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EN LANDSBY I STORBYEN
det gamle Kongens Lyngby får
sin anden ungdom

BYFORNYELSESSELSKABET DANMARK
I SAMARBEJDE MED
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
FORENINGEN TIL GAMLE BYGNINGERS BEVARING

KREDITFORENINGEN DANMARK
KØBENHAVN 1984

Omslagets forside: Smøge mellem to af de restaurerede ejendomme i Birchs Gård,
Lundtoftevej 38 (til venstre) og 36
Foto Jens Frederiksen.

FORORD

Med denne lille bog markeres en milepæl i arbejdet med byfornyelse og bevarende
sanering af Bondebyen i Lyngby: Første etape (omfattende 27 ejendomme med 86
boliger og et par erhvervs-lejemål) er stort set afsluttet ved udgangen af 1984, og
anden etape (18 ejendomme med 93 boliger plus enkelte erhvervs-lejemål) iværk
sættes i begyndelsen af 1985.
I tekst, tegninger og fotografier tilstræber bogen at belyse, hvad byfornyelses- og
saneringsopgaven gik ud på, og hvordan den er søgt løst.
Det er en pionerindsats, der udføres i Bondebyen, for så vidt som det er første
gang, saneringsloven bruges som middel til at skabe nyt liv i gammel landsby-bebyg
gelse, der stod i fare for at gå til.
Talrige landsbyer rundt om i landet befinder sig i en situation svarende til den,
Bondebyen befandt sig i, før det blev besluttet at gennemføre byfornyelse og beva
rende sanering.
Bondeby-projektet kan derved tjene som model for lignende indsats i andre truede
landsbymiljøer, der fortjener at blive bevaret for eftertiden ved at blive bragt i stand
til at imødekomme vore dages behov.
Fra første færd har det været en glæde at opleve, hvordan alle, der har stået bi
med råd og dåd, har opfattet opgaven som en udfordring og har ydet deres ypperste
for at medvirke til, at resultatet blev vellykket.
Jeg retter derfor en varm tak til Lyngby-Taarbæk Kommune, Fredningsstyrelsen
og Boligministeriet, til arkitekter, ingeniører og håndværkere, samt sidst men ikke
mindst til beboerne for den ildhu, de hver for sig har udvist for at bidrage til at sikre
den værdifulde bygningskulturelle arv, vi har i Bondebyen.

Helge Nielsen
direktør for Byfornyelsesselskabet Danmark

BONDEBYEN- er eksempel til efterfølgelse

I de seneste år er man fra alle sider blevet mere og mere opmærksom på de værdier,
de ældre bykvarterer repræsenterer. I mange kommuner har man gennemført næn
som sanering og byfornyelse, der så langt som overhovedet muligt har taget hensyn
til såvel en bevarelse og genopretning af de enkelte huse og bygningers ydre, som
bevarelsen af hele bybilledet og dermed lokalområdernes særpræg.
Et af de nyeste eksempler på dette er Bondebyen - den oprindelige landsby i Kgs.
Lyngby - hvor første del af en bevarende sanerings- og byfornyelsesplan nu er af
sluttet.
Allerede nu kan vi se de enestående huse, der er bevaret for eftertiden. Når anden
etape af planen for Bondebyen er gennemført, har vi ikke alene bevarede huse,
men et levende og beboet kulturhistorisk bykvarter med stråtækte bindingsværks
huse, gårdanlæg osv. Alt sammen forsøgt bragt tilbage til det nærmeste, man over
hovedet kan komme det originale og oprindelige udseende og landsbymiljø, og jeg
må konstatere, at det virkelig er lykkedes, endog inde midt i byen, at skabe det gamle
landsbymiljø.
Nu vil nogen måske sige, at det har jeg ikke mulighed for at vurdere. Jeg er jo
ikke fra Kgs. Lyngby. Det må jeg selvfølgelig indrømme er korrekt, men så må jeg
samtidig tilføje, at jeg såvel i min ungdom som senere har besøgt Bondebyen, og
at mit nylige besøg absolut har givet mig indtryk af, at vi her virkelig oplever et
byfornyelsesprojekt, der så langt det overhovedet er muligt har tilgodeset og bygget
på det oprindelige landsbybillede og miljø.
Samtidig er der grund til at understrege, at det ikke er et nyt museum, der er
skabt. Der er ikke tale om en restaurering, men om en bevarende sanering og byfor
nyelse, hvor husene lever op til nutidens boligstandard - hvad angår isolering, ind
retning, opvarmning, sanitet osv. - men hvor man som nævnt i udpræget grad i
husenes ydre og områdets karakter har taget hensyn til det oprindelige.
Men alt er naturligvis ikke positivt. Det er det aldrig i denne type sager. Ved såvel
bevarende byfornyelse som nybyggeri er der altid modstridende interesser og hen
syn. I dette tilfælde er det prisen, de ca. 12.000 kr. pr. m2 etageareal, og dermed et
samlet offentligt saneringstab til hele projektet - inklusive 2. etape som snart går
igang - på 40-50 mill. kr.

En så stor offentlig udgift gav naturligvis også anledning til overvejelser i bolig
ministeriet, men heldigvis - må vi i dag sige - blev man overbevist om, at de andre
hensyn talte stærkere i dette tilfælde - nemlig hensynet til at bevare et beboet lands
bymiljø i et tæt bebygget område og så nær på hovedstaden.
Men der er selvfølgelig også positive ting, som ikke direkte vedrører bybilledet,
der må og skal fremhæves. I Bondebyen er det via en fremsynet politik og social
lovgivning lykkedes at få flere af de tidligere beboere til at flytte tilbage efterplanens
gennemførelse. At det er lykkedes skyldes flere forhold. For det første har de tid
ligere beboere efter saneringsloven fortrinsret til de istandsatte boliger. Fordet andet
har det været muligt for nogle ejendomme at fastsætte en kv-meter leje, som de
fleste har mulighed for at betale - og for det tredie har vi i boligstøttelovgivningen
en regel om, at familierne får mulighed for at tilpasse deres økonomi til en højere
husleje over en ti-årig periode, idet forskelslejen mellem den gamle og den nye leje
første år bliver udlignet gennem offentlig boligstøtte, for derefter at blive udlignet
over en 10-årig periode.
At det lykkedes at få et vellykket resultat skyldes ikke mindst dygtige arkitekter,
teknikere og håndværkere. Men det skyldes også den dialog og det samarbejde, der
har været mellem beboerne, Bondebylauget, Lyngby-Taarbæk kommune, Byfor
nyelsesselskabet, Fredningsstyrelsen og Boligministeriets boligstyrelse.
Et samarbejde og en dialog, som vi ofte har oplevet, men som vi alligevel ikke
skal undervurdere betydningen af for et godt resultat ved fremtidige byfornyelses
planer.

Niels Bollmann
boligminister

FORORD

Gennem adskillige år har debatten om Bondebyens fremtid bølget frem og tilbage i
Lyngby-Taarbæk kommune.
Mange har stillet spørgsmålet: Skal Bondebyen bevares, og hvordan skal det i så
fald ske? Det har været klart for enhver, der blot havde det mindste kendskab til
tingene, at der skulle både entusiasme, penge og sagkundskab til, hvis Bondebyen
skulle bevares som et godt boligområde ud i fremtiden.
Entusiasmen blev først og fremmest leveret af Bondebylauget og dets ihærdige
oldermand, ingeniør Niels Friderichsen, der aldrig er blevet træt af at kæmpe for
Bondebyens bevaring i ord og gerning. Mange blev også overbevist om det rigtige og
værdifulde i at bevare det gamle landsbymiljø, og Fredningsstyrelsens registrant »Et
stykke af Lyngby - Registrant om Bondebyens bygninger« lod ingen tvivl tilbage
om, at her var et bevaringsværdigt område.
Men hvordan skulle pengene skaffes, så økonomien kom til at hænge sammen, og
at der skulle mange penge til, var klart for enhver, der havde kigget Bondebyens
bygninger lidt efter i sømmene. Løsningen var en bevarende sanering, hvor stat og
kommune i fællesskab dækkede saneringstabet, og hvor Byfornyelsesselskabet
Danmark med sin store sagkundskab forestod forberedelserne og gennemførelsen af
de arbejder, der bragte Bondebyens boliger op på en nutidig boligstandard.
Arkitekterne har naturligvis også en overordentlig vigtig rolle i en bevarende sane
ring, og de arkitekter, der har medvirket i Bondebyen har sandelig haft en heldig
hånd. Arkitekt Jarl Heger, arkitekt Jens Chr. Varming og arkitektgruppen Tæt-Lav
ved arkitekterne Axel Jürgensen og Henrik Iversen har ære af de resultater, der hid
til er opnået.
1. etape af Bondebyens sanering er tilendebragt, og på Lyngby-Taarbæk kommu
nes vegne bringer jeg en hjertelig tak til alle, der har medvirket til, at Bondebyen er
sikret som boligområde ud i fremtiden. Takken gælder Byfornyelsesselskabet Dan
mark og dets direktør, fhv. minister Helge Nielsen og hans mange medarbejdere;
den gælder Bondebylauget og dets oldermand, der stadig har holdt vort ansvar for
Bondebyens fremtid op for os og den gælder arkitekter, håndværkere og teknikere.
Efter 1. etape, der nu er afsluttet, følger 2. etape, som er vedtaget, og når den er
gennemført, har vi lov til at glæde os over, at det i en økonomisk vanskelig tid for
vort land, og ikke mindst for kommunerne, lykkedes i et samspil mellem mange par
ter at sikre det eneste tilbageværende landsbymiljø i hovedstadens nærhed for os og
vore efterkommere.
Ole Harkjær
borgmester

Smøge mellem to af de restaurerede ejendomme i Birchs Gård, Lundtoftevej 38 (til
venstre) og 36.
Foto Jens Frederiksen.

Kort over Bondebyen umiddelbart forud for den bevarende sanering og byfornyelse.
Tegning Vilhelm Wohlerts Tegnestue.
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BONDEBYEN - EN LANDSBY I STORBYEN

Adskillige byboere drømmer vist om at komme til at bo, sådan som mange
bor i Bondebyen bag Lyngby Kirke:
Her - kun godt ti kilometer fra midten af København - er der gamle, strå
tækte bindingsværkshuse med små, lavloftede stuer. Her er landlige haver
med sirlige bede og skyggefulde lysthuse. Her er snævre og krogede gader.
Og her er så fredeligt, at man så at sige kan høre stilheden. Det er den rene
idyl.
Herfra er der tilmed kun kort afstand til sø og skov, til tog og busser og til
det travle liv i det centrale Lyngby. Ja, Bondebyen er næsten nabo til Lyngby
Storcenter.
Selv føler beboerne det da også som et privilegium at have til huse her i
storbyens største, samlede landsbymiljø.
Mens alle de andre gamle landsbyer i Københavns umiddelbare nærhed er
forsvundet, har Bondebyen - det oprindelige Kongens Lyngby - undgået at
blive opslugt af by-udviklingen.
Med sine mange 100-200 år gamle gårde, landsteder og huse står Bonde
byen nogenlunde som på vore oldeforældres tid. Uden overdrivelse tør det
derfor konstateres, at der er tale om et helt enestående eksempel påselvgroet,
sjællandsk bygningskultur.

Nutidige boliger i fortidige huse

Denne ganske velbevarede helhed fra fortiden er det nu lykkedes at sikre for
eftertiden. Første etape af en bekostelig og besværlig, storstilet rednings
aktion er netop afsluttet. Den er udført i form af en såkaldt bevarende sane
ring og byfornyelse - med det sigte dels at få bebyggelsen sat i sømmelig
stand, dels at få boligerne bragt op på tidssvarende standard. Desuden er der
udarbejdet en lokalplan, som skal sikre, at de offentlige friarealer forbedres,
og at gadenettet trafik-saneres.
Med planen tilstræbes det, at Bondebyen i endnu højere grad end hidtil
skal fremtræde som et kultur- og lokalhistorisk miljø, og at de enkelte byg
ninger på én gang skal opfylde nutidens boligkrav og vidne om fortidens
byggeskik. Dog er det på ingen måde meningen at skabe en slags frilands
museum.
11

Et af Bondebyens ældste huse, Nørregade 10, efter den bevarende sanering.
Foto Annette Hartung.

Bondebyen skal hverken fremstå eller fungere som en museumsby, endsige
som et bymuseum. Som hidtil skal den også fremtidig danne et levende miljø,
hvor moderne mennesker trives vel.
Planen for bevaring af den værdifulde gamle bebyggelse er blevet til på
fortjenstfuldt initiativ af Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse. Med bi
stand af professor, arkitekt Vilhelm Wohlert’s Tegnestue er planen udarbej
det af Byfornyelsesselskabet Danmark i godt samarbejde med kommunen og
Fredningsstyrelsen, samt beboerne. Istandsættelsen af første etapes enkelte
huse er udført i samarbejde med arkitektfirmaerne Jarl Heger og Karen &
Ebbe Clemmensen’s Tegnestue, Jens Chr. Varming’s Tegnestue og Tæt-lav
Gruppen 80, samt ingeniørfirmaet A/S Dominia.
I fællesskab har de set det som deres opgave at sørge for, at det gamle
Lyngby kunne få sin anden ungdom så at sige.
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Birchs Gård - husene var direkte forfaldne før den bevarende sanering.
Foto Henrik Lund-Larsen.
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BEVARINGSVÆRDIGE, MEN NØDLIDENDE
I første omgang er der gennemført bevarende sanering af det område i Bon
debyen, som rummer de bygninger, der på én gang er de mest bevaringsvær
dige og var de mest nødlidende. Det drejer sig om 27 ejendomme langs Lund
toftevej og Nørregade, samt Asylgade, Lyngby Stræde og Toftegærdet.
Før saneringen indeholdt bebyggelsen 86 boliger. Nu er der 78 tilbage. Ni
af de oprindelige var på forhånd kondemneret og dermed dømt til at blive
nedlagt som beboelse. Også flere af de øvrige var i meget dårlig forfatning.
Og enkelte af boligerne har det været nødvendigt at lægge sammen for at få
opfyldt krav om, at de skulle bringes op på nutidig standard.
Hvor små boligerne var og for største partens vedkommende endnu er,
turde fremgå af, at gennemsnits-størrelsen var 40-50 kvadratmeter. Men der
var temmelig store variationer fra det gennemsnitlige. Det illustreres måske
bedst af værelses-antallet: 58 var ét- og torums-boliger, 28 trerums-boliger
og otte boliger var på fire eller flere rum.
Tilmed var bad- og toilet-forholdene overordentlig ringe i langt de fleste
boliger. Det kan belyses med tørre tal: i 71 procent af boligerne måtte bebo
erne dele toilet med naboer. Kun 13 procent af boligerne havde bad. Enkelte
af ejendommene var forsynet med udvendigt køkken-afløb. Det var kun få,
der havde centralvarme. Langt de fleste blev opvarmet med petroleums- eller
kakkelovn.
Nu har beboerne i alle 78 boliger fået eget bad og toilet. Overalt, hvor det
var tiltrængt, er der tillige kommet moderne køkken. Samtlige ejendomme
har fået installeret centralvarme til naturgas-opvarmning. Og planudform
ningen af boligerne er gjort mere hensigtsmæssig, hvor det har været muligt.
Arbejdet har kostet ca. 45 mill, kr., en udgift, der deles ligeligt mellem
staten og kommunen.

Hvad koster huse i Bondebyen ?
Langt de fleste af boligerne skal udlejes, og her får beboerne de muligheder
for at opnå huslejetilskud, som loven giver adgang til. Nogle af husene skal
dog afhændes enten som ejer- eller som andelsboliger. Som priseksempler
kan det nævnes, at Nørregade 4 og Asylgade 11 skal sælges som enfamilie
huse for en kontantpris på henholdsvis 675.000 kr. og 600.000 kr.
14

Lundtoftevej 36, som indgår i Birchs Gård, var et typisk eksempel på Bondeby-ejen 
domme af arkitektonisk og miljømæssig kvalitet, men i stærkt nødlidende forfat
ning.
Foto Henrik Lund-Larsen.

Mens arbejdet i husene har stået på, har beboerne måttet flytte til andre
boliger, de havde fået tilbudt enten i eller uden for Bondebyen. Alle, der har
ønsket det, er flyttet tilbage til deres gamle, nu istandsatte og moderniserede
lejlighed.
I forbindelse med den bevarende sanering og byfornyelse skal der opføres
to nye boligbebyggelser i Bondebyen - den ene (med 16 ældreboliger) på
Høstvej, over for Peter Lunds Vejs udmunding, hvor før »Toftebæksgård«
lå, den anden (med syv andelsboliger) på Lundtoftevej 32, hvor der siden
1918 har ligget en fire-families ejendom, der virker som et fremmedelement i
miljøet og derfor ønskes udskiftet med et nyt hus, der passer sig harmonisk
ind mellem sine gamle naboer.
Når hertil lægges, at også købmandsbutikken på hjørnet af Nørregade og
Asylgade nu skal omdannes til beboelse, vil Bondebyen faktisk komme til at
rumme flere boliger efter end før den bevarende sanering og byfornyelse.
15
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Arkitektoniske værdier.
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Registrering udført af Wohlerts Tegnestue 1981.

HUSE MED KVALITETER, DET ER VÆRD AT VÆRNE OM
Før den bevarende sanering af Bondebyen blev sat i værk, var der lyngby’ere,
som spurgte: »Mon det dog er rimeligt at sætte de huse i stand?«
Spørgsmålet var forståeligt, for så vidt som mange, ja, vel de fleste af byg
ningerne tydeligvis var stærkt nedslidte, ja, forfaldne.
På den anden side stod det klart for alle kyndige, at adskillige af husene
havde arkitektoniske kvaliteter, det var værd at værne om.
Ganske vist var og er det »kun« tre af Bondebyens bygninger, der er fre
dede. Det drejer sig om præstegården, Støvlet Katrine’s Hus og musikhuset.
Men også en række andre bygninger er fundet om ikke frednings-, så dog
bevaringsværdige. Det fremgår af en registrering, der blev foretaget af By
fornyelsesselskabet og professor Vilhelm Wohlert’s Tegnestue som indled
ning til den bevarende sanering og byfornyelse.
Hvert enkelt hus blev nøje gennemgået og fik karakter så at sige. Husene
blev opdelt i fire kategorier, alt efter om man fandt, at de var af »udmærket
arkitektonisk værdi«, af »arkitektonisk værdi«, af »beskeden arkitektonisk
værdi« eller »uden arkitektonisk værdi«. Og hvad dækker disse betegnelser
så over?
Huse af »udmærket arkitektonisk værdi« er på overbevisende måde
karakteristiske for samtidens byggeskik, takket være deres gode proportio
nering, detaljering og materialevalg.
Huse af »arkitektonisk værdi« er af samme grund karakteristiske for sam
tidens byggeskik, omend ikke »på overbevisende måde«.
Og huse af »beskeden arkitektonisk værdi« er nok karakteristiske for
samtidens byggeskik, men »på mindre overbevisende måde«, som det ud
trykkes.
Huse »uden arkitektonisk værdi« kendetegnes uden videre ved, at deres
proportionering, detaljering og materialevalg er helt uden betydning i den
arkitektoniske sammenhæng.

I harmoni med naboerne?

I Bondebyen - såvel som i alle bymæssige bebyggelser - gælder det imidler
tid, at det ikke alene er de enkelte huses iboende arkitektoniske kvaliteter,
som er afgørende for, om det er en berigende oplevelse at færdes der.

17
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Miljøværdier.
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Registrering udført af Wohlerts Tegnestue 1981.

Det er i høj grad tillige husenes miljømæssige værdier, der spiller en rolle
for opfattelsen af stedets karakter. Med andre ord: Er de med til at danne en
harmonisk helhed? Føjer de sig naturligt ind mellem deres naboer? Ligger de
smukt i forhold til haven og vejen?
Derfor er også miljø-kvaliteterne blevet registreret hus for hus. Husene er
tilsvarende blevet opdelt i fire kategorier, alt efter hvilken værdi de har for
Bondeby-miljøet.
Ved denne karaktergivning er der især lagt vægt på, om det enkelte hus er
placeret og udformet i overensstemmelse med den byggeskik, der kendeteg
ner de omkringliggende huse. Det vil sige: Harmonerer det i højde og drøjde,
i proportionering og taghældning, i døre og vinduer, i materialer og farver?
Og er det med til at danne et smukt sammenhængende gadeforløb?
De fire kategorier har fået betegnelserne »udmærket miljøværdi«, »miljø
værdi«, »beskeden miljøværdi« og »uden miljøværdi«.
Ved vurderingen har det været kriteriet, om de enkelte huse henholdsvis
»på overbevisende god måde«, »rimeligt« eller »på en mindre smuk måde«
er typiske for og passer ind i området. Eller om de virker atypiske for og pas
ser dårligt ind i området.
Ved registreringen af såvel de arkitektoniske som de miljømæssige værdier
har det været mindre afgørende, om det enkelte hus’ oprindelige kvaliteter er
blevet forringet ved senere om- eller tilbygninger - altså f.eks. ved ændringer
af facaden, isætning af forkerte vinduer og døre, overdreven brug af kviste,
skilte, lamper osv. Man har altså fortrinsvis vurderet bygningens udseende,
før det blev forvansket. Det skyldes, at det var et af de erklærede formål med
den bevarende sanering og byfornyelse videst muligt at bringe de arkitekto
nisk og miljømæssigt værdifulde huse tilbage til deres oprindelige skikkelse.
Men ikke nok med det:

Som på gamle bybilleder
Faktisk tilstræbes det tid efter anden at nå til, at også rummene mellem
Bondebyens bygninger, dvs. haver, hegn og veje, efterhånden kommer til at
fremstå næsten som på billeder af gamle landsbyer, fra før vi fik biler, elek
tricitet og TV.
Til dette formål har man ud over at registrere de enkelte huses kvaliteter
foretaget registrering af de by-arkitektoniske problemer. Med andre ord er
2*
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der peget pà de steder i Bondebyen, hvor den almindelige udvikling og det
fortsat fremadskridende forfald har sat sig spor - og forgrimmet bybilledet.
Vel er det ikke muligt og nok næppe heller ønskeligt at genskabe Bonde
byen fra fortiden. Den skal på ingen måde gøres til et frilandsmuseum. Også
i fremtiden skal den fungere tidssvarende, som det turde fremgå.
Men det historiske præg skal rehabiliteres, hvor det er gået tabt eller er
blevet forvansket i tidens løb. Eksempelvis er der flere steder i Bondebyen
udført ændringer i vejføringen og/eller af vejbelægningen, som virker frem
mede i et landsby-miljø. Tilsvarende er der - ligeledes til skade for helheds
billedet - forsvundet en del træer og hegn, som det ville være værdifuldt at
få genplantet. I tekst og tegninger sætter registreringen fingeren på en række
af disse by-arkitektoniske problemer og anviser, hvordan de lader sig løse.
I bestræbelserne på at få udbedret fejl-dispositioner, der er truffet i udvik
lingens navn, peger registreringen tillige på, hvilken betydning det ville få at
bygge nye huse dels i stedet for nogle af dem, der blev revet ned i forrige år
tier, som f.eks. »Toftebæksgård« ved Høstvej, dels til erstatning for dem,
der virker miljø-fremmede, som f.eks. to-families ejendommen, Lundtoftevej 32. Og det understreges, at de nye huse naturligvis skal placeres og udfor
mes, så de passer sig ind i miljøet, men at de lige så selvfølgeligt skal fremtræde i nutidigt formsprog, altså ikke fremstå som pasticher.

Luftrummet renses

Sidst, men langt fra mindst vigtigt tilråder registreringen, at der foretages en
gennemgribende sanering af Bondebyens skov af skilte, el- og tv-master,
luftledninger, og hvad der i øvrigt bidrager til at forstyrre det historiske
landsby-billede.
Ved hjælp af en fælles tv-antenne og el-kabler i jorden er det faktisk
muligt at få renset luftrummet. Og ved hjælp af velvalgte og velplacerede lys
master er det ligeledes muligt at skaffe Bondebyen en vejbelysning, som op
fylder sit rent praktiske formål uden at virke anmassende, hverken når lyset
er tændt eller slukket.
Ved hjælp af en lokalplan er kommunen indstillet på at tilstræbe en sådan
højnelse af de offentlige friarealer i Bondebyen og derved at bidrage til at
skabe et harmonisk helhedsindtryk.
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Bybillede - Lundtoftevej 29 med Birchs Gård i baggrunden. Foto Jens Frederiksen.
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Det var ikke mindst Bondebyens maleriske idyller, det var opgaven at fastholde, her
et motiv fra hjørnet af Asylgade og Lundtoftevej med Støvlet-Kathrines Hus til ven
stre.
Foto Jens Frederiksen.

22

HVER BYDEL HAR SIT SÆRPRÆG
Bebyggelsen i Bondebyen er af blandet karakter og bærer præg dels af at
stamme fra forskellig tid, dels af at være opført og brugt til vidt forskellige
formål - som gårde og huse for landbrugere, som landsteder for ferierende
københavnere og som beboelse, butikker og værksteder for industriarbej
dere, handlende og håndværkere.
Størstedelen af den nuværende bebyggelse er fra perioden mellem slutnin
gen af 1700-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Dog findes der også nyere
bebyggelse, fra 1920’erne og senere, men den er i hovedsagen samlet i en lille
enklave Ved Smedebakken.
Når Bondebyens blanding af ældre og nyere huse og gårde, lyst- og land
brugsejendomme alligevel danner en nogenlunde harmonisk helhed, skyldes
det, dels at bebyggelsen gennemgående er af traditionel karakter, dels at den
bliver holdt sammen af beplantningen - af nytte- og prydhaverne foran og
bag bygningerne, af trærækker og af stynede hegn, hvide stakitter og sten
gærder.
I store træk kan Bondebyens bebyggelse opdeles i tre områder:
Den ældste bebyggelse, fortrinsvis fra første halvdel af 1800-tallet, er sam
let i den nordlige del af byen, der er afgrænset mod vest af Nørregade og
Asylgade og i syd af bebyggelsen omkring Høstvej og Peter Lunds Vej.
Her er tale om fritliggende, mindre huse, hvoraf de fleste var eller har
været indrettet som tofamiliehuse. Overvejende drejer det sig om énetages
bygninger. De er gerne opført i bindingsværk, siden dog i reglen helt eller
delvist grundmuret. Og de har højt rejste sadeltage, hvoraf de fleste er strå
tækte.
Det er ikke mindst her, at det kan konstateres, hvilken afgørende betyd
ning haver og hegn har som middel til at sammenbinde de temmelig tilfældigt
placerede huse.
I et andet område af Bondebyen - langs Nørregade, Asylgade, på de gamle
gårdes tofter og ved Høstvej og Peter Lunds Vej - er det mere påfaldende, at
der er tale om blandet bebyggelse. Her ser man de sidste bevarede gårde side
om side med lyststeder, tofamiliehuse, villaer, institutions- og fabriksbyggeri,
der er opført på de udflyttede gårdes tomter. Til gengæld drejer det sig her
om mere solidt byggeri, opført i grundmur og med tegl- eller skifertage. De
fleste af dette områdes ældste bygninger er da også ombygget i 1860’erne, og
fra den tid og frem til århundredskiftet er de nyeste bygninger opført.
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Denne bygge-aktivitet er formentlig affødt af den befolknings-udvikling,
som blev en følge af, at Lyngby i høj grad kom til at nyde godt af, at der i
1863/64 blev anlagt jernbane fra København via Hillerød til Helsingør - med
station bl.a. i Lyngby.
Det tredie, det sydligste område, for foden af kirkebakken, blev temmelig
ufølsomt afskåret fra den gamle landsby, da Nærumbanen, »Grisen«, åbnet
i år 1900, blev anlagt midt gennem Bondebyen.
Allerede fra sin oprindelse har denne bydel dog fremstået som en afgræn
set enklave uden for den egentlige landsby, hvilket kom til at øve indflydelse
på dens bebyggelse helt tilbage i 1700-tallet. Det var nemlig her, ved Mølleåen og Kongevejen, at de første landsteder, fabrikker og manufakturer blev
placeret. Efter anlægget af Kongevejen blev området præget af den køb
stads-bebyggelse, der fra slutningen af 1700-tallet og op igennem 1800-tallet
bredte sig langs den ny vej og dannede det ny, nuværende centrale Lyngby.

Asylgade 11 efter istandsættelse.
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Foto Annette Hartung.

BEBOERNE ORGANISEREDE SIG
Som det sig hør og bør i vore dage, har beboerne i Bondebyen fra første færd
været inddraget i planlægningen af den bevarende sanering og byfornyelse.
Faktisk var beboerne da også selv blandt de første, der gjorde opmærk
som på, at Bondebyen har bygnings-kulturelle kvaliteter, det er værd at
værne om. I samlet trop indledte de deres kampagne i sommeren 1973 - ved
at stifte beboer- og bevarings-foreningen Bondebylauget i Lyngby.
Kort udtrykt fik lauget til formål at virke for at sikre Bondebyens egenart,
at højne boligernes standard og at genoplive landsby-samfundets fællesskab
i nutidige former.
Bondebylauget havde dampen oppe fra den første dag: Der blev indledt et
efterhånden udstrakt samarbejde med kommunens forskellige afdelinger om

Bondebylauget blev
stiftet en sommerdag i
1973. Det skete ved et
velbesøgt møde i gård
haven til »Vilhelminelyst«, hvis ejer, ingeniør
Niels Friderichsen, blev
valgt til laugets older
mand og siden har været
en utrættelig forkæm
per for Bondebyens be
varing. Foto Nordisk
Pressefoto.
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at højne Bondebyens miljøværdier. Der blev udgivet et beboerblad. Der blev
skabt et forsamlingshus, i »Iacobs Minde« på Lundtoftevej, som blev stillet
til rådighed af ejeren, Dansk Pose-Industri.
Det lykkedes hurtigt at opnå udbredt støtte - i hvert fald moralsk støtte.
Som blot et enkelt udtryk herfor kan det nævnes, at Sammenslutningen for
Bygnings- og Landskabskultur i 1978 valgte at holde sit årsmøde og repræ
sentantskabsmøde i Bondebyen. Møderne fandt sted på »Lindegården«,
som ejeren, Lyngby-Taarbæk Kommune, netop havde ladet restaurere med
vellykket resultat. Og Bondeby-miljøet blev nær sagt naturligvis indgående
studeret - og berømmet - af møde-deltagerne, folk fra hele landet, der frivil
ligt arbejder aktivt for at værne om vore bevaringsværdige bymiljøer og
landskaber.
Sideløbende med den interesse, som stiftelsen af Bondebylauget var ud
tryk for, var interessen for bevarelsen af hele Bondeby-området også vok
sende blandt kommunalbestyrelsens medlemmer af alle partier. I de 60 pro
cent af Bondebyens huse, som kommunen på det tidspunkt ejede, blev der
løbende foretaget mindre istandsættelser, men dog alt i alt inden for en be
skeden beløbsramme.
For at få et samlet overblik over, hvilke midler der skulle skaffes, hvis
Bondebyens huse skulle underkastes en gennemgribende istandsættelse, an
modede borgmesteren og økonomiudvalget i 1975 stadsarkitektens forvalt
ning om at skitsere en istandsættelsesplan og angive de samlede omkostnin
ger ved en restaurering af de ejendomme, der var i kommunens besiddelse.
Efter en sagkyndig gennemgang af ejendommene beregnede stadsarkitek
ten, at der mindst skulle bruges 30 mill. kr. på kommunens huse i Bondebyen
for at restaurere og modernisere dem i rimeligt omfang. Det overvejedes der
efter, om det ville være muligt at få dette beløb afholdt over kommunens
normale budgetter over nogle år, men denne plan måtte opgives.
I begyndelsen af 1979 foreslog borgmester Ole Harkjær derfor, at det
skulle undersøges, om det ville være muligt at få gennemført Bondebyens
restaurering efter saneringslovens bestemmelser, og det vedtoges at rette hen
vendelse til Byfornyelsesselskabet Danmark herom.
Efter en række forhandlinger med byfornyelsesselskabet rettedes der hen
vendelse til Boligministeriet, der efter nogen betænkelighed accepterede, at
Bondeby-saneringen kunne ske inden for saneringslovens rammer, og arbej
det med udarbejdelse af lokalplan samt en bevarende sanerings- og byfor
nyelsesplan kunne starte.
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Den landsby-idylliske stemning er nænsomt bevaret - her i et gadebillede fra Lund
toftevej.
Foto Nordisk Pressefoto.

Far med lempe, bad beboerne
Hvordan tog beboerne i Bondebyen så imod den plan til bebyggelsens beva
ring, der blev udsendt i december 1980, og som - med bistand af professor,
arkitekt Vilhelm Wohlert’s Tegnestue - var udarbejdet af Byfornyelsessel
skabet Danmark i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune og Fred
ningsstyrelsen, samt beboerne selv, hvis interesser undervejs var varetaget
dels af lejerforeningen, dels af Bondebylauget.
Mildt udtrykt vakte planen uro blandt beboerne, som sådanne planer jo
gerne gør det blandt dem, der bliver direkte berørt.
Naturligt nok gjorde kritikken indtryk på kommunalbestyrelsen. Vel ved
tog den planen, men den vedtog desuden at nedsætte et udvalg - med repræ
sentanter for byfornyelsesselskabet og den kommunale forvaltning, samt for
Bondebylauget og lejerforeningen - »til at følge det videre arbejde, indtil
endeligt projekt og tilbud foreligger«.
Hvordan tog beboerne så imod resultatet, der kom ud af den bevarende
sanering, som de havde været med til at planlægge?
I det store og hele med tilfredshed, ja, med glæde.
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»Toftebæksgård« på Høstvej, en firlænget ejendom fra 1700-tallet, blev købt af
Lyndby-Taarbæk kommune i 1958 og nedrevet i 1962. Foto Teknisk Forvaltning.

FØR: SANERING - NU: BEVARENDE SANERING

I første halvdel af 1950’erne begyndte Lyngby-Taarbæk Kommune systema
tisk at erhverve ejendomme i Bondebyen, efterhånden som de blev udbudt til
salg. Bag opkøbene lå der en tanke om at lade den gamle landsby-idyl for
vandle til et moderne forstads-kvarter. Der var med andre ord tale om aktiv
byplan-politik, som man kalder det. Flere af bygningerne blev da også ned
revet, få år efter at kommunen havde overtaget dem.
Det var længe, før den miljø-bevidste bevarings-iver var begyndt at gro,
ja, blot at spire. Og det er sikkert karakteristisk for den fremherskende hold
ning dengang, ikke alene til Bondebyen, men også til f.eks. Nørrebro og
Vesterbro, hvad »Social-Demokraten« skrev den 30. september 1954 i for
bindelse med nedrivningen af »Strygejernet« - en bebyggelse ved det gamle
torv i Bondebyen: »Saneringen skrider frem, ubarmhjertig over for gamle
minder og menneskers triste tilværelse, men til fordel for nye slægters sun
dere levevis og større krav på lys og luft og ordentlige forhold«.
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På nye tanker

»Toftebæksgård« ved Høstvej var en anden større bebyggelse, som led sam
me skæbne. Den firlængede gård fra 1700-tallet blev nedrevet i 1962 - og
efterlod et sår i bybilledet. Det ønsker kommunen nu at få helet:
Som led i den bevarende sanering og byfornyelse i Bondebyen har kommu
nalbestyrelsen således besluttet, at der på gårdens grund skal opføres en
almennyttig boligbebyggelse, som skal udformes, så den i nutidig udgave vil
få samme by-arkitektoniske virkning, som »Toftebæksgård« havde.
Omvendt er bl.a. degneboligen, Lundtoftevej 21, og Fogedgården, Lundtoftevej 34, blandt de heldigvis ganske mange ejendomme, som undgik at
blive ofre for den udvikling, som engang var tiltænkt Bondebyen. Det er der
god grund til at glæde sig over i dag.
Takket være arkitekt Jens Chr. Varming’s indsats fremstår netop degne
boligen og Fogedgården nu - tør det konstateres uden overdrivelse - som
forbilledlige eksempler på, hvordan det oven i købet ved hjælp af forholds
vis få og små virkemidler kan lykkes at (gen)skabe såvel æstetiske som funk
tionelle værdier i skikkelige, men forfaldne gamle bygninger.
Det er ganske vist

Som det klart fremgår af deres navne, har degneboligen engang været beboet
af degnen og Fogedgården engang været drevet af fogden, dog ikke ride-,
men sognefogden. Det er ganske vist længe siden, ja, mange generationer
siden. Men folk er alligevel blevet ved med at kalde dem ved de oprindelige
betegnelser, selv om de forlængst har mistet deres gyldighed.
Lundtoftevej 21 var i 1796 indrettet som bolig for byens daværende degn,
Peter Møller, men fra 1804 har der ikke boet nogen degn i huset.
Lundtoftevej 34 var beboet af en sognefoged - Johan Christophersen hed
den sidste - indtil 1802. Han og hans forgængere i embedet fik ejendommen
stillet til rådighed som løn for deres sognefoged-virke. Gården blev nedlagt
som landbrug omkring 1886. Men det vidner da om lokal-patriotisk trofast
hed, at Bondebyen endnu den dag i dag bærer minde om, hvor degnen og
fogden i sin tid havde til huse. Pudsigt nok har degneboligen en overgang,
1819-42, været ejet og beboet af en sognefoged ved navn Søren Pedersen dog uden at det gav anledning til at ændre folks opfattelse af, hvor i byen
degnen og fogden retteligt havde hørt hjemme.
29
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Fogedgården efter istandsættelsen.
Mål 1:200. Jens Chr. Varmings Tegnestue.
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Degneboligen, Lundtoftevej 21.

Jens Chr. Varmings tegnestue.

Beskedne boligkrav

Der var bolig i seks fag mellem stald, lo og lade i det stråtækte, én-etages bin
dingsværkshus, der i 1796 var indrettet til degnen. Men i 1858 blev bygningen
forlænget fra de hidtidige 11 fag til de nuværende 12 fag - og samtidig om
dannet til tre udlejnings-boliger. Og det er i denne skikkelse, det er valgt at
istandsætte og modernisere den tidligere degnebolig.
Nabohuset på grunden - ligeledes i én etage, men med skifertag - blev
opført i 1873 og da indrettet med en lejlighed og en stald med vognport, men
i 1895 ombygget og opdelt i to ens lejligheder. Og det er i denne udformning
og indretning, bygningen nu er genskabt. Dog er skifertaget blevet udskiftet
med tegltag.
Fogedgården har udelukkende tjent som beboelses-ejendom, siden den
blev ombygget i begyndelsen af 1800-tallet. Lejlighederne var beregnet for
folk, der stillede overordentlig beskedne krav om komfort og plads.
Beboerne i for- og sidehusets ni lejligheder måtte dele tre toiletter, og de
otte husstande måtte dele to fælles brusebade. Det giver et indtryk af de
mangelfulde sanitære forhold, før bebyggelsen blev sat i stand.
Tilmed var lejlighederne så små, at de måtte sammenlægges to og to, altså
til kun halvt så mange som før, for at det kunne lykkes at bringe dem op på
et tidssvarende boligareal.
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Også i den fritliggende længe parallelt med sidehuset er boligarealet blevet
forøget. Her er det dog ikke sket ved sammenlægning af længens to lejlig
heder, men ved at udvide dem med toilet- og vaskerum, som tidligere fandtes
imellem dem.
Både degneboligen og især Fogedgården var før i en forfatning, der lod
meget tilbage at ønske. Såvel tag og facader som døre og vinduer trængte til
grundig istandsættelse. Hvortil kommer, at der måtte isoleres og installeres
nye køkkener og badeværelser, samt centralvarme for at få bragt ejendom
mene op til nutidig standard. Ja, i det indre er det faktisk en fuldstændig for
nyelse, der er foretaget.
Den er overordentlig vel udført. I virkeligheden fremtræder de to ejen
domme nu, som det må formodes, at man i sin tid ville have bygget dem, om
man dengang havde kendt og havde kunnet klare de krav, der stilles i dag.
Det er den flotteste kompliment, det er muligt at give for en restaurerings
indsats.
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Ny trappe i Fogedgården.

Jens Chr. Varmings Tegnestue.

Modstående side: Degneboligen, opstalt og plan efter istandsættelsen. Mål 1:200.
Jens Chr. Varmings Tegnestue.
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FANTASTISK FORSKEL PÅ FØR OG NU I ASYLGADE

Efter den bevarende sanering vil adskillige af Bondebyens huse komme til at
danne ramme om en helt anden form for tilværelse, end de gjorde før.
Som et langt fra enestående, men tværtimod typisk eksempel kan huset i
Asylgade 11 tjene til at belyse, hvor væsensforskellig fremtidens familieliv
bliver fra fortidens.
I huset, som menes bygget i slutningen af 1700-tallet og blev udvidet til
sine nuværende 62 kvadratmeter ca. 1850, var der oprindelig indrettet to
boliger, som dog senere blev slået sammen til én.

Samme familie i 70 år

Indtil huset skulle istandsættes og moderniseres, var det medlemmer af selv
samme familie, der boede i det gennem næsten 70 år. I 1913 lejede Christen
Jørgensen huset som bolig for sig og sin kone og deres efterhånden ni børn.
Og indtil for blot få årtier siden blev det beboet af en husstand på aldrig
under en halv snes personer, i lange perioder endda af tre generationer.
»Jeg kan nu ikke huske, at jeg nogen sinde har hørt nogen klage over de
forhold, vi levede under«, siger Christen Jørgensen’s dattersøn, Eigil Jør
gensen, som boede i Asylgade 11, fra han blev født i 1922, til han blev gift i
1950. »Men set med nutidens øjne var det sandelig barske vilkår: Min mor,
min søster og jeg havde et lillebitte kammer, som nu er omdannet til garde
robe for de kommende beboere. Vi havde selvfølgelig lokum i haven. Der var
heller ikke indlagt vand. I hvert fald indtil jeg flyttede hjemmefra, måtte vi
året rundt vaske os ved en vandpumpe udenfor«.
»Det kneb tit med at skaffe penge til mad, men heldigvis havde vi haven. I
den dyrkede vi frugt og grønt og holdt høns og kaniner, en ged og en gris
som tilskud til husholdningen«.
Ved den bevarende sanering har arkitekt Jørgen Hasse fra »Tæt-lav grup
pen« stort set respekteret de eksisterende rum-opdelinger. Men han har føjet
enkelte nye vinduer til i nordfacaden og tilmuret døren fra det tidligere spise
kammer. Omkring entré, fyrrum og garderobe tværs gennem midten af huset
er der køkken/alrum, adskilt wc og bad, samt bryggers i den ene halvdel og
opholdsstue og soveværelse i den anden. Med denne indretning er huset
bedst egnet for to personer. Nu skal det sælges for en kontantpris på 600.000
kr. med 20 procent i udbetaling.
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Tre generationer i Asylgade 11, fotograferet foran huset i begyndelsen af 1930’rne:
Christen Jørgensen, kaldet Knejseren, hans datter Christence Jørgensen og hendes
søn, Eigil Jørgensen.
Foto Byhistorisk Samling.

Bondeby-skraldemand
Den sidste af familien Jørgensen, der boede i Asylgade 11, hed Christen
Jørgensen ligesom sin far. 80 år gammel døde han i huset lige før jul 1982,
næsten 70 år efter at han var flyttet ind i det sammen med sine forældre og
søskende. Gennem det meste af sit liv som voksen var han skraldemand i
Bondebyen og kendte - og var kendt af - enhver af beboerne.
»Vel var pladsen trang for så stor en familie som vores«, fortalte han
engang, »men til mine forældres guldbryllup sad vi dog 36 voksne menne
sker og spiste i den ene stue«.
Christen Jørgensen, der var ugift, boede i sine sidste år alene i huset, og da
havde kommunen som ejer siden 1955 sat det i stand og installeret bad og wc.
»Nu er det et både bedre og pænere hus end i de første mange år. Den ros
skal kommunen have. Til gengæld må de finde sig i, at jeg helst vil blive og i
hvert fald nødigt vil på alderdomshjem«. Og det ønske fik han opfyldt.
3*
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Christen Jørgensen og hans kollega, Edv. Laursen på bukken af skraldevognen ved
hjørnet af Asylgade og Lundtoftevej, foran Støvlet-Kathrines Hus, fotograferet ca.
1960.
Foto lånt af Eigil Jørgensen.

Modstående side: Ældre foto af ejendommen Lundtoftevej 29, hjørnet af Asylgade.
Foto Byhistorisk Samling.

36

EN FLOT VANSKABNING

Lundtoftevej 29, ved hjørnet af Asylgade, har i de seneste 60 år fremstået
rent ud sagt som et misfoster af et hus. Før den tid var der tale om en stilfær
dig bindingsværkslænge, som i løbet af forrige århundrede var blevet udvidet
tre gange - fra 2/2 fag (bygget i slutningen af 1700- eller begyndelsen af 1800tallet) til 14-15 fag. Men i 1924 blev husets beskedne fremtræden forvansket
af murermester J. V. Møller, kaldet »Palads-Møller«. Han udførte en uføl
som om- og tilbygning, der fik huset til at fremtræde som en vanskabning.
Forståeligt nok foreslog arkitekt Jens Chr. Varming’s Tegnestue byfor
nyelsesselskabet, at huset blev revet ned og erstattet med et nyt, der ved sin
placering og udformning harmonerede bedre med den omgivende bebyg
gelse. Men dette forslag blev afvist. Selv om det gamle hus var stærkt angre
bet af husbukke og konstruktivt befandt sig i en elendig forfatning, så skulle
det bevares, istandsættes og moderniseres.
Det var en rigtig beslutning, at husets hidtidige hovedform principielt
skulle fastholdes. Det kan enhver se nu, da huset er bragt på fode og ærligt
udtrykker, at det drejer sig om en bygning, som lidt efter lidt har formeret
sig ved knopskydning efter skiftende byggeskik. Oven i købet er det blevet et
ganske flot hus, der udfylder en vigtig plads i bybilledet.

37

38

Lundtoftevej 29. Planer og langside efter istandsættelse. Mål 1:200. Jens Chr. Varmings Tegnestue.

Som led i den bevarende sanering viste det sig at være nødvendigt næsten
fuldstændig at forny husets »indmad«. Efter at de tidligere butikker er ind
draget til beboelse, er det lykkedes at skaffe hver af husets seks lejligheder et
passende boligareal plus moderne komfort.
Butikkerne var i en lang række år udlejet til en slagter og en barber, som
ved siden af sin salon drev en købmandsforretning, og ganske mange mænd i
Bondebyen, som hver morgen gik til barberen for at få sig en genstand, inden
de tog på arbejde.
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RESTAURERER SELV SIT FREDEDE HUS
Der er noget særligt ved det såkaldte »Støvlet-Kathrines Hus«, Lundtoftevej
31, på hjørnet af Asylgade. Frem for alt er det et fint formet og smukt place
ret hus. Uden sammenligning fremstår huset som det fornemste i denne del
af Bondebyen. Tilmed er det fredet - som det eneste af husene i den egent
lige, gamle landsby. Bondebyens to andre fredede bygninger, præstegården
og musikhuset, ligger henholdsvis nede ved kirken og nede ved Mølleåen.
Ydermere er »Støvlet-Kathrines Hus« en af Bondebyens forholdsvis få
privatejede ejendomme. Og ejeren, litograf Jørgen Engelbrecht, som købte
huset i 1978, er på egen hånd i færd med at restaurere det. Ja, det meste af
arbejdet udfører han faktisk selv i samråd med Det særlige Bygningssyn og
Nationalmuseet. Det må uvilkårligt imponere, for han manglede faglige for
udsætninger, da han tog fat, og det er et stort projekt, han har givet sig i kast
med. Men selv om der er et godt stykke til vejs ende, har han fortsat mod på
opgaven.
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Jørgen Engelbrecht gik rationelt til værks ved at begynde med at få huset
sat i stand på tag og fag. Der blev lagt nyt stråtag, tømmer i bindingsværket
blev fornyet, næsten alle tavlene blev muret op påny, nogle af vinduerne blev
erstattet med nye, døren blev restaureret, og tag, ydervægge og gulve blev
isoleret. Siden blev der installeret centralvarme, badeværelse og nyt køkken,
samtidig med at alle el- og VVS-installationer blev udskiftet.
Sideløbende har Nationalmuseet restaureret de gamle malerier (med
romantiske motiver fra Tyrol), der sidder i faste paneler på førstesalen.
Mens der før har været to lejligheder i huset, er det nu et énfamiliehus med
et boligareal på ca. 150 kvadratmeter. Men indtil videre bor familien - to
voksne og en søn - kun i den ene halvdel, hvori der nu er indrettet bl.a. et
stort køkken/alrum. I den anden halvdel er Jørgen Engelbrecht i gang med
at sætte opholdsstuen i stand.
Allerede af det statelige ydre kan det aflæses, at »Støvlet-Kathrines Hus«
oprindelig er opført som landsted. »Støvlet-Kathrine« har nu aldrig boet i
det, for det blev opført i 1808, tre år efter hendes død. Men ifølge overleve
ringen var hun af sin velynder, Christian VII, installeret i det hus, som før
stod på grunden, men som brændte og straks efter blev erstattet med det
nuværende.

Modstående side: Støvlet-Kathrines
Hus umiddelbart før restaureringen.
Foto Per Nagel.

Udsnit af lofts-dekoration i StøvletKathrines Hus. Foto Byhistorisk Sam
ling.
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HUSENE I BEDRE STAND NU, END DA DE VAR NYE

Ved den bevarende sanering er adskillige af Bondebyens bygninger blevet
bragt i bedre tilstand, end de har været nogen sinde. Selv ikke da de var nye,
har husene været i så god forfatning som nu. Lige fra de blev opført, har
mange af dem lidt under, at byggeriet skulle gøres så billigt som muligt. For
at holde byggeudgifterne nede er der i sin tid blevet sparet både ved valget af
materialer og på den håndværksmæssige udførelse.
Det er der afdækket talrige eksempler på under sanerings-arbejdet, som
tillige røbede mangfoldige tilfælde af, at vedligeholdelsen gennem tiderne
har været præget af sparsommelighed og uforstand. Blandt adskillige huse
gælder det tre i Nørregade, nr. 4, 8 og 10, der er istandsat og moderniseret
under ledelse af arkitekt Henrik Iversen fra »Tæt-lav gruppen«.
Udsatte ydermure
Nørregade 4 (opført efter en brand i 1819) fremstod allerede inden sanerin
gen som et velproportioneret, charmerende og upretentiøst, lille landhus.
Men bindingsværks-facaderne hvilede på kampestenssyld, der, opdagedes
det, visse steder kun lå 15 centimeter under terræn - med den følge at fugt
fra jorden trængte ind i huset.

Nørregade 4 umiddel
bart før den bevarende
sanering. Foto Byhisto
risk Samling.
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Nørregade 4, før istandsættelse.
Plan og facader i mål 1:200.
Ark. Henrik Iversen, Tæt-Lav
gruppen.

S

For at sikre syldstens-fundamenterne mod frosthævning blev der dels
foretaget en pladebatts-isolering skråt ud i jorden til dræn, dels lagt et langs
gående el-varmekabel med føler og termostat, samtidig med at gulvet blev
isoleret.
Desuden blev ydervæggene moderat isoleret for at undgå, at bindingsvær
kets tavl udsættes for nedbrydende klima-påvirkning. For at skåne de gamle
facader også mod nedbør fra stråtaget blev der ophængt zinkrende under en
række vingetagsten under tagskægget.
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Nørregade 4, efter istandsættelse. Plan og facader i mål 1:200. Arkitekt Henrik
Iversen, Tæt-Lav gruppen.
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Den halvdel af huset, der er grundmuret, har - som så mange andre af
Bondebyens murede huse - i tidens løb fået facaderne malet med »plastic«,
der kun lod sig fjerne ved højtryks-spuling. Og det kunne murværket ikke
tåle. I stedet for bagefter at kalke de murede facader, som det oprindelig var
tanken, måtte man derfor anvende »muresko«, der nok står pænt og mat,
men ikke skjolder naturligt som kalk.
Bindingsværks-facaderne, som før var sort opstolpet, blev samtidig over
målet, så bindingsværket kun lige akkurat anes, hvilket medvirker til at
bibringe huset en yndefuld fremtræden. Endelig er stråtaget repareret,
brandisoleret og forsynet med ny ryg og skorstenspiberne muret om med
sokkel og gesims til deres oprindelige skikkelse.
Inden saneringen rummede huset to lejligheder med fælles wc, men var
uden bad og centralvarme. Nu er de to boliger slået sammen til én med stue,
to kamre og stort spisekøkken, samt badeværelse - og med gaskedel i det
tidligere wc-rum. Som énfamiliehus skal det sælges for en kontantpris på
675.000 kr.

Postbud og kaperkusk
Før kommunen overtog Nørregade 4 i 1955, var huset i mange år ejet og be
boet af postbud Jens Christian Jensen og senere af hans datter, Christence
Jensen. Blandt Bondebyens mange arbejderfamilier, som tjente til livet ved
skiftende, tilfældige jobs, blev familien Jensen betragtet som fine folk, fordi
de førte en stilfærdig og velordnet tilværelse og levede af en fast månedsløn,
som vel ikke var stor, men dog sikrede økonomisk tryghed.
Den sidste lejer i huset, Georg Olsen, kaldet Russer-Georg, fordi hans far
havde handlet med russiske heste, var med til at genskabe lidt af den gamle
landsby-stemning. Ganske vist var han ikke »rigtig« bondebyer, for det var
kun den sidste halve snes år af sit liv, han boede i Bondebyen. Men som ka
perkusk i Dyrehaven havde han stald i Lyngby Stræde, og på vej til og fra
skoven lagde han gerne sin rute gennem Bondebyen. Og synet og lyden af
hans hestevogn klædte miljøet.
Russer-Georg døde i huset, kort før det skulle istandsættes. Men hans
virksomhed føres videre af sønnen, Peter Olsen, som også bor i Bondebyen,
dog ikke i Nørregade 4.
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Nørregade 8 umiddelbart før den bevarende sanering.

Foto Tæt-Lav gruppen.

Genbrugs-byggeri
Nørregade 8 (hvis tidligste ejer kan dateres til 1790, men som i sin nuværende
form menes bygget i slutningen af 1800-tallet) var inden istandsættelsen præ
get af, at der ved opførelsen i vid udstrækning er anvendt brugte materialer.
Også førstesalens indretning og diverse ændringer, som er foretaget senere,
vidnede om brug af forhåndenværende materialer. Tilmed har huset været
misrøgt et.
Da konstruktionerne blev åbnet, viste huset sig at være i en sølle forfat
ning. Eksempelvis var der udbredt råd i tagfod og terrændæk, som følgelig
måtte udskiftes. Som i Nørregade 4 var det desuden nødvendigt at sikre de
grundmurede fundamenter, der hviler på marksten, som ikke ligger i frostfri
dybde. Også her blev det gjort ved langs fundamenterne at lægge et elvarme
kabel med føler og termostat.
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Nørregade 8, efter istandsættelse.

Foto Tcet-Lav gruppen.

Ellers har opgaven bestået i at rense huset for »udestuer«, at forny og
brandisolere stråtaget, at erstatte et ovenlys med en kvist på havesiden og at
skaffe nutidig komfort i de to boliger, hvis beboere nu er vendt tilbage til
huset. Den ene lejlighed har fået baderum i det tidligere fælles toiletrum. For
den anden er der indrettet baderum i et eksisterende, fritliggende vaskehus,
der nu tillige tjener som fælles kedelrum. Samtidig er denne bygning forbun
det med hovedhuset ved hjælp af en let træ-mellembygning med forstue.
Lyngby-fotografen Alfred Theodor Collin (1849-1922) boede i Nørregade
8 i begyndelsen af dette århundrede. Han optog mange interessante by-prospekter, der ofte dannede forlæg for postkort og i dag betragtes som histo
risk dokumentarisk værdifulde. Han virkede tillige som »hoffotograf« på
det nærliggende Sorgenfri Slot, som prins, senere kong Christian (X) siden
1898 brugte som sin sommer residens.
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Et af de ældste huse i Bondebyen, Nørregade 10 før istandsættelse. Opmålingsteg
ninger, plan og facader m. nord resp. syd i mål 1:200. På nordfacaden er rådområ
der i bindingsværk sortmarkerede.
Tæt-Lav gruppen.
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Gammel byggeskik i fornyet udgave
Nørregade 10 er et af de ældste i Bondebyen. At dømme efter bindingsværks
konstruktionen - med bl.a. »glammede« bjælker og gennemgående side
bånd - er huset fra slutningen af 1700-tallet. I tidens løb er det meste af huset
dog omsat i grundmur. Tilbage er blot nogle få fag bindingsværk i gavlene
og i gadefacaden nærmest gavlene. På resten af gadefacaden var de mang
lende stolper, sidebånd og dokker malet på murværket.
Hvad gør man ved et bygnings-historisk interessant hus som dette, når det
viser sig, hvad det vitterligt gjorde, at alt bindingsværket var råddent, og at
konstruktionerne alle var underdimensioneret - et typisk tegn på, at der i sin
tid skulle bygge så billigt som muligt.
Det blev valgt at udskifte det kassable bindingsværk omkring det karak
teristiske hjørne mod Nørregade og Lyngby Stræde. Og det var så heldigt, at
tømrerfirmaet, som udførte arbejdet, lå inde med 140 år gammelt bindings
værk af pommersk fyr, nedtaget fra Bindesbøll’s søbadeanstalt i Tårbæk.
Det blev tildannet og opstillet efter husets skævheder, så man fortsat kan få
indtryk af den oprindelige byggeskik, omend i rekonstrueret udgave.
Ligeledes for at fastholde husets hidtidige karakter i bybilledet blev de
originale, store syldsten rundt om hjørnet bevaret, selv om det viste sig nød
vendigt at undermure så godt som alle ydervægge. Stenene blev indstøbt,
men måtte flækkes for at undgå kuldebroer.

Nørregade 10, ved hjør
net af Lyngby Stræde,
umiddelbart før den be
varende sanering. Foto
Byhistorisk Samling.
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Nørregade 10, efter
istandsættelsen. Plan
og facader m. nord
resp. syd i mål 1:200.
Arkitekt Henrik Iver
sen, Tæt-Lav gruppen.
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Praktisk taget alt murværk og alle bindingsværkets tavl måtte opmures
påny og derefter vandskures, før facaderne blev kalket. Samtidig fik gade
facaden et nyt og mere velordnet udtryk ved hjælp af tre ens to-rammede,
fire-rudede vinduer. Og endelig blev skorstenspiberne muret om. Nu som før
indeholder huset to små boliger.
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SMERTENSBARN I GODE HÆNDER
Birchs Gård - mellem Lundtoftevej og Toftegærdet - fremstår i dag som et
af Bondebyens mest vellykkede eksempler på, hvad der kan opnås ved en
bevarende sanering, der udføres med udtalt respekt såvel for det fortidige
særpræg som for den fremtidige brug.
Arkitekterne Heger og Clemmensen har her fremkaldt et malerisk miljø,
der på én gang vidner om bebyggelsens nedarvede egenart og imødekommer
moderne boligstandard. Vel kan det diskuteres, om de har genskabt, eller om
de snarere har gendigtet ejendommens historiske karakter, idet de har set sig
nødsaget til i mindst lige så høj grad at rekonstruere som at restaurere de
gamle én-etages bygninger med de højt rejste sadeltage. Men under alle om
stændigheder har de præsteret et pietetsfuldt resultat, som det er en glæde at
opleve - så meget mere som Birchs Gård gennem mange år har været et smer
tensbarn i Bondebyen.

Husene i Birchs Gård indrammer et veldefineret gårdrum. Foto Berlingske Tidende.
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Før den bevarende sanering fremstod husene i Birchs Gård nær sagt som faldefær
dige ruiner.
Foto Henrik Lund-Larsen.

På den ene side stod det tidligt klart for enhver blot nogenlunde kyndig, at
bebyggelsen besad arkitektur- og miljø-kvaliteter, der burde bevares for
eftertiden. Både hvad de arkitektoniske og de miljømæssige værdier angår,
fik Birchs Gård da også højeste karakter i den registrering af Bondebyens
bygninger, der blev udført som led i planlægningen af den bevarende sane
ring og byfornyelse.
På den anden side var det længe lige så tydeligt for alle, at ejendommen
var i stærkt fremadskridende forfald. I registreringen blev det da også frem
ført uden forbehold, at bygningerne var svært nødlidende. Det blev bl.a.
konstateret, at såvel de stråtækte tage som ydervæggene trængte hårdt til at
blive sat i stand, at der var fugt i meget af mur- og bindingsværket, og at der
var svamp i gulve - for nu blot at nævne nogle af de værste skavanker, som
let kunne være blevet skæbnesvangre.
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Birchs Gård består affem små huse, som sammen danner et oplevelsesrigt gård- og
stræde-miljø. Plan efter istandsættelsen.
Heger og Clemmensens Tegnestue.

Som venteligt var de sanitære forhold ligeledes under al kritik: Beboerne i
otte lejligheder måtte dele tre toiletter og ét brusebad. Der var ikke varmt
vand. Fra et af kokkenerne var der udvendigt afløb. Boligerne var ikke isole
ret, havde kun ét lag glas i de fleste vinduer og blev varmet op ved hjælp af
brænde-, kakkel- eller petroleumsovne.
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Som følge af mange års mangel på blot den mest nødtørftige vedligehol
delse var Birchs Gård i en så ringe forfatning, at der er overgang var over
hængende risiko for, at den ville blive kendt uegnet til beboelse. Nogle af
lejlighederne blev faktisk kondemneret.
For at redde bebyggelsen og for at sikre, at den på forsvarlig vis blev sat i
sømmelig stand, hvad den faktisk fortjente, besluttede Lyngby-Taarbæk
Kommunalbestyrelse i 1980 at købe ejendommen for 811.000 kr. og at lade
den indgå i den forestående, nu afsluttede første etape af den bevarende sa
nering.

I slægtseje i 150 år
Birchs Gård er egentlig ikke en »rigtig« gård. Der har aldrig hørt jord til den,
endsige været drevet landbrug fra den. Men det er en samling små huse, som
grupperer sig omkring en gårdsplads.
Siden de blev bygget i forrige århundrede, har forhusene såvel mod Lundtoftevej som mod Toftegærdet været indrettet til beboelse, mens der i side
husene har været værksteder, opbevaringsrum m.m. og i perioder enkelte
boliger.
Alle bygningerne er opført efter brand, nogle af dem efter en brand i 1808,
andre efter en brand i 1841. Hver for sig står de på samme sted som husene,
der brændte. Og det er vel med til at forklare, at de danner en helhed, som
virker så harmonisk, at man kan forledes til at antage, at der er tale om en
samlet bebyggelse.
Birchs Gård har navn efter den slægt, som - indtil kommunens køb havde ejet bygningerne, så længe nogen har oplevet det. Men i virkeligheden
var de eksisterende huse oprindelig fordelt på tre ejendomme, der lidt efter
lidt blev lagt sammen til én. Det gik sådan til:
Vognmand Hans Jensen Birch blev i 1830 ejer af Lundtoftevej 38, som
han og hans efterkommere altså kom til at eje i 150 år. I 1866 overtog han
desuden Toftegærdet 17-19 umiddelbart bagved. Og familien fortsatte med
at opkøbe i 1889, da vognmand Rasmus Alfred Birch erhvervede den tredie
ejendom, Lundtoftevej 36. Og siden gik den samlede bebyggelse i arv fra
slægtled til slægtled frem til 1980.
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Birchs Gård, Oversigt over bebyggelsens udvikling. Skråprojektioner, hvor den
prikkede signatur angiver skader efter brand i 1808 og 1841. Af tegningen fremgår,
at gården bliver mere og mere sammensat af tilbygninger og udbygninger.
Kunstakademiets Arkitektskole, Institut I.
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Malerisk miljø
Det er lykkedes at bevare hele komplekset bortset fra et sidehus, som var
bygget sammen med forhuset, Toftegærdet 17, der altså oprindelig var vin
kelformet. Sidelængen var uden arkitektonisk betydning og uden miljømæs
sig værdi for helheden. Tilmed var den i en elendig forfatning. Og derfor
blev den revet ned.
De andre bygninger er derimod gennemgribende istandsat og deres boliger
moderniseret til en standard, som opfylder nutidens krav om komfort, sam
tidig med at de overbevisende vidner om fortidens byggeskik. Ja, ved deres
gode proportionering, detaljering og materialevalg er husene ikke alene
smukke at se på og at opholde sig i. I deres nænsomt fornyede skikkelse
fremstår de tillige som karakteristiske eksempler på den håndværksmæssige
tradition, der rådede, da de blev opført. Med andre ord er de udmærkede
repræsentanter for en epoke i vor nedarvede bygningskultur.
Som supplement til de ganske velindrettede, men i areal temmelig be
skedne boliger er der rejst et par nye, fritliggende sidebygninger, der skal
tjene som udhuse for beboerne. De har fået bræddeklædte facader, så de
klart adskiller sig fra de gamle huses vandskurede mur- og bindingsværk.
Men de er formet, så deres volumener tilpasser sig den i forvejen eksisterende
bebyggelse. Og de er placeret, så de bidrager til at skabe et oplevelsesrigt, vel
defineret gårdrum.
Som det var at forudse, har det været en bekostelig affære at få foretaget
en så fuldstændig fornyelse som den, der er udført i Birchs Gård, hvor hvert
hus har fået nyt stråtag og i vidt omfang har fået udskiftet ydervægge, vin
duer, yderdøre og gulve, og hvor der er installeret nyt køkken, bad og toilet,
samt centralvarme, ja, hvor selv fundamenterne er nye.
I alt kom det til at koste over fire millioner kr., dvs. nær ved 12.000 kr. pr.
kvadratmeter. For de penge kunne der uden videre være bygget nye huse af
tilsvarende størrelse. Men ud fra vor tids forudsætninger ville det være umu
ligt at skabe et så malerisk miljø som det, der kendetegner Birchs Gård i dag.

Efter den bevarende sanering er husene i Birchs Gård i en bedre stand, end de nogen
sinde har været.
Foto Heger og Clemmensens Tegnestue.
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Lundtoftevej 36, før restaurering. Plan, facader og tværsnit i mål 1:200,
Kunstakademiets Arkitektskole, Institut I,
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Lundtoftevej 36, idag. Plan, facader og tværsnit i mål 1:200.
Heger og Clemmensens Tegnestue.
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Som de øvrige istandsatte huse i Bondebyen er boligerne i Birchs Gård indrettet efter
vor tids krav til komfort.
Foto Heger og Clemmensens Tegnestue.
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FRA VIKINGETID TIL VOR TID
At dømme efter endelsen »by« er Lyngby antagelig anlagt allerede i vikinge
tiden. Den romanske stenkirke på toppen af kirkebakken omtales da også så
tidligt som i Valdemars Jordebog fra 1231 og må altså være af endnu ældre
dato.
Landsbyen, som vi i dag kalder Bondebyen, voksede op umiddelbart nord
for kirken og blev afgrænset af Mølleåen. Fra gammel tid var det kongen,
der ejede byen, deraf navnet Kongens Lyngby.
Hvordan er det egentlig lykkedes at bevare det oprindelige Lyngby bedre
end alle andre gamle landsbyer omkring København?
Sikkert fremfor alt fordi Bondebyen blev befriet for transittrafik allerede i
1700-tallet. Indtil da indgik byens hovedgade i landevejen mellem Køben
havn og Nordsjælland. Men så blev Kongevejen anlagt - som en omfartsvej,
der førte forbi det daværende Lyngby.
Derved blev ikke alene trafikken, men også den videre by-udvikling i
hovedsagen ledt uden om Bondebyen - til markerne langs Kongevejen, der
snart blev hovedgade for det ny, nuværende Lyngby, som den er det den dag
i dag.

Landsby og ferieby

Bondebyens bebyggelse giver et ganske godt billede af den kulturhistoriske
udvikling, der i tidens løb har fundet sted i Lyngby. Gårde og huse efterlader
et klart indtryk af, at der oprindelig har været tale om en landsby, som efter
hånden i stigende grad blev en boligby for industriarbejdere og en ferieby for
velstående københavnere - en udvikling, der blev affødt henholdsvis af indu
strialiseringen langs Mølleåen og af Københavns nærhed.
I 1688 var Lyngby den næststørste landsby i Københavns amt. Kun hol
lænderbyen Store Magleby på Amager var større. Lyngby havde da i alt 21
gårde, tre huse med en smule jord til og 21 jordløse huse. De jordløse husmænd arbejdede for største partens vedkommende som daglejere hos de
gårdmænd, som havde god afsætning for deres produkter inde i København.
Enkelte af husene uden jordtilliggende blev dog beboet af håndværkere.
I 1700-tallet begyndte Bondebyen at blive præget af, at det blandt velha
vende københavnske familier var ved at blive mondænt at ligge på landet om
sommeren.
5
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Albertinelyst rejser sig over de lave huse.

Akvarel af Mette Maegaard Nielsen.

Ikke så få af dem, der valgte sig Lyngby som feriemål, købte sig en ejen
dom eller byggede sig et landsted. Nogle af disse københavner-sommerboli
ger fra den tid findes den dag i dag i Bondebyen. De giver sig klart til kende
ved navne, som f.eks. Albertinelyst og Vilhelminelyst.
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Landliggerne tillagde haven større betydning end huset. Det ses af, at byg
ningerne som regel var uhyre enkle, mens haverne tit var kunstfærdigt udfor
met og udstyret med lysthuse, fiskedamme osv.
Flere af de pengearistokrater, som slog sig ned i Bondebyen for somme
ren, inviterede førende kultur-personligheder med sig på landet, hvilket satte
sig varige spor i den danske kulturhistorie.

En tysk koloni

I sidste halvdel af 1700-tallet blev Lyngby tillige det fælles sommersamlingssted for en gruppe fremtrædende indvandrede tyskere. Det begyndte med, at
den tysk-fødte danske udenrigsminister J. H. E. Bernstorff i 1750 motiverede
Frederik V til at kalde den tyske digter Friedrich Gottlieb Klopstock til Dan
mark. Klopstock tilbragte sine somre dels på Bernstorff Slot, dels i Lyngby,
og han hidkaldte flere tyske slægtninge og venner, af hvilke flere ligeledes
slog sig ned i Lyngby.
Og - som forfatteren Knud Lyhne Rahbek skriver i sine erindringer - »det
var egentlig paa Preislers deilige Gaard i Lyngby, at Sammelpladsen var« for
denne kreds af Bernstorff’s tyske protegeer.
Den gård i Lyngby, han taler om, kendes i dag under navnet Gramlille,
som bruges til musikbibliotek. Preisler, der ejede det lille landsted ved Kon
gevejen, nu Hovedgaden, var den tyske kobberstikker Johann Martin Preis
ler.

Musikalsk miljø
Senere var det en kreds af danske musikere og musik-elskere, der slog sig ned
i Bondebyen, anført af koncertmester Claus Nielsen Schall. Endnu står hans
lille, nu fredede musikhus, som han i 1809 lod bygge nede ved Mølleåen. Mu
sikhuset er et velformet, lille stråtækt hus, der består af et enkelt værelse
over en stensat kælder.
Også grosserer Johann Friedrich Tutein og vinhandler Christian Waagepetersen medvirkede til at skabe et musik-miljø i Bondebyen. Hver for sig
gjorde de deres lyststed, henholdsvis Asylgade 7 og Ved Smedebakken 4,
Albertinelyst, til et selskabeligt sommer-samlingssted for musikere, ligesom
deres hjem i København var det om vinteren.
5*
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På Statens Museum for Kunst hænger dette billede affamilien Waagepetersen, malt
1836 af Wilh. Marstrand.
Foto Byhistorisk Samling.

Industriens vugge
Bondebyen har i virkeligheden aldrig udelukkende været en bondeby - i be
tydningen en landsby, hvis beboere alene ernærede sig ved landbrug. Helt
siden middelalderen har der faktisk altid tillige været drevet industri i Lyng
by - takket være den nære beliggenhed ved Mølleåen.
Ja, egentlig kan man tale om, at dansk industris vugge stod ved Mølleåen,
og at der tidligt blev skabt et industrielt miljø, som har eksisteret så at sige
helt op til vore dage - altså også længe efter at vandkraften var erstattet som
energikilde først af damp- og senere af el-kraft.
Ikke så få mennesker, der i tidens løb enten ejede eller var ansat på disse
virksomheder, boede netop i Bondebyen.
Lyngby Mølle var en af de første langs Mølleåen, og så tidligt som i 1640
fik Lyngby desuden en egentlig industrimølle. Den ene af dem - Nordre
Mølle - blev i 1970’erne restaureret af Nationalmuseet og dermed ført tilbage
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Lyngby nordre Mølle, som Lyngby-Taarbcek kommune har restaureret i samarbejde
med Nationalmuseet.
Foto Erling Irving.

til sin oprindelige skikkelse som et malerisk, historisk interessant indslag i
bybilledet.
I nærheden af møllerne, i den sydlige del af Bondebyen, blev der i sidste
halvdel af 1700-tallet oprettet fabrikker og manufakturer, og siden var
Lyngby i et par hundrede år en tekstilindustriby. Den sidste betydelige virk
somhed - Dansk Gardin- og Tekstil-Fabrik, der med sine op til 700 med
arbejdere i tre store fabriksbygninger var en af Lyngbys største arbejdsplad
ser - ophørte i 1959, og siden er lokalerne opdelt i en række erhvervs-lejemål.
I selve Bondebyen er der - en kort tid endnu - kun én industriel virksom
hed tilbage, Dansk Poseindustri, som har til huse, hvor den gamle skole lå:
på området mellem Høstvej, Peter Lunds Vej og Lundtoftevej. Men fabrik
ken flytter snart, og bygningerne vil derefter blive nedrevet og afløst af bolig
bebyggelse.
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Overbefolkede boliger
I endnu højere grad end gårdene var det fabrikkerne og landstederne, der
skabte beskæftigelse i byen. I 1787 var der omkring 60 selvstændige nærings
drivende inden for handel, håndværk og serviceerhverv. På dette tidspunkt
havde Lyngby 769 indbyggere, et tal, der i 1801 var steget til 828 og i 1845 til
1474, hvorefter tilvæksten blev mere jævn - indtil en ny og nu eksplosiv stig
ning i indbyggertallet satte ind i 1890’erne. I dette tiår voksede befolknings
mængden fra 2556 til 3701.
Tilstrømningen skabte et behov for by-boliger, som ikke uden videre lod
sig imødekomme. Nok blev der bygget en del nye huse, men det var langt fra
tilstrækkeligt til at dække efterspørgslen. Det var nødvendigt desuden at op
dele hovedparten af de eksisterende bygninger i flere boliger. Og følgen blev
en - også efter datidens forhold - ganske urimelig sammenstuvning af men
nesker.
Presset på Bondebyen er faktisk først lettet i løbet af vort århundrede.
For at afbøde den boligmangel, som fulgte med befolkningstilvæksten i
1800-tallet, var det almindeligt, at mindre længehuse blev udvidet, og/eller
at deres udhusfag blev inddraget til beboelse. Eksempler kan ses i Asylgade
II og Lundtoftevej 25 og 42. Andre steder blev endog stalde (f.eks. i Nørre
gade 10 og Lundtoftevej 21 og 38) eller værksteder (f.eks. Asylgade 10 og
Lyngby Stræde 7), ja, selv ladelænger (f.eks. Asylgade 13 og Toftegærdet
17) omdannet til beboelse. Og tit blev der tillige indrettet gavl-værelser på
loftet som supplement til de trange boliger.

Sådan boede folk

Oprindelig var bygningerne vel rejst over nogenlunde samme plan-type, som
blev brugt i lidt varierede udgaver. Men efterhånden som husene blev opdelt
og udvidet, udviskedes det gamle plan-skema. Dog kan det endnu fastslås, at
den enkelte bolig gerne har bestået af en stue, et kammer og et køkken, samt
en forstue, der er fælles, hvor et hus har to boliger. Tofamiliehusene havde
også fælles skorsten, hvortil der var sluttet to ildsteder, ét i hvert køkken.
Efterhånden som køkkenets åbne ildsted afløstes af jernkomfur med af66
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Lundtoftevej 36. Rekonstruktion 1841, gadeside, haveside, plan og sydgavl i mål
1:200.
Kunstakademiets Arkitektskole, Institut I.

træksrør til skorstenen, blev det ikke længere strengt nødvendigt at placere
køkkenet i umiddelbar tilknytning til den fælles skorsten. Og dermed åbne
des der mulighed for at udvikle en mere fleksibel plan-udformning.
Et af resultaterne blev tofamiliehuse med fælles forstue, der går igennem
fra gade til gård, og som rummer trappe op til loftet. Denne udvikling af to
familiehusets plan er i Bondebyen repræsenteret bl.a. i huse fra 1860’erne,
som f.eks. Peter Lunds Vej 6 og 10, Lundtoftevej 22 og Stades Krog 4.
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Lundtoftevej 38A og B efter istandsættelsen. Akvarel Heger og Clemmensens
Tegnestue.

BYGGESKIK:
Fra bindingsværk til grundmur
Den landligt idylliske stemning i Bondebyen skyldes frem for alt bindings
værks-husene. Frem til omkring midten af 1800-tallet blev næsten alle Bon
debyens bygninger opført i bindingsværk. Kun de større lyststeder og enkelte
huse danner undtagelser fra denne regel.
I tidens løb er de fleste af bindingsværks-bygningerne dog helt eller delvis
blevet omsat i grundmur. Det er gerne sket i forbindelse med ombygninger
eller ved genopbygning efter brand eller som følge af simpelt forfald.
Indtil omkring år 1800 blev tavlene i bindingsværket - sammen med tøm
meret - kalket over i gult eller hvidt, enkelte steder dog vist nok i rødt.
Når ikke blot tavl, men også tømmer blev overkalket og ikke tjæret sort,
som man vanligvis gør det i dag, kan det meget vel skyldes, at bygherren nok
nødig ønskede ligefrem at udbasunere, at han havde opført et bindings
værkshus, for på den tid virkede et hus i bindingsværk billigt sammenlignet
med et grundmuret hus. Og hvem vil villigt vedgå, at han ikke har råd til det
bedste?
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Bondebyens ældste, endnu bevarede grundmurede bygninger er opført af
velstående københavnere, som blot boede i Lyngby om sommeren. Det
drejer sig om lyststederne Løkken fra 1794 og Albertinelyst fra 1795.
Men det var først i begyndelsen af 1800-tallet, at den ny byggeskik for
alvor slog igennem og lidt efter lidt afløste bindingsværk-byggeriet.
De første af Bondebyens grundmurede huse er i det ydre præget af klas
sicismens arkitektur-idealer: Deres facader er strengt symmetriske, bygget op
omkring en akse, der ofte blev fremhævet ved hjælp af en gavlkvist over de
tre midterfag.
Frem til omkring 1860’erne blev de murede facader i reglen pudset eller
kalket. Siden lod man dem stå i blank mur. Til gengæld blev det mode, at
murere skulle vise deres duelighed ved at udføre kunstfærdige dekorationer i
selve murværket.
De pudsede facader og den klassicistiske byggeskik i det hele taget fik en
kort renæssance i 1920’rne, som det ses i Ved Smedebakken 16 og i Vartou,
Lyngby Kirkestræde 8.

På flere af Bondebyens bygninger var det nødvendigt at forny tagværket, der bærer
stråtaget, her Lundtoftevej 38.
Foto Heger og Clemmensens Tegnestue.
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Stråtaget er fornyet på talrige Bondeby-huse, her Fogedgården, Lundtoftevej 34.
Foto Varmings Tegnestue.

Fra strå via skifer til tegl

Langt de fleste af Bondebyens bygninger har højt rejste sadeltage. Og på
størstedelen af de huse, der er opført frem til omkring 1860, er tagene strå
tækte. I tagdryppet er mange af stråtagene afsluttet med to rækker teglsten.
Fra omkring midten af 1800-tallet og resten af århundredet ud blev skifer
det mest udbredte tagdæknings-materiale. Faktisk var det først omkring år
hundredskiftet, at man for alvor begyndte at tække tagene med teglsten.
På loftet under de stråtækte tage har de fleste klaret sig med den mængde
dagslys, der faldt ind gennem vinduerne i gavlene. Enkelte har dog sat kviste
i stråtaget.
Skorstenene på hustagene har deres naturlige plads i tagrygningen. Lige
ledes traditionen tro er skorstenen over de gamle huse forsynet dels med en
sokkel, dels med en krave. Denne udformning var funktionsbestemt af det
åbne ildsted i køkkenet. Selv om denne skorstens-form ikke længere tjener
sit oprindelige formål, har den ikke mistet sin æstetiske betydning: Den har
monerer med huset, ja, bidrager til at give huset karakter.
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Døre og vinduer efter traditionen
Bondeby-vinduerne er traditionelt af to hoved-typer: det to-rammede vindue
og det såkaldte dannebrogs-vindue - det klassicistiske korspost-vindue, som
det hedder, hvis det skal være helt nøjagtigt.
Det er karakteristisk, at en del af de gamle huse har stor-rudede vinduer
mod gaden og små-rudede mod gården - en følge af, at de stor-rudede var
dyrere end de små-rudede.
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Under den bevarende
sanering af Toftegær
det 19 blev den oprinde
lige hoveddør fundet på
loftet. Efter omhygge
lig restaurering er den
nu atter anbragt på sin
gamle plads.
Foto Jarl Heger.
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Lundtoftevej 36. Opmåling af indvendig fyldingsdør i mål 1:20. Hængsel og dør
greb i mål 1:5.
Kunstakademiets Arkitektskole, Institut I.

Ligesom vinduerne findes dørene i to hoved-typer. Den ene, revledøren,
var den oprindelige i Bondebyens jævneste småhuse, men også her er den
mange steder afløst af den anden dør-type, fyldingsdøren, som før i tiden
fortrinsvis fandtes i de større huse.
I sin enkleste udformning består revledøren af tre-fire brædder, der er
samlet over to revler og hænger som en udadgående dør på lange hængsler.

72

Lundtoftevej 36. Opmåling af klassicistisk gadedør, mål 1:20.
Kunstakademiets Arkitektskole, Institut I.

Fyldingsdøren går derimod oftest indad og består i reglen af to fløje, som
gerne er anbragt under et lavt, sprosse-delt vindue. En af de ældste fyldings
døre - i Lundtoftevej 31 - er en to-fløjet Louis XVI-dør, hvis fløje er rigt
dekoreret med guirlander for oven, rosetter i midten og kanneleringer for
neden. Siden, dvs. i 1800-tallet, blev dekorationerne i dørene mere enkle,
præget af klassicismen.
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Væggene lidt skæve staae. ... Birchs Gård 1984.

Foto Nordisk Pressefoto.

EFTERSKRIFT
Af Sys Hartmann, kontorchef i fredningsstyrelsen
Når man står over for et næsten helt nedslidt boligområde, er alle enige om,
at sanering er nødvendig, men ikke altid om - hvordan.
Nedrivning eller istandsættelse er de to synspunkter, der står over for hin
anden.
Den diskussion har været ført nu siden trediverne, og mange mener, at den
er ved at være slut, men er den nu det?
For ganske mange er de rene økonomiske betragtninger endnu de altover
vejende, og hensynet til de i den sammenhæng »svagere« interesser: kunst og
kultur må vige.
For fredningsstyrelsen er der imidlertid ingen tvivl om, at medmindre alle
er ganske sikre på, at det, man får i stedet for det bestående, er bedre, skal
man istandsætte og ikke nedrive bygninger, også selv om de økonomiske be
regninger i øjeblikket kunne tale for det modsatte synspunkt.

Grundene er mange og overbevisende

Det mest fyldestgørende og utvetydige svar på spørgsmålet, om man har råd
til at restaurere og dermed bevare bygninger, der måske er i meget dårlig
stand, får man fra lande, der ikke har ret meget overleveret fra deres fortid.
Måske på grund af ødelæggelser i krigssituationer, måske på grund af dyb
fattigdom, eller måske på grund af rigdom, for paradoksalt nok er vel den
altovervejende bygningsfornyelse i vor tid sket i overflodssamfund og på
grund af mode.
Svaret på det stillede spørgsmål er kort og entydigt: vi skal restaurere
gamle bygninger, fordi vi ikke har råd til at lade være. For vi har ikke ret
mange tilbage, der kan berette om fortiden.
Endnu i begyndelsen af vort århundrede var København omgivet af en
række landsbyer. En af dem var Kongens Lyngby, som i lighed med næsten
alle andre blev urbaniseret og industrialiseret fra slutningen af forrige århun
drede. Kun på Amager findes i dag landbrugsområder med bebyggelser, der i
det små kan retfærdiggøre opretholdelse af landsbynavnet. Ellers ligger der
få enkeltbygninger spredt omkring og minder om, hvad der var.
Et stykke af Lyngby blev imidlertid afskåret lidt fra den udvikling, som in
dustrialiseringen førte med sig.

Den lave bebyggelse, småhusene med deres for- og baghaver, de sidste be
varede gårde, og de lyststeder, som var så karakteristisk en del af området
nord for residensstaden, blev nærmest overset i de hektiske udviklingsperio
der i vort århundrede, hvor behovet for en større grundudnyttelse gjorde kål
på lave huse og deres grønne omgivelser.
Det kan man i dag betragte som et held for bondebyen, for kommunen og
for landet. At bevare bondebyen er ikke kun sket ud fra et ønske om at be
vare en idyllisk relikt fra en længst forsvunden tid. Men også ud fra en er
kendelse af, at netop det nære, de beskedne dimensioner, de afvekslende
billeder, som opstår ved slyngede vejforløb og ved forskellige bygninger, der
dog er bundet sammen af en fælles byggeskik, for de fleste er af værdi i den
moderne hverdag.
En sanering, der ofte griber dybt ind i det enkelte hus, kan ikke ske, uden
at beboerne bliver berørt. Nogle vender tilbage efter saneringen, andre må
flytte andetsteds hen. Ingen fornyelse kan ske uden omkostninger. Men til
bage står, at de istandsatte boliger også i fremtiden vil kunne udgøre gode
rammer for mennesker i en travl og på mange måder vanskelig tid.

