvæsenets veje, dog med undtagelse af „Svin
get” gennem Jægersborg, der som det sidste stykke overgik til
kommunen i 1919.5
Straks efter overtagelsen af Jægersborg allé gik kommunens
vejvæsen i gang med en forbedring og udvidelse af vejen, og
i. maj 1913 fjernedes bommen fra Strandvejen til alléen, der
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herefter gennem hele sin strækning var åben for almindelig
trafik.
Selv om der gennem årene fra myndighedernes side har været
taget de størst mulige hensyn til bevarelse af Jægersborg allés
skønhedsværdier, viste det sig af trafikale grunde umuligt at
bevare trærækkerne intakt. Det første angreb kom fra statsba
nerne, da anlægget af 3. og 4. dobbeltspor til Klampenborg nød
vendiggjorde nedlæggelsen af jernbanebommen ved Charlottenlund og bygningen af en viadukt. Trods borgernes protester
måtte træerne i alléens østlige ende falde for øksen i 1929.
Det stod samtidig klart, at den stedse voksende trafik nød
vendiggjorde en rationel løsning af hele alléens færdselspro
blem. Værst var det på den meget smalle strækning mellem
Jægersborg Triangel og kasernen. Efter lange og trange forhand
linger mellem kommunalbestyrelse, ministerium og frednings
myndigheder, — forhandlinger, der af borgerne fulgtes med en
levende interesse —, afsagde amtets fredningsnævn kendelse om,
at træerne ikke måtte fældes. Denne afgørelse appelleredes af
kommunalbestyrelsen til overfredningsnævnet, som i juni 1931
kom til det modsatte resultat og gav tilladelse til fældningen.
Vejbanen blev derpå udvidet og nye træer plantet i de gamles
sted.
På strækningen fra Christiansvej til Trianglen blev der fore
taget ekspropriation af en bræmme af villahaverne på alléens
nordside, og her anlagdes en ny kørebane for den vestgående
trafik. Vest for kasernen måtte man af hensyn til terrænforhol
dene foretage en tilsvarende udvidelse syd for træerne.
Mellem Christiansvej og jernbanen, hvor bebyggelsen hin
drede en lignende fremgangsmåde, og hvor en ensrettet færdsel
af hensyn til stedets mange næringsdrivende ikke med rimelig
hed kunne gennemføres, blev det i 1939 nødvendigt at fælde
alle træerne. Med gennemførelse af disse reguleringer er der
skabt tidssvarende færdselsforhold i den gamle allé, og den
skulle herefter kunne imødese en rolig skæbne, så længe naturen
vil lade dens træer leve.
Da en ny vej vedtægt i 1909 havde lagt tilsynet med de pri183

vate veje ind under kommunen, stilledes der til deres vedlige
holdelse noget større krav end hidtil. Det første vejeftersyn blev
foretaget med uhyre grundighed, en mængde mangler krævedes
afhjulpet, og i løbet af få år hidførtes i kraft af denne ordning
en vældig forandring i den rigtige retning. Samtidig søgte en
lang række private vej ejere deres veje overtaget af kommunen.

Jernbaneoverskæringen på Hellerupvej før 1908.

og dette bragte i forbindelse med nye vejanlæg i årene 1913-18
den samlede længde af de kommunale veje til at vokse fra 27
til 49 km.
Hertil kom yderligere umiddelbart efter den første ver
denskrig det betydelige anlæg af Klampenborgvej, der til en af
hjælpning af arbejdsløsheden iværksattes i årene 1918—21.
Der skabtes herved syd om Dyrehaven en udmærket hovedfærd
selsåre fra Klampenborg til Lyngby.
Da Gentofte Kommune gennemskæres af både Kyst- og
Nordbanen og tillige i den sydvestlige del af Slangerupbanen,
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måtte der inden for dens område opstå en lang række skæringer
mellem jernbaner og færdselsveje. Med den stigende toghyppig
hed, der navnlig efter nærtrafikkens elektrificering var tiltaget
overordentligt, blev det nødvendigt at bringe alle disse skæ
ringer ud af niveau ved at vejene førtes enten over eller under
banelegemet.
Allerede da linie 15 i 1908 førtes op ad Hellerupvej, for
sænkedes dennes kørebane, således at al kørende trafik kunne

Hellerupvej efter viaduktens udførelse.

føres under sporene. Samme fremgangsmåde valgte man at be
nytte, da sporvejen i 1911 —12 førtes under Nordbanen på Bern
storf fsvej, idet det havde vist sig, at vejens lukning ved tog
passage skabte slemme forstyrrelser i sporvejens drift. Med hen
blik på den kommende elektriske banetrafik påbegyndtes i 1921
det store viaduktanlæg, der fører Tranegårdsvej over Kystbanen
og Taffelbays allé over det udgående nordbanespor. Året efter
fulgte tilsvarende arbejder ved Jægersborg allé og Hyldegårdsvej. Norasvej lukkedes for kørende trafik, og en gangtunnel blev
anlagt til forbindelse mellem Fredensvej og Gyldenlundsvej.
13
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Det største omlægningsarbejde fandt sted ved Kystbanens
skæring med Ordrupvej. Også denne niveauoverskæring sløjfe
des, og Ordrupvej blev fra Clarasvej ført langs jernbanens vest
side til udmunding i Hvidørevej. Denne var til forbindelse mel
lem Strandvejen og Klampenborgvej anlagt på bunden af Christiansholmsfortets gamle fæstningskanal, der havde vist sig at
være i niveau med Strandvejen.
Efter anlægget af viadukten på Bernstorffsvej havde kun to
veje i Gentofte Kommune overskæring i niveau med Nord
banen: Maltegårdsvej og Ørnegårdsvej. Medens problemet ved
Ørnegårdsvej ordnedes i forbindelse med anlægget af den nye
Hørsholmvej, frembød overskæringen ved Maltegårdsvej en van
skelighed, idet vejens i forvejen ret stærke stigning ikke tillod
et viaduktanlæg på dette sted. Efter et af stadsingeniør V. A. Westergård udført projekt blev derpå Maltegårdsvej nedlagt som
hovedfærdselsvej og kun ved en gangtunnel ført under banen,
hvorefter en ny tværvej fra Gentofte til Strandvejen i fortsæt
telse af Adolphsvej førtes under banelegemet ved Kildeskovens
nordøstlige hjørne med videre forløb ad Eivinds vej, i hvis øst
lige ende en tunnel under Kystbanen skulle sætte vejen i forbin
delse med Maglemosevej. I tilslutning til dette betydelige vej
arbejde førtes Høeghsmindevej i 1932 igennem til Smakkegårds
vej, hvorved der skabtes en bekvem vejføring mellem Hellerup
og Lyngby.
Endelig foretoges i 1937 et stort viaduktanlæg ved Slangerupbanens skæring med Vangedevej. I Gentofte Kommune fin
des herefter kun eet sted, hvor en vej og en jernbane krydser
hinanden i niveau : Slangerupbanens skæring med Dysse
gårdsvej.
Strandvejens historie er et kapitel for sig. Den var endnu ved
1800-tallets begyndelse i en rædselsfuld tilstand, uden befæ
stelse, kun hjulspor, der snoede sig ud og ind mellem hverandre.
En københavnsk borger gav sig i 1816 til at virke for, at strand
vejen blev istandsat, og det lykkedes virkelig at få en udbedring
foretaget indtil Charlottenlund ; midlerne til vejens vedligehol
delse fremskaffedes på den måde, at der ved Slukefter i 1825
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blev opstillet en bom, ved hvilken alle passerende køretøjet
skulle svare bompenge, der brugtes til vejens forbedring. I næ
sten et århundrede eksisterede denne bom, der var mere kendt
end elsket af alle, der færdedes til vogns ad Strandvejen. Bom
pengene fyldte godt i amtets vejkasse; senere gik man over til
det mere sikre at forpagte bommen ud for et beløb, man mente,
amtet kunne være tjent med. At bomforpagteren blev en velstå
ende mand, forstår man deraf, at han på sommersøndage måtte

Strandvejen med bomhuset.

have fire mand i arbejde ved bommens betjening; de kunne da
gen igennem lige nå at kaste de opkrævede bompenge ind gen
nem bomhusets dør i en stor dynge på gulvet, hvorefter tællin
gen kunne ske på mere stille tider.6
Denne bomspærring af Strandvejen, der med den stigende
trafikhyppighed frembød forøget géne og forsinkelse, måtte
efterhånden betragtes som en fortidslevning, i hvis opretholdelse
kun bomforpagteren virkelig havde interesse. Det lod sig imid
lertid ikke gøre at føre noget isoleret angreb mod bommen på
Strandvejen, idet amtet ikke ville gå med til dens fjernelse, med
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mindre der blev truffet en fælles ordning for alle bommene på
amtets veje; foruden Strandvejens bom var der lignende spærrin
ger på Kongevejen ved Vangede og på Amager landevej. Æren
for, at dette spørgsmål endelig blev løst, tilkommer medlem af
Gentofte sogneråd, proprietær O. V. Nielsen-Havsgaard, hvem
det efter indgående forhandlinger med amtsrådet lykkedes at
opnå, at de tre nævnte bomme blev nedlagt fra i. april 1915.
Også en vanding af Strandvejen blev foretaget om somme
ren. Til vandvognenes brug opstilledes visse steder på vejen
store vandbeholdere af træ. Men hverken vanding eller nødtørf
tig vedligeholdelse hjalp synderligt på vejens dårlige tilstand,
og den omstændighed, at det var en amtsvej, bragte Gentofte
sogneråd mange spekulationer, idet borgernes klager altid indgik
til kommunen, og denne intet formåede over for amtet. Vejens
profil var meget uhensigtsmæssig. Fortovet var på den østlige
side 6 fod bredt, på vestsiden 10—20 fod, og der kunne på
lange strækninger have været anlagt cyklestier, hvortil der mere
og mere trængtes, efterhånden som cyklen blev hvermands
eje. De lokale blade skildrede i 1907 Strandvejens renholdelse
som skandaløst dårlig. De sammenfejede bunker af gadesnavs
fik lov til at ligge fra uge til uge, så at snavset, efterhånden
som det tørredes af sol og vind, på ny hvirvledes rundt. Om vin
teren var det galt med fjernelsen af sneen. Trods en henvendelse
fra sognerådet vægrede amtet sig i 1909 ved at lade sneen bort
køre, og kommunen måtte derpå, navnlig af hensyn til de næ
ringsdrivende, selv tage affære og fjerne bunkerne.
Sundhedskommissionen fandt sig i efteråret 1911 foranledi
get til at søge spørgsmålet om Strandvejens renholdelse taget
op til behandling af amtsrådets vejudvalg i forbindelse med en
delegation fra Gentofte sogneråd. Forhandlingerne bragte dog
intet direkte resultat, og ved verdenskrigens udbrud fik man
andre ting at tænke på. I årene umiddelbart efter krigen ud
førtes imidlertid en omprofilering af vejen fra Hellerup til Charlottenlund, og ulemperne var derefter på dette stykke i nogen
grad reduceret. Men med så meget større styrke trængte spørgs
målet sig på om Strandvejens udvidelse gennem Skovshoved,
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hvor vejen var yderlig snæver. Ud fra den betragtning, at den
gamle Strandvej ikke uden store økonomiske ofre i hele sit for
løb gennem kommunen lod sig således modernisere, at den
kunne tilfredsstille den stigende trafik, havde man på initiativ af
ingeniør Alexander Foss drøftet spørgsmålet om anlæg af en ny
vej, der fra Strandpromenaden ved Scherfigsvej skulle føres
over Petroleumshavnen og Tuborg havn og videre ad en op
fyldning i Øresund til forbindelse med den gamle Strandvej
ved Emiliekilde. Projektet var udarbejdet af stadsingeniør V. A.
Westergaard og afdelingsingeniør O. K. Nobel.
Da ministeren for offentlige arbejder i 1933 stillede i ud
sigt, at der til udførelsen af dette projekt ville kunne opnås et
betydeligt tilskud af statens midler, men da det samtidig stod
klart, at dette beløb ikke ville være tilstrækkeligt til gennemfø
relsen af hele anlægget, blev der mellem de interesserede par
ter opnået enighed om kun at lade den nordlige del af planen
— fra Charlottenlund til Emiliekilde
komme til udførelse.
Fra mange sider lød der stærke protester mod det nye vej
anlæg. Ikke mindst af strandlodsejerne på den pågældende
strækning udfoldedes stor energi for at få arbejdet med planen
standset; de anlagde således sag mod amtet for at få projektets
lovlighed prøvet ved domstolene. Men allerede inden denne sag
var pådømt ved Højesteret — idet den førtes gennem alle in
stanser — havde amtets vej udvalg ladet arbejdet sætte i gang,
og da dommen gik lodsejerne imod, skete der ingen ændring i
arbejdsprogrammet. Efter 2V2 års forløb kunne Kystvejen ind
vies den 6. december 1938. Herefter overtog Gentofte Kommune,
således som det var fastsat i overenskomsten, den gamle Strand
vej gennem Skovshoved.
Fra kommunalbestyrelsens side havde man ud fra det syns
punkt, at anlægget burde bringe lodsejerne langs vejen den mindst
mulige ulempe, erklæret sig villig til på forlangende af even
tuelle grundejere at overtage deres ejendomme til ejendoms
skyldværdien. Der var 19 af grundejerne, der benyttede sig af
dette tilsagn.
Spørgsmålet om Kystvejens fortsættelse mod syd rejstes
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uventet allerede i 1939 på foranledning af statsministeriet, men
da hverken amtsrådet eller kommunalbestyrelsen fandt tiden inde
til at gå videre med sagen, blev spørgsmålet indtil videre hen
lagt. At det også for denne stræknings vedkommende før eller
senere må løses, er der imidlertid ingen tvivl om.
For offentlige samfærdselsmidler mellem Gentofte Kommu
nes enkelte dele var der endnu i villabebyggelsens barndom og
langt hen mod århundredets slutning intet behov; beboerne i
hver af landsbyerne passede deres egne interesser, der sjældent
gik uden for byens snævre grænser. Kun kirken var fælles, og
den, der ikke havde eget køretøj, måtte søge den til fods. En
kelte genveje fortæller herom. Kirkestien fra Vangede nord om
Gentofte sø er allerede omtalt. Skovserne havde deres kirkesti
over Teglgårdens marker til Ordrup; derfra gik de videre til
Bernstorffs vej en og drejede ved parkens sydøstlige hjørne ad
en sti ind over Tagemose mod Gentofte, omtrent den linie, Parkovsvej nu følger.
Derimod var forbindelsen med hovedstaden et problem for
landliggerne. En regelmæssig omnibustrafik mellem København,
Charlottenlund og Lyngby var åbnet den 30. maj 1841; hurtig
var den ikke, men dog nogenlunde hyppig, efterhånden som
flere entreprenører tog opgaven op. Til Klampenborg kørte så
ledes omkring midten af 1840-erne omnibusserne „Hertha” nr.
i og 2 ikke mindre end 5 gange daglig i hver retning fra Sto
re Kongensgade 13, „Merkurius” 4 gange daglig fra Silkegade
17 og endelig „Figaro” på mandage og fredage 1 gang i hver
retning fra Borgergade 140.7
I 1845 havde dr. J. J. Hjaltalin grundlagt Klampenborg
Vandkur-, Brønd- og Badeanstalt, og for et initiativrigt gemyt
som Hjaltalin måtte de bestående trafikforhold synes utilfreds
stillende, ikke mindst med henblik på kuranstaltens økonomiske
trivsel. Han indså, hvilke muligheder en jernbane ville kunne
skabe, ikke blot for badeanstalten, men for hele oplandet, og
han arbejdede straks fra anstaltens start med et projekt til en
bane fra Nørrebro over Hellerup til Klampenborg. Ved kgl. re
solution af 18. januar 1845 fik han tilladelse til at lade de nød190

vendige nivellementer foretage, og i maj samme år søgte han
koncession på anlæg og drift af en dobbeltsporet bane til Klampenborg. I Københavns borgerrepræsentation blev hans projekt
mødt med velvilje, — det var da også nærmest hovedstadens
borgere, som kunne vente at få glæde af banen, — medens de
lodsejere, over hvis jorder banen skulle føres, var mere end
vrangvillige. Da Hjaltalin var henvist til uden det offentliges
medvirkning at opnå overenskomst med ejerne, skruede disse
afståelsespriserne op i sådanne højder, at det samlede beløb
oversteg det tidobbelte af den sum, Hjaltalin havde kalkuleret.
Da samtidig regeringen stillede vidtgående krav om garantier,
måtte Hjaltalin efter 6 års anstrengelser lade sagen falde.8
Der skulle gå endnu tolv år, før Gentofte Kommune fik jern
baneforbindelse med København, men da den endelig kom,
bragte den på samme tid en østlig og en vestlig linie, begge
følgende samme spor fra København til Hellerup, hvorfra den
ene bane førtes over Charlottenlund til Klampenborg, den anden
over Gentofte til Lyngby. Anlægget, der blev udført med Det
sjællandske Jernbaneselskab som koncessionshaver, fuldendtes
i løbet af forbløffende kort tid. På Klampenborgbanen sattes
spaden i jorden i maj 1862, og den 21. juli 1863 kørtes indvi
elsesturen, hvorefter banen den følgende dag åbnedes for publi
kum. Den 26. juli 1863 var den første søndag i Klampenborgbanens historie. Allerede fra morgenstunden stormedes togene
af københavnere, der ville benytte den nye bane til udflugt; der
afsendtes denne dag 34 tog med over 16.000 passagerer. Men
meget værre blev det, da hjemturen om aftenen skulle foretages.
Nu ville alle skovgæsterne hjem med toget, ikke blot formid
dagens passagerer, men også det publikum, der med dampskib
eller hyrevogn var taget til Klampenborg og Charlottenlund. På
stationerne opstod en voldsom trængsel, mænd sloges, kvinder
skreg og børn hylede i vilden sky. Stationernes personale sled
af yderste evne, men til trods for, at der fra kl. 8 om aftenen
hver halve time sendtes et overfyldt tog mod København, kom
de sidste skovgæster ikke hjem før ved firetiden om morgenen.
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Der var på dette tidspunkt kun få hele ruder tilbage i de to sta
tionsbygninger.
Den i. oktober samme år skete åbningen af Nordbanen til
Lyngby i al stilfærdighed. Toghyppigheden på denne strækning
som på Klampenborgbanen var om sommeren 6 tog daglig i hver
retning, i vinterhalvåret kun 3. For at bøde herpå af sendtes om
morgenen en hestetrukket personvogn fra Klampenborg til Hel
lerup, hvor den tilkobledes et damptog fra Lyngby. Når den
samme vogn vendte tilbage om aftenen, red stationskarlen i
Klampenborg til Hellerup og hentede den. Mindre ulejlighed
havde man med morgenens „skoletog” fra Lyngby. Når hesten
havde trukket vognen så langt ind mod Gentofte, at terrænet
på den øvrige del af strækningen var faldende, spændtes den
fra, vognen fik et skub, og så rullede den ved egen hjælp ned
mod Gentofte. Her standsede den på kuskesædet tronende „fø
rer” vognen med skruebremsen, og når de ventende passagerer
var steget ind, fik vognen atter et puf og fortsatte til Hellerup,
hvor den kobledes bag i et tog fra Klampenborg.
Da Lyngby fik „teatertog” med afgang fra København kl,
11 om aftenen, vakte det uundgåeligt nogen misundelse i Klam
penborg. Der blev derefter på søndage indsat en klampenborgvogn i toget til Lyngby, og fra Hellerup førtes den så nordpå
med hestekraft.9
En ganske egen form for jernbanetjeneste forsøgtes i 1865,
da jernbaneselskabet påtog sig at være kommissionær for de
husmødre i banernes opland, som ønskede indkøb foretaget i
hovedstadens forretninger. Man skulle blot aflevere sin ordre på
stationen; den ville da gå videre til banegården i København,
hvis garderobebetjent derpå skulle besørge de ønskede ærinder;
ved pakkernes fremkomst til bestemmelsesstedet foretoges ud
bringningen af jernbanens folk. Men ordningen fik ingen sukces;
husmødrene ville selv til hovedstaden.10
Knud Bokkenheuser giver i sine erindringer en fornøjelig
skildring af livet på Charlottenlund station i Klampenborgbanens barndom. Den populære stationsforvalter Grosche, der
tillige var både postmester og telegrafbestyrer, var selv på per192

ronen ved alle tog, og han gav ikke afgangstilladelse, før han
var sikker på, at alle togets „stamgæster” havde indtaget deres
pladser. Det kunne således hænde, at han bemærkede: „Vi må
tøve lidt endnu; Morescos vogn er ikke kommet”, eller: „Jeg
har endnu ikke set noget til Puggaards fra Krathuset.” Når
Skovshovedkonerne, der skulle ind med første tog, og som var
kommet under bommen i sidste øjeblik, i luntetrav ilede frem
mod stationen, stod Grosche utålmodigt klappende i hænderne
og råbte: „Kom nu, kom nu! Vi kører!”
Hvis kronprinsen eller andre kongelige personer havde meldt
deres ankomst til et tog, skruede man i Klampenborg en for
gyldt krone på en første klasses kupé, og Grosche, der ellers
var jovialiteten selv, optrådte på sådanne morgener tilknappet
og utilnærmelig for det almindelige publikum, og toget afgik
uhyggeligt præcis.
Om fornyelsen af årskort bekymrede passagererne sig al
drig, det ordnede Grosche af sig selv, og de gratialer, han mod
tog herfor, gav ham en pæn lille indkomst. Desværre blev dette
for alle parter nemme og behagelige forhold spoleret. Grosche
havde en gang glemt at forny kortet for etatsråd Moresco, og
da dette blev opdaget, og etatsråden måtte vedtage en større
bøde for at have kørt på et forældet kort, fik Grosche fra oven
pålæg om ikke mere at påtage sig fornyelsen af abonnements
kortene. Historien kom frem i visse blade, der skældte ud på
Moresco, og denne lod så sin irritation gå ud over Grosche, der
var den virkelig skyldige. Etatsråden hilste ikke mere på sta
tionsforvalteren; til gengæld ventede toget aldrig mere på Mo
resco. 11
At opnå en toggang, der i alle forhold tilfredsstillede be
boernes interesser, var naturligvis ikke let; der kunne især midt
på dagen være temmelig store intervaller i køreplanen. Herom
førtes mellem banen og de lokale kommunalforeninger en næ
sten permanent korrespondance, som også ret ofte gav udbytte
for borgerne.
Omtrent samtidig med jernbanernes fremkomst sysledes der
med planer om et sporvejsanlæg ad Strandvejen til afløsning af
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omnibus trafikken. Løjtnant af infanteriet C. F. Garde opnåede
i 1862 koncession på en hestesporvej fra Set. Annæ plads til
Tårbæk. I 1865 var sporene lagt indtil Vibenshus, det følgende
år helt til „Slukefter”, men på dette tidspunkt søgte og opnåede
interessenterne fritagelse for forpligtelsen til at videreføre li
nien. Elfter en årrække genoptoges planerne, i hvilke C. F.
Tietgen virksomt tog del, og i 1883 stiftedes „Strandvejens
Dampsporvejsselskab”. Prøvekørselen begyndte allerede før årets
udgang, og søndag den 23. marts 1884 åbnedes linien for al
mindelig drift mellem Trianglen og Klampenborg. Man kunne
køre fra Trianglen til Hellerup for 20 øre, til Charlottenlund for
25 øre og helt til Klampenborg for 30 øre.
Dåmpsporvognen modtoges af publikum med stor interesse,
men da der hyppigt langs sporvejen skete løbskkørsler og andre
kørselsuheld, slog stemningen hurtigt om, og dampsporvognen
fik efterhånden skylden for alle de trafikuheld, der skete langs
dens rute. Liniens materiel var ikke videre godt, og medens
teknikerne søgte at finde frem til forbedringer, begyndte driften
at give underskud. Efter en niårig tilværelse indstillede damp
sporvognen sin kørsel med udgangen af september 1892. Et for
søg på at genoptage driften med hestesporvogn mislykkedes, og
remiser, spor og til dels materiellet blev solgt til et konsortium
af vognmænd, der startede „Hellerup Sporvejsselskab” og i
maj 1897 fik en 5-årig koncession på hestesporvejsdrift ad damp
sporvejens gamle rute.
Med en forsigtig økonomi gennemførte dette selskab sin
sporvejsdrift; var det slædeføre, udskiftede man sporvognene
med kaner for at spare udgifterne til sporets ryddeliggørelse.
I det korte åremål, for hvilket koncessionen var givet, kunne
man måske ane et fingerpeg i retning af den mekaniske driv
krafts tilbagevenden på strækningen. På dette punkt kunne
imidlertid vejens smalle profil virke advarende, ikke mindst på
baggrund af de erfaringer, der var høstet i dampsporvognens
dage, og det var derfor rimeligt, at man forsøgte at finde andre
udveje. Således fremkom sidst i halvfemserne et projekt om en
hængesporvej fra Grønningen til Klampenborg, men den in194

teresse, det vakte ved sin fremkomst, tabte sig snart, idet amts
rådet nægtede at anbefale en koncession.12
Imidlertid havde den elektriske sporvej med luftledning holdt
sit indtog på Frederiksberg i 1899, og i København var der ved
århundredskiftet store forberedelser i gang til en overgang til
elektrisk sporvejsdrift. Sjælen i disse nyordninger var bankdi
rektør Axel Heide, der også nærede interesse for Strandvejens

Strandvejens hestesporvogn.

sporvejsproblem. Han sikrede sig overtagelsesretten til vogn
mandskonsortiets koncession og indledede forhandlinger med
amtsrådet. Resultatet af hans bestræbelser blev i november
1902 dannelsen af „A/S Tuborg-Klampenborg elektriske Spor
vej”, der var stiftet som et datterselskab af „De Køben
havnske Sporveje”. Det nystiftede selskab opnåede for 40 år
koncession på elektrisk sporvejsdrift ad Strandvejen til Klampenborg, og den 30. november 1902 kørte hestesporvognen for
sidste gang. Nøjagtig 6 måneder senere åbnedes den elektriske
sporvej til Charlottenlund, den 5. august var den nået frem til
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Skovshoved ved Teglgårdsvej, og endelig kunne hele stræknin
gen til Klampenborg tages i brug nytårsdag 1904.
Strømforsyningen skete i den første tid fra et interimistisk
anlæg ved Tuborg. På amtets gamle stenplads i Skovshoved,
som selskabet havde erhvervet, opførtes et elektricitetsværk, der
overtog leverancen af strøm fra 7. november 1903.13
Hermed var sporvejsbehovet dækket for Strandvejen og dens

Den første sporvogn passerer Hellerupvej den 30. december 1908.

opland. Men også omkring Bernstorffsvejen var der ønsker om
en forbindelse til København. Lige siden 1884 var projekter
herom med mellemrum dukket frem, men endnu ved 1900-tallets
begyndelse var det blevet ved planerne. Da indkom i sommeren
1905 fra „A/S Tuborg-Klampenborg elektriske Sporvej” et an
dragende om ret til at føre elektriske ledninger langs kommu
nens offentlige veje, og Gentofte sogneråd gjorde under for
handlingerne herom etableringen af en sporvej ad Bernstorffsvej,
til en betingelse for opnåelsen af den ønskede tilladelse. Den
22. november 1906 afsluttedes mellem kommunen og selskabet
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en kontrakt, i følge hvilken kommunen skulle erhverve eneretsbevilling for 40 år på sporvejsdrift ad Bernstorffsvej og
derpå bortforpagte bevillingen til selskabet. Linien var tænkt
ført fra Strandvejen ad Hellerupvej, Bernstorffsvej og Ordrupvej til et punkt i nærheden af Holmegården, og selskabet blev
kontraktmæssig forpligtet til at begynde driften inden udgan
gen af 1908. Da viaduktarbejderne på Hellerupvej ikke kunne
fuldføres inden udløbet af den fastsatte frist, måtte sporvogns
togene til en begyndelse føres ad en foreløbig tunnel under
jernbanens spor. Dagen før fristens udløb, den 30. december
1908, åbnedes sporvejsdriften på den nye linie.14
Med disse to sporvejslinier skulle Gentofte Kommune i hen
seende til „længdeforbindelser” synes veludrustet for en over
skuelig fremtid. Trangen til „tværlinier” var vel voksende, men
havde endnu ikke formået at gøre sig tilstrækkelig gældende.
Med opførelsen af amtssygehuset på Kildegårdsvej blev spørgs
målet imidlertid aktuelt. Amtsrådet havde i forbindelse med
godkendelsen af sygehusets placering stillet den betingelse, at
Gentofte Kommune ved en sporvejslinie ad Kildegårdsvej —
Gentoftegade satte sygehuset i forbindelse med jernbanestatio
nerne i Hellerup og Gentofte.
Fra 1917, da denne overenskomst mellem amt og kommune
blev indgået, og til det tidspunkt, da sygehusets fuldendelse
nærmede sig, var der på sporvognsmateriel sket en så stor pris
stigning, at tværlinien forbi sygehuset ville medføre udgifter,
der lå omkring det firedobbelte af den oprindelig kalkulerede
anlægssum. Det var derfor rimeligt, at Gentofte Kommunal
bestyrelse undersøgte, om en billigere udvej lod sig finde. Man
var på dette tidspunkt flere steder i udlandet gået over til at
benytte trolleyvogne, hvorved sporanlægget sparedes. Efter lange
overvejelser og drøftelser og trods protester fra „borgermø
der” vedtoges det at etablere en trolleylinie fra takstgrænsen
i Hellerup ad den skitserede rute til Gentofte station, hvorfra
en forlængelse fortsatte til Jægersborg med vendesløjfe foran
hotellet. I oktober 1926 begyndte prøvekørslen på trolleylinien,
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og den i. februar 1927 åbnedes linien for drift omtrent sam
tidig med, at det nye amtssygehus modtog sine første patienter.
Det var oprindelig tanken, at Linie 15’s spor, når trolleylinien
oprettedes, skulle bort fra Hellerupvej og i stedet føres ad Bernstorffsvej til forbindelse med Linie 6 ved Vognmandsmarken. Det
blev dels på grund af langvarige forhandlinger med Københavns
kommune, dels som følge af viaduktarbejder på Lyngbyvej, ikke
muligt at løse dette problem så tidligt, som man havde håbet.
Først i løbet af sommeren 1931 blev viadukten færdig, og den
20. juli kunne kørselen ad denne rute tage sin begyndelse. Sam
tidig førtes et sidespor ad Slotsvej til Dyrehaven.
Det viste sig snart, at trolleyvognene var et fordelagtigt og
behageligt trafikmiddel, ikke mindst når det drejede sig om
lange strækninger. Man valgte derfor, da en forbindelse mellem
Nørreport og Sorgenfri skulle oprettes, fremdeles at lade tra
fikken besørge ved trolleyvogne. Da denne linie den 21. maj
1938 åbnedes for drift, etableredes samtidig en linie fra Nørre
port til Jægersborg og en tværlinie fra Hellerup til Søborg.
I forbindelse med en omlægning og udvidelse af Ordrupvej
i 1949 fjernedes sporene mellem Femvejen og Holmegårdsvej.
Sporvognen erstattedes derefter af dieselbusser, der fra den hid
tidige vendesløjfe i Ordrup fortsatte ad Holmegårdsvej og
Klampenborgvej over Bellevue og videre ind ad Strandvejen til
Charlottenlund. Sporvejsdrift mellem Charlottenlund og Klampenborg skulle herefter kun finde sted på søn- og helligdage
samtidig med, at kørslen med dieselbusser på denne strækning
suspenderedes.
I februar 1950 har Gentofte Kommunalbestyrelse besluttet,
at man, så snart det fornødne materiel lader sig fremskaffe, vil
lade al sporvognskørsel inden for kommunen erstatte med trol
leyvognsdrift. Når denne ordning gennemføres, vil samtidig en
ny tværlinie fra Femvejen ad Jægersborg Allé se dagens lys.
For dele af kommunen, som hidtil ikke har været trafikeret
af sporvogne eller trolleyvogne, har en privat rutebillinie spillet
en betydelig rolle. Vognmand H. C. Stephansen startede den
4. april 1929 en bilrute fra Søborghus ad Vangedevej til Gen198

tofte og af hjalp hermed savnet af en længdeforbindelse i kom
munens vestlige, stærkt voksende kvarterer. Omtrent halvandet
år senere forlængedes linien ad Adolphsvej, L. E. Bruunsvej og
Fredensvej, hvorfra den fortsatte til Skovshoved. Der var så
ledes opnået en hurtig og bekvem tværforbindelse, og da en
delig i 1936 linien skød en sidegren til Klampenborg, således
at vognene vekselvis fulgte denne eller kørte til Skovshoved,
var det muligt i løbet af en lille halv time at gennemrejse kom
munen i dens længste udstrækning, fra Søborghus til Bellevue.

27. Erhvervene.
Endnu i første halvdel af 1800-tallet eksisterede der ikke
i Gentofte sogn nogen egentlig håndværkerstand lige så lidt
som en handelsstand. I den af S. Sterm i 1834 udgivne Stati
stisk-topographisk Beskrivelse over Kjøbenhavns Amt finder
man følgende oplysninger om antallet af sognets håndværkere i
de forskellige fag: 2 skræddere, 9 skomagere, 10 hjulmænd, 2
giarmestre, 8 smede, 2 malere, 4 vævere, 5 slagtere, 4 sned
kere, i bødker og 1 kammager. I Gentofte by fandtes een
høker.1
Lidt anderledes tegner sig billedet i 1850. Efter folketæl
lingslisterne kan følgende oversigt opstilles:
Gentofte

Bagere .
Barberer . .....
Bødkere .
Drejere .
Giarmestre .
Hjulmænd............
Klejnsmede .
Kurvemagere .
Lysestøbere ....
Malere..................
Murere .......
Rebslagere .....

Vangede

Ordrup

I

.

.

.

.

Skovshoved
Hvidøre

Jægers
borg

2

1

I

I
I

.

.

. .

3

I
I

1

2

I
I

.

.

.

.

I

.

.

.

.

I

I

2
I

1

I
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Gentofte

Sadelmagere...................
Sejlmagere......................
Skomagere
Skræddere.......................
Slagtere .
Smede.............................
Snedkere ..........................
Spindekoner .......
Stolemagere ........
Tækkemænd ........
Tømrere . . .....................
Urmagere.......................
Vævere . . . . ..................

Vangede

Ordrup

Skovshoved
Hvidøre

Jægers
borg

i
I

3
4
1
1
3
3

3

I

4

I

I

I

5
3
4

I

i

2

i

i

1
1

I

i

i

Håndværket var således endnu på dette tidspunkt afgjort
landsbypræget, stærkest i Vangede, hvor kun drejeren og kur
vemageren faldt uden for de allernødtørftigste krav til beboer
nes håndværksmæssige betjening. På handelens område stod
Vangede derimod i begreb med at lægge sig i spidsen. Me
dens der i Gentofte og Ordrup ikke fandtes nogen egentlig
købmandshandel, men kun små høkerudsalg, der var knyttet til
kroerne, oprettedes i Vangede sidst på året 1850 kommunens
første købmandsforretning. Målt med nutidens alen skete betje
ningen af kunderne i denne virksomhed endnu langt hen i
tiden under meget enkle former. Når en kone kom for at købe
gryn eller ærter, holdt hun sit forklæde op og modtog deri
indholdet af den halvotting, købmanden havde stående på sin
disk.
Kommunen rummede kun eet større industrielt foretagende,
Mittchells strømpevæveri, hvis bygninger endnu findes i Mittchellsstræde i Gentofte. Til gengæld blomstrede denne virksom
hed så stærkt, at den beskæftigede ikke mindre end 18 svende.2
Hvis en håndværker ønskede at nedsætte sig som mester,
måtte hans ansøgning om næringsbevis være ledsaget af en an
befaling fra sogneforstanderskabet, og denne forsamling så me200

get nøje både på ansøgerens faglige duelighed og på hans rent
menneskelige egenskaber, en kontrol, der sikrede sognet mod
dårlige håndværkere og det enkelte fag mod overbefolkning.
Det kunne endda hænde, at sogneforstanderskabet tilsagde samt
lige i sognet bosatte håndværkere til at møde og forevise deres
næringsbeviser. På disse skulle være angivet, om indehaveren
havde tilladelse til at holde svende, hvilket ligeledes krævede

Potte- og pæglemål, kornmål og vægtlodder fra den første købmandsforretning i Vangede.
Tegning af Viggo Bang.

anbefaling fra sognets kårne mænd. Således udtales det i 1842,
da en skomager ønsker at holde medhjælp i sin profession:
„Da Ansøgeren er meget ung, og Bevilgelse af det Ansøgte kan
lede til Dovenskab, kan man ikke anbefale ham.”3
Med næringsloven af 1857 skabtes betydelig friere forhold
for håndværkets mænd, og da nogle få år senere udstykningen
og villabyggeriet begyndte at tage fart, voksede antallet af
bygningshåndværkere ganske betydeligt, samtidig med, at „nye”
fag som blikkenslager, brolægger og brøndgraver repræsente14
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res. Også et luksusbetonet småhåndværk dukkede op; Gentofte
by rummede således i 1870 3 handskesyersker. Urtekræmmere
findes på dette tidspunkt både i Gentofte, Vangede, Ordrup og
Skovshoved, og i 3 af disse forretninger var omsætningen stor
nok til, at man kunne holde fremmed hjælp ved betjeningen af
kunderne.1
En jævnt stigende opblomstring af både handel og hånd
værk blev den naturlige følge af indbyggertallets vækst gennem
århundredets sidste fjerdedel, og dannelsen af faglige organisa
tioner opstod lidt efter lidt. Det vil være rimeligt i det føl
gende at betragte håndværk og handel hver for sig.
En håndværkerforening dannedes i Gentofte i oktober
1875, men den synes ikke at have fået nogen videre betydning,
og efter 20 års levetid blev den opløst. Der var imidlertid blandt
håndværkerne et stærkt ønske om, at standen fik lejlighed til at
øve indflydelse i kommunalpolitisk henseende, og der er neppe
tvivl om, at utilfredsheden med de ringe hensyn, der ved sogne
rådsvalget i 1897 blev taget til håndværkerstandens ønsker,
blev årsag til dannelsen af en ny håndværkerforening. Ved et
suppleringsvalg nogle måneder senere fik foreningen lejlighed
til at vise, hvad den duede til: gennem en meget energisk agita
tion lykkedes det at skaffe dens næstformand, murermester Ni
colai Petersen, et sognerådsmandat.
Murermestrene havde i 1889 dannet deres egen organisation,
der var oprettet som et forsvar mod fagforeningerne. Det var i
de bevægede tider, da arbejdskampene var hyppige, og da der
ofte etableredes blokade af mestre, der ikke ville give afkald på
at beskæftige også uorganiserede svende. En blokade af denne
art iværksattes i 1890 over for en mester i Ordrup; han an
lagde skadeserstatningssag mod fagforeningen og fik tilkendt
3.500 kr. Men foreningen ejede intet, og der blev derpå ved
fogeden gjort udlæg i dens fane, som derefter solgtes ved auk
tion. Den blev for 300 kr. tilslået den blokerede mester. Hans
søn skænkede den i 1917 til den dømte fagforening ved dennes
25-års jubilæum.5 Fordragelighedens smil havde sejret over
bitterheden.
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Også en tømrer- og snedkermesterforening var blevet darlnet, og da den store lock-out blev erklæret i maj 1900, blev
det tømrer- og murermestrenes foreninger, der tog del i kam
pen, medens håndværkerforeningen som sådan ikke beskæfti
gede sig aktivt med denne arbejdsstrid.
Derimod blev der fra foreningens side gjort en indsats for
organiseringen af en teoretisk undervisning af håndværkerlær
lingene. Allerede i 1874 var der på initiativ af skolebestyrer
Ole Jacobsen, kammerråd Vilhelm Nielsen og murermester
N. P. Ottosen dannet en forening, der kaldtes Gjentofte Sogns
Fortsættelsesskole. Dens formål var dels at skaffe lærlinge
nogen teknisk tegneuddannelse, dels at vedligeholde og udvide
de kundskaber, de havde erhvervet i folkeskolen. Undervisnin
gen fandt sted i Ordrup kommuneskole på Hyldegårds vej, men
blev i 1903 henlagt til den bygning, håndværkerforeningen ej
ede på Rådhusvej, idet man mente, at det rettelig burde være
håndværkerne selv, der gav denne skole husly. Da håndværker
foreningen efter 10 års forløb solgte ejendommen, flyttede sko
len tilbage til Ordrup skole og derfra til Maglegårdsskolen.6
Man var imidlertid klar over, at denne undervisning, som den
var anlagt, ikke fyldestgjorde de krav, tiden måtte stille til lær
linges teoretiske uddannelse. Et af håndværkerforeningen nedsat
udvalg trådte da i samarbejde med sognerådets skoleudvalg,
og resultatet blev stiftelsen i 1920 af Gentofte Kommunes tek
niske Selskab, hvis formand blev rektor Aage Næsted. Selskabets
tekniske skole begyndte 1921 sin virksomhed i Ordrup skole i
Grønnevænge; der var ved starten 124 elever. Efter at skolen
havde haft husly endnu et par steder, kunne den i oktober 1940
rykke ind i selskabets egen bygning på Hartmannsvej.
Da man i lokale håndværkerkredse ikke fandt det tilfreds
stillende, at lærlinge fra Gentofte Kommune skulle aflægge de
res svendeprøve i København, lykkedes det i 1926 håndværker
foreningen at gennemføre en nyordning, således at prøverne tilrettelagdes og kontrolleredes af en lokal svendeprøvekommis
sion. Efter lærlingeloven af 1937 er prøverne imidlertid lagt
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ind under fagenes organisationer og foregår derfor atter i Kø
benhavn.
Også for handelens folk gjaldt det til en begyndelse, at en
hver selv måtte tumle med problemerne, som han kunne bedst;
fællesaftaler om ting som ensartede lukketider fandt ingen på
at indgå, selv om måske lukningsspørgsmålet mere end noget
andet beskæftigede de handlende. Det blev da også dette pro
blem, der side om side med den ulovlige handel ved dørene
omsider fik dem til at søge sammen til en fællesoptræden. Den
stærke befolkningstilvækst i halvfemserne havde især bundfæl
det sig i Hellerup, hvor Strandvejen mere og mere fik karakte
ren af en forretningsgade. Det var da naturligt, at det blev i
dette kvarter, at kommunens første handelsforening så dagens
lys. I oktober 1898 enedes en række af byens butiksindehavere
om at danne en organisation til varetagelse af fælles interesser;
allerede fra starten havde Hellerup Handelsforening 33 med
lemmer. 7
Der skulle ikke gå mange år, før andre handelsorganisatio
ner fulgte efter: en kulhandlerforening i 1907, handelsforenin
ger i Gentofte og Ordrup henholdsvis 1907 og 1909 og i 1910
en bagermesterforening. Der er dog neppe tvivl om, at de tre
egentlige handelsforeninger i første række havde lokale inter
esser på programmet; kommunen føltes endnu ikke som en en
hed, og problemerne for de handlende kunne i Hellerup og
Ordrup være noget forskellige.
Imidlertid skulle årene under den første verdenskrig lære
de handlende i kommunen, at de var i samme båd. Hidtil
ukendte vanskeligheder mødte dem: rationeringer og priskontrol,
og dertil efterhånden en følelig mangel på en mængde varesor
ter. Det var derfor rimeligt, at de tre handelsforeningers formænd under disse forhold trådte sammen i et udvalg, der ved
blev at bestå hele tiden under krigen.
Dette samarbejde havde vist sig at være af stor værdi, og
på foranledning af Ordrup Handelsforening dannedes i løbet
af året 1920 Centralledelsen for Gentofte Kommunes Handels
foreninger, en organisation, der ikke mindst gennem de vanske204

lige år 1940—45 blev af vidtrækkende betydning både for de
handlende og for deres kunder.
Blandt de handlende som blandt håndværkerne var der for
ståelse af problemet om ungdommens faglige dygtiggørelse. I
årenes løb havde man ved spredte forsøg med handelskursus
søgt at løse opgaven, men noget rationelt var man ikke nået
frem til. Få måneder efter centralledelsens dannelse tog da
denne sagen i sin hånd og fik en handelsskoleforening stiftet,
således at den første klasse på 12 elever kunne opretties i 1921
i tilslutning til den kommunale ungdomsskole. Dette fællesskab
måtte imidlertid ophøre i 1923, idet adskillelsen gjordes til en
betingelse for handelsskolens opnåelse af eksamensret. Skolen
havde lokaler på Maglegårdsskolen, indtil den i august 1947
med de 170 elever, den da rummede, kunne drage ind i skole
bygningen Duntzfelts allé 8, som handelsskoleforeningen havde
erhvervet.8
En omtale af Tuborgs Fabrikker, der siden 1873 har været
Gentofte Kommunes største industrivirksomhed, vil følge i et
senere afsnit.
På kommunens grund eksisterede tillige en ikke helt ringe
teglværksindustri, der har været i virksomhed også ind i dette
århundrede. Et af værkerne lå på Gentoftes grund, Dyssegår
dens teglværk, der en overgang ejedes af P. A. Alberti, og om
hvilket vej navnet Teglværksbakken nu er et minde. På Vangede
jorder fandtes to teglværker: Brogårdens teglværk, der var det
mindste, og som havde sin 1er grav i nærheden af Vangede grus
grav, og Tjørnegårdens teglværk, i hvis gamle grave nu Gen
toftes stadion er anlagt. Endelig lå på Ordrup marker Linde
gårdens teglværk, der ejedes af Ole Bruun. En rest af lergravene
på dette værk findes endnu som en dam i en af villahaverne
langs Carl Baggers allé.

28. Post, telegraf og telefon.
Den første regelmæssige postforbindelse gennem hovedsta
dens nordlige opland etableredes den 1. juli 1777, da der ad
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ruten København—Hørsholm—Helsingør oprettedes en „agende
Post”, hvis eneste holdested mellem København og Hørsholm
var i Lyngby. Det må anses for rimeligt, at den post, der har
været til Gentofte sogn, da er gået med denne rute til Lyngby,
men intet sikkert lader sig herom fastslå. Postmængden til land
sognene har i de tider været ganske forsvindende; hvem der
ville afsende breve, måtte selv bringe dem til det nærmeste
posthus, og den, der ventede brev tilsendt, havde ikke anden
udvej end selv at spørge sig for eller vente, til eventuelle for-

Sognebudets skilt.

sendelser lejlighedsvis kunne bringes ud med en tilfældig nabo.
En postomdeling ved hjælp af landpostbude kom ikke i gang før
i i860, men en brevbesørgelse mellem egnens beboere indbyr
des savnedes heller neppe; skulle en mand af tvingende grunde
have en skriftlig besked besørget til en af sognets andre byer,
sendte han sin karl eller pige af sted med brevet.
Nu kunne det imidlertid efter oprettelsen af sogneforstanderskabet i 1842 jævnlig hænde, at formanden for denne
forsamling havde brug ikke blot for en regelmæssig forbindelse
med posthuset, men tillige for en lokal brevbesørgelse. Sogneforstanderskabet ansatte da et sognebud, der blev egnens første
offentlige brevbærer. Han blev antaget ved licitation for et år
ad gangen, og når han færdedes på embeds vegne, var han ken
delig på et metalskjold, som han bar i en kæde om halsen.
Med indførelsen af frimærker i 1851 forenkledes postbesør206

gelsen så betydeligt, at brevsamlingssteder kunne oprettes rundt
om på landet. I Gentofte sogn åbnedes den i. juli 1852 ikke
mindre end 4: på kroerne i Ordrup og Skovshoved, på Slukefter i Hellerup og på Bellevue, og den 1. juni det følgende år
kom også Vangede med, idet bomhuset ved Kongevejen tillige
blev brevsamlingssted. Hermed var egnen postalt dækket for et
åremål; der skete ingen forandringer før i 1861, da Jægersborg
kro den 6. august indtrådte i brevsamlingsstedernes række,
medens poststedet på Bellevue flyttedes til Tårbæk.
Ved jernbanernes åbning i 1862 skabtes også på det postale
område en ny situation. Det var praktisk og naturligt, at der på
stationerne fandtes postindlevering, og allerede i jernbanernes
første sommer var der midlertidige brevsamlingssteder på Hel
lerup, Charlottenlund og Klampenborg stationer i månederne
august og september. Aret efter blev de permanente, samtidig
kom Gentofte med i rækken, og de gamle brevsamlingssteder
på kroerne kunne derefter nedlægges.
Stationernes brevsamlingssteder, der i løbet af halvfjerd
serne ophøjedes til postekspeditioner og underlagdes overpost mesterembedet i København, bestyredes af stationsforstanderne,
der ikke var forvænt med hjælpepersonale, og en sammenblan
ding af de to tjenesteområder kunne i travle tider virke både
forvirrende og forhalende. Fra borgernes side hørtes ofte ønsker
om en forbedring af forholdene; også på dette område gik kom
munalforeningerne i spidsen. Medens postekspeditionerne i
Hellerup og Charlottenlund var blevet selvstændige postkontorer
i 1902, skete der i Gentofte ingen postale forbedringer. Dette
behagede ikke byens fremskridtsvenlige borgere, og i en hen
vendelse til generaldirektoratet gjorde kommunalforeningens be
styrelse opmærksom på, at Gentofte i statistikken figurerede
med postmængder, der mindst kom på højde med adskillige sta
tioner, der i en årrække havde haft selvstændigt postkontor.
Foreningens formand og sekretær blev derpå indbudt til en kon
ference med postinspektøren, og det var ventet, at spørgsmålet
var gået i orden fra 1904, men ved en misforståelse gled sagen
ud af finanslovforslaget. Aret efter lykkedes det imidlertid bor207

gerne i Gentofte at få deres krav gennemført, og fra i. decem
ber 1905 havde Gentofte selvstændigt postkontor.1
Allerede fra midten af halvfjerdserne havde der ved alle
ekspeditionerne været to daglige ombæringer, og omkring år
hundredskiftet indførtes for de tættere bebyggede kvarterer en
tredie ombæring.
Medens postekspeditionerne i en lang årrække havde til huse
i stationsbygningerne, skete der i denne henseende en foran
dring, da Klampenborg i 1897 fik et nybygget posthus i sta
tionens nærhed, medens samtidig Hellerup postekspedition flyt
tedes til en villa på Johannevej (nuværende Svanemøllevej). Be
liggenheden var her af hensyn til Strandvejens forretningsfolk
afgjort praktisk, men udvidelsesmulighederne var ringe, og kvar
terets stærke vækst føltes efterhånden ikke mindst på posthuset,
hvor man tid efter anden måtte tage al disponibel plads i an
vendelse. I årene under den første verdenskrig blev forholdene
mere og mere utilfredsstillende. Nu blev det Hellerup Kommu
nalforenings tur til at tage affære. Med sognerådets bistand
lykkedes det at udvirke, at en ny postbygning opførtes i 1921.
Hermed rykkede postkontoret tilbage til naboskabet med jern
banestationen.
Charlottenlund postkontor flyttedes i 1902 fra en villa i
stationens nærhed over til den nuværende postbygning.
Den sidste menneskealders voldsomme vækst i indbygger
tallet og den dermed følgende udvikling af kommunens er
hvervsliv har nødvendiggjort oprettelsen af en betydelig række
indleveringspostkontorer rundt om i kommunen.
Egnens telegrafvæsen startede oprindelig som jembanetelegraf. I Charlottenlund og Hellerup ændredes dette forhold alle
rede i 1882, da telegrafen på disse stationer overgik til staten,
medens Gentofte først i 1906 opnåede at få statstelegrafstation.2
Telefonen holdt sit indtog i Gentofte Kommune i 1881,
da de første abonnenter tilsluttedes den københavnske central i
Lille Kongensgade. Der var ikke mange: i Hellerup Tuborgs
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Fabrikker og grosserer Hummelgaard på Taffelbay, i Gentofte
grosserer Schmedes på Holgershøj, og endelig i Ordrup gros
serer Puggaard i Krathuset og grosserer Melchior på Teglgår
den. Det næste fremskridt på dette område skete i 1883, da der
på Skovshoved og Ordrup kroer, på Constantia og Gl. Bellevue
samt på Søhøj i Hellerup indrettedes samtalestationer, til hvilke
kunne indføres sommertelefonabonnenter, der boede i stationens
nærhed. Fra 1. november 1885 overførtes telefonabonnenterne i
Hellerup til Øbro central, indtil Hellerup fra 1. maj 1893 fik
sin egen telefoncentral på Carolinevej. Den omfattede på dette
tidspunkt 50 abonnenter. Aret efter åbnedes den 24. juni Or
drup telefoncentral med 40 abonnenter, og i 1895 oprettedes
Bellevue central den 15. maj, medens Gentofte måtte vente med
at se sine ønsker i denne retning virkeliggjort indtil den 14.
august 1898.
I Christiansholmskvarteret indrettedes i 1905 en telefon
central, der fik navnet „Kristholm”. Dens levetid blev dog for
holdsvis kortr idet dens abonnenter i 1912 overflyttedes til
Ordrup central.
Til aflastning af centralen Helrup etableredes i 1921 „Øre
høj” telefoncentral. Begge centraler forenedes tre år senere som
Helrup i det nyopførte telefonhus på Svanemøllevej. Samtidig
blev denne central halvautomatisk.
Til centralerne Ordrup og Gentofte opførtes nye bygninger
henholdsvis i 1929 og 1937. Ved indflytningen gik man også
på disse centraler over til halvautomatisk betjening.

29, Skolerne i kommunen.
Ved begyndelsen af 1800-tallets sidste halvdel Jå de ydre
rammer om skolevæsenet i Gentofte sogn næsten uforandret,
som de havde ligget siden de 4 skolers oprettelse. Deres util
strækkelighed blev efterhånden indlysende : befolkningens tal
var i tiden 1801 —1850 vokset fra 1.962 til 3.072, altså med
mere end 50 pct. Den kamp mod pladsmangelen, som havde
kendetegnet skolernes kår i dette tidsrum, fortsattes uforandret.
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I den hårdt trængte Hvidøre skole blev kancelliets resolution

fra 1846 endelig efter syv års ventetid gjort til virkelighed;
skolen blev udvidet og en andenlærer ansat. En lige så fornøden
udvidelse gennemførtes ved Gentofte skole i 1857, da der på
østsiden af legepladsen ud mod Baunegårdsvej opførtes en ny
bygning, „den toetages skole”, med skolestue og lejlighed til
en andenlærer. Vangede skole stod så godt som uforandret i
næsten 100 år, idet en reparation i 1850 fremdeles gjorde den
anvendelig for de næste tre tiår. I tiden efter århundredets
midte lå dens børnetal omkring 90. En inventarliste fra 1870
giver et billede af dens mere end spartanske udstyr. Foruden
katederet og 10 skoleborde rummede skolestuen kun en reol, en
sort tavle og en kakkelovn samt to flade borde, om hvilke un
dervisningen i håndgerning fandt sted. Bøger og landkort var
i en miserabel forfatning.
Kun Jægersborg skole kendte ingen bømetrængsel. Den var
fremdeles toklasset, endda med forholdsvis små klasser. Men
læreren i Jægersborg havde en bekymring, som hans kolleger
ved sognets øvrige skoler ikke kendte: man havde ved Stolpe
gårdens indretning til fattig- og arbejdsanstalt henvist børnene
herfra til hans skole, som havde bedst plads, og denne del af
klientellet var qilt andet end behageligt. Hyppige klager over
disse børns vanartethed førte omsider til, at de værste elementer
blev fjernet og anbragt på opdragelsesanstalt.
Udvidelsen af Hvidøre skole forslog kun for en kortere år
række. I slutningen af 1860-erne truede det stadigt stigende
børnetal på ny med at sprænge skolens rammer. Når hertil
kom, at skolens beliggenhed var ubekvem for både Ordrup og
Skovshoved, var det naturligt, at sognerådet tog spørgsmålet om
skolens eventuelle flytning op til behandling. Fem af sognerå
dets medlemmer ønskede en skole opført midt imellem de to
byer, medens de øvrige 4 var stemt for at lægge en skole i
Ordrup og en i Skovshoved. Det må rigtignok hertil bemærkes,
at dette mindretal var gået ud fra den forudsætning, at de to
skolers 4 lærere skulle kunne nøjes med samme løn som den’,
man ellers måtte udrede til 3 lærere ved een skole, — „efter210

som man ikke tør bebyrde Communen, der allerede for Tiden
har store Udgifter til Skolevæsenet, med yderligere Byrder i
den Retning”.
Til trods for, at denne betragtning ved nærmere eftertanke
måtte revideres, blev det dog mindretallets standpunkt, der gik
af med sejren, en udgang, der sikkert må tilskrives provst Boi
sens rationelle indstilling. Efter at den gamle Hvidøre skole
var solgt for 14.000 rdl., påbegyndtes opførelsen af skolerne i

Den gamle skole i Skovshoved.

Ordrup og Skovshoved. Indvielsen af Skovshoved skole fandt
sted den 3. marts 1872, af Ordrup skole den 28. april samme
år. Ordrup skoledistrikt var dog udskilt allerede fra 1. november
1871, og den nyansatte lærer, P. V. Petersen, måtte i dette vin
terhalvår, da embedet ved Jægersborg skole var ledigt, under
vise børnene fra både Jægersborg og Ordrup i Jægersborg
skole.
Ved Skovshoved skole, der var i stadig udvikling, ansattes
i 1885 skolevæsenets første lærerinde, frk. Petrea Jensen.
Århundredets sidste fjerdedel bragte yderligere en ny skole211

bygning i Gentofte kommune, idet den gamle Vangede skole
indrettedes til asyl, og en nyopført skole indviedes i 1881.
Provst Boisen, der i 1869 fik rang med biskopper, havde
gennem hele sin embedstid været skolen og børnene en nidkær
og forstående velynder. Også hans efterfølger, pastor Harald
Ipsen, der overtog embedet i 1872, nærede stor interesse for
ungdomsundervisningen, og det var hans opfattelse, at man
burde gå over til hverdagsskolegang i stedet for som hidtil at
lade børnene gå i skole hveranden dag. Efter at han havde vun
det så vel skolekommission som sogneråd for sine tanker, ud
sendte han til hjemmene en henvendelse, i hvilken den på
tænkte nye ordning blev skitseret. Den mødtes dog ikke med
større interesse, fra Vangede endog med en direkte og utvetydig
protest. Foreløbig blev da alt ved det gamle.
Det havde hidtil været gængs fremgangsmåde, at børnene
efter skoletidens slutning skulle foretage rengøring af skolestue,
forstue og retirader. Herimod var ingen indsigelse sket før i
1880, da der til skolekommissionen begyndte at indkomme kla
ger over børnenes anvendelse til rengøringsarbejdet. Sognerådet
vedtog da, at skikken skulle ophøre ved alle kommunens sko
ler. Rengøringen skulle derpå finde sted ved lærerens foran
staltning, en ordning, der holdt sig, indtil kommunen efter tu
berkuloselovens vedtagelse i 1905 overtog afholdelsen af de
dermed forbundne udgifter.
Den stærke vækst i kommunens indbyggertal, der satte ind
i 1800-tallets to sidste tiår, ytrede sig stærkest i Hellerup, og
det måtte da være ganske naturligt, når der i 1890 fra en række
borgere i denne del af kommunen til sognerådet indsendtes et
andragende om en skole for de sydøstlige kvarterer. Rådet havde
dog allerede på dette tidspunkt haft sagen under overvejelse, og
to år senere var Hellerup skole en kendsgerning. Den var fore
løbig kun beregnet for een lærer, men i 1898 havde børnetallets
vækst nødvendiggjort oprettelsen af et anden’lærerembede. En
ny skolebygning blev meget hurtigt påkrævet; ved dens ind
vielse i 1904 bestod personalet af 4 lærere, og endnu inden
der var gået et år, var yderligere 2 lærere ansat i Hellerup.
272

Den gamle Ordrup skole var i 1900 blevet erstattet med den
bygning, der senere blev til Hyldegårdsskolen. Efter folkesnak
ken skulle denne skole være udstyret særdeles overdådigt, og i
dagene efter dens indvielse valfartede folk ikke blot fra Gen
tofte Kommune, men fra hele omegnen til Ordrup for at tage
vidunderet i øjesyn og ikke mindst for at lade sig forarge over
sognerådets „flothed”. Neutralt bedømt var forholdet det, at
sognerådet havde givet professor Thejll lejlighed til at skabe
en smuk, tidssvarende skolebygning med gode, lyse lokaler.
Fem år efter opførtes en ny skole i Gentofte, og den gamle
rytterskole blev derefter nedrevet.
Endnu to nye skoler så lyset i århundredets første tiår,
Skovshoved skole, der i 1908 afløste bygningen fra 1872, og i
1909 Maglegårdsskolen for den nordlige del af Hellerup.
Hidtil havde skolerne i kommunen arbejdet uafhængigt af
hinanden, således at der ikke i egentlig forstand havde været
tale om et „skolevæsen”. Da der i 1906 løftede sig røster for
tilvejebringelsen af en ensartet timeplan for kommunens skoler,
nedsattes et fællesudvalg af sogneråd og skolekommission til
drøftelse af dette spørgsmål. Hovedgrundlaget for forhandlin
gerne var et af Overlærer Frantz Rasmussen, Skovshoved, frem
sat forslag om en skelnen mellem en 6-klasset „normalskole”
og en „udvidet skole” med 7 klasser. I den udvidede skole
skulle der ud over de almindelige skolefag undervises i mate
matik og eet fremmed sprog. Et forslag, der fra et af sogne
rådets medlemmer samtidig fremsattes om indførelse af en kom
munal mellemskole, fremkaldte en stærk bladpolemik, idet le
deren af Ordrup højere Almenskole, dr. Ernst Kaper, betrag
tede en eventuel kommunal mellemskole som en trusel mod den
private højere skole. Blandt lærerne var stemningen delt. Den
udvidede skoles tilhængere ønskede tillige oprettet et toårigt
præliminærkursus og støttedes heri af skolekommissionen. Skole
udvalget ville dog ikke bevilge de fornødne midler hertil, og
den udvidede skole oprettedes derpå ved alle skolerne undtagen
Vangede, der skulle vente, indtil den opnåede behørig størrelse.
Da forældrene i valget mellem de to skoleformer var frit stillet,
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kom ordningen i stedet for at bringe en deling efter individua
litet til at skabe en social sondring, og den kom derfor ikke til
at betyde det, dens fædre havde håbet og ventet.
Mellem skolekommission og skoleudvalg var lidt efter lidt
opstået en slags kompetencestrid, der dog endte fredeligt med
en klar bestemmelse om, at kun skoleudvalget havde bevilgende
myndighed. Tilsynet med det efterhånden ret store antal skoler
kunne også nok give skolekommissionen mere end tilstrække
ligt at bestille. Ønsket om en aflastning måtte da naturligt
trænge sig på, og i december 1909 behandledes første gang
spørgsmålet om ansættelse af en skoledirektør. Samtidig be
gyndte et andet spørgsmål at blive aktuelt, idet Gentofte Kom
mune, der hidtil havde haft en landkommunes karakter, efter
hånden mere og mere fik præg af købstad, og dette forhold
måtte før eller siden gøre indførelsen af købstadordnet skole
væsen påkrævet. I december 1911 vedtog sognerådet en skole
plan, efter hvilken købstadordningen skulle indføres fra 1. april
1912. Jægersborg skole skulle herefter helt nedlægges.
De forhandlinger, som herom førtes mellem ministerium og
sogneråd, kunne imidlertid ikke tilendebringes i løbet af den
tid, man oprindelig havde tænkt sig, og indførelsen af den nye
ordning måtte derfor udskydes et år. Fra 1. april 1913 var det
købstadordnede skolevæsen en kendsgerning, og som den første
skoledirektør i Gentofte Kommune ansattes lærer ved Frede
riksberg skolevæsen, cand. jur. Anders Vinten'.1
Det vil imidlertid være nødvendigt, inden skildringen af det
offentlige skolevæsens udvikling føres videre, at kaste et blik
på de private skoler, der bestod inden for kommunens grænser.
Allerede i 1867 var der på Hyldegårds vej i Ordrup af den kun
18-årige lærer Ole Jacobsen grundlagt en skole, der til en be
gyndelse kun rummede 5—6 elever, men som snart viste sig
levedygtig. Ole Jacobsen var opvokset i Ordrup og således en
af byens egne; han blev med årene en anset skoleleder, og hans
skole eksisterede som „Ordrup Realskole” indtil 1918.
Få år efter oprettelsen af Ole Jacobsens skole skulle Ordrup
blive hjemsted for endnu et par private skoler, begge ud over
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det almindelige, H. C. Frederiksens skole og Set. Andreas gym
nasium. Den 3. november 1873 begyndte den 33-årige lærer ved
Schneekloths skole Hans Christian Frederiksen i baghuset til
en villa, professor Schneekloth ejede på Hyldegårdsvej, en
skole med kun een elev. I løbet af et par års tid var skolen
oppe på 7 elever, og i 1879, da den udsendte sit første trykte
program, rummede den 25 børn, der undervistes af 4 lærere. De
ti af eleverne boede på skolen. I begyndelsen af firserne be
gyndte det at knibe så stærkt med pladsen, at undervisningen
for en del måtte foregå i lærernes private værelser, om som
meren ofte på legepladsen. „Friser”, som lederens navn var ble
vet blandt elever og venner og efterhånden overalt, havde i sko
lens første ti år befæstet sin anseelse som lærer og opdrager så
stærkt, at en kreds af forældre nu lagde sig i selen for at skaffe
ham en ny skolebygning. Grunden blev købt af sognefoged
Vilh. Nielsen, Vilhelmshåb, og den 3. november 1883, tiårsdagen
for skolens stiftelse, indviedes det nye skolehus.
Undervisningen var fra begyndelsen anlagt så individuelt, at
der blev lagt skema for hvert barn for en ganske kort tid ad
gangen. Efterhånden som skolen voksede, måtte dette dog æn
dres, men ikke før sidst i firserne var en klassedeling helt gen
nemført. Terperi og udenadslæren var banlyst, og eksaminer
blev ikke afholdt. Der var dog tid efter anden en del forældre,
der fandt det uheldigt, at deres børn ikke kunne tage en afgangs
eksamen fra skolen, og i 1887 gik den da over til at blive eksa
mensskole. I 1888 tog 5 af eleverne 4. klasses hovedeksamen,
og det følgende år dimitteredes de to første studenter samtidig
med, at 4 elever tog præliminæreksamen. Skolen hed nu „Or
drup Latin- og Realskole”.
Men på eet punkt ville Friser ikke bøje sig: han ville ikke på
sin skole undervise i religion som „fag”, og bibelhistorie eller
katekismus var eleverne ikke i besiddelse af, omstændigheder,
som førte til en årelang strid mellem Friser og skolemyndighe
derne i Gentofte. Anledningen var skoleprogrammet af 1879,
der afslørede, at der ikke undervistes regelmæssigt i religion
ved skolen. Amtets skoledirektion udbad sig herom en erklæring
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fra skolekommissionen i Gentofte, der pålagde Friser at sende
sine elever til overhøring. Men dagen før denne skulle finde sted,
udstedte pastor Ove Hohlenberg ved Holmens kirke attest for, at
skolens religionsundervisning var tilstrækkelig, og prøven kunne
derefter bortfalde. På lignende måde gik det de følgende år.
Konflikten kom imidlertid frem i pressen, og navnlig venstreavisen „Morgenbladet” støttede ivrigt Frisers standpunkt. Skole
kommissionen blev mere og mere bitter og indankede sagen for
ministeriet, der overraskende henlagde den.2 Herpå kan måske
findes en forklaring. Hjalmar Høgsbro, der var søn af folke
tingsmand Sofus Høgsbro, var i 1882 blevet lærer ved Frisers
skole. Den mulighed kan da ikke afvises, at han har formået at
interessere enten faderen eller svogeren Harald Holm eller
måske begge for Frisers sag og dermed fremkaldt konfliktens
afslutning.
Det kunne vel mangen gang være svært for Friser at få
skolens økonomi til at gå rundt. Til de bærende elementer i
denne henseende hørte de elever, der boede på skolen, „foster
børnene”, som særlig Frisers hustru, „Mor Fanny” tog sig af.
Ikke blot var disse elever og hele hjemmet i en mønsterværdig
orden, men fru Frederiksen var i alle forhold sin mand en
strålende støtte. Også en lang række udmærkede medarbejdere
lykkedes det tid efter anden Friser at knytte til skolen. En af
de første var Carl Christensen, hvem Friser havde lært at kende
under Christensens ophold på Gotfred Rodes højskole på Skov
gården. Han forlod skolen i 1894 for helt at hellige sig arbejdet
med børnehjemmet „Christianshvile”, som han havde grundlagt
i Ordrup.
I 1884 knyttedes Kristian Branner til skolen. Han blev se
nere Frisers Svigersøn og medbestyrer, og det måtte dermed
synes givet, at han også skulle blive hans efterfølger. Da blev
han i 1908 pludselig bortrevet af en voldsom blindtarmsbetæn
delse. Arven efter ham ville ikke blive let at løfte; ikke mindst
havde hans ledelse af skolens økonomi været meget dygtig. Da
imidlertid adjunkt ved Metropolitanskolen dr. Ernst Kaper blev
bragt i forslag, var Friser ikke i tvivl om, at der her var peget
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på den rigtige mand. Men dr. Kaper stillede det som en uafvi
selig betingelse for sin tiltrædelse, at skolen skulle gå ind un
der „De forenede Skoler”, således at lærerstabens lønnings- og
pensionsforhold kunne være fuldt ud sikre. Friser akcepterede
denne ordning, men valgte samtidig selv at træde tilbage fra
skolens ledelse.
Under dr. Kapers styre blomstrede skolen videre. Den rum
mede i 1912 over 500 elever, og en udvidelse måtte gen
nemføres. Sportspladser erhvervedes; på idrætsundervisningens
felt havde daværende løjtnant Holger Nielsen gjort en grundlæg
gende indsats allerede siden 1891. Den pædagogiske frihed,
som fra første færd havde været rådende på skolen, bestod uan
tastet. Få år efter dr. Kapers overtagelse af ledelsen skiftede
skolen navn og hed fra 1911 „Ordrup Gymnasium”.3
I kommunalpolitisk henseende var dr. Kaper hurtigt kom
met til at spille en rolle og indvalgtes 1916 i Københavns amts
råd. Hans indsats i valgkampagnen ved sognerådsvalget i 1917
henledte opmærksomheden således på ham, at han kort efter
modtog opfordring til at lade sig vælge til borgmester i Kø
benhavn. Selv om det på sin vis faldt dr. Kaper svært at sige
farvel til skolelivet, modtog han valget, og det var en lykke for
den samlede privatskole i hovedstadskommunerne, at han un
der de tilstundende forhandlinger om dens fremtid sad på
denne plads.
En skole af en nogen anden karakter var, ligeledes i 1873,
grundlagt ved Ordruphøj, hvis ejerinde, kammerherreinde Polly
Berling i 1869 var gået over til den katolske tro. Da jesuiter
ordenen i 1872 blev fordrevet fra Tyskland, gav kammerherre
inden en lille flok af ordenens medlemmer ophold under sit
tag, og samtidig lod hun grunden lægge til den skole, der året
efter åbnedes som St. Andreas Kollegium.
Med denne skole, der modtog elever fra både ind- og ud
land, havde de lokale skolemyndigheder intet egentligt tilsyn,
bortset fra, at man af hensyn til kontrollen med undervisnings
pligtens overholdelse var berettiget til at få forelagt en forteg
nelse over skolens elever. Dette nægtede skolens rektor imid15
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lertid at udlevere, og da amtets skoledirektion ikke reagerede
over for skolekommissionens ønske om støtte i denne forbin
delse, forblev spørgsmålet uoplyst, indtil pastor Werhahn i
1884 overtog skolens rektorat og indsendte en elevfortegn:else.
Da de første protestantiske elever indmeldtes i skolen i 1876,
krævede skolekommissionen dem udmeldt igen til trods for, at
de ikke deltog i skolens religionsundervisning. Mod dette krav
protesterede forældrene, og sagen afgjordes i ministeriet, der
fastslog, at der ingen lovhjemmel fandtes til hindring af prote
stantiske børns optagelse, når blot disse en gang årlig indkaldtes
til overhøring i religion hos sognepræsten. En regelmæssig
overhøring blev først forlangt og gennemført 20 år senere, og
den bortfaldt atter efter andre 20 år.4
Medens skolen i de første 25 år var drevet med et antal
elever, der sjældent oversteg 50, kom den i årene efter århun
dredskiftet ind i en opgangsperiode, således at udvidelser måtte
til. Da skoleloven af 1903 gjorde den hidtidige fællesundervis
ning af danske og tyske elever uanvendelig, oprettedes en særlig
tysk afdeling, der arbejdede efter de tyske gymnasiers under
visningsplan. Skolens danske afdeling opnåede eksamensret i
1906, og i 1908 dimitteredes dens første studenter, alle klassisk
sproglige, idet dette var skolens eneste retning, indtil også en
matematisk linie indførtes i 1912.
Med verdenskrigens udbrud i 1914 oprandt for skolen så
store vanskeligheder, at de til sidst førte til dens sammenbrud.
Dels blev mange af skolens lærere indkaldt til tysk krigstjeneste,
dels udeblev eleverne fra udlandet, og endelig udeblev også
lidt efter lidt de udenlandske subsidier, der havde betinget sko
lens eksistens. Med udgangen af skoleåret 1919—20 standsedes
virksomheden, da kommunen ikke ønskede at overtage den.
Nogle enkelte klasser afvikledes i den gamle Ordrup skole på
Hyldegårdsvej, medens de øvrige elever kunne anbringes i an
dre skoler.
Også i Hellerup havde i 1873 en lille privat skole set lyset,
da frøken Emily Trolle sammen med sin søster fru Schultz havde
begyndt en undervisning for 2 småpiger. Senere trak fru Schultz
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sig ud af arbejdet, medens frøknerne Schou indtrådte, og sko
len gennemførtes derefter i en lang årrække som pigeskole un
der navnet „Frkn. Schou og Trolles Skole”.5
En privat drengeskole for Hellerup lod derimod vente på sig,
og da den endelig kom, mødte den betydelige vanskeligheder.
I 1894 oprettede cand. phil. Vilh. Bornebusch en lille skole, der
boede til leje på en 1. sal i ejendommen Strandvejen 90. Endnu
i sit første leveår måtte skolen to gange skifte bopæl, først til
Sofievej 33 og senere til Marievej 23, indtil den i 1895 kunne
holde sit indtog i en nyopført skolebygning på Frederikkevej 8,
endnu bestående som en del af Gammel Hellerup gymnasium.
Trods de utvivlsomt gode pædagogiske forudsætninger,
Bornebusch var i besiddelse af, lykkedes det ham ikke at opnå
et så stort antal elever, at skolen kunne trives økonomisk, og
den i. februar 1897 overdrog han den med dens 26 elever til
cand. mag. Martin Rasmussen. Da skolen i 1900 rummede 85 ele
ver, meddelte ministeriet efter lederens ansøgning skolen aner
kendelse som en privat latin- og realskole. De følgende år bragte
en jævn vækst, og allerede i 1902 var bygningen for lille til
skolens 134 elever, således at det blev nødvendigt at leje sup
plerende lokaler i en af nabolagets villaer. En kreds af borgere
i Hellerup gik da under ledelse af grosserer C. Petersen-Schmidt
ind for den opgave at tilvejebringe bedre ydre vilkår for skolens
virksomhed, og efter at de fornødne midler var fremskaffet i
50 andele à 200 kr., udvidedes bygningen i 1903—04 med en
række klasselokaler samt en ny gymnastiksal.
Til trods for denne støtte fra borgernes side blev det ikke
muligt for Martin Rasmussen at gennemføre kampen mod de
stadige økonomiske vanskeligheder. Den 19. oktober 1905 fra
trådte han ledelsen og overlod videreførelsen til dr. phil. M. C.
Engeil, der 4 år senere afhændede skolen til „De forenede Sko
ler”. Som dens leder ansattes derefter cand, theol. & mag. Hans
Hartvig-Møller.
Gennem 34 år blev det forundt Hartvig-Møller her at skabe
en rig og levende skolevirksomhed. Under skolens motto „Me
mento vivere” var ikke blot det at yde en fremragende under2/9

visning, men også karakterdannelsen og . skabelsen af en lykkelig
drengetid for skolens elever de mål, han stilede imod. Heri støt
tedes han fra første til sidste skoledag af hustruen, Karen Hartvig-Møller, der med en levende interesse deltog i skolens hele
liv, og af lærere, der fulgte ham fra de første år: Klavs Vedel,
Sven Knudsen og C. A. Birch-Olsen.
En fornuftig og fornøjelig beskæftigelse af drengene i deres

Plockross' skole.

fritid lå Hartvig-Møller stærkt på sinde, og utallige er de kur
sus, der gennem årene har givet Hellerup Gymnasiums elever
lejlighed til at dyrke og udvikle deres fritidsinteresser. Det var
også Hartvig-Møller, der den 20. november 1909 på Hellerup
Gymnasium stiftede den første spejderpatrulje i Danmark.6
Kort efter århundredskiftet så endnu en drengeskole lyset i
Hellerup: Plockross’ skole, der åbnedes den 1. september 1903.
En kreds af forældre, blandt hvilke var professor C. V. Prytz
og sekretær, senere direktør C. Høyrup, trådte i forhandling
med cand. mag. V. Plockross, der som grundstamme i en ny
skole overtog en af frk. Ingrid Kauffmann, senere professorinde
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O. E. Ravn, oprettet underskole, købte ejendommen Duntzfelts
allé 8 og derpå begyndte sin skole med 44 elever, fordelt på 5
forberedelsesklasser.
Plockross havde tidligere været lærer ved H. C. Frederiksens
skole og delte i alt væsentligt „Friser”s syn på opdragelse og
undervisning. Han ønskede således heller ikke nogen eksamen
ved sin skole, men denne linie kunne i det lange løb ikke hol
des, lige så lidt som Plockross’ ønsker om at bevare skolen som
en fuldstændig „fri” skole i længden kunne forblive opfyldt.
Også her trængte spørgsmålet om den økonomiske sikkerhed sig
på, og fra begyndelsen af skoleåret 1910—11 blev skolen optaget
i „De forenede Skoler”. Samtidig trak Plockross, hvis helbred
i længere tid havde været skrøbeligt, sig tilbage fra skoleger
ningen og overlod ledelsen til Paul Branth.
Blandt de lærere, som Plockross fra første færd knyttede til
sin skole, skal nævnes Otto Wüstenberg, fra 1922 forstander for
Det kgl. Blindeinstitut, og Aage Næsted, senere rektor ved Hellerupgård gymnasium og Gentofte statsskole.
linder Paul Branths ledelse dimitteredes skolens første stu
denter i sommeren 1911. Branth havde meget hurtigt uden
egentlig at tilstræbe popularitet formået at gøre sig meget af
holdt blandt skolens elever, og det vakte derfor dyb sorg, da
han efter kun to års ledelse af skolen pludselig afgik ved døden
midt under eksamen 1912. Hans efterfølger blev bestyreren af
Gammelholms latin- og realskole, Jens Krarup, der ligesom
Plockross en tid havde været knyttet til „Friser”s skole.
Skolens bygning dækkede i det første år næppe det nød
tørftigste behov. Der fandtes således ingen gymnastiksal, og
undervisningen i legemsøvelser måtte derfor drives i et al
mindeligt klasselokale, men allerede efter eet års virksomhed
følte man så fast bund under fødderne, at der kunne gennem
føres en udvidelse, som foruden 6 større klasseværelser rummede
gymnastiksal og sløjdlokale. Under Jens Krarups rektorat ind
viedes i 1913 den næste tilbygning.7
I årene op imod den første verdenskrig havde ledelsen af
de private skoler i hovedstadskommunerne set sig nødsaget til
227

at andrage om kommunalt tilskud. I Gentofte blev dette tilskud
ydet ud fra den betragtning, at de private skoler i betydelig
grad aflastede det offentlige skolevæsen og dermed sparede
kommunekassen for en ikke ringe udgift. Der ydedes således i
regnskabsåret 1910—11 til fordeling blandt de private skoler
i kommunen 24.000 kr., dog under den forudsætning, at kom
munen samtidig fik dispositionsret over et vist antal fripladser.
Da borgerrepræsentationen i København efter valget i 1917
havde fået socialdemokratisk flertal, erklærede dette, at det vel
for året 1917—18 så sig bundet ved den bevilling, det var ved
taget at yde privatskolen, men at man ikke for fremtiden ville
gå med til at stille den private skole som hidtil.
Spørgsmålet var hermed indtrådt i en ny fase, og inden for
den private skoles kreds skabte de fremsatte udtalelser en stærk
ængstelse. I et møde på De forenede Skolers kontor gav Kø
benhavns skoledirektør, dr. phil. Niels Bang, udtryk for den
anskuelse, at man ikke kunne gøre andet end at „lette De for
enede Skoler dødskampen”. Herimod blev der opponeret stærkt
af Ordrup Gymnasiums rektor dr. Ernst Kaper og lektor Aage
Næsted fra Plockross’ Skole. Dr. Kaper hævdede, at den eneste
mulige løsning var en offentlig overtagelse af skolerne, og lek
tor Næsted, der var formand for skoleudvalget i Gentofte Kom
mune, erklærede, at kunne man ikke nå frem til en samlet of
fentlig overtagelse, ville Gentofte handle alene. Sagen blev
derpå rejst i Gentofte sogneråd, og det vedtoges at indgå til
undervisningsministeriet med forslag om, at Gentofte Kommune
overtog de i denne beliggende skoler til kommunal drift.
Dr. Kaper var i mellemtiden blevet borgmester i Køben
havn, og da det lykkedes ham at overbevise borgerrepræsentatio
nens formand, Th. Stauning, om, at en samlet overtagelse ville
betyde en mulighed for enhver egnet elev for uden brud i skole
gangen at nå frem gennem den højeste undervisning, skolen kan
give, havde han sikret sig en så betydelig meningsfælle, at en
lov om samlet offentlig overtagelse af den private skole i de tre
hovedstadskommuner kunne gennemføres på rigsdagen.8 Efter
loven af 20. marts 1918 skulle København overtage 2 gymnasie222

skoler, Frederiksberg og Gentofte hver een og staten resten,
kommunerne endvidere de private mellem- og realskoler, der
måtte ønske at komme ind under ordningen, hvorimod samtlige
private underskoler skulle fortsætte som hidtil. Gentofte Kom
mune overtog herefter Plockross’ Skole, der efter overtagelsen
benævnedes Øregård gymnasium og fra 1924 blev fællesskole,
A. Sidenius’ Skole i Gentofte, der skulle opretholdes som
selvstændig skole, samt Hellerup Realskole, hvilken sidste indtil
videre skulle drives som en filial af Øregård gymnasium. Or
drup og Hellerup gymnasier samt Ingeborg Helms’ pigeskole i
Hellerup overgik til staten, den sidste under navnet Aurehøj
gymnasium.
Omtrent samtidig hermed var der fra forældre, hvis børn
søgte Gentofte Kommunes skoler, fremsat ønske om, at der ved
disse skoler oprettedes mellemskoleafdelinger, og sognerådet
vedtog da i februar 1919 at etablere mellemskoleklasser ved
Gentofte skole, Hellerup skole og Maglegårdsskolen. De øvrige
skoler fulgte efter i de følgende år, efterhånden som behovet
for mellemskoleklasser meldte sig.
Medens befolkningstilvæksten vest for Lyngbyvej indtil ver
denskrigen var sket forholdsvis langsomt, begyndte den i årene
1915—16 at tage fart, og en udvidelse af skolevæsenets rammer
i kommunens vestlige del blev derfor snart påkrævet. Da tilbyg
ning til Vangede skole af tekniske grunde ikke var mulig, op
førtes Tjørnegårdsskolen ved Brogårdsvej, og den 4. december
1924 overførtes Vangede skole samlet dertil. Men hermed var
skoletrangen i de vestlige distrikter langtfra afhjulpet. I kom
munens sydvestligste område opførtes Dyssegårdsskolen, som
toges i brug efter sommerferien 1932, og umiddelbart derefter
byggedes på højdedraget vest for Gentofte sø Bakkegårdsskolen,
der stod færdig i januar 1935. Også denne skole fyldtes i lø
bet af nogle år så stærkt, at man i 1940 måtte optage forarbej
der til Mosegårdsskolen. Krigsbegivenhederne forsinkede imid
lertid dette arbejde, således at skolen først kunne modtage sine
elever efter sommerferien 1950.
Trods besættelsesårenes vanskeligheder gennemførtes en med
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staten indgået overenskomst, efter hvilken Aurehøj gymnasium
henflyttedes til den hidtidige Gentofte skole, medens denne i
1944 overførtes til en nybygget skole på Baunegårdens grund.
Ordningen af skoleforholdene i Hellerup var i nogen grad
sammenkædet med løsningen af spørgsmålet om gymnasiesko
lernes anbringelse. Allerede da kommunen i 1918 overtog Øre-
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gård gymnasium, blev det besluttet, at denne skole skulle hen
føres til en ny bygning, der var projekteret ved Gersonsvej.
Der skulle iniidlertid gå 6 år, inden denne plan blev til virkelig
hed. Skolen var fra første færd overfyldt, og samtidig led Or
drup gymnasium stærkt under indskrænkede pladsforhold. Da
Hellerup på dette tidspunkt rådede over to pigegymnasier, Hellerupgård og Aurehøj, medens der i Gentofte by ikke fandtes
nogen gymnasieskole, fremsattes det forslag, at Hellerupgård
gymnasium overflyttedes til Gentofte som et fællesgymnasium.
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Efter lange forhandlinger med staten tilbød Gentofte Kommune
i 1925 at bygge et gymnasium på en grund ved Gentofte folke
park mod at få overdraget Hellerupgård gymnasiums bygninger.
Fra sommeren 1926 var derpå Gentofte statsskole en kendsger
ning.
Den gamle skolebygning på Hellerupvej kunne dog lige så
lidt som den tidligere Plockross’ skole undværes til undervis
ningsbrug. Hellerupgård gymnasiums bygninger udlejedes til De
forenede Skoler, og efter at eleverne herfra i 1932 var overflyt
tet til den nye Tranegårdsskole, oprettede kommunen Hellerupgårds mellem- og realskole, der atter kunne nedlægges, efter at
Hellerup skole i 1941 var blevet stærkt udvidet. Skolen i Duntzfelts allé indrettedes som filial af Maglegårdsskolen ; et antal
klasser havde til huse her, indtil de i 1940 overførtes til den
bygning, som Teknisk Selskab havde ladet opføre ved Hartmannsvej til brug for håndværker undervisningen.
I 1934 overtog kommunen de hidtidige private skoler Gen
tofte og Ordrup forberedelsesskoler samt Tranegårdsskolen, der
henlagdes som filialer under henholdsvis Gentofte og Ordrup
skoler og Maglegårdsskolen. Tranegårdsskolen oprettedes fra
1937 som selvstændig skole med eget skoledistrikt, og på sam
me måde dannedes i 1943 Hyldegårdsskolen af filialen i Or
drup.
Pladsforholdene ved skolerne i kommunens nordøstlige del
var til trods for en betydelig udvidelse af Skovshoved skole
fremdeles meget utilfredsstillende. Til erstatning for Hylde
gårdsskolen har kommunen derpå bygget Skovgårdsskolen, der
delvis er taget i brug i 1950. Medens man ved de skoler, der
var opført efter 1930, havde holdt sig til „aulatypen”, er Skov
gårdsskolen opført som lav bebyggelse, således at den harmonisk
slutter sig til den omgivende villabebyggelse.
Til at rumme den særundervisning, som skoleloven af 1937
kræver gennemført for børn, der ikke egner sig til at følge den
almindelige undervisning, indrettedes i 1938 Søgårdsskolen i
den tidligere Gentofte forberedelsesskole.
Fra Gentofte Kommunelærerforening indkom i september
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1917 til sognerådet et andragende om, at spørgsmålet om en
ungdomsskole måtte blive taget op til samlet løsning. Der havde
vel i tidens løb været afholdt aftenskole hist og her i kommu
nen, men det havde hidtil drejet sig om isolerede tilfælde,
hvor den enkelte lærer tog sagen op på egen hånd. Kort efter
nytår 1918 vedtoges det at oprette 4 hold fra midten af februar
til udgangen af april. Der undervistes i dansk, regning og
samfundslære, og der meldte sig 79 elever. Fra denne spæde be
gyndelse voksede den kommunale ungdomsskole i de følgende
år støt og sikkert, idet den til stadighed øgede antallet af elever
og hold og udvidede undervisningens rammer til også at omfatte
fremmede sprog og en lang række praktiske fag. I „Gentofte
Kommunes Fortsættelseskursus”, som virksomheden nu kaldes,
undervises nu hver vinter 3—4000 elever. Som forstander ydede
overlærer M. A. Alkiær her i en årrække en fremragende indsats.
Gennem 25 år stod skoledirektør Anders Vinten som Gen
tofte skolevæsens øverste leder. Han efterfulgtes i 1939 af
S. C. Sunesen, der gennem en årrække havde været skoleinspek
tør på Maglegårdsskolen.9

30. Biblioteksvæsen.
Tanken om et offentligt bibliotek var gammel i Gentofte
Kommune, og mere end eet forsøg var gjort på at løse opgaven,
inden det lykkedes at få gennemført en tidssvarende og rationel
biblioteksordning. Således havde man i 1862, antagelig på for
anledning af provst Boisen, som da var sognepræst i Gentofte,
tilvejebragt et lille bibliotek for sognets beboere; kommune
kassen havde ydet 80 rdl. til grundlæggelsen, og resten var skaf
fet som frivillige gaver. Om dette biblioteks arbejde og skæbne
erfares intet, før pastor Jantzen i 1874 fandt resterne af det i
et skab i Gentofte skole. Dette blev for den unge kapellan im
pulsen til at gøre et nyt forsøg på grundlag af det gamle biblio
teks ruiner. Disse viste sig desværre meget lidt anvendelige,
men ved hjælp af et kommunalt tilskud på 50 rdl. og forlags
boghandler Th. Reitzels boggave til en værdi af 100 rdl. kunne
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biblioteket i 1875 begynde sin virksomhed med en bogbestand
på lidt over 100 bind af danske forfattere. Lånerne betalte 1 kr.
om året, og udlånet, der var åbent to gange om ugen, bestyredes
af lærer N. Fr. Skjoldager i Gentofte.
Inden for sine beskedne rammer viste biblioteket sig virkelig
levedygtigt. En afdeling oprettedes på skolen i Ordrup, og i
1880 var bogbestanden nået op på 860 bind, medens lånertallet
i Gentofte var 36 og i Ordrup 19. I årene hen imod århundred
skiftet oprettedes nye afdelinger i Vangede, Hellerup, Skovs
hoved og Jægersborg, og fra 1904 modtog kommunen statstil
skud til virksomheden. Som bibliotekarer fungerede alle steder
en af skolens lærere, der udførte arbejdet vederlagsfrit, indtil
*man i 1913 tillagde dem et honorar på 50 kr. hver om året.
I 1918 var bogbestanden steget til godt 6000 bind, af hvilke
Ordrup bibliotek, der var det største, ejede de 1400. Når der af
kommunens ca. 32000 indbyggere imidlertid kun var 378, der
var lånere i bibliotekerne, var årsagen den, at bøgerne var dår
ligt indbundne, slidte og snavsede; midlerne til bogbestandens
fornyelse var meget små, og bibliotekerne var ikke i stand til
at tilfredsstille selv meget beskedne krav fra befolkningens side.
Hertil kom, at de rum, hvori bogsamlingerne opbevaredes, var
under al kritik.1
Kommunelærer J. H. Landt, der passede biblioteket i Or
drup, var gennem deltagelse i bibliotekskursus kommet i for
bindelse med førende personligheder inden for dansk biblioteks
væsen. Han var stærkt interesseret i de af overbibliotekar
H. O. Lange udformede idéer til en nyordning af hele det dan
ske biblioteksvæsen. Sammen med H. O. Lange og statens
bibliotekskonsulent, professor A. S. Steenberg, deltog han i
november 1917 i dannelsen af en biblioteksforening, hvis for
mål skulle være at medvirke til en tidssvarende biblioteksord
ning for kommunen. Allerede et halvt år senere forelagde skole
udvalgets formand, daværende lektor Næsted, i sognerådet en
plan, der gik ud på tilvejebringelsen af et kommunalt hoved
bibliotek med filialer, af hvilke de større skulle have læsestue,
medens de mindre kun skulle besørge hjemlån. Dette forslag
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blev vedtaget enstemmigt, og fra i. november 1918 ansattes
J. H. Landt som kommunebibliotekar samtidig med, at han tog
sin afsked fra skolevæsenet.
Den 14. april 1919 kunne Gentofte kredsbibliotek, der var
det første, der åbnedes, begynde sin virksomhed. Allerede det
første år havde denne afdeling 803 lånere, medens det gamle
bibliotek på Gentofte skole året forud kun havde haft 60. Det
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følgende år fik Ordrup kredsbibliotek lokaler i den nye skole
i Grønnevænge; derimod syntes det vanskeligt at finde et pas
sende sted til anbringelse af biblioteket i Hellerup. Det ind
rettedes da midlertidigt med udlånslokale i et værelse på Øre
gård, medens et par rum i tagetagen gav husly for bibliotekets
kontorer. Til opførelse af et hovedbibliotek var der dannet et
byggefond, der foruden bidrag fra lånerne havde modtaget til
skud fra staten og biblioteksforeningen. Da grosserer Julius
Kopp i 1927 skænkede 20.000 kr. til en biblioteksbygning, og
da Det Zeuthenske Mindelegat året efter ydede en gave på
35.000 kr., tilskød kommunen resten, ca. 115.000 kr. Endvidere
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stillede kommunen en byggegrund i Øregårds allé til disposi
tion, og her opførtes derpå i årene 1929—30 efter tegning af
arkitekt G. B. Hagen en biblioteksbygning i 3 fløje, rummen
de udlånssal, læsesal og børnelæsestue, foruden kontorer og
bogdepot samt 3 lejligheder. Indvielsen fandt sted i august
1930.
Da Gentofte kommunebibliotek i 1926 var blevet central
bibliotek for Københavns amt, og da samtidig kommunens
borgere gjorde et stedse stærkere brug af dets udlån, måtte
man inddrage de to af lejlighederne til bibliotekets egen benyt
telse. Men heller ikke denne foranstaltning var tilstrækkelig til
at dække det stigende pladsbehov, og der blev derfor i 1938
foretaget en ombygning, hvorved gården mellem de 3 fløje
overdækkedes og indrettedes som udlånslokale. Endelig er i
1949 den sidste af lejlighederne inddraget, således at biblioteket
nu optager hele bygningen. Samtidig er børnebiblioteket flyttet
til nyindrettede lokaler på Strandvejen ved Hellerup takst
grænse, og dets tidligere plads i biblioteksbygningen indtages
nu af en personalhistorisk afdeling.
Også ved kredsbibliotekerne bragte tiden og udviklingen
forandringer. Da Ordrup skole i 1934 selv skulle anvende de
af biblioteket benyttede lokaler, flyttedes kredsbiblioteket til en
nyopført ejendom på Ordrupvej. I Gentofte overførtes bibliote
ket til „O. Nielsens Hus” på Baunegårdsvej, og endelig omdan
nedes i Vinteren 1939—40 udlånsstationen i Vangede til et
kredsbibliotek.2
Under bibliotekets tag i de interimistiske lokaler på Øre
gård dannedes omkring 1920 den studiekreds, hvis arbejde med
egnens historie og topografi gav stødet til dannelsen af „Historisk-topografisk Selskab for Gentofte Kommune” den 1. okto
ber 1923.3
På intet tidspunkt af sin tilværelse har imidlertid kommune
biblioteket stærkere bevist sin eksistensberettigelse end under
den tyske besættelse, da dets udlån steg til hidtil ukendte høj
der. 4
Gentofte kommunebibliotek rummede i 1949 over 116.000
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bind, og antallet af lånere var nær op imod 14.000. Gennem
hele den 30-årige periode, i hvilken denne kolossale udvikling
har fundet sted, har biblioteket været ledet af den samme mand,
som anlagde dets rammer i 1918, stadsbibliotekar J. H. Landt.
Ved sin afsked i 1949 efterfulgtes han i embedet af biblio
tekets souchef gennem en årrække, cand. mag. J. Helger.

31. Vand, gas og elektricitet.
Så længe Gentofte Kommune var et rent landdistrikt, kunne
befolkningens forsyning med vand ganske enkelt foregå fra al
mindelige brønde. Medens der ved bøndergårdene og ved ny
opførte villaer altid fandtes brønd på ejendommens grund, var
det ikke alle beboerne i de gamle, tættere sammenbyggede kvar
terer, der var så heldigt stillede. De var henvist til at hente deres
vandforbrug fra de offentlige gadeposte, af hvilke Gentofte,
Vangede og Ordrup efterhånden havde hver to, medens der i
Skovshoved fandtes flere.
Tid efter anden måtte tanken om et vandværk naturligt
melde sig hos kommunens beboere. I maj 1887 rejstes spørgs
målet i sognerådet, som nedsatte et udvalg til at forhandle
med fabrikant C. F. Riedel, der ved samme tid lå i underhand
linger med kommunen om etablering af et gasværk, og som nu
var ivrig efter også at komme i gang med et vandværksanlæg.
En måned senere fik Riedel koncession på anlægget, men des
værre måtte han efter nogen tids forløb søge sig løst fra kon
trakten, idet han ikke formåede at rejse den fornødne kapital.
Med begyndelsen af 1888 var etatsråd Niels Andersen, Sø
holm, blevet formand for sognerådet, og under hensyn til de
betydelige økonomiske ofre, et vandværksanlæg ville medføre,
var han alt andet end opsat på at gå i gang med dette foreta
gende. Spørgsmålet lod sig imidlertid ikke vedblivende afvise,
og da sognerådet intet foretog, søgtes sagen gennemført ad
privat vej. Et forsøg blev gjort af grosserer A. C. Bendixen
på Baunegården, og til trods for meget energiske advarsler fra
Niels Andersens side vedtog sognerådet i juni 1895 at slutte
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kontrakt med grossereren. Denne gik straks i gang med de for
beredende arbejder til et vandværk, som skulle anlægges på et
areal umiddelbart syd for Kildeskoven. Men efter et års forbere
delser måtte også han meddele sognerådet, at han ikke kunne
gennemføre projektet.
Sognerådet besluttede derpå at orientere sig om beboernes
stilling til sagen, og der udsendtes til alle grundejere i kom
munen skemaer med spørgsmål om, hvorvidt man ønskede et
vandværk anlagt eller ikke. Af 935 udsendte skemaer kom 845
besvaret tilbage; 408 stemte for vandværk, medens 437 var
modstandere deraf. Sagen stilledes derefter i bero.
Den anledning, der omsider bragte sagen over det døde
punkt, skabtes af naturen. Sommeren 1897 var overordentlig
tør, og vandmangelen blev på sine steder — således i Hellerup
— ligefrem katastrofal. Selv sognerådets formand måtte under
disse omstændigheder indse det umulige i at stritte imod spørgs
målets endelige løsning. Anlægget af et kommunalt vandværk
blev derpå vedtaget i august 1897.
Efter prøveboringer på forskellige steder opnåede man på
Taffelbays jorder et så gunstigt resultat, at man turde anlægge
værket på dette sted. Det skønnedes, at der her ville kunne præ
steres en vandmængde af ca. 20.000 tdr. i døgnet, hvortil kom
5000 tdr., som man regnede med at kunne indvinde på Bendixens areal, som kommunen havde erhvervet.
Den 8. maj 1900 kunne det samlede sogneråd se vandværket
ved Bregnegårdsvej i gang. Regelmæssig drift indførtes fra
i. juli.1
Et vandtårn var opført på præstegårdens jorder i Gentofte;
det rummede 3.500 tdr. og havde vandspejl 150 fod over hav
fladen. Hele vandværksanlægget havde kostet 640.000 kr.
Ledningsnettet var til en begyndelse holdt inden for de tæt
tere bebyggede distrikter, og først i 1902 nåede vandforsynin
gen frem til Vangede og i efteråret 1903 til Jægersborg. Men
der var med disse udvidelser stillet et så forøget krav til værkets
ydeevne, at nye boringer på dets areal måtte til, og i 1905 op
førtes på Ræveskovsbakken et vandreservoir, der rummede 5
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gange sä meget som vandtårnet i Gentofte. Værket kunne her
efter præstere 36.000 tdr. vand i døgnet.2
Forbruget voksede imidlertid så stærkt, at der allerede i
1907 ved Ermelundens sydside måtte anlægges et helt nyt værk
til indsætning som reserve i sommertiden, men' ikke mere end
2 år efter nødvendiggjorde forholdene, at driften på dette an
læg gjordes permanent, og det har flere gange i de følgende
år været genstand for udvidelser.
På grundlag af en i 1926 vedtaget lov om vandindvindings
anlæg søgte Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk og Søllerød
kommuner samarbejde for i fællesskab at arbejde på et anlæg
til sikring af kommunernes fremtidige vandforsyning. Efter en
række undersøgelser blev det fastslået, at der i egnen omkring
Sjælsø var så rigelige vandmængder til stede, at der her kunne
anlægges et større fællesvandværk. Inden anlægget var påbe
gyndt, havde imidlertid Gladsaxe ønsket at udtræde af fælles
skabet, og arbejdet blev derefter bragt til udførelse af de tre
andre kommuner.
Sjælsø vandværk, der påbegyndtes i 1934, stod færdigt i
juni 1936. Gennem en stor trykledning, der på en længere stræk
ning følger N.E.S.A.s højspændingsledning, føres vandet fra
værket ved Sjælsø til vandværket ved Fortunen. I tilslutning til
værket er der ved Dyrehavegård opført et vandreservoir, be
stående af 7 cylindriske jernbetonbeholdere, hver rummende
1.800 m3. Gentofte vandtårn sattes derefter ud af funktion.
Værkets samlede anlægssum beløb sig til ca. 51/2 mill. kr.

Af hensyn til fremtiden har det vist sig nødvendigt gennem
de sidst forløbne år at undersøge mulighederne for vandindvin
ding i endnu fjernere områder, og der er foretaget boringer i
egnen omkring Ullerød og Langstrup.
Ved udgangen af 1945 ønskede Søllerød kommune at ud
træde af fællesudvalget for vandindvinding, idet kommunen
mente selv at have tilstrækkelig vandreserve. Den derved ledigblevne indvindingsret er herefter tilfaldet Gentofte og LyngbyTårbæk kommuner.3
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Allerede nogle år før vandværkssagen blev aktuel, vat
spørgsmålet om et gasværksanlæg taget op til behandling. Fra
firmaet Hornemann & co. forelå i 1883 til sognerådene i
Gentofte og Lyngby et tilbud om anlæg af gasværk for de by
mæssigt bebyggede dele af de to kommuner. I februar det føl
gende år skrev Gentofte sogneråd kontrakt med firmaet. Gas
prisen blev fastsat til 51/2 kr. pr. kubikfavn, og firmaet fik til
lige eneret på vej belysningen. Denne overenskomst blev i flere
artikler i dagspressen hårdt angrebet af grosserer N. S. Dahl
på Schäffergården ; navnlig den fastsatte gaspris fandt lian uri
melig. Gentofte sogneråd lod sig dog ikke rokke heraf, men da
Lyngby sogneråd veg tilbage for at indgå på en lignende kon
trakt, nægtede amtsrådet at godkende den af Gentofte Kommune
givne koncession, og planen måtte opgives.
I 1886 forelagde fabrikant C. F. Riedel et nyt projekt for
sognerådet. Efter hans beregninger skulle anlægget af et gas
værk kunne udføres for 550.000 kr. Indtil 1890 lykkedes det
imidlertid ikke Riedel at tilvejebringe mere end 100.000 kr., og
da sognerådet nægtede at yde rentegaranti for det resterende
beløb, måtte også dette projekt henlægges.
Endelig i 1891 lykkedes det at finde en løsning på sagen.
Med A/S Det Danske Gaskompagni, der havde udført gasværks
anlæg i flere af landets større byer, sluttede Gentofte sogne
råd den 18. november en kontrakt, der for et tidsrum af 30 år
gav selskabet eneret til gasforsyning og til nedlægning af gas
ledninger i kommunens veje. Værket skulle kunne træde i
virksomhed den 1. juli 1893, og gasprisen var denne gang sat
noget lavere end i de to foregående tilfælde. Kontrakten inde
holdt tillige den bestemmelse, at kommunen skulle have ret til
at overtage gasværket, dog tidligst efter 20 års forløb, og da til
en sum, der skulle fastsættes til 25 gange gennemsnittet af vær
kets nettooverskud i de tre driftsår, der gik nærmest forud for
overtagelsen.
„Strandvej Gasværk” blev derpå anlagt på en grund ved Tu
borg havn, og den 21. juni 1893 åbnedes gasforsyningen ved
en højtidelighed på værket. Det var etatsrådinde Thora Ander16
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sen, Søholm, der havde det ærefulde hverv at åbne for den første
gashane.
Fra en hovedledning i Strandvejen til Springforbi sendtes
sideledninger ud i vejene i Hellerup, Charlottenlund og Or
drup; endvidere førte en ledning ad Hellerupvej og Baunegårdsvej til Gentofte station og bivejene langs denne strækning.
Sommerbeboerne spillede endnu på dette tidspunkt en så
betydelig rolle på egnen, at gasværket især var baseret på en
stor sommerproduktion. Da ledningsnettet henimod slutningen
af halvfemserne var ført så langt mod nord som til Vedbæk, blev
det vanskeligt i sommermånederne at holde et normalt gastryk
i Strandvejens ledning, og i året 1900 blev derfor anlagt en
beholderstation på Clarasvej i Ordrup.
I 1911, da den omtalte 20-årige periode nærmede sig sin af
slutning, blev der mellem gasværket og sognerådet indledet
forhandlinger om kommunens overtagelse af værket. Men' dettes
ledelse var efter kontrakten ikke forpligtet til at udlevere nogen
oplysning om nettooverskudet, før kommunen havde bundet sig
til en overtagelse, og da man derpå skønsmæssigt anslog over
tagelsessummen til at ville andrage mellem 6 og 7 mill, kr.,
medens værkets bogførte værdi kun beløb sig til ca. 2.800.000
kr., gav sognerådet afkald på at gøre brug af overtagelsesretten.
En reduktion af gasprisen var det eneste, der opnåedes.4
Med gasværkets overtagelse af vej belysningen i kommunen
skete der et overordentligt fremskridt. Vejbelysning var i halv
fjerdserne begyndt på den måde, at beboerne på en vej ved pri
vat sammenskud tilvejebragte midler til anskaffelse og vedlige
holdelse af gadelygter. Således var det også gået i Jægersborg
allé. I 1879 ansøgte dennes beboere sognerådet om, at kom
munen ville overtage vedligeholdelsen og belysningen af alléens
36 lygter fra Femvejen til jernbanen. Dette gik sognerådet ind
på, men fandt samtidig, at antallet af lygter passende kunne re
duceres. Belysningen i alléen blev derpå indskrænket til 11
lygter, og de øvrige anbragtes rundt om i kommunen; således
fik Ordrup 8, Gentofte og Skovshoved hver 7, og endelig førtes
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de tre sidste til Vangede. Kommunen var på den måde kommet
billigt til sin første vejbelysning.
I kommunens kontrakt med gasværket var det bestemt, at
vejene skulle holdes belyst med mindst een lygte pr. 200 alen
vej. Mange hidtil mørke veje fik nu lygter, der tændtes i tiden
fra i. august til 30. april. Slukningen foretoges hele vinteren
igennem ved midnat. Man bevarede dog indtil 1898 begrebet
„magistratsmåneskin”, således at lygterne ikke tændtes fra to
dage før til to dage efter fuldmåne. Her dannede kun Jægers
borg allé en undtagelse, idet den på grund af sit uigennemtræn
gelige mørke belystes på alle aftener.
Kommunalforeningerne arbejdede virksomt for, at også pri
vate vejes belysning skulle overtages af kommunen. Således
lykkedes det i 1899 at opnå, at i alt 106 lygter på private veje
i Hellerup og Ordrup oplystes ved kommunens foranstaltning.
I Vangede fik de gamle petroleumslygter lov at tjene videre,
indtil de i 1907 udskiftedes med gaslygter.
Begrebet natbelysning indførtes i 1907, da 7 lygter Spå
Bernstorffsvej holdtes brændende hele natten igennem.
Gadelygternes tænding og slukning foregik i begyndelsen
manuelt, men fra 1903 påmonteredes efterhånden tændings- og
slukningsautomater på samtlige lygter.5
Da kulforsyningen under verdenskrigen 1914—18 var stærkt
nedsat, var det ikke muligt at opretholde en normal gasforsy
ning til forbrugerne. I forståelse med sognerådet etablerede
værket ikke nogen egentlig rationering, men fra februar 1917
indførtes spærretider, således at gastrykket nedsattes til minimal
størrelse undtagen i 1% à 2 timer morgen, middag og aften.
Det var i denne periode sognerådet, der fastsatte gasprisen, idet
værket dog havde garanti for 6 pct. udbytte. Da forsyning og
afregning fra 1. april 1919 atter blev kontraktmæssige, ,var
konjunkturene så ugunstige for gaskompagniet, at det sikkert
arbejdede med tab. Denne situation foranledigede, at kompag
niet i 1920 fremsatte ønsker om lempelser i kontrakten. Kom
munalbestyrelsen svarede herpå med et forslag om, at kommu
nen overtog værket til den bogførte værdi, der på dette tidspunkt
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Vår 3.800.000 kr. Resultatet af forhandlingerne blev, at Gen
tofte Kommune fra 1. april 1921 overtog gasværket for 4.100.000
kr. og samtidig overdrog det til A/S Strandvejs-Gasværket, der
var stiftet den 13. marts samme år, og af hvis aktiekapital på
1.200.000 kr. kommunen skulle besidde 1 mill, kr., medens re
sten blev udbudt til fri tegning. Gasværkets virksomhed fort
sattes herefter som kommunalt kontrolleret privatdrift.6
Samme år opnåede værket en 20-årig koncession på gas
forsyning af Gladsaxe Kommune. Da endvidere Lyngby gas
værk ikke havde fornøden kapacitet til forsyning af denne
kommunes stærkt voksende bebyggelse, sluttedes den 9. maj
1935 kontrakt med Strandvejs-Gasværket om forsyning af den
del af Lyngby, der ligger vest for jernbanen. Til gennemførelse
af dette program opførtes i 1935 det 30.000 m3 store „gastårn”
ved Ørnegårdsvej.
Ved krigsudbrudet den 1. september 1939 oprandt en ny,
vanskelig periode for gasforsyningen. Allerede den 9. september
slukkedes omkring halvdelen af de fra værket oplyste 3000
gadelygter. Kort efter indførtes en rationering, der dog atter
hævedes i februar 1940, idet gassens brændværdi fra dette
tidspunkt nedsattes efter fælles beslutning af gasværkerne i
hovedstadskommunerne.
Den 9. april 1940 foretoges efter ordre slukning af samt
lige gadelygter. I september indførtes dog den lempelse, at af
skærmede lygter blev tilladt i vejkryds og på gadehjørner, og
i november foretoges en udvidelse af denne nødbelysning, så
ledes at vejene i Gentofte Kommune var belyst af ca. 900 afskærmede lygter.
Den 16. juni 1942 indførte handelsministeriet med øjeblik
kelig virkning gasrationering for hele landet. Som spareforan
staltning slukkedes i Gentofte Kommune vejenes nødbelys
ning i tiden fra 1. juli til 8. august.
Uden yderligere indskrænkning i gasforsyningen forløb
årene 1943 og 1944. Da imidlertid kultilførselen fra udlandet
helt ophørte i januar 1945, påfulgte en strengere rationering;
den følgende april bragte endnu en skærpelse, og gasratione236

ringerne var nu nede på meget små mængder. Efter befrielsen
lempedes rationeringen lidt efter lidt, indtil den helt bortfaldt.7
Der var gennem hele krigsperioden indbyrdes forbindelse
mellem gasværkerne i København, Frederiksberg og Gentofte;
fra Strandvejs-Gasværket førte en ledning til Øs,tre Gasværk.
Herigennem leverede Strandvejs-Gasværket i årene 1940—45
i alt 33,5 mill, m3 gas til København og Frederiksberg.
Den første leder af Strandvej Gasværk var John R. Cridland, der afgik ved døden i 1913 og efterfulgtes af Alfred
W. Edwards. Efter forandringen i 1921 blev direktørposten
overtaget af T. F. Westenholz og efter dennes død i 1939 af
værkets nuværende leder, direktør Julius Hansen.
Ikke før i 1900 begyndte tanken om en elektricitetsforsy
ning at blive levende i Gentofte Kommune. Et konsortium af
borgere i Hellerup ansøgte sognerådet om koncession, men trods
rådets velvillige indstilling kom sagen aldrig ud over skitsens
stadium. Bedre gennemarbejdet forekom et forslag, som fra en
anden kreds af beboere fremsattes i 1903, men det var baseret
dels på den forudsætning, at kommunen overtog for 70.000 kr.
aktier, dels på en kommunegaranti for 125.000 kr., og dette ville
sognerådets flertal ikke gå ind for. Der rejste sig en bitter stem
ning mod de sognerådsmedlemmer, der var blandt planens mod
standere, men selv om skuffelsen i begyndelsen var dyb, måtte
det senere hen erkendes, at værket efter de udarbejdede planer
var blevet alt for lille, selv til en begyndelse.
Samme år havde Tuborg-Klampenborg Sporvejsselskab i
Skovshoved fuldført et elektricitetsværk til sporvejenes forsy
ning, og da der fra mange beboere langs ruten ad Strandvejen
kom anmodninger om elektrisk strøm til belysning, blev et om
formeranlæg indrettet i Hellerup, og i 1904 kunne man i
mange af hjemmene i denne bydel glæde sig ved elektrisk lys.
I de følgende år blev anmodningerne om belysningsstrøm
så talrige, at selskabet søgte sognerådets tilladelse til lednings
føring langs kommunens veje. Sognerådet gjorde tilladelsen
betinget af, at en sporvejslinie blev anlagt ad Hellerup vej og
Bernstorffsvej til Ordrup, og da kontrakten var sluttet den 22.
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november 1906, blev værket i Skovshoved gjort større, og man
gik over fra jævnstrøm til højspændt vekselstrøm, der fra om
formere rundt om i kommunen førtes ud til forbrugerne. Dette
var landets første højspændingsanlæg (se side 196).8
Aktiemajoriteten i „A/S De Kjøbenhavnske Sporveje”, af
hvilket „Tuborg-Klampenborg Selskabet” var et datterselskab,
ejedes af en tysk sammenslutning, og da det under krigen i 1915
rygtedes, at Københavns Kommune stod i begreb med at er
hverve denne aktiepost, besluttede tømrermester S. M. Grum
strup, som under oberst Parkovs fraværelse ledede sognerådets
forhandlinger, at han ville komme København i forkøbet og
sikre aktierne for Gentofte Kommune. I tre sognerådsmøder
med få dages mellemrum drøftedes sagen, og den 13. november
vedtoges Grumstrups forslag. Han havde formået amtmanden
til på den nævnte dato at indkalde til et amtsrådsmøde, og
Grumstrup begav sig fra sognerådsmødet direkte til amtsrådet
for at opnå dettes godkendelse af sognerådets beslutning. I
amtsrådet mødte han fra første færd hård modvind, men om
sider lykkedes det at gennemføre approbation, og udstyret med
denne ilede Grumstrup til Paladshotellet, hvor repræsentanten
for de tyske interesser lå syg. Slutsedlen blev udfærdiget i syge
værelset. Da Grumstrup forlod hotellet, mødte han Københavns
repræsentanter, som kom i samme ærinde, men en halv time for
sent. Gentofte havde sikret sig aktiemajoriteten i „Nordsjæl
lands Elektricitets- og Sporvejsaktieselskab”, som navnet nu
lød. Det var en elegant og meget betydningsfuld manøvre,
Grumstrup her havde gennemført.9
Forsyningsområdet havde efterhånden bredt sig ikke blot til
de om Gentofte liggende kommuner, men til store dele af Nord
sjælland. Et samarbejde var indledet med elektricitetsværkerne
i København og på Frederiksberg samt med „Sydøstsjællands
Elektricitets Aktieselskab”.
En meget betydningsfuld forbindelse var indledet, da der i
1914 sluttedes overenskomst om overføring af vandkraft elektri
citet fra Sverige gennem et 10.000 volts kabel, der nedlagdes
i Øresund ved Helsingør. Det lykkedes netop at fuldende dette
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arbejde få dage, før verdenskrigen udbrød. En højspændings
ledning førte strømmen til en hovedtransformatorstation ved
Ørnegården. I løbet af 1918 var anlægget færdigt og kunne
tages i brug. Med nedlægningen af et 50.000 volts kabel i
1925 skabtes nye og betydelig forbedrede vilkår for overførslen
af svensk strøm.
Den stadigt stigende anvendelse af elektricitet stillede efter
hånden så store krav til værkerne, at anlægget af en* stor kraft
central på Sjælland skønnedes nødvendig. I årene 1937—40
anlagdes ved Kyndby strand i Horns herred det store Isefjordværk, opført af et interessentskab, i hvilket N.E.S.A., Fre
deriksberg Kommune og „Nordvestsjællands Elektricitetsværk”
er deltagere.
Også elektricitetsforsyningen, der i de første år under besæt
telsen havde været lempeligt rationeret, ramtes i begyndelsen
af 1945 af en hård nedskæring med skrappe afbrydelsesbestem
melser. I løbet af 1946 var forsyningen dog atter i normal
gænge. Selskabets anlæg ramtes af og til af sabotagen; især gik
det ud over højspændingsmaster og omformere.
Ledelsen af N.E.S.A. har lige til oktober 1950 været i hæn
derne på direktør A. R. Angelo, der i 1909 tiltrådte som direk
tør for „Tuborg-Klampenborg Selskabet”. Stillingen som hans
efterfølger er overtaget af professor Robert Henriksen.

32. Sanitære forhold.
Så længe bebyggelsen var af rent landlig karakter, var hver
ken afledningen af spildevand eller fjernelsen af husaffald no
get problem. Ved tøbrud og stærke regnskyl førtes overflade
vandet gennem åbne grøfter ud til Øresund. Den gamle Hvidøre
bæk, der efterhånden var skrumpet ind og blevet til Enghave
renden, afvandede kommunens nordlige dele fra Jægersborg
til Bellevue og gennem tilløbet Ræverenden tillige jorderne om
kring Ordrup krat. I skellet mellem Ordrup og Gentofte jorder
løb Bernstorffsrenden og længere mod syd Kildeskovsrenden,
medens Gentofterenden satte Gentofte og Emdrup søer i for239

bindelse. Endelig afvandede Brobæksrenden de nordlige jorder
i Vangede til Gentofte sø.
En med bebyggelsen tiltagende spildevandsafledning til ren
derne gjorde tid efter anden disse mindre tiltalende både i hy
giejnisk og æstetisk henseende, og da renderne på de fleste
strækninger endnu i mange år ind i dette århundrede lå åbne,
kunne det ikke undgås, at de især på varme sommerdage kom
til at frembyde en betydelig ulempe for omgivelserne.
At en spildevandsafledning var nødvendig, hvor en udstyk
ning blev foretaget, var allerede indset i 1876, da Ole Bruun
på Lindegården i Ordrup søgte et kloakanlæg udført på de
parceller,, der frasolgtes hans ejendom. Da han hverken af de
pågældende grundejere eller af sognerådet mødtes m«ed for
ståelse, måtte han vente nogle år, inden han så sin tanke rea
liseret. Men det lykkedes, og flere steder i den østlige del af
kommunen fulgte man hans eksempel, således at der gennem
firserne og halvfemserne udførtes en række mindre kloakanlæg.
Disse led dog næsten alle af tekniske mangler, og da de første
vandklosetter i kommunen indlagdes i 1903, var det en be
tingelse, at deres afløb førtes gennem rensningsanlæg på ejen
dommene, inden de tilsluttedes en spildevandsledning, som ud
mundede i Øresund.
Forureningen af Øresund var allerede i århundredets første
tiår et spørgsmål, der påtvang sig opmærksomhed. Sundheds
kommissionen i Gentofte havde kort efter århundredskiftet stil
let krav om, at spildevandet førtes ud på dybt vand, og fra pri
vat side overvejedes derfor anlægget af en kloakpumpestation
i Hellerup. Imidlertid indså Gentofte sogneråd nødvendigheden
af en samlet kloakplan for hele kommunen, og efter en offent
lig konkurrence i 1906 blev et af ingeniørerne A. Bjerre og
G. Jochimsen udført projekt lagt til grund for et spildevands
system, der skulle omfatte en række langs kysten liggende klo
akpumpestationer, hver afvandende sit opland gennem ledninger,
der efter terrænet i hovedsagen måtte følge retningen vest—
øst. De åbne grøfter indgik i systemet til hjælp ved afledning
af overfladevand. Den første af disse pumpestationer blev anlagt
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i Hellerup og trådte i virksomhed i 1908. Tre år senere fulgte
en station ved Constantia, medens kloakpumpestationen ved
Bellevue først indrettedes i 1921.
Bevarelsen af de gamle render i åben tilstand blev i det
lange løb uholdbar på grund af de ulemper, de medførte for
beboerne i deres umiddelbare nærhed. Det blev derfor besluttet
at lade Bernstorffsrenden og Kildeskovsrenden overdække, et
arbejde der fuldførtes i 1933. Gentofterenden, der ikke fører
spildevand, ligger fremdeles som åbent vandløb.
Den intensive udbygning af kommunens kloaknet, som måtte
blive en følge af den voksende bebyggelse, bidrog imidlertid
stærkt til forureningen af Øresund. I sommeren 1931 lod Kø
benhavns og Gentofte kommuner foretage en undersøgelse af
vandet og udarbejde et program for en forebyggelse af for
ureningen. Undersøgelsen af strømforholdene viste det muligt
at fastslå en linie, uden for hvilken kloakudløbene måtte føres,
for at risikoen for en ilanddriven af kloakindholdets uopløselige
dele med nogenlunde sikkerhed kunne fjernes’ Denne linie lå
ved Hellerup 2,4 km fra kysten, medens den ud for Skovshoved
kunne bestemmes i en afstand af kun 1,25 km fra land.
Opgaven søgtes derpå løst ved spildevandets udpumpning
uden for den nævnte grænse. I forbindelse med anlægget af
Kystvejen udførtes i årene 1937—38 en hovedkloakpumpesta
tion ved Skovshoved, hvorfra afstanden til strømgrænsen var
kortest. Hertil førtes kloakindholdet fra alle de andre udløb
gennem en afskærende ledning langs kysten. Pumpestationen
ved Bellevue er derefter fjernet i 1950, medens der fra statio
nen ved Constantia kun udpumpes overfladevand.1
En udførsel af husaffaldet begyndte i 1880-erne i Skovs
hoved. Da grundene her var så små, at de hverken gav plads til
anlæggelse af møddinger eller til en nedgravning af affaldet,
klarede beboerne sig på den måde, at de kastede så vel det al
mindelige affald som latrintøndernes indhold i søen. Da denne
fremgangsmåde blev forbudt gennem en i 1880 udarbejdet sund
hedsvedtægt, måtte en renovationsudførsel foretages; efter at
denne gennem et par år var sket ved Stolpegårdens med241

virkning, blev den udbudt i privat entreprise. Da ingen losse
plads fandtes, måtte entreprenøren se, hvorledes han selv kunne
anvende affaldet som gødning.
Omtrent samtidig hermed tog en række grundejere i Ordrup
problemet op og indgik en privat overenskomst med vognmand
Florentzen på Holmegården om udførsel af affaldet fra deres
ejendomme. På initiativ af kommunalforeningen gennemførtes

Renovationsvogne på lossepladsen ved Stolpegård.

1897 i Gentofte en lignende ordning. Få år efter århundred
skiftet overtog kommunen forpligtelsen og etablerede en kom
munal renovation fra alle de tættere bebyggede kvarterer.
Dagrenovationen henførtes nu til kommunale lossepladser,
der fandtes flere steder i kommunen: på Høeghsmindes jorder,
ved Brogårdsvej og ved Christiansholm. Efter at disse losseplad
ser i løbet af en kortere årrække var fyldt op, fandt man i
bunden af den gamle grusgrav ved Stolpegården tilstrækkelig
plads til aflæsning af renovation i mange år.
Lossepladsen var ikke noget behageligt naboskab, dels på
grund af dens ilde lugt og det omflyvende papir, dels som følge
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af det uhyre antal rotter, der mellem affaldet fandt ypperlige
levevilkår. Da det i 1927 kunne påpeges, at lossepladsen ved
Stolpegården kun ville være tilstrækkelig for et begrænset tids
rum, og da der ikke inden for kommunens grænser fandtes no
get andet areal, man kunne forsvare at udlægge som losseplads,
besluttedes det at indrette en forbrændingsanstalt, hvori dag
renovationen kunne destrueres. Dette anlæg udførtes på et areal
ved Ørnegårdsvej og kunne træde i drift i foråret 1931. Losse
pladsen er dog fremdeles bibeholdt til modtagelse af bygningsog haveaffald.
Efter at indlæg af vandklosetter i 1939 er gjort obligato
risk, er natrenovationens problem efterhånden så godt som af
viklet. 2

33. Offentlig forsorg.
Den lange, lave længe, der endnu ligger på Gentoftegade ind
imod præstegårdens have, var Gentofte Kommunes første fat
tighus, indrettet i 1853 i det tidligere Gentofte-Lvngby hospi
tal. Sognet havde på dette tidspunkt haft en offentlig fattigpleje
i et halvt århundrede, men indtil det nævnte år nød alle „almis
selemmerne” understøttelse i deres hjem, for så vidt de ikke
var udliciteret i pleje hos egnens beboere. Genstridige og ar
be jdsuvillige personer kunne det blive nødvendigt at indlægge
på anstalt, og fra Gentofte sogn sendtes individer af denne art
til Ladegården i København.
I fattighuset fik beboerne foruden husly og kost nogle få
skilling i dagpenge; ønskede de deres beskedne vask foretaget
ved „husef’s foranstaltning, blev omkostningerne indeholdt i
deres dagpenge. I 1870 udgjorde belægningen i alt 14 perso
ner, 10 kvinder og 4 mænd.
Der var dog fremdeles ikke få trængende, der nød fattighjælp uden for fattighuset. Vinteralmissen kunne for enligtstil
lede variere fra 24 til 32 sk. ugentlig, medens enker med børn
fik en del mere. Sommeralmissen var noget mindre, hvis den
da ikke helt bortfaldt. Pengehjælpen var således den alminde
ligt anvendte form for understøttelse; dog ydedes som regel hver
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vinter en brændselstildeling, og i særlige situationer foretoges
uddeling af rugbrød.
Fra 1874 skete der en ikke ringe forandring af fattigplejen
i Gentofte sogn. Det foregående år havde Gentofte i fælles
skab med Gladsaxe-Herlev og Søllerød Kommuner — senere
også med Lyngby som medejer — erhvervet Stolpegården i
Vangede for at indrette den som forsørgelsesanstalt, og den
endnu eksisterende bygning opførtes som bolig for fattiglem-

Stolpegården.

merne. Disse skulle væsentlig beskæftiges ved det til gården hø
rende landbrug, hvorved anstalten blev i stand til selv at frem
bringe sin forsyning med naturalier. De alumner, der ikke kunne
deltage i markarbejdet, blev sysselsat med tilvirkningen af
salgsprodukter som træsko, kludesko, kurve, måtter, koste og
børster. Endelig kunne anstaltens ledelse udleje overflødig ar
bejdskraft til egnens beboere, men denne praksis fandtes ikke
helt heldig og blev efter en årrække atter forladt.
Selv om forholdene på Stolpegården efter tiden var så gode,
at den lokale presse kunne betegne anstalten som en „mønster
fattiggård”, 1 kunne det ikke skjules, at der også fandtes mange
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skyggesider. Således var kønnenes skarpe adskillelse så rigo
ristisk gennemført, at gamle, hæderlige ægtepar her måtte leve
adskilt. Derimod sondredes der ikke kvalitativt mellem de ind
lagte personer, således at mennesker, der kun blev anbragt på
gården på grund af alder, måtte færdes mellem løsgængere,
drankere og vitterlige forbrydere. Forældreløse børn var ganske
vist henvist til den særlige børneafdeling, men de måtte uden
for skoletiden deltage i gårdens arbejde side om side med
mennesker af ofte mere end tvivlsom moral. Først i 1887 blev
det bestemt, at børnene i stærkere grad end hidtil skulle hol
des adskilt fra de øvrige alumner.
Forplejningen, der var tarvelig, men uden tvivl tilstrækkelig,
var ens for både sunde og syge. Ved en revision af regulativet
i 1889 ændredes dette, således at der indførtes et særligt kost
reglement for syge og gamle, og samtidig fik gamle ægtefolk
tilladelse til at have fælles kammer.
Der var imidlertid ikke så få af kommunens beboere, der
indså det uværdige i, at gamle, fattige mennesker efter et langt
livs slid henvistes til at leve deres sidste dage blandt samfun
dets dårligste elementer. På foranledning af premierløjtnant
V. Lauritzen, Høeghsminde, afholdtes i januar 1890 på Jern
banepavillonen i Chariot tenlund et borgermøde, hvis resultat
blev dannelsen af en komité til oprettelse af et alderdomshjem.
Lauritzen skænkede foreløbig en byggegrund, og med et beløb,
der samme aften indsamledes blandt mødets deltagere, var be
gyndelsen gjort til det første alderdomshjem i Gentofte Kom
mune. I den følgende sommer dannedes en forening til gennem
førelse af sagen, og i årene umiddelbart efter århundredskiftet
var det lykkedes foreningen at oprette 3 hjem, hvis lejligheder
for det moderate beløb af 1 kr. pr. værelse om måneden kunne
lejes af gamle og hæderlige trængende i Gentofte Kommune.
Tre år senere oprettedes det første kommunale alderdoms
hjem, idet bygningen „Solhjem” i Gentofte, der oprindelig var
tænkt indrettet som børnehospital, ved gavebrev blev overdraget
til kommunen til benyttelse som alderdomshjem.
Til supplering af dette opførtes i årene 1918—19 et bety245

delig større alderdomshjem i Ordrup, og senere, da heller ikke
dette gav fornøden plads, det store, nye „Solhjem” ved Smakke
gårdsvej. Efter at dette var taget i brug i 1940, kunne det
gamle „Solhjem” nedlægges som alderdomshjem.
Ved siden af denne forsorg har Gentofte Kommune ladet ind
rette en betydelig række aldersrenteboliger.

Alderdomshjemmet „Solhjem".

Alderdomsforsorgen var således udskilt fra fattigplejen, der
fremdeles ydedes på Stolpegården. Forholdene her måtte efter
hånden betegnes som meget primitive og på mange felter lidet
hygiejniske. En af amtslægen i 1917 rejst kritik gav imidlertid
stødet til. en række forbedringer. De tidligere jernvinduer, der
kun tillod en yderst utilstrækkelig ventilation, erstattedes med
oplukkelige trævinduer, og i stedet for de åbne retirader, der
før havde stået frit fremme omkring på trappeafsatserne, blev
der indlagt WC’er.
I 1937 ophævedes fællesskabet, idet Gentofte Kommune ud
løste de øvrige medejende kommuner. Driften af anstalten var
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efter den nye forsorgslov overgået til amtet, der lejede gården
med besætning og inventar.
Under den første verdenskrig skabte bolignøden et så på
trængende husvildeproblem, at der fra kommunens side måtte
træffes omfattende foranstaltninger til at imødegå dette sam
fundsonde. 8 små lejligheder, som blev indrettet i 1916, forslog
intet; der opførtes da i 1918 i Gentofte og Jægersborg 48 nye
lejligheder, og det store boligkompleks på Ordrup Jagtvej 6
sattes i arbejde. I slutningen af 1919 var de husvilde fami
liers antal 158 med i alt 719 personer, og det viste sig nødven
digt midlertidigt at anbringe en del af dem i tidligere militær
barakker i Skovshoved og ved Almevej. Ikke før efter 1925
begyndte antallet af husvilde familier atter at dale.
Spørgsmålet blev for en del genskabt under den anden ver
denskrig, men kommunen disponerede på dette tidspunkt til en
begyndelse over 80 lejligheder til anbringelse af familier, der
uden egen skyld var kommet til at stå uden bolig.2
Som et led i den forebyggende børneforsorg indrettedes i
1938 et fritidshjem, der uden for skoletiden kunne modtage
børn fra hjem, hvor begge forældrene var på arbejde. Børnene
er på fritidhjemmet beskæftiget dels med fritidssysler, dels med
lektiearbejde, og de får daglig 1/4 1 mælk med kiks, for hvilket
de betaler et mindre ugentligt kontingent.
I 1941 fik fritidshjemmet, der hidtil havde haft lokaler på
Bakkegårdsskolen, sin egen bygning på Nørrebakken, og sam
me år oprettedes også et fritidshjem i Skovshoved.
For de mindste børn findes der i kommunen 12 heldags
børnehaver og 8 vuggestuer, der modtager kommunalt tilskud.

34. Kommunal økonomi og politik.
Som et varsel om den enorme udvikling, Gentofte Kommune har været inde i gennem den første halvdel af 1900tallet, stod den befolkningsforøgelse, der med uventet pludse
lighed i løbet af halvfemserne satte indbyggertallet op fra
7.449 til 14.470, eller næsten det dobbelte. Gennem de tre første
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årtier af dette århundrede har tilvæksten derpå gennemsnitlig
været iooo indbyggere om året. Til at modtage denne tilvækst
stod kommunen ved 1900-tallets oprindelse alt andet end godt
rustet. Selv om udviklingen efterhånden tydeligt lod sig er
kende, faldt det sognerådets flertal vanskeligt at fravige den
forsigtige af-hånden-og-i-munden-politik, der hidtil havde været
ført. Så godt som alle nyanlagte veje var private, og det i 1900
anlagte vandværk havde stillet det hidtil eneste større krav til
kommunens økonomi. Den uundgåelige omstilling på dette om
råde skete samtidig med århundredskiftet, da hartkornselementet bortelimineredes fra kommunens styre og erstattedes med
et sogneråd, der næsten helt igennem var sammensat at næ
ringsdrivende borgere. Denne forsamling indstillede sig under
ledelse af formanden, grosserer Th. Krüger, hurtigt på at tage ar
bejdet op med den række store opgaver, hvis løsning man ikke
i længden kunne skyde fra sig: udvidelse af det offentlige vejnet,
anlæg af et rationelt kloaksystem, forøgelse af kirkegårdsarea
let, opførelse af flere nye skoler og tilvejebringelse af en kom
munal administritionsbygning, der kunne erstatte kommunens
hidtil eneste kontorlokale i den gamle skole i Jægersborg.
Det første skridt blev ansættelsen af cand. polyt. V. A. Westergaard, der blev kommunens første ingeniør og gennem mere end
40 år den fremragende organisator af hele det mangeartede kommunal-tekniske apparat, som den kommende tid skulle bringe.
Gennemførelsen af de nævnte opgaver måtte nødvendiggøre
en kommunal lånepolitik, et fænomen, som store dele af kom
munens befolkning stod uforstående over for, og som på sine
steder skabte frygt for, at kommunens hidtidige solide status
skulle rokkes. Århundredets første tiår havde foruden de store
kloakanlæg bragt to nye skoler, Skovshoved skole og Maglegårdsskolen, samt udførelsen af viaduktanlægget på Hellerupvej. Når gældsbyrden desuagtet ikke var steget med mere end
et par millioner kroner, skulle der ikke være nogen anledning
til ængstelse, men den omstændighed, at kommunens nettofor
mue fra 1907 til 1912 dalede med ca. n/2 mill, kr., bidrog ikke
til at berolige opskræmte gemytter. Dette forhold blev imidlertid
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rettet i 1913 med bogføringen af en række større, uproduktive
aktiver, der ikke hidtil var medtaget i kommunens statusopgø
relse. Da disse værdier, vej- og kloakanlæg, samt vejvæsenets
og brandvæsenets materiel, var blevet bogført til noget over
11/2 mill, kr., var der atter oprettet en beroligende balance.1

Det gamle rådhus.

Også de store ejendomskøb, som kommunen foretog i årene
1910—20, blev med deres samlede udgift på ca. 8 mill. kr. en
betydelig låneårsag. Indtil midten af tiåret havde det dog været
muligt at gennemføre kommunens drift med årlige, om end
beskedne overskud, samtidig med, at en yderst lempelig skatte
ligning var bibeholdt. Imidlertid skabte de usikre økonomiske
forhold under den første verdenskrig store vanskeligheder også
for kommunal drift og umuliggjorde i mange forhold en til
forladelig budgetlægning. Medens de to sidste krigsår bragte
kommunens regnskab et årligt underskud på omkring 300.000
r

17

249

kr., var dette dog allerede i det første efterkrigsår nedbragt
til ca. fjerdedelen og forvandledes i det følgende år til et over
skud på godt i l/i mill. kr. Men denne stabilisering af drifts
budgettet var ikke nået uden en forhøjelse af lignin'gsprocenten,
der for året 1919—20 kom op på 4,5.
Ved overgangen fra driftsår til driftsår havde man hidtil be
nyttet den praksis at overføre et års overskud til det følgende
års regnskab. Fra midten af 1920-erne kom man imidlertid
ind på en konsolideringspolitik, der med henlæggelse af even
tuelle overskud til skattereserve og dispositionsfond tilsigtede en
imødegåelse af en indtægtsnedgang ved pludseligt svigtende
skatter, således at store svingninger i ligningsprocenten har
kunnet undgås. Enkelte forsøg .på i slutningen af tyverne at
hidføre hel eller delvis afskaffelse af denne fremgangsmåde
kunne ikke vinde flertal inden for kommunalbestyrelsen, og prin
cippet har derefter fremdeles været fulgt. Ikke mindst under
den anden verdenskrig viste denne forholdsregel sig at være
nyttig. Ofte måtte budgetterede anlægs- eller vedligeholdelses
arbejder udskydes på grund af materialemangel. Når det derpå
ved genindtræden af en mindre stram forsyningssituation blev
muligt at gennemføre de planlagte arbejder, kunne dette ske
ved hjælp af de henlagte midler, og uden at man behøvede at
ty til nye lån eller forhøjet skatteudskrivning. Det var tillige
muligt samtidig at nedbringe kommunens gæld, således at den*ne,
der i 1942 beløb sig til 66 mill, kr., i 1950 kun androg 42 min.
kr. Rentebyrden svarede på dette tidspunkt til 4,4 pct. af kom
muneregnskabets samlede balance, medens den blot 3 år tidligere
var 8 pct. af regnskabsbalancen.
Valgene til sognerådet i 1903 og 1906 foregik under meget
fredelige former. Valget i 1903 blev bemærkelsesværdigt der
ved, at der ved denne lejlighed for første gang indvalgtes en
socialdemokrat, stenhugger H. F. Frederiksen i Hellerup. I
1906 forøgedes sognerådets mandattal fra 9 til 15. Det var frem
deles kommunalforeningerne, der havde initiativet ved kandidat
opstillingen; overretssagfører Morten Thorsen var udpeget som
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Th. Krügers efterfølger på formandspladsen. Socialdemokra
terne valgte denne gang 2 af de 15 medlemmer.
En ny lov om kommunale valg ophævede i 1908 begrebet
„den højstbeskattede vælgerklasse”, og samtidig fik kvinderne
valgret. Sognerådsskiftet, der hidtil var sket ved nytår, hen
lagdes til finansårsskiftet med valg i den nærmest foregående
marts måned. Det første sognerådsvalg i Gentofte efter denne
lov fandt sted den 12. marts 1909. Den borgerlige fællesliste
var opstillet af kommunalforeningerne i samarbejde med han
delsforeningerne. Man havde ikke her taget snævre politiske
hensyn; således opstillede listen den radikale tømrermester S. M.
Grumstrup, selv om Det radikale Venstre mødte med sin egen
liste. Valget angav en klar linie, idet 10 af fælleslistens kandi
dater opnåede valg, medens de resterende 5 pladser tilfaldt so
cialdemokratiet. Ved dette valg som ved de fleste af de føl
gende havde forskellige mindre vælgerfraktioner opstillet lister,
uden at nogen af disses kandidater opnåede valg.
Valget i 1913 skaffede Det radikale Venstre 1 mandat på
socialdemokraternes bekostning. Der havde ved sammensætnin
gen af fælleslisten vist sig at være vanskeligheder, idet uover
ensstemmelser mellem kommunalforeningerne og de to grund
ejerforeninger for Gentofte og Ordrup sogne medførte, at grund
ejerforeningerne opstillede deres egen liste med grosserer Gutzon
Münster som spidskandidat, uden at det dog lykkedes listen at
samle stemmer nok til et mandat. Dette skete imidlertid ved det
følgende valg i 1917, da Gutzon Münster erobrede det ene af
fælleslistens mandater.
Medens der gennem de to foregående valgperioder blandt
kommunens borgere havde været en ikke ringe stemning for,
at Gentofte Kommune skulle søge udskillelse af amtsrådskred
sen, blev kræfterne i årene efter 1917 sat ind på i visse hen
seender at bringe kommunen ind under købstadkommunalloven,
således at sognerådets formand blev lønnet borgmester, der
sammen med flere rådmænd skulle danne kommunens magistrat.
Disse pretentiøse benævnelser turde indenrigsministeriet dog
ikke slippe løs i en landkommune, men i princippet, om end
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med visse begrænsninger, opfyldtes kommunens ønsker, således
at formanden fra den 7. oktober 1919 blev lønnet; samtidig
valgtes 3 af rådets medlemmer til „tilforordnede”. Med begyn
delsen af året 1920 skiftede sognerådet benævnelse og kaldtes
herefter kommunalbestyrelse.
De årgamle gnidninger mellem kommunalforeninger og

Borgmester, oberst H. Parkov.
Efter maleri af Jørgen Aabye. (Gentofte rådhus).

grundejerforeninger gav sig ved valget i 1921 udslag i en me
get livlig agitation, og det lykkedes denne gang at fravriste
fælleslisten yderligere et mandat, og valget i 1925, ved hvilket
vælgerne havde ikke mindre end 7 lister at vælge imellem, for
rykkede ikke styrkeforholdet i kommunalbestyrelsen. For even
tuelt at opnå en afslutning på disse gamle stridigheder førte
parterne gennem den følgende valgperiode en række forhandlin
ger, der omsider resulterede i enighed om opstilling af en fæl
les liste i 1929.
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Begivenheder på rigsdagen havde imidlertid på dette tids
punkt hos en del konservative vælgere skabt ønsket om ved valg
til kommunalbestyrelsen at lade det rent politiske moment kom
me stærkere til orde, og da fælleslisten kom til at indeholde et
par navne, der havde eller havde haft en vis tilknytning til venstrepolitik, opstilledes foruden fælleslisten en rent konservativ
liste, der fik 3 kandidater valgt, medens fælleslisten kun op
nåede 7 mandater.
Valget i 1933 bragte dog et fornyet samarbejde mellem
disse to fraktioner; der udarbejdedes en overenskomst med be
stemte regler for de forskellige foreningers ret til at nominere
kandidater, en fremgangsmåde, der herefter fremdeles har væ
ret fulgt. Styrkeforholdet vendte nu tilbage i sit gamle leje, så
ledes at den konservative liste valgte 10, den socialdemokratiske
4 og den radikale 1 af kommunalbestyrelsens 15 medlemmer.
Kommunens rivende vækst gjorde det hen imod slutningen
af 1920-erne tydeligere end nogensinde før, at en fuldstændig
frigørelse fra landkommunalloven var påkrævet, idet bestem
melserne i denne lov i ringere og ringere udstrækning kunne
bringes til anvendelse på et kommunesamfund, der talte næsten
50.000 mennesker. Da der i rigsdagssamlingen 1932—33 fore
lagdes et forslag til en ny købstadkommunallov, vedtog Gen
tofte Kommunalbestyrelse at søge hjemmel tilvejebragt for, at
Gentofte Kommune bragtes ind under denne lovs bestemmelser
i så vid udstrækning, som kommunens tilknytning til amtet
kunne tillade det. Efter lange forhandlinger i kommunalbesty
relsen opnåedes enighed om en ny styrelsesvedtægt, efter hvil
ken kommunalbestyrelsens formand skulle benævnes borgmester,
medens 4 rådmænd sammen med ham skulle danne en magistrat.
Den 23. marts 1933 fik dette forslag ministeriel stadfæstelse.
I det derpå følgende kommunalbestyrelsesmøde skulle borg
mestervalget foretages. Oberst Parkov havde på dette tidspunkt
i 25 år været formand for kommunens styre og gennem sin
ubestridelige dygtighed og indsigt og hele redelige færd vundet
alles højagtelse uden hensyn til partifarve. Det måtte derfor
forekomme ganske naturligt, at obersten på denne for kommu253

nen historiske dag enstemmigt valgtes til dens første borgme
ster. 2
Så meget mere vemodigt blev indtrykket ved budskabet om
hans død på amtssygehuset kun to uger senere. Til hans efter
følger som borgmester valgtes den hidtidige næstformand, over
retssagfører Aage E. Jørgensen.

Borgmester, overretssagfører Aage E. Jørgensen.
Efter maleri af Axel Hou. (Gentofte rådhus).

Den kommunalbestyrelse, der fremgik af valget i 1937, fik
en usædvanlig lang funktionstid, idet de ordinære valg i 1941
på grund af forholdene under besættelsen ved lov blev udsat, og
nyvalg til de kommunale råd ikke fandt sted før i maj 1943.
Partistillingen i Gentofte kommunalbestyrelse forblev fremde
les uforandret.
Det første valg efter befrielsen fandt sted den 12. marts
1946. Ved dette valg opstilledes foruden de lister, der var kendt
fra tidligere valg, også kandidater for Venstre og for Danmarks
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kommunistiske parti. Begge disse opnåede valg af i kandidat, og
disse mandater var afgivet af henholdsvis den konservative og
den socialdemokratiske liste, medens Det radikale Venstre be
varede sin hidtidige repræsentation.
Den 20. december 1949 vedtog kommunalbestyrelsen fra den
følgende valgperiodes begyndelse at udvide medlemstallet fra
15 til 17. Valget til den nye kommunalbestyrelse fandt sted den
14. marts 1950. Ved dette opnåede den konservative liste 11

Gentofte rådhus.

mandater, den socialdemokratiske 3 og den radikale 1, medens
Venstre og Danmarks kommunistiske parti mistede deres repræ
sentation, og 2 mandater tilfaldt Danmarks Retsforbund.
Rammen om kommunens styre havde indtil 1903 været det
yderst beskedne sognerådslokale i Jægersborg skole, men efter
hånden lod tilvejebringelsen af en kommunal administrations
bygning sig ikke udskyde. Opførelsen af det af arkitekt, pro
fessor A. Thejll tegnede rådhus skabte nu ganske ændrede plads
forhold for administrationen, og det kunne heller ikke ved dets
indvielse den 27. august 1903 undgås, at røster om en overdimen255

sionering lod sig høre. Men der skulle ikke forløbe 15 år, før
det var umuligt at anbringe samtlige forvaltningsgrene under
dets tag. Da kommunen i 1918 købte villaen Ingeborgvej 1
og indrettede den til kontorer for teknisk forvaltning, havde
skolevæsenet allerede i nogen tid haft til huse i en ejendom
på L. E. Bruunsvej.
Man overvejede nu i en årrække at udvide rådhuset, medens
samtidig drøftelser fandt sted af muligheden for at opføre et
helt nyt, og imens blev pladsforholdene for den voksende admi
nistration ringere og ringere. Kommunalbestyrelsen nedsatte da
i 1933 et udvalg, der skulle afslutte sagen, og den 27. marts
1934 vedtoges dette udvalgs indstilling om at antage et af arki
tekt Thorvald Jørgensen udført projekt og opføre det nye rådhus
på Maltegårdens grund ved Bernstorffsvej. Halvtredie år senere,
den 17. december 1936, kunne rådhuset indvies, og den 19. ja
nuar 1937 holdt kommunalbestyrelsen sit første møde under
dets tag.
Det havde oprindelig været bestemmelsen, at det gamle råd
hus skulle anvendes til teknisk skole, men da denne plan af
lokalemæssige grunde viste sig at være vanskeligt realisabel,
udlejedes det i 1938 efter en istandsættelse til Danmarks geo
logiske Undersøgelse.

35. Besættelsesårene.
Selv om det i en samlet betragtning må erkendes, at Gen
tofte Kommune slap gennem de fem onde år med forholdsvis
færre skrammer end mange andre bysamfund i landet, måtte
dog alene kommunens beliggenhed give anledning til mangen
dramatisk begivenhed, til sprængninger, clearingmord og andre
voldshandlinger.
De to første besættelsesår forløb nogenlunde fredeligt. Et
stort tyveri af rationeringskort på Gentofte skole natten før ud
delingen den 20. september 1942 vakte megen opsigt, og ved de
senere kortuddelinger var streng bevogtning indført.
Da det måtte forudses, at eventuelle kamphandlinger kunne
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sætte de for befolkningen livsvigtige institutioner som vand-,
gas- og elektricitetsværk ud af funktion, var der truffet for
holdsregler til beboernes forsyning med vand i en nødssituation,
ligesom der i henhold til en særlig lov var udarbejdet planer
for en folkebespisning, anlagt på at kunne levere een ret varm
mad daglig pr. person. Fra centralkøkkener, der var indrettet på
amtssygehuset, St. Lukasstiftelsen, Adelaide og i Jagtparken
skulle maden transporteres til en række udleveringssteder rundt
om i kommunen. Lykkeligvis blev der ikke brug for dette ar
rangement. 1
Ligeledes måtte man sikre sig mod, at brandvæsenet i en
eventuel katastrofesituation skulle stå uden adgang til vand, og
der indrettedes da 5 åbne vandreservoirer, der hver rummede
ca. 300 m3 vand. Men mere end en beskeden nødhjælp kunne
dette dog ikke blive.
I efteråret 1943 begyndte flygtningefarterne over Øresund.
Havnene i Gentofte Kommune dannede her gode udfaldssteder,
og mangen transport af mennesker, der følte sig truet, er fra
Tuborg, Hellerup og Skovshoved havne i nattens mulm og
mørke gået til den lysstrålende kyst på Sundets østside, ofte
under meget dramatiske omstændigheder, og undertiden med tab
af menneskeliv.
Den 29. august 1943, da de dele af den danske hær, der
endnu var under våben, blev overfaldet og afvæbnet, kørte to
store, tyske kampvogne om morgenen ved daggry ind over heg
net om Jægersborg kaserne. En garder, der var på post, dræbtes
af tyskernes maskingeværild, men det lykkedes dog hurtigt ka
sernens kommandant, oberstløjtnant A. O. Adolph, at få angri
berne til at standse skydningen. Befalingsmænd og mandskab
interneredes, og den østlige halvdel af kasernen måtte overlades
til tyskerne.2
På baggrund af disse begivenheder dannedes det første spæde
grundlag til en modstandsbevægelse i kommunen. Styrken
voksede støt, og hen mod slutningen af 1944 omfattede bevæ
gelsen henved 1600 mand foruden en kvindegruppe, der var
beskæftiget med skriftligt arbejde. Der blev slidt energisk med
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træning, og der foretoges våbentransporter og sabotagehandlin
ger. En del af modstandsbevægelsens medlemmer blev arresteret
af Gestapo, der også undertiden fandt frem til de illegale våben
lagre. De huse, hvori disse havde været skjult, blev omgående
sprængt i luften.
Med året 1944 fik kommunens beboere for alvor uhyggen
tæt ind på livet. Den 4. marts blev kaptajn G. Mackeprang uden

Ved Jægersborg allé 56, hvor et af modstandsbevægelsens medlemmer dræbtes af Hipo.

for sit hjem i Charlottenlund skudt ned af tyskerhåndlangere,
og den 24. april dræbtes kommunelæge Stefan Jørgensen i sit
konsultationsværelse i Gentofte.
Så kom folkestrejkens bevægede dage fra 30. juni til 2. juli.
Her var alle på lige fod, berøvet vand, gas, belysning, aviser,
post, telefon og radio. De knappe forsyninger med fødevarer
medførte mere eller mindre organiserede fourageringstogter til
Nordsjælland. Brandvæsenet foretog med sine transportkøretøjer
en opkøbsrejse til omegnens mejerier, således at en mængde fa
milier med småbørn kunne få en beskeden forsyning med mælk.
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Det hændte også, at beboernes slægt og venner fra Nordsjællands
landsbyer satte sig på cyklen og bragte en last brød, mælk og
smør ind til deres pårørende. Slige transporters ankomst rygte
des hurtigt, og gæster fra nabolaget samledes med de glade gi
vere til hyggelige og humørfyldte fællesmåltider på feltfod.
Gasværk og vandværker var besat med tyske styrker, og
værkernes personale truedes med øjeblikkelig skydning, dersom
de lod den ringeste dråbe vand slippe ud til forbrugerne. Disse
havde dog alle steder i tide sikret sig med reserveforsyninger
af vand. Under henvisning til eksplosionsfare, hvis en absolut
standsning af gastilførselen blev gennemført, holdt gasværket
hele tiden et svagt gastryk i ledningerne. De forbrugere, der
havde tilstrækkelig tålmodighed, kunne således varme vand i
mindre portioner. I løbet af søndagen den 2. juli kom de livs
vigtige værker atter i funktion, men tyskerne var ikke alt for
ivrige efter at trække sig tilbage; gasværket rømmedes ikke
før den 8. juli.3
Clearingmordenes række fortsattes. Om eftermiddagen den
25 juli opskræmtes sindene af meddelelsen om drabet på amts
rådsmedlem, Købmand Waldemar Jensen, Hellerup, der var
blevet skudt ned i sin forretning, og senere på året myrdedes
frugthandler Mogens Pind.
Aktionen mod politiet den 19. september skabte ganske lov
løse tilstande, og kommunalbestyrelsen vedtog derfor den 30.
september at oprette et lønnet vagtværn for Gentofte Kommune.
Den største mandskabsstyrke, dette værn på noget tidspunkt
rådede over, var 86; som holdledere var ansat befalingsmænd
af officiantgruppen. Samtlige veje og gader i kommunen af
patruljeredes 2 gange i tiden mellem kl. 19 og kl. 3, og der
var til stadighed 6 patruljer i funktion. Til station for vagt
værnet havde man indrettet villaen „Adelaide” på Ordrupvej.
Efter befrielsen overgik Gentofte Kommunes vagtværn den 18.
maj 1945 til politiet.4
Natten mellem den 14. og 15. november 1944 indfandt med
lemmer af modstandsbevægelsen sig på rådhuset og brændte
folkeregistret. Selv om man måtte beklage en ødelæggelse af
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mange års omhyggeligt arbejde, stod det dog alle klart, at
Gestapo, der hidtil havde vist folkeregistret en temmelig gene
rende interesse, herefter ville møde betydelige vanskeligheder
i efterstræbelserne af „mistænkelige” danske borgere.6
Adskillige sabotager havde i de mørke nætter givet genlyd
ud over kommunens stille veje. Flere gange havde modstands
bevægelsens folk været ude efter det store værnemagerf oretagende
„Torotor” i Ordrup, men virksomheden blev meget skarpt be
vogtet. Et mægtigt drøn forkyndte om morgenen den 2. januar
1945, at aktionen omsider var lykkedes. Men tyskerne tøvede
ikke længe med deres hævn. Natten mellem den 4. og 5. januar
trængte en bande formummede tyskerhåndlangere ind på Tuborgs enemærker og sprængte kedelhus og maskinhal i luften.
Gennem næsten overmenneskelige anstrengelser lykkedes det
dog meget hurtigt at få den store virksomhed i gang igen.6
På det stille Øregård museum forberedtes modtagelsen af det
danske politi i det øjeblik, da frihedens dag måtte synes nær
forestående. I kælderetagen på det nærliggende kommune
bibliotek deponeredes proviant og materiel, således at det hur
tigt kunne overflyttes til Øregård, og på stadsbibliotekarens
kontor var der døgnet igennem etableret fast telefonvagt. Da
radioen om aftenen den 4. maj bragte befrielsesbudskabet, våg
nede det slumrende museum, der var „lukket på grund af repara
tion”, op som en stærkt bemandet fæstning.7
I det samme øjeblik forlod kommunens borgere deres højt
talere og strømmede ud på gader og veje for med naboer og
genboer og tilfældige, ukendte mennesker at dele den næsten
ufattelige glæde. Gentofte Kommune oplevede de lykkeligste
stunder, dens historie har kendt.
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Den udvikling, Gentofte Kommune i historisk tid har gen
nemløbet, falder i tre tempi.
Først kom i den ældre middelalder bosættelsen i lands
byer, oprindelig sammentrængt i de to ældste bysamfund, se
nere udvidet med torperne i nord.
Bebyggelsen er samlet.
Men medens denne evolution breder sig over det meste af
et halvt årtusinde for derefter at hvile i et omtrent lige så
langt tidsrum, kommer det næste trin i udviklingen med en
næsten revolutionsagtig karakter: udskiftningen af bondejorden
i 1766 og den derpå følgende udflytning af gårdene, en om
væltning, der gennemføres på mindre end fire årtier.
Bebyggelsen er spredt.
Endelig bringer 1800-tallet den sidste udviklingsfase, lands
bysamfundets omdannelse til villakommune, en storstilet udstyk
ning, der fra første færd er betinget af de moderne trafikmidler,
med hvis intensivering den derpå tiltager proportionalt, og idet
disse to faktorer gensidigt stimulerer hinanden, bringes udvik
lingen til at tendere hen imod kommunens absolutte udbygning.
Bebyggelsen er intens.
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441. — 7. Louise v. Plcssen, f. Berckentin (1725—99), overhofmesterinde hos
dronning Caroline Mathilde; enke efter deputeret for finanserne Christian Sigfried v. Piessen. — 8. HT 3, IV, 375—76. — 9. Kay Larsen: Englænderne i
Gentofte Kommune, Medd. I, 173.
15.
1. Chr. A. Jensen og Carl Pedersen: Gjentofte og Hvidøre kongelige Skoler,
7 f; Medd. II, 107. — 2. Chr. A. Jensen og Carl Pedersen anf. st. 16 f. —
3. do., 27. — 4. do., 53. — 5 Sjællandske Missiver 1785 nr. 907. RA. — 6.
Medd. II, 354.
16.
1. d.c. »sjældent«. — 2. Kai C. Uldall: Tilstanden i Københavns Amt ved
Aar 1740, Arb. f. Københavns Amt 1918, 74—75. — 3. Joh. Chr. Lange: Læ
ren om de Naturlige Vande, 57—61. — 4. L. Both: Vangede Kilde, Geogra
fisk Tidsskr. 1881, 7.
18
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17.
1. Arne Sundbo: Søborghus—Lundehuset—Store Vibenshus, Historiske Medd.
om Kbh., 2, III, 491. — 2. Sjællandske Tegneiser 4/8 1650. — 3. Kgl. resolution
af 21/12 1723. — 4. L. Gotfredsen: Jægersborg, 82. — 5 Nystr. 132. — 6. Aage
Friis: Bernstorfferne og Danmark II, 287—90. — 7. do., 296—99. — 8. do.,
291—92. — 9. do., 306—10. — 10. Louis Bobé: Bernstorff Slot, Medd. II, 218
—19. — 11. Friderike Brun, f. Münter: Ungdoms-Erindringer, udg. af Louis
Bobé, 148. — 12. Louis Bobé: Bernstorff Slot, Medd. II, 226—27. — 13. Salmonsen Leksikon Tidsskr. 1943, sp. 580. — 14. Louis Bobé anf. st. 228. — 15.
Nystr. 152—55.

18.
1. Markbog 7, Chr. V’s Matrikel. RA. — 2. Hus, som ikke var i fæste, mods,
»landgildehus«. — 3. KD I, 595. — 4. Torkel Baden: Beskrivelse over den paa
Godset Bernstorff iværksatte nye Indretning i Landbruget, 4. brev.

19.
1. Torkel Baden: Beskrivelse over den paa Godset Bernstorff iværksatte
nye Indretning i Landbruget, 35—36. — 2. do., 34, bilag, 36. — 3. do., 36—37.
— 4. do., 38. — 5. do., 38. — 6. do., 38—39. — 7. do., 21—23. — 8. do.,
19—21. — 9. do., 17—19. — 10. do., 40.
20.
1. Rentekammer-resolutioner 1764, 130. — 2. Torkel Baden: Beskrivelse
over den paa Godset Bernstorff iværksatte nye Indretning i Landbruget, 72, 77.
— 3. do., 77—83. — 4. do., 115—19. — 5. Baronesse Gisella v. Prøck erhver
vede sin jord i Ordrup samme år som Bernstorff fik godset tilskødet af kongen.
— 6. Baden anf. st. 162, bilag. — 7. do., 136—38. — 8. do., 139. — 9. Clau
sen og Rist: Memoirer og Breve XXV, 19. — 10. Baden anf. st. 154. — 11. do.,
104—05, 107—08. — 12. do., 104—07. — 13. Johs. Werner: Rygaard, Medd.
I, 96—97. — 14. Baden anf. st. 120—21. — 15 do., 144—50. — 16. do., 163
—74. — 17. do., 159—60. — 18. L. Gotfredsen: Torkel Baden, Mindeord, udg.
af Historisk-topografisk Selskab, 12—15. — 19. Medd. I, 212—45. — 20. D. E.
Rugaard: Fremragende danske Bønder, 24—52.
21.
1. Erslevs erindringer, Medd. II, 359 f. — 2. Kay Larsen: Englænderne i
Gentofte Kommune, Medd. I, 172. — 3. do., 176. — 4. Erslevs erindringer,
Medd. II, 363 f. — 5. Vort Forsvar, 1. november 1896, 2.

1. GK 367—74.
23.
1. GK 42 f. — 2. do., 46. — 3. Kommunaltidende, ekstranr. november 1938.
—• 4. do., ekstranr., novbr. 1941. — 5. GK 48 f.
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24.

1. GK 93 f. — 2. do., 242 f.
25.
1. Kay Larsen, Medd. I, 255 f. — 2. GK 26 f. — 3. Kay Larsen, Medd. I,
269 f. — 4. do., 299 f. — 5. do., 323 f.
26.
1. GK 255. — 2. Haandværkerforeningen for Gentofte Kommune, jubilæums
skr., 14 f. — 3. GK 253 f. — 4. do., 257. — 5. do., 265 f. — 6. »Ugen«s jubilæumsnr., 1934, 5, 1. — 7. Medd. IV, 354 f. — 8. do., 355 f. — 9. Danmarks
Jernbaner I, 229—30. — 10. do., 231. — 11. Knud Bokkenheuser: Da man var
ung, 130—31. — 12. N.E.S.A., jubilæumsskr., 10 f. — 13. do., 37 f. — 14.
GK 318 f.

27.
1. Sterm: Statistisk-topografisk beskrivelse over Kjøbenhavns Amt, I, 250—
99; III, 533—44. — 2. Folketællingslister 1850. RA. — 3. Gentofte sogneråds
forhandlingsprotokol, sept. 1842, rådhusets arkiv. — 4. Folketællingslister 1870.
RA. — 5. Carl Henrik Clemmensen: Murermesterforeningen for Gjentofte Kom
mune og Omegn, 17—18. — 7. Hellerup Handelsforenings jubilæumsskr. 1938.
— 8. Centralledelsen for Gentofte Kommunes Handelsforeninger 1920—45, 7.
28.
1. Kommnaltidende, ekstranr. februar 1946, 5, 3. — 2. Det Danske Postog Telegrafvæsen II, 182, 190, 198, 210.
29.
1. GK 153 f. — 2. do., 169 f. — 3. Ordrup Gymnasium 1873—1923. —
4. St. Andreas Kollegium, mindeskrift 1923, 14. — 5. Meddelelser fra Hellerupgaard Gymnasium 1924, 3. — 6. GI. Hellerup Gymnasiums årsskrift 1950. —
7. Øregaard Gymnasium 1903—1928. — 8. Aage Næsted: Den private Skole,
»Ugen«s jubilæumsnr. 3/9 1934, 18. — 9. GK 183 f.
30.
1. GK 197 f. — 2. Gentofte Kommunebibliotek 1918—1943. — 3. Mindeord,
udg. af Historisk-topografisk Selskab, 7. — 4. Gentofte Kommune under Besæt
telsen, 172 f.
31.
1. GK 297—300. — 2. do., 302. — 3. do., 303—7. — 4. do., 309—12. —
5. do., 276—78. — 6. do., 312—14. — 7. Karl Berger: Gas i Gjentofte 159—62.
— 8. GK 331—32. — 9. do., 77—78.

32.
1. GK 279—89. — 2. do., 290—96.
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33.
1. Københavns Amts Avis 7/1 1876. — 2. GK 222—30.
34.

1. GK 380. — 2. do., 110—13.

35.
1. Gentofte Kommune under besættelsen, 105—107. — 2. do., 279—80. —
3. do., 58—60, 96—97. — 4. do., 150—62. — 5. do., 186. — 6. do., 19 f. —
7. do., 288—91.
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Billeder og kort
Dolk fra Skjoldhøj ........................................
Oldsager fra Christiansholms mose . .
Trækar fra Christiansholms mose . .
Stump af fiskenet ...
Ellehøj .......
Garder høj.....................................................
Broncehalsring fra Gentoftevandværk .
Broncespand fra Vangede .
Ibstrup slot ........
Bilæggerovn fra Ibstrup slot ...
Jægersborg slot 1747 ....
Jægergården ....
Charlottenlund slot ....
Den gamle
skole i Gentofte .
Grundplan af en rytterskole . .
Den gamle
skole i Vangede .
Jægersborg
skole ....
Vangede kilde ca. 1870 . .
Fasangården .
.
Bernstorff slot ....
J. H. E. Bernstorff .
Charitas Bernstorff ....
Joachim Wasserschlebe
A. P. Bernstorff............................................................
Henriette Frederikke Bernstorff
Tepavillonen ....
.
Torkel Baden ..............................................................................
Engelsk feltsoldat fra tiden omkring 1807
G. F. Lindorff ....
Vilh. Nielsen.................
153
Kort over Københavns omegn 1843
Niels Andersen ....................................................................................
Høj bebyggelse skæmmer det omliggende villakvarter .
Sommerhus, anvendt til helårsbeboelse
Gammel og ny bebyggelse mødes .
Bebyggelsen i Skovshoved .

15
15
17
18
19
21
22
24
51
53
75
79
89
92
94
97
98
101
106
107
109
109
111
112
114
139

146
151

.

155
161

163
166
168
169
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Kabinetsprøjten i virksomhed
....
.171
Bankbestyrer Th. Krüger ....
. .
. .
173
Brandvæsenets første automobil .
...
.
174
Hellerup brandstation .
. .
...
175
Brandstationen..................................
. .
177
Vilvordevej, set mod syd .......
181
Jægersborg allé ved jernbanen ........
182
Jernbaneoverskæringen på Hellerupvej før 1908 .
.
. . 184
Hellerupvej efter viaduktens udførelse
.
... 185
Strandvejen med bomhuset .
.
...
187
Strandvejens hestesporvogn ......................................................................... 195
Den første sporvogn passerer Hellerupvej den 30 december 1908 . . 196
Mål og lodder fra den ældste købmandsforretning i Vangede
. 201
Sognebudets skilt.............................
. 206
Den gamle skole i Skovshoved . .
.................................. 211
Plockross' skole .
...................
. .
... 220
Gentofte Skole.............................................................................
224
Kommunebiblioteket i Øregårds allé .......
... 228
Renovationsvogne på lossepladsen ved Stolpegård . .
. . 242
Stolpegården..................................
.
... 244
Alderdomshjemmet „Solhjem”
......................................................246
Det gamle rådhus .......................................................................
. 249
Borgmester., oberst H. Parkov. Efter maleri af J. Aabye........................252
Borgmester, orsf.' Aage E. Jørgensen. Efter maleri af Ax. Hou . . 254
Gentofte rådhus..............................................................................
. 255
Ved Jægersborg allé 56 efter drab på modstandsmand....................... 258
Kort over Gentofte bys jorder 1765
—
Vangede
—
—
—
Ordrup
—
—
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bagest i bindet.

Register
Aabye, Jørgen, maler 252
Aaskow, student 130
Absalon, 27, 30
Adélaïde 257, 259
Adolph, A. O. oberstløjtnant 257
Adolphsvej 186, 199
Aftenskole 226
Ahlefeldt. Fr., storkansler 85
Alberti, P. A. 163, 205
Alderdomshjem 245 f.
Aldersrenteboliger 246
Alkjær, M. A., forstander 226
Almevej 247
Almindeligt Hospital 40, 45
Almindingen 119, 123
Almisselemmer 243 f.
Amager 31
— landevej 188
Amalienborg 72
Ambulancetjeneste 178
Ammentorp, N. G., brandchef 178
Amtsråd 179, 190, 197, 233
Amtssygehus 197, 198, 257
Anchers, Marine 39
Anchersen, Marcus 39
Andersen, Niels, gårdejer (Ons
gård) 133 f., 138
—, Niels, etatsråd, Søholm, 160,
161, 230
—, Thora, etatsrådinde 233
Andreas Kollegium, St. 215, 217 f.
Angelo, A. R., direktør 239
Anna Catharina, dronning (Chr. IV)
48, 50, 57
Anna Leonora, hertuginde af Braun
schweig-Lüneburg 58
Anna Sophie, dronning (Fr. IV) 76
Anne Kapel, St. 32
Annæ plads, St. 194
Arboret 114
Arvefæste 129
Ascheberg 129
Asiatisk Kompagni 110
August, kurfyrste af Sachsen 45
Aurehøj 19
— gymnasium 223, 224
Aurehøjvej 20

i
I

i
I
i
I

'
:

i
!

;

Baden, Jacob, 139
— , Torkel 123 f„ 128, 135, 138, 139
Bagsværd 117
Bakkegård 132
Bakkegårdsskolen 23, 223, 247
Balle, N. E., biskop 96
Bang, Niels, dr. pmil., skoledir. 222
Bassewitz, oberstløjtnant 144
Baulesagre 22
Baunegård 133, 224, 230
Baunegårdsvej 20, 29, 210, 234
Baunehøj (Gentofte) 20
— (Vangede) 23
Bellevue, 12, 150, 198, 199, 207, 209,
239
— kloakpumpestation 241
— telefoncentral 209
Bendixen, A. C., grosserer 230
Bendz, brandinspektør 173, 176
Berling, Carl, kammerherre 23
— Polly, kammerherreinde 217
Berner, Baltzer, blytækker 50
Bernstorff, Andreas Peter 97, 98, 107,
109, 110, 112f., 129, 138
-, Augusta Louise 113
— .Charitas 106, 109, 111
— , Christian Günther 114
— . Egmont 115
— , Henriette 109, 112 f., 129
— , Joakim 114
—. Johan Hartvig Ernst 105, 106,
108 f., 112, 128 f, 132 f., 136 f.,
140
— , Magnus 114, 115
— avlsgård 103
— gods 19, 103 f., 108, 114, 115,
129, 136 f., 140
— park 114
— slot 106 f., 109, 114f., 127, 132,
136
Bernstorffstøtten 140 f.
Bernstorffsrenden 239, 241
Bernstorffsvej 136, 144, 168, 178, 184,
186, 190, 196, 197, 198, 237, 256
Bidstrup 153
Biehl, Charlotte Dorothea, forfatter
inde 81, 83, 90
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Bille, Steen 40, 41
Bircherod, Jens, biskop 87
Birch-Olsen, C. A., lektor 220
Bispebjerg mølle 118
Bjerre, A., ingeniør 240
Bjerregård 138 f., 142 f.
Bjørn, Henneke 28
Bloksbjerget 12, 14
Blæsenborg allé 74
— porthus 74
Boldhus 54
Boisen, B. F. O., provst 152, 212,
226
Boiesen, Sophie, Smakkegård 180
Bokkenheuser, Knud 192
Bomme 182, 187 f.
Borch, Ole Christian 115
Bording, Jacob 38
Borgergade 190
Borgerrepræsentationen 222
Borgmester 251, 253, 254
Bork, student 130
Bornebusch, V., skolebestyrer 219
Borstel 109
Bousted Hule 120
Boveskov 73, 103
Bovsagre 20
Bovshøj 20
Brahe, Tyge 46
Bram. H. C. N., murermester 179
Brandalarmskabe 176
Brandhaner 174
Brandinspektør 172, 173, 176
Brandkorps 172 f., 175, 176, 258
Brandstation 175, 177 f.
Brandt, P. K-, gartner 160
Brandudvalg 175
Branner, Kristian, skolebestyrer 216
Branth, Paul, skolebestyrer 221
Brasen, G., forpagter 161
Bredgade 110
Bregnegård 132
Bregnegårdsvej 231
Bremerholm 56
Brevsamlingssteder 207
Brobæksrenden 240
Brockenhuus, Frands 39
Brockmann, Hans, stenhugger 50
Brogård 180
Brogårdens telgværk 205
Brogårdsvej 180 f., 223, 242
Brolægger, Jens, borgmester 42
Bropølen 172
Brun, Friederike 113
Bruun, Jens, stensætter 49
—, Oie, Lindegård 162, 205, 240
Bryske, Carl, lensmand 45
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Brød høj 20
Brødskoven 103, 132
Brødhøjsvang 117, 118
Brøndsted, Johs., professor 22
Brønshøj 68
Buchwald, Friedrich v. 109
Bygningskommission 167
Bygningsreglement 158, 167, 170
Byhyrde 128
Byplan 167 f., 170
Bys besked 136
Bys penge 136
Børnebibliotek 229
Børnehaver 247

I
I
I
!
i
I
i
I

I

Capiteyn, Peter 37
Carl, landgreve af Hessen 113
Carl Baggers allé 205
Caroline Mathilde, dronning (Chr.
VII) 111
Carolinevej 209
Caspersen, Christoffer, murermester,
48
Cathcart, lord, general 148
Celistin III, pave '27
Centralbibliotek 229
Centralkøkkener 257
Centralledelsen for Gentofte Kom
munes Handelsforeninger 204
Charlotte Amalie, dronning (Chr.
V) 93, 117
Charlotte Amalie, prinsesse 89,
90, 111
Charlottenlund 73, 145, 147, 148,
170, 188, 190 f., 194 f., 198,
234
— skov 12, 19, 22, 70, 84, 178
— slot 86, 88 f., 111, 126
— station 178, 192 f., 207
Christensen, Carl, forstander 216
— , Charles, arkitekt 48, 51, 52
Christian II 33 f.
— III 36 f.
— IV 42, 45, 48, 52, 55, 56, 57,
92, 121
— V 73, 85 f., 103, 117
— VI 76 f., 80, 88 f„ 104
— VII 91, 110, 134f, 143
— VIII 116
— IX 116
— , udvalgt prins 58
Christiansborg 90
Christiansholm 33, 144, 149 f., 164,
242
Christiansholmsfortet 186
Christiansholms mose 15, 17, 18, 25
Christianshvile 216

Christiansvej 183
Christine, dronning (Hans) 32, 34
Christoffer af Oldenburg 36, 37
Clarasvej 186, 239
Claudi, Hans Christoffersen, forpag
ter 62
Clearingmord 258, 259
Collin, Jonas, konferensråd 116
Constantia 11, 14, 209
— kloakpumpestation 241
Cornelisz, Willum, bygmester 48
Cramer, Johan Andreas, hofpræst 111
Cridland, John R. 237
Dahl, N. S., grosserer 233
Dalkarle 69
Dallin, Mogens, magister 54
Damgård 161, 164
Damnitz, Hans, fisker 45
Dampsporvogn 194
Dankwart, F. C. 149
Danske Gaskompagni, Det 233
— Petroleumsaktieselskab. Det
176 f.
— Vitruvius, Den 90
Degnens have 43
Dieselbusser 198
Domkapitel, Københavns 43
Domprenik, Dibbrant, karpemester 44
Dragør 31, 36
Dresler, Vallentin, kalksnider 50
Drewsen, Chr. 132, 134
Dronninggård 71 f.
Duntzfelt, Chr. Wilh. 147
Duntzfelts allé 205. 221. 225
Dyrehavegård 232
Dyrehavsbakken 14
Dyrehuset 84, 86
Dyssegård 136
Dyssegårdens teglværk 205
Dyssegårdsskolen 223
Dyssegårdsvej 186
Dyveke 33, 35
Dörschell, Chr., gartner 108

Edwards, A. W. 237
Eget 120
Egevang 120
Eigård 132, 140, 163
Eigårdsvej 168, 179
Eivind svej 186
Elektricitetsværk 196, 237
Elektrisk sporvej 195 f., 237
Elisabeth, dronning (Chr. II) 34
Ellegårdsvej 181
Ellehøj 20

Ellehøjsvang 20, 117
Ellemose 120
Ellemosen (Ordrup sø) 121
Ellevadsagre 120
Ellevadsvej 120
Emdrup 44, 181
— bæk 42
— sø 11, 12, 43, 239
Emiliekilde 170, 189
Emilieurnen 113
Engeli, M. C., dr. phil. 219
Engelskmandens grav 150
Enghaverenden 239
Engm osevej 179
Eremitagen 79, 81, 144
Erik af Pommern 30
Eriksen, Laurs, murermester 93
Ermelunden, 12, 19, 232
Ermelundsvej 182
Ernst, generalbygmester 88
Erslev, Poul 99 f., 145 f.
Eskildsen, Lavrids, lakaj 74
Esrom kloster 30
Ewaldsbakken 20
Evoy, Christopher 115
Fabritius, Joachim 72
Fasangården 103 f., 110
Fasanhaven 74, 103, 105
Fattighus 243
Fattigkasse 153
Fattigkommission 151
Felberedere 41
Feltbageri 147
Femvejen 198, 234
Fersen, Fabian, svensk general
Fleming, Lars, svensk general
Flisebelægning 180
Florentzen, C., vognmand 242
Fogedfjerding 118, 131
Fogelherd 46
Folevad mølle 119, 120
Folkebespisning 257
Folkemængde 158, 247 f.
Folkeregister 259
Forbrændingsanstalt 243
Forenede Skoler, De 217, 221,
Fortsættelseskursus 226
Fortsættelsesskole 203
Fortunen 144
Foss, Alexander 189
Fredensborg slot 76
Fredensvej 120, 168, 179, 185,
Frederik I 35, 37, 43
— II 37 f., 40, 42 f.
— III 58, 71 f„ 84 f, 92

69
69
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— IV 73 f., 76, 86 f., 93
— -Ordrup Kommune 161
— V 80 f., 105, 110, 135
— præstegård 131, 231, 243
Gentofterenden 239, 241
— VI 98
Gentofte skole 20, 92 f., 97 f., 132,
Frederikkevej 219
210, 213, 223 f.
Frederiksberg 195, 223, 237 f.
— station 207
Frederiksborg 40, 48, 56, 72
— stationsvej 180
Frederiksdal 117
— statsskole 221, 224 f.
Frederiksdals mølle 119
— sø 12, 54, 102, 179, 190, 239 f.
Frederiksen, Fanny 216
— telefoncentral 209
— , H. C., skolebestyrer 215 f., 221
256
-, H. F. 250
Geologiske Undersøgelse, Danmarks
Frederikskirken 106
Gerner, Henrik, præst 68
Fredningsnævn 183
Gersonsvej 224
Fredrik I, konge af Sverige 80
Gerstenberg, Heinrich v. 111
Freudendahl 86
Gestapo 258, 260
Friedrich Wilhelm Philip, prins af
Gevninge 29
Württemberg-Stuttgart 115
Gladsaxe 232, 236, 244
Friis, Albert 39
—, Jørgen, sognepræst i Helsin- I Glob, Anders, rentemester 36 f., 43
Godske, Anders, borgmester 43
ge 94
Gottorp slot 65, 67
Fritidshjem 247
Grabow, Adolph Fr., arkelimester 55
Frydenlund 110, 126
Gram, Carl Chr., hofjægermester
Frændevej 136
77f., Ill
Fuglegårdsvej 181
Grevens fejde 36
Fyrverper, Herman 40
Gripsholm slot 57
Grosche, stationsforvalter 192 f.
Gadebelysning 234 f.
Grumstrup, S. M., 163, 238, 251
Gadepumpe 172, 230
Grundejerforeninger 251 f.
Gambier, James, admiral 148
Grønnevænge 203
Gamle Hellerup gymnasium 219 f.,
Grønningen 194
223
Gusbrecht, Johan, fasanmester 103
Gammelmose 119, 135, 137
Gutfeld, portrætmaler 68
Gammelmosegård 52
Gyldenlund 23, 73 f., 83 f., 100
Gangstiregulativ 179
— bro 88
Gansted, S. 178
Gyldenlundsvej 185
Garde, C. F., løjtnant 194
Garderhøj 20, 22
i Gyldenløve, Ulrik Christian 56
Gardes allé 151
|
—, Ulrik Frederik 86
Gasværk 230, 233 f, 259
i Gyldenstjerne, Mogens 39
Gavnø 29
i Güstrow slot 52
Gøye, Mogens 34
Gentofte 18, 26, 28 f., 64, 68, 70, 72,
95, 108, 118, 122 f., 128, 131 f.,
157, 160, 162, 164, 171 f., 174,
Hagen, G. B., arkitekt 229
176, 179, 181, 186, 191 f., 198 f.,
Hambros allé 150
202, 204, 208, 230, 234, 242,
Hammeleff, Nis, amtsforvalter 140
247
— bibliotek 227 f.
| Hammerværket 126
— byjord 86, 117,239
; Handelsforening 204, 251
Handelsskole 205
— folkepark 225
— forberedelsesskole 225
| Handelsskoleforening 205
Handingmand, Christoffer, slots
Gentoftegade 29, 152, 181,197, 243 !
foged 43
Gentoftegård 27 f., 93, 117f.
[
Gentofte kirke 30, 98, 171 f.
■ Hansen, Julius, direktør 237
—, Peder, fæster 130
— kirketorv 163
'
—, Povel, borgmester 43
— kro 152, 171
!
— -Lyngby hospital102, 138, 156,
—, Rasmus, skoleholder 96, 100
243
•
—, Thomas, regimentsskriver 93

i
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Hans, konge 32 f.
Hans Jensensvej 20
Hartkornspartiet 160, 248
Hartman nsvej 203
Hartvig-M øller, H. 219 f.
Hasenbart, Jacob 38
Hastfer, F. W. 19, 117, 130 f.
Hauch, Fr. 115
Havn 27, 31
Havsgård 152
Hedvig Eleonora, dronning af Sve
rige 66
Heide, Axel, konferensråd 195
Helger, J., stadsbibliotekar 230
Hellerup 19, 148, 159, 161 f., 164,
173 f., 176, 181, 186, 188, 191 f,
194, 198, 204, 209, 231, 234 f.,
237
— bibliotek 227 f., 260
— borgerlige Forening 160
Hellerupgård 148
— gymnasium 221, 224 f.
— mellem- og realskole 225
Hellerup havn 257
— kloakpumpestation 240 f.
— realskole 223
— skole 175, 212, 223, 225
— Sporvejsselskab 194
— station 197, 207
Hellerupvej 29, 173, 175 f., 181, 1841.,
196 f., 234, 237, 248
Helms’ skole 223
Helrup telefoncentral 209
Helsingør 206, 238
Hennings, August 115
Henriksen, Robert 239
Herlev 244
Herredsfoged 151
Herrevads kloster 40 f.
Heslegård 136
Hestesporvej 194 f.
Hintzler, Andres, mølleforpagter 41
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