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Hellig Trefoldigheds Alter
En gang i året 1423 sad en hovedrig mand og foretog en
opgørelse over sit jordegods. Der var meget. Han var høvedsmand
på Kalundborg Slot og havde blandt andre len det lollandske
Ravnsborg og Tranekær på Langeland. Han talte blandt sine
besiddelser hovedgårdene Jomfruens Egede, Skafterup og Gunderslevlille, og dertil kom en mængde strøgods, fæstegårde, som
han ejede rundt om på Sjælland.
Den mægtige mand var Anders Jacobsen Lunge, af gammel
sjællandsk adel, en af rigets hovmestre under Dronning Margrethe
og Erik af Pommern. Han havde nu passeret de tre snese år, en
anselig alder for den tid, og det var kun rimeligt, at han begyndte at
forberede sin afsked med denne verden og tænke på den til
stundende. Han fulgte tidens skik og skænkede kirken gaver i form
af jordegods. Han havde jo nok at tage af, så i 1424 oprettede han
Hellig Trefoldigheds Alter i Vor Frue Kirke i København, og til
dette alter henlagde han to fæstegårde, han ejede i Vangede. Fem år
efter døde han.
For den os ukendte og navnløse fæstebonde har forandringen
næppe spillet nogen rolle. Om han skulle aflevere sin landgilde til

hovmesterens eller, kirkens foged, kunne vel komme ud på det
samme. Men nu lå hans fæstegård altså til Hellig Trefoldigheds
Alter. Hvilken forestilling denne fæstebonde i 1424 har forbundet
med »Hellig Trefoldighed« er en anden sag. Han har måske i sin
hjertets enfold anet, at det var noget ophøjet, hvad det så end var.
Han har næppe forestillet sig andre ophøjede væsener end Vor
herre. Det var jo ham, der sørgede for regn, helst i tide, og som lod
kornet gro. I sin hånd havde bonden aldrig holdt hverken bog eller
pen. Han har kunnet kradse nogle få streger, som dannede den
figur, der var hans bomærke. Det var lærdom nok.
Gennem de følgende hundrede år har i Vangede bonde fulgt på
bonde, og alt blev ved det gamle, indtil reformationens bølger
omkring 1530 for alvor brød ind over Danmark.
Landgilden af jorden i Vangede er dog fortsat indgået til kirken,
indtil Christian III i 1537 inddrog alt kirkegods under kronen.
Kirkens bønder blev dermed Kongens bønder. Men ved gavebrev
af 10. juni 1539 skænkede kongen de to gårde i Vangede til
Københavns Universitet til løn for 2 professorer. I daglig tale
kaldtes disse gårde herefter ganske naturligt »Universitetsgårdene«
eller måske hyppigere »Professorgårdene«. Imidlertid bortmage
skiftede professorerne i 1622 den ene af dem til kronen, medens den
anden, der fremdeles lå til universitetet, blev den senere Holme
gård.

Kun i to tilfælde er fæsternes navne kendt. I 1436 hedder han
Knud, og derefter nævnes ingen, før det i det kongelige gavebrev af
1539 omtales, at fæsteren var Peder Jyde.

Universitetsgården
Den gamle alfarvej fra Søborghus til Lyngby gik gennem
Vangede fra syd til nord. I sit forløb inden for byens område
udvidede vejen sig til en bred bygade eller »fægade« med et gadekær
i den vestlige side. Midt i byen, på bygadens østside, lå Universitets
gården. Den havde som alle de andre gårde i landsbyen stråtækte
bindingsværkshuse med lerklinede vægge, den nødtørftige ramme
om en slidsom og fattig tilværelse for bonden og hans familie.
Dog, smalhans var ikke bondens værste fjende; krig eller pest
kunne betyde døden. Sådan gik det i 1654, da et pestsmittet skib fra
udlandet løb ind til København. Hurtigt greb sygdommen om sig
og bredte sig til landsbyerne i omegnen.
Også Vangede fik den at mærke, og værst gik det ud over
fæsterfamilien på Universitetsgården. Fra midten af juni til slutnin
gen af september døde i dette hjem 4 sønner og 3 døtre, og den 24.
oktober begravedes fæsteren selv, Anders Larsen »Skomager«.
Kun fire år senere kom Svenskekrigen med belejringen af
København. Atter gik det hårdt ud over befolkningen i hoved
stadens omegn. Bøndernes kvæg blev røvet og slagtet og sendt til
krigsfolkenes kødgryder, gårdene plyndredes for husgeråd og

sengetøj, og da svenskerne skulle bruge materialer til den store lejr
ved Brønshøj, hentedes tømmer og tag fra de omliggende lands
byer. Af de 14 gårde i Vangede blev de 8 helt ødelagt, blandt dem
Universitetsgården, og det varede længe, før beboerne kunne vende
tilbage til de steder, hvor de havde haft deres hjem. Universitets
gården synes at have stået tom i et par år, da en ny fæster først fra
1663 er opført i jordebogen.
Gennem første halvdel af 1600-tallet nævnes fæsternes navne
hyppigere, og fra tiden omkring 1650 er rækken nogenlunde
ubrudt. Fæsteovertagelsen har ikke på denne gård fulgt det gængse
mønster: fra far til søn. Ofte er den nye fæster kommet ind ved at
gifte sig med forgængerens enke. På en gård, så lidt som på en kro,
kunne hverken mand eller husmoder undværes, og helt usentimen
talt har den længstlevende i løbet af få måneder taget sig en ny
ægtefælle.
I året 1600 nævnes Hans Pedersen som fæster på Universitets
gården. Om fæstet derpå umiddelbart er gået til Lars Nielsen, kan
ikke siges, men denne sad i hvert fald inde med gården i årene 161125, da han døde. Hans kone hed Boel, og da efterfølgeren Ole
Tidemandsen også var gift med en Bodil, er det ikke usandsynligt,
at man her står over for et af de nævnte kædeægteskaber.

Det er uvist, hvorfor Ole Tidemandsen i 1648 opgav sit fæste, der
blev overtaget af den tidligere nævnte Anders »Skomager«, der
døde af pest i 1654. Anders Ibsen sad på gården, da tiderne efter
Svenskekrigen nærmede sig til det nogenlunde normale. Fattige
blev de dog alle ved at være, og mange var i restance med deres
landgilde. Universitetsgårdens landgilde er i jordebogen 1663
fastsat til 1 pd. byg, 1 lam, 1 gås og 2 høns om året. Anders Ibsen
døde allerede i 1666 og efterlod som enke Kirsten Hansdatter, der
samme år blev gift med den efterfølgende fæster, Rasmus Pedersen.
Derimod synes der ikke at være nogen familiær tilknytning til
eftermanden Jens Hansen eller hans hustru Margrethe Olesdatter.
De overtog fæstet i 1681. Netop ved denne tid kastes der et nyt lys
over fordelingen af den danske bondejord under fællesskabet.
I Christian V’s Matrikel af 1682, som indeholder en forteg
nelse over al jord i riget, er Universitetsgården opført som gård
nr. 3 i Vangede. Men medens byens øvrige bønder er enten
»Kongens Bønder« eller »Vartovs Bønder«, karakteriseres Jens
Hansen som »M: Rasmus Vindings Bonde«. Magister Rasmus
Vinding var fra 1648 til sin død i 1684 universitetsrektor og har i
denne egenskab udstedt fæstebrevet til Jens Hansen, der altså i
Vangede repræsenterede den kategori, som Holberg kalder »de
høylærdes bønder«.

I matrikelen af 1682 er gård nr. 3 angivet som */4 gård. Under
fællesskabet havde dens fæster sin jord fordelt i alle bylavets 3
vange med i alt 65 lodder, hvortil kom 3 englodder og 3 stykker
tørvemose. Jorden var jævnt god; dog havde Jens Hansen også en
lod i Lille Knæbjergs Ås, der betegnes som »ond boghvedejord«,
den ringeste karakteristik, matrikelen kender i Gentofte Sogns
bylav.
Jens Hansen beholdt Universitetsgården til sin død i 1697.
Margrethe Olesdatter giftede sig derpå med Hans Larsen, der blev
den næste indehaver af fæstet, og da hun blev bortrevet under en ny
pestepidemi i september 1711, indførte enkemanden endnu inden
jul en ny kone, Karen Rasmusdatter i gården. Hans Larsen havde
fæstet i 51 år og døde først i 1732.
Et fæstebrev, udstedt i 1719 gengives her efter Universitetets
fæsteprotokol:
Kiender Jeg underskreffne Caspar Bartholin Kongl. Mayest.
Etatsraad og Generalprocureur sampt Professor paa Kiøbenhavns
Universitet, at som Hans Larsen udj Vongede haver haft fæstebref
paa gaarden udj i Vongede af Dato 1703 3 Sept saa stadfæstes nu
herved samme fæste med de vilkor at hand der af yder den
sædvanlige Landgilde efter Jordebogen, betailer alle Kongl. Skat
ter, Jorden tilbørligen dyrker, bygningen vedlige holder og for

bederer, være Hosbonden og hans fuldmægtig hørig og lydig og i
alle maader retter sig efter Loven og Kongl. forordninger efter den
revers som hand mig derpaa paa det behørige stemplet Papier efter
Kongl. forordning mig gifvet haver
til bekræftelse under min Haand
Kiøbenhafn d. 26 Apr. A° 1719.
Bartholin

Efter dette fæstebref lover jeg mig i alle maader at forholde
Kiøb. ut Supra
Hans H L S Larsens
nafn
Karen Rasmusdatter må have været meget ung, da hun i 1711
blev Hans Larsens kone, eftersom hun endnu i 1737 var i stand til at
lyksaliggøre sin nye ægtefælle med en søn. Jens Sørensen havde
overtaget enken og fæstet i 1733. Han levede til 1762, og det
følgende år fik hans søn Søren Jensen Universitetsgården i fæste.
Det var i hans tid, udskiftningen fandt sted. Han var gift med den
jævnaldrende Maren Hansdatter, der også var fra Vangede, og som
efter Søren Jensens død i 1774 ægtede efterfølgeren i fæstet, Jens
Nilausen fra Bakkegården.
At livet i de gamle landsbyer under fællesskabet skulle have været
en idyl, modsiges af tingbøgerne. De skiftende 12 »velagtede

mænd«, som på torsdagene sad til doms i herredstinget, har måttet
stille mangen trætte og afsige kendelser, både når det gjaldt grove
forbrydelser som tyveri eller fødsel i dølgsmål, og når det drejede
sig om rene bagateller. Bysladderen havde gode dage og endte tit
for herredstinget. Også Ole Tidemandsen fra Universitetsgården
måtte se sig indblandet i en sådan historie, dog sikkert uden egen
skyld. Han var søn fra nabogården, og det var hans moder, der
satte sagen i gang. Herom beretter Sokkelund Herreds tingbog for
den 11. juni 1635:
»Olluff Thjmandsen i Wangede førte epterschreffne winde i mod
Thjdemand Ipsens hustru Anne i Vangede, och stod Thjmand
Ipsen till Wedermelle paa sin hustruis weigne. Da att winde
fremkomb Hans Pedersen i Wangede och wandt (vidnede) wed eed
med opragte fingre epter lougen, at enn fiorten dage forleden om en
søndag da ware Wangede mend forsamblede paa Wangede gade
om nogen deris byes vilckor. Och emidlertiid de stode och derom
handlede, komb Thjdemand Oelsens quinde gaaendis och sagde till
Thjmand Ipsen, Haffuer I sagt, at jerre wrter staar i min haffue. Da
suared hende Tidemand och sagde, at hand weed der indted aff och
iche heller det sagt. Da suared forme Thjmand Olsens hustru, Da
haffuer jerre børn sagt dedt. Da suared Thjmand, at dersom de ded
haffuer sagt, schall ieg straffe denom derfore, saa I schall see

derpaa, om I will følge mig hiem. Dermed gich Thjmand Oelsens
quinde hiem. Saa komb Thjmand Ipsens hustru Anne udt paa
gaden till forme hendis mand och sagde, I haffuer iche behouff at
rense hende, lader hende gaa op till Kirsten Olluff Lauridtzens och
lader hende rense hende. Madtz Michellsen i Vangede wandt wed
opragte fingre epter lougen, at dend tiidt at Thjmand Ipsens quinde
schulle sagt de ord, som Hans Persen omvundet haffuer, da haffde
hand en stoch i honden och derpaa opreignede, huis denom
emellom war om deris byes vilckor. Da hørte hand iche, huad
forme Thjmand Ipsens hustru hun sagde, men Olluff Thjmandsen
suarede, at Kirsten Olluff Lauridtzsens kand saa well finde paa en
sualder som en anden. Peder Thjmandsen i Vangede wandt wed eed
medt opragte fingre epter lougenn lige same ord at haffue hørt aff
Thjdemand Ipsens hustru same dag paa gaden, ligesom forme
Hans Pedersen wundet haffuer, och berobte Olluff Thjmandsen sig
paa widere winde i dend sag at føre, som ehr Jep Oelsen i Vangede.«
Sagen kom for herredstinget igen den 18. juli. Vidneudsagnene
ved denne lejlighed bragte ikke noget nyt frem, og der blev begæret
ny vidneførsel. Tingbogen indeholder imidlertid intet herom, heller
ikke om nogen domsafsigelse. Det kan herefter anses for sand
synligt, at parterne har valgt den fornuftige udvej at indgå forlig.

—j

Holmegård, porten mod Lyngbyvej omkring århundredeskiftet
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Holmegård
Da Johan Hartvig Ernst Bernstorff i 1764 havde fået skøde på
alle de arealer, der gjorde hans ejendom til et gods, begyndte det
rygte at brede sig blandt egnens bønder, at den nye godsherre, »den
tyske greve«, havde planer om store forandringer, der ganske ville
vende op og ned på deres vante tilværelse. Det slog dem med
forfærdelse, at »den nye indretning« ville ophæve det fællesskab,
der havde rådet fra arilds tid, så at hver mand nu fik sin jord samlet
på ét sted, også at deres gårde skulle flyttes ud fra landsbyens
lunhed og ligge i ensomhed langt borte fra naboer og genboer. De
lagde ikke skjul på hverken ængstelse eller misfornøjelse. Navnlig
bønderne i Vangede strittede imod. Så sent som den 23. juni 1766, et
år efter at gårdene i Gentofte og Ordrup var udskiftet, og kun en
måned før deres egne lodder skulle fordeles, indsendte »de Fattige
og Høybedrøvede Bønder udi Vangede Bye« ansøgning til Kongen
om at afvende den truende skæbne, da de ellers ville »Geraade i de
allery derligste Omstændigheder og gaae fra G aard og Grund med
hele Familier«. Jammeren hjalp dog ikke; også i Vangede blev
jorderne udskiftet. Men der gjorde sig her det særlige forhold
gældende, at Universitetsgården var mindre end de øvrige gårde,

således at der til den kun hørte 5% tdr. hartkorn, medens resten af
gårdene havde 8%, og dette medførte, at denne gård fik et
arealtilliggende på kun 35% tdr. land, hvortil dog kom et mindre
areal i Gammelmosen. De arealer, der tilfaldt de øvrige gårde,
svingede mellem 53% og 84% tdr. land, alt efter jordens bonitet. Der
kunne derfor ikke i Vangede som i godsets to andre landsbyer
foretages en strengt ligelig fordeling af hartkornet, men Universi
tetsgården blev forlods udskilt fra den samlede jordpulje, og det
bestemtes, at dens areal skulle udlægges umiddelbart øst for
gårdens plads i byen, således at jorderne strakte sig herfra til
Gentofte Sø. Gårdens marker blev på denne måde gennemskåret af
Kongevejen, men dette gjaldt også mange af de andre gårde.
For gårdens fæster, Søren Jensen, var det en fordel, at dens plads
var forudbestemt. Til gengæld måtte han vedblivende sidde som
fæster under Universitetet, medens hans gamle byfæller fik deres
gårde til fast ejendom.
Det ovennævnte tørveareal i Gammelmosen lå på 3 forskellige
steder, hvilket måtte føles som en stor ulempe, og den efterfølgende
fæster søgte da at få rådet bod på denne. Herom bestemtes i
følgende mageskiftebrev:
»Aar 1784 den 27 October blev efter Gaardmanden paa Universi
tetets Gods Jens Nilausen i Wangede, hans Begiæring holdt en

Samling ved Wangede Moose gamle Moose kaldet for efter hans
Forlangende at faae sin Tørveskiær Mageskiftet og henlagt paa et
samlet Sted i anførte Moese i Stedet det tilforn laae paa tre
forskellige Steder, hvoraf de 2de Stykker ligger paa den nordre og
det tredie paa den østre Siide af Mosen.«
Ved mageskiftet fik Jens Nilausen sit tørveareal forøget. Brevet
slutter: »Aarsagen, hvorfor Jens Nilausen fik disse 4032 Kv. Alen
meere end han forhen har havt var fordi der i det nu erholdne
Stykke laa en liden Holm eller Forhøjning, som alleene kunde
bruges til Sætteplads men ej til Tørveskiær.« Kredslæge Johan
Lemche mente heri at have fundet løsningen på spørgsmålet om
oprindelsen til navnet Holmegård. Det var dog først tid efter
anden, at det nye navn vandt hævd, fordi gården fremdeles ofte
kaldtes både »Universitetsgården« og »Professorgården«.
Nævnte Søren Jensen, der altså sad inde med Universitetsgården
under udskiftningen, døde i 1775. Det nævnes i skiftet efter ham, at
bygningerne på dette tidspunkt bestod af 37 fag bindingsværk, og
der synes at have været jævn velstand i gården. Hans enke, Maren
Hansdatter, der var 38 år, giftede sig anden gang. Brudgommen var
den 25-årige ungkarl Jens Nilausen, ligeledes fra Vangede.
Det var i Jens Nilausens tid, at gården blev flyttet ud fra
landsbyen og opført på det sted, hvor den endnu ligger. Jens
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Nilausen lod bygningerne brandforsikre, en forholdsregel, som
endnu på dette tidspunkt relativt få benyttede. Den samlede
forsikringssum var 1280 rigsdaler. Den udførlige beskrivelse af
bygningerne indførtes på løse ark, som ikke i alle tilfælde er
bevaret; den findes således ikke for Holmegårdens vedkommende.
Først efter 1800 er samtlige brandvurderinger indført i en solid
protokol. Udflytningen har sandsynligvis fundet sted i 1792, samme
år som »Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger« blev
oprettet. Gårdens tidligere grund inde i landsbyen kunne ikke
bortsælges, da jorden fremdeles var fæste. Den blev da lagt under
plov sammen med gårdens øvrige areal.
Jens Nilausen døde i januar 1798, og kort efter er Maren
Hansdatter også død. Skiftet efter hende blev holdt den 14. april, og
herom beretter skifteprotokollen:
»Datteren Anne Jensdatter anmeldte, at hendes Moder hafte paa
sit yderste fastsadt i hendes 2de Brødres Overværelse at hun nemlig
Anne Jens Datter som Forlovet med Ungkarl Ole Nielsen af
Wangede skulde efter hendes Død tiltræde og annamme Gaarden
med Besætning og Indboe imod at betale den paa Gaarden hæftede
Gieid og affinde sig efter Billighed med hendes 2de Brødre hvortil
hun og Forlovede Ole Nielsen, der herved var tilstæde erklærede sig
villig.«

Herefter følger en udførlig registrering af indbo og besætning, en
opregning, der lader forstå, at familien på Holmegården har siddet
særdeles godt i det:
»I den forreste Stue
Et Fyrre-Bord bruntmalet med Skuffe
En lang Fyrre-Bænk
Et 8te Dages Stueur i grønt Foteral
Et brunt Fyrre Fløibord
Et forgyldt Speil
1 Eege Skatol indlagt
Derudi
1 Kruus med Sølv-Laag
1 Sølv forgyldt Fløde-Skee
8 Sølv-Skeer
1 Sukkertang og 5 Sølv-Theskeer
1 Par Sølv Skoe-Spænder
1 Hovedvandsæg«
I denne stue findes i øvrigt blandt andre effekter:
»1 rødmalet Dragkiste
1 grønt malet Skab

1 Fyrre Sengested
1 Malm Stryge-Jern med 2 bolte
4 Tin-Fade
2 Dosin flade Tallerkener
9 forskell. dito
1 Tin Theepotte
22 Skilderier med Glas for
2 Fajance Suppe-Skaale
2 Spøl Skaale*) Kjbh. Porcelain
6 Par forskell. Theekopper
1 Læder Lænestoel
3 Guldlæders Stoele med aabne Rygge
1 rødt malet Skrin
8 Glas
I den øverste stue
1 blaat Fyrre Slagbord
2 forgyldte Speile
29 Skilderier
1 Ottoman med guul-stribet Betræk
*) små skåle eller store kopper uden hank

6 guldlæders Stoele
et grønt og rødt malet Klædeskab, derudi Mandens Gangeklæder
1 Sengested
1 fyrre Dragkiste med afdødes Gangeklæder
1 Jern-Kakelovn
1 grønmålet Eege-Kiste
31 Alen hvidt Vadmel«
De udførlige lister over sengetøjet og ægteparrets »gangeklæder«
efterlader ingen tvivl om, at man her står over for et velstillet
gårdmandshjem. Køkkenet har rummet det sædvanlige husgeråd.
Der fandtes på gården 5 heste; man kunne måske have forventet,
at hestebestanden så mange år efter hoveriets ophævelse var
stærkere reduceret til fordel for hornkvæget, der kun figurerer med
6 stykker. Gården havde på dette tidspunkt 5 svin, men tallet har
sikkert været svingende efter årstiden. Der var intet fårehold.
Ole Nielsen og hans unge kone gik således ind til gode kår på
Holmegården i 1798. Men ægteskabet blev meget kortvarigt;
allerede i sommeren 1800 døde Anne Jensdatter, formodentlig i
barselseng. Skiftet efter hende viser et ikke mindre righoldigt
indbo; endvidere fremgår det, at »Sæd, nedlagt i Jorden«, beløb sig
til 4 tdr. rug, 9 tdr. korn (byg) og 6 tdr. havre. Ole Nielsen giftede sig
anden gang; hans anden kone hed Johanne Hansdatter.

I løbet af sommeren 1808 lod Ole Nielsen foretage så betydelige
ombygninger på Holmegård, at den samlede forsikringssum
voksede til 2000 rdl. Stuehuset må være blevet helt fornyet; det var
nu grundmuret til alle sider og havde to indgange. Det rummede
foruden køkken, spisekammer og mælkestue tre stuer og et
kammer, alle med brædegulve. Der var to store bilæggerovne med
messingbeslag. Orienteringen var den gængse, som endnu ses på
gården: gavlene mod øst og vest. Udlængerne var alle afbindings
værk og havde lerklinede vægge. I den nordre længe var kvæg
stalden med plads til 16 kreaturer. Mærkeligt nok omtales heste
stalden ikke ved denne lejlighed, men hestene har formentlig haft
deres plads i østlængen, hvor karlekammeret fandtes. Bagerovnen
var indrettet i den vestre længe. Alle bygningerne havde stråtag.
I høsten 1809 blev Ole Nielsen enkemand for anden gang, og da
en gård ikke kunne være uden husmoder, gik Ole Nielsen ind i sit
tredie ægteskab med Dorthe Pedersdatter fra Hulegården. Hun
skænkede ham i årenes løb 4 sønner og 4 døtre.
Endnu på sine ældre dage beskæftigede manden på Holme
gården sig med forbedring af gårdens bygninger. Ved en ny brand
vurdering i 1838 er de ansat til 3480 rdl.
Holmegårdens areal fik i Ole Nielsens tid en lille forøgelse, da
han i 1806 købte den grund og have, som før havde tilhørt

Holmegården på »Skrå La s« tid

Snogegården i Vangede By. Også dette jordstykke blev lagt under
plov og drevet sammen med gårdens andre marker.
Efter Ole Nielsens død i 1842 fik hans enke kgl. bevilling til at
hensidde i uskiftet bo. Det har formentlig mellem ægtefællerne
været aftalt, at gården med tiden skulle tilfalde datteren Birthe, der
på dette tidspunkt kun var 17 år. I dette spørgsmål var Universitetet
som godsherre medbestemmende, men da Dorthe Pedersdatter den
1. marts 1848 fik tinglyst ejendomsskøde på Holmegård, behøvede
hun ikke at spørge nogen. Hun sad endnu i 7 år som gårdens ejer;
først i 1855 afstod hun ejendommen til sin brodersøn Lars
Pedersen, der havde giftet sig med Birthe Olsdatter.
Lars Pedersen, almindeligvis kaldet »La’s Pæ’s« eller »Skrå La’s«
på grund af hans betydelige forbrug af de små, sorte delikatesser,
sad på Holmegården i over 40 år. Det er ham, Gyrithe Lemche har
brugt som model til »Pariserbonden« i romanen »De Fyrstenberg
Bønder«. I ægteskabet med Birthe Olsdatter havde han to døtre.
Den yngste, Dorthea eller »Dorthe La’s Pæ’s« blev kone på
Højsgården, medens søsteren Jensine giftede sig med Niels Nielsen,
søn af Gentoftes kromand af samme navn og fra 1883 selv
kromand, men allerede året efter døde han. Jensine, der endnu kun
var 29 år, indgik i november 1885 nyt ægteskab med den 42-årige
Jens Nielsen, der kaldes »staldmester fra København«. Det var til

denne svigersøn, Lars Pedersen sidst på året 1897 afstod Holme
gården. Jens Nielsen må være død forholdsvis kort tid efter, idet
executor i november 1899 giver skøde til gårdejer Valdemar
Nielsen. Hermed er den gamle gård for bestandig gået ud af
bondeeje, efter at den gennem adskillige århundreder er gået fra
mand til kvinde eller fra kvinde til mand ved arv eller ægteskab.
Valdemar Nielsen solgte i 1902 Holmegården til den svenskfødte
entreprenør Jöns Persson Klein, der var velkendt på egnen, når han
højtsnakkende kørte omkring i sin gig.
Men selv om Lars Pedersen havde afstået Holmegården, forlod
han den ikke. I en lille aftægtslejlighed havde han sin store
himmelseng med halm i bunden, og køkkenet skinnede med
mængder af kobbertøj. Der var endnu noget af den gamle
bondekultur tilbage. Han havde selvstændig husholdning, der blev
forestået af hans husbestyrerinde, kaldet »Jomfruen«. Og her skal
Holmegårdens gamle bonde have hygget sig rimeligt med sine
venner omkring l’hombrebordet og rødvinstoddyerne. Han blev
på sin gård, til han døde i 1908.
Holmegården brændte den 1. februar 1911. Forfatteren Arne
Hall Jensen beretter om denne dramatiske oplevelse: Gentoftes
ungdom mistede denne eftermiddag pludselig interessen for søens
skøjtebane, da himmelen mod vest farvedes uhyggeligt rød, og

vældige røgskyer hvirvlede op fra det knitrende bål i Holmegårdens
stråtage, et pragtfuldt, men tragisk skue.
Jöns Persson Klein byggede gården op igen, ikke ringere end før,
og så stod den da igen som »bondegård«, men snart uden anden
jord end lige den, den var bygget på.

Holmegårdens villakvarter
Da Persson Klein i 1917 solgte Holmegård til firmaet »A/S
Holmegård«, der blandt sine indehavere talte arkitekter og hånd
værksmestre, kunne der næppe være tvivl om, at den gamle
»Professorgård« nu stod foran sit endeligt. Da et aktieselskab ikke
efter loven kan eje landbrugsejendom, måtte man altså søge
ministeriel tilladelse til, at gården blev nedlagt som landbrug, og
denne blev givet i 1918. Samme år overtog en af aktionærerne,
murermester Chr. Thomsen, ejendommen som eneejer, men videresolgte den i 1920 til revisor Axel Andersen. For stamparcellens
vedkommende skete der nu i de følgende 25 år intet ejerskifte.
Den ulovlige bebyggelse med brandfarlige træhuse, som umid
delbart efter Den første Verdenskrig havde bredt sig over store
arealer i kommunens sydvestlige områder, fik i årene 1922-27 også
indpas på Holmegårdens jorder, om end ikke i særlig udstrakt grad.
I begyndelsen af 1930 var der dog her endnu 4 af disse huse, der ikke
var bragt i overensstemmelse med byggevedtægterne. Den regulære
parcelbebyggelse begyndte omkring midten af 1920-erne ved
Byledet, Markvangen, Østerbyvej og den sydlige ende af Søbred
den, medens den ved den vej, der fik navnet Ved Bommen, først

kom i gang efter 1930. Dette vejnavn, der skal minde om den gamle
Vangede Bom ved Lyngbyvej omtrent på dette sted, er det eneste af
navnene på veje over Holmegårdens arealer, der har relation til
fortiden.
Selv om gårdens jorder nu er udstykket i ca. 115 parceller, ligger
Holmegården fremdeles på sin stamparcel. Siden 1945 er den
nærmest gået fra hånd til hånd under skiftende ejere, især bygge
firmaer, således »Høm Typehuse A/S«, der overtog ejendommen i
begyndelsen af 1960-erne. I dette aktieselskabs ejertid fik Holme
gården sit nuværende udseende. Østlængen måtte nedrives af
hensyn til Lyngbyvejens udvidelse, og de resterende to længer blev
forbundet ved en 1-etages bygning mod vest.
I 1977 blev Holmegården solgt til Forsikringsaktieselskabet
Codan og er nu domicil for assurancefirmaet Schmidt & Iversen.
Samtidig er der i tilslutning til vestibule og kontorfløj indrettet
kantine- og mødelokaler, og der er skabt mulighed for eventuel
overnatning.
Således lempeligt og smukt moderniseret står Holmegården som
Vangedes vartegn ved den vej, der for fire århundreder siden så
lyset som Kongevejen.

Den 1. februar 1976 flyttede vi vort domicil til den historiske
Holmegård på Lyngbyvejen.
Holmegården er - synes vi - rent ud sagt en lille perle, og det er, for
os der bor her, en daglig glæde at arbejde et så hyggeligt og samtidig
traditionsrigt sted.

Som brugere af Holmegården blev vi interesseret i gårdens historie.
Det lykkedes os at overtale Gentofte Kommunes historieskriver og
topograf nr. 1 - forhenværende skoleinspektør L. Gotfredsen - til
at påtage sig opgaven.
Derfor har vi udgivet dette lille skrift, som vi håber også har andres
interesse.

Gentofte, december 1978
A/S Schmidt & Iversen
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