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INDLEDNING

Uet nuværende Gladsaxe er en af de omegns
kommuner, hvis udvikling til københavnsk for
stad ikke blot har ændret landskabets karakter, 
men også befolkningens livsvilkår. Fra et rent 
bondesamfund er kommunen blevet et industri
elt samfund og et boligreservat for friluftssø- 
gende københavnere. Medens Gladsaxe sogn i 
1890 havde 1695 indbyggere (uden Herlev), 
havde kommunen i 1978 68.684 - en stigning 
på knap 4000%. Gårdene er derfor helt forsvun
det, og kun her og der erindrer en enkelt gårds
bygning om en fortid, der endnu i mands minde 
var dagligdag for de fleste af sognets beboere. 
Indtil 1. april 1909 omfattede dette også Herlev, 
der da blev udskilt som en selvstændig kommune 
og derfor heller ikke er omtalt i dette skrift - 
ligeså lidt som Bagsværd, der fik sit eget skrift i 
1973. Det er således kun de tre gamle bondebyer 
Gladsaxe, Buddinge og Mørkhøfs udvikling og 
historie i ældre tid, som der i dette skrift er gjort 
et forsøg på at give et lille indtryk af, medens 
nutiden kun rent periferisk er berørt.

Steffen Linvald



Oldtid
A LLEREDE OTTETUSIND ÅR før vor tidsregnings begyndelse

ÅA - da Sjælland endnu var landfast med Skåne - synes 
JL JL mennesker at have færdes i den nuværende Gladsaxe 

kommune, for ved Søborg er der i Utterslev Mose fundet 
spor af en boplads. Fra midten af det tredie årtusind f. Chr. 
stammer egnens såkaldte dyssegrave, som Erik Pontoppidan 
i Danske Atlas 1764 fortæller der endnu på hans tid fandtes 
syv af, blandt dem den bevarede dysse på Mørkhøjgårds 
tidligere jorder syd for Gladsaxe Kirke, der dog mangler sin 
overligger. Om denne dysse, der oprindelig skal have hørt 
under en gård i Gladsaxe, beretter sagnet, at når den ikke er 
blevet ødelagt, skulle det skyldes, at hver gang ejeren søgte 
at fjerne en sten, skete der en ulykke på gården !

Medens de ældste dysser næsten alle er forsvundet, findes 
der i Gladsaxe kommune stadig en del broncealdergravhøje 
fra tiden ca. 1500 til ca. 800 f. Chr. Øst for Gladsaxe lig
ger ved Ærtemarken den imponerende »Kirsebærhøj«, ved 
Gladsaxe Møllevej »Espehøj« og på Mørkhøjgårds tidligere 
jorder »Sneglehøj«. En særstilling indtager for så vidt »Gar- 
høj« ved Holmevej, som den er blevet forsynet med en 
talerstol, idet den i adskillige år Skt. Hans Aften var midt
punkt for store folkefester.

I modsætning til disse gravhøje fra broncealderen synes 
hverken jernalderen eller vikingetiden at have efterladt sig 
særlige spor i Gladsaxe kommune.
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Byernes opståen
I MIDDELALDEREN bestod Gladsaxe sogn af flere landsbyer, 
deriblandt de tre som vil blive behandlet i dette skrift: 
Gladsaxe selv, som var kirkeby, Buddinge, der var den 
største og Mørkhøj. Om Gladsaxe, der første gang er nævnt 
i Roskildebispernes jordebog omkring 1370, mener stednav
neforskeren, professor Kristian Hald, at den første stavelse 
»glad« må betyde »lys, klar, skinnende«, medens den sidste 
stavelse »sax« er mere tvivlsom, men dog sikkert har noget at 
gøre med det latinske ord »secare«, at skære, og derfor kan 
forstås som »rydning«. Navnet Gladsaxe skulle efter dette 
kunne udlægges som »den lyse rydning«.

I Buddinge, nævnt første gang 1296 som Bwdinghe og 
1335 som Butinghæ, betegner første stavelse »But« en 
forhøjning, og navnet er således muligvis en hentydning til 
stedets bakkede terræn. Da endelsen »inge« desuden fore
kommer i stednavne allerede på folkevandringstiden om
kring år 500, er der grund til at tro, at Buddinge er et endog 
meget gammelt stednavn.

Mørkhøj er det ældste overleverede navn, idet stedet 
nævnes 1186 i pave Urban Ill’s stadsfæstelse på biskop 
Absalons gave til Roskilde bispestol af borgen »Havn« og 
halvdelen af det tilstødende Støvnæs eller Sokkelunds Her
red. Myrthogæ, som byen i dette gavebrev kaldes, er en 
fejlskrivning for Murchoga, hvis første led sikkert betyder 
»mørk« og hentyder til egnens skove, medens det sidste led 
»høj« i ældre stednavne angiver, at der findes gravhøje.
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Mørkhøj Bygade



Foruden disse tre landsbyer omfattede sognet Bagsværd, 
hvis udvikling - som allerede nævnt - er behandlet i et 
tidligere skrift, Herlev, der skønt kirkeby, dog var underlagt 
Gladsaxe, indtil de to sogne i 1909 blev adskilt fra hinanden, 
Tibberup, som blev nedlagt allerede i 1672 ved oprettelsen af 
den store gård Hjortespring, der imidlertid knap 100 år 
senere udparcelleredes i 11 gårde, samt en del af nutidens 
Søborg.

Gårdenes tilhørsforhold
Indtil udskiftningen og gårdenes udflytning i årene efter 
1770 lå de som i middelalderen og måske allerede tidligere 
samlet i landsbyerne, og som det gik andre steder i landet, 
gik det også i Gladsaxe, at landskabet ved gårdenes rejsning 
ude på markerne i løbet af få år helt skiftede karakter. Det 
frie udsyn forsvandt, men til gengæld opstod der omkring de 
enkelte fritliggende gårde små idylliske og frodige oaser.

Med biskop Absalons gave til Roskilde bispestol blev 
mange af bønderne fæstere under denne og måtte svare 
afgifter til kirken. Men enkelte ejedes af adelsmænd, således 
nævnes 1335 at en vis Niels af Buddinge ville holde en 
adelsmand af Grubbe-slægten Jens Bug skadesløs, hvis han 
byggede på hans gård i Buddinge, som var pantsat til ham. 
Det vides også, at han i 1342 pantsatte sit gods, denne gang 
for kappe, hest og våben - altså for at kunne udruste en 
mand til krigstjeneste.

Andre adelsslægter har i 1400-og 1500-tallet ejet jordegods 
i Mørkhøj, medens to gårde i Buddinge og to i Mørkhøj af
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Mørkhøjgård

den københavnske rådmand Laurens Nielssøn, kaldet Vin
nere var henlagt til det alter, han stiftede i Frue Kirke.

I Buddinges store rundkørsel gror endnu et højt elmetræ, 
der i sin tid stod på Lyngbakkegårdens grund. Da det også i 
den gamle landsby var et centralt sted, er der måske grund til 
at tro, at her i nærheden må bystævnet have ligget, der 
ligesom det endnu bevarede i Valby har bestået af et stort træ 
omgivet af en krans af kampesten, hvor bymændene under 
forhandlingerne har kunnet sidde.
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Tingstedet
Bystævnet havde intet med herredstinget at gøre. Dette 
har antagelig ligget i den sydlige del af Gladsaxe sogn ved det 
højt beliggende areal sydvest for Buddinge, omtrent hvor 
fjernsynsmasten nu står. Derpå tyder også de gamle navne: 
Tingbjerg Ås, Tingbjerg Eng og Tingbækken. Tingstedet, 
hvor forbrydere blev dømt og ejendomsstridigheder m.m. 
afgjort, var her som andre steder i landet meget primitivt, for 
det bestod kun af fire sten anbragt i kvadrat med brædder, 
»stokke«, imellem, som var sæde for herredsfogeden, ting
skriveren og stokkemændene d.v. s. vidnerne, medens den 
anklagede var anbragt på en stor flad sten midt i kvadraten, 
der sædvanligvis kaldtes »tyvestenen«. Udenom stod til
skuerne.

Selv om det ikke med sikkerhed vides, er der dog intet 
urimeligt i den antagelse, at der i tingstedets nærhed har 
ligget et rettersted.

Møderne holdtes indtil omkring 1650, da der blev bygget 
et tinghus, under åben himmel, men glæden over dette blev 
kun kort, for i 1683 dannedes af de tre herreder: Sokkelund, 
Smørum og Ølstykke, Københavns Birk, der fik tingsted i 
Ballerup, hvor det var beliggende til 1819, da Nordre Birk 
med tingsted på Blegdamsvej i København blev oprettet. På 
dette tidspunkt eksisterede endnu den gamle tinghøj i Bud
dinge, som først blev sløjfet i 1888 for at give plads til 
Tinghøjbatteriet.

1975 flyttedes tinghuset fra Blegdamsvej til Fremtidsvej i 
Buddinge.
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Gladsaxe Kirke

Kirken var landsbyens naturlige midtpunkt og i opgangs- 
som i nedgangstider rammen om det enkelte menneskes liv. 
Under dens tag forenedes lykke og sorg, for i den blev man 
døbt, konfirmeret og gift, og fra den blev man begravet. 
Kirken var desuden det sted, hvor slægt og venner på søn- og 
helligdage satte hinanden stævne for efter gudstjenesten på 
tværs af landsbyens snævre grænser at udveksle nyheder fra 
nær og fjern.

Dette gjaldt naturligvis også kirken i Gladsaxe, hvis 
forgænger muligvis har været et hedensk gudehov, som med 
kristendommens indførelse er blevet erstattet af en kirke af 
træ. Denne er så i 11 - 1200-tallet blevet udskiftet med en 
romansk stenkirke, der ligesom andre sjællandske landsby
kirker har været bygget af marksten, iblandet blokke af 
sandsten og kridtstenskvadre. Dele af denne bygning er 
bevaret i den nuværende kirkes sidemure, og fra den stam
mer også den romanske sandstensportal på det senere tilbyg
gede våbenhus på kirkens nordside og en korsprydet tympa
non over præstedøren i koret. Omkring 1300 blev skibets 
oprindelige træloft fjernet og kirken i stedet overhvælvet 
med to krydshvælv. I senmiddelalderen blev det romanske 
kor nedrevet og kirken derefter forlænget mod øst med to 
overhvælvede fag. Samtidig opførtes det sengotiske tårn med 
sine blændingsprydede trappegavle. Derimod er det omtalte 
våbenhus på nordsiden først tilføjet kirken i renæssancen 
mellem 1550-1650. Det er senere ommuret og ligesom tårnet 
i nyere tid skalmuret.
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Af kirkens inventar er der grund til at fremhæve den 
smukke romanske granitdøbefont og den udskårne prædike
stol fra første halvdel af 1600-tallet. Når rygskjoldet på 
denne er prydet med universitetets våben, er det et minde 
om, at kirken fra 1505 til den i 1934 overgik til selveje, 
tilhørte Københavns universitet.

Den trefløjede altenavle er dekoreret af maleren Jørgen 
Roed i 1849. I midten ses en fremstilling af den hellige 
familie og på fløjene David og Johannes den Døber. Dele af 
den oprindelige'katekismusaltertavle fra ca. 1575 er ligesom 
et par epitafier fra 1600-tallet anbragt på kirkens vægge.

På kirkegården øst for kirkens kor ligger en række 
ensartede grave over patienter fra Lillemosegård, oprettet 
1886-87 som åndssvageanstalt af Chr. Keller, en søn af 
åndssvageforsorgens pioner Johan Keller, med plads til ca. 
100 åndssvage mænd.

Nord for kirken ligger den hyggelige præstegård, der er 
brændt 1750,1849 og 1919, hvorefter den blev genopbygget i 
sin tidligere skikkelse med »gotiske« trappegavle. Tidligere 
var den med sine 147 tønder land en af sognets største gårde, 
og embedet betragtedes da også som et af landets bedste.

Udenfor kirkegården lå dengang et lille hus, der havde 
været embedsbolig for degnen. Det er forlængst nedrevet, 
idet degneembedet allerede nedlagdes 1805, hvorefter hans 
funktioner overtoges af læreren ved skolen og af en kirke
betjent.
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I reformationens kølvand
Ved reformationen 1536 blev alt kirkegods inddraget under 
kronen, og bønderne i Gladsaxe sogn blev nu med enkelte 
undtagelser kronens fæstere. Således betalte nogle gårde skat 
til Frue Kirke til aflønning af præsteskabet, andre tilhørte 
Universitetet, og i 1581 ejede Helligånds Hospital en gård i 
Gladsaxe, en i Mørkhøj og otte i Buddinge. Tilsammen 
havde Gladsaxe og Herlev sogne i 1645 ca. 421 indbyggere, 
og seks år senere erfares det, at i Gladsaxe tilhørte ti gårde 
kronen, i Buddinge ni og i Mørkhøj seks.

Svenskekrigene
Gladsaxe sogn var et af dem, det under Svenskekrigene 
1658-60 gik hårdest ud over. Fra svensk side blev der ikke 
vist skånsel. Voldtægt og plyndringer hørte til dagens orden, 
og den indfødte befolkning blev jaget fra hus og hjem. Det 
gjaldt også bønderne i Gladsaxe, Mørkhøj og Buddinge, der 
blev frarøvet alle deres heste, køer og høns, medens deres 
huse og gårde blev plyndret for indbo og derefter nedrevet 
for at svenskerne kunne få materiale til opbygning af deres 
lejr i Brønshøj.

De bønder, der ikke i tide var flygtet til mere fredelige 
egne eller var søgt ind bag hovedstadens skærmende volde, 
havde derfor vanskeligt ved at skaffe sig tag over hovedet, 
ligesom der overalt herskede stor mangel på fødemidler. 
Særlig hård var julen 1659, som det 1661 fremgår af en 
udtalelse til kongen fra rigsmarskal John Christoph von
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Høje Gladsaxe 
set fra Gyngemosen

Kørbitz, der under krigen havde været lensmand over 
Københavns len og medlem af krigsrådet, hvilket efter hans 
eget udsagn gav ham »usigelig stor arbejd, møje og umage«, 
men også indsigt i de ulykkelige tilstande i omegnslands
byerne. Derfor er det sikkert også rigtigt, når han fortæller 
om bønderne, at »de fast den ganske jul igennem ikke have 
haft brødkrummer eller anden viktualie at opholde dem med 
end kålstokke, som de have samlet og opgravet af jorden, 
ja en del have søgt ådsler på marken og taget deraf til 
fortæring ...«.

Nu forsvandt også de sidste rester af den engang så store 
skov, Sokkelunden, som havde givet navn til hele herredet, 
for et syn efter krigen oplyser, at »i Emmendrup Lund og 
Sokkelund findes ingen af de store træer, som tidligere 
voksede der - kun underskov«, og dette bekræftes af en
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udtalelse i tingbogen: »Emmendrup Lund, Sokkelund findes 
ganske øde og ikke til nogen svins olden kan takseres«. 
Ødelagt var også den skov, der lå ved Tibberup vest for 
Gladsaxe.

Skoleforhold
Umiddelbart efter reformationen var det i kirkeordinansen 
af 1537 blevet pålagt degnene at »undervise de unge bonde
folk udi børnelærdommen, catechismo, en sinde om ugen«, 
og Sjællands første protestantiske biskop eller superinten
dent Peder Palladius formanede på sine visitatsrejser for
ældrene til at sende deres børn til dem, for »lærer de ikke de 
ti bud, troen og fadervor, så lærer de at sværge og bande, 
lyve og stjæle og slå folk ihjel....... «, hed det meget drastisk.

Degnene har næppe haft nogen særlig uddannelse, men 
1683 pålægges det dem i Danske Lov, at de skal være 
studenter og undervise børnene en gang i ugens løb foruden 
om søndagen i deres børnelærdom, »og på det sligt des 
bekvemmeligere skee kan, skal ungdommen af torper og små 
byer forføje sig til det sted, som degnene dem henstævne 
med præstens vilje og råd«. Men da degnene kun var 
tilknyttet kirken, var det alene ungdommens opdragelse i 
kristendomskundskab, der kunne pålægges dem, og hvor 
vidt børnene kunne læse, skrive og regne var dem uved
kommende. Og heller ikke forældrene synes at have været 
særlig interesserede i en mere regelmæssig skolegang, der
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ville forhindre børnene i at hjælpe dem med arbejdet på 
gården. Enkelte undtagelser fandtes der naturligvis, men om 
der har været nogen i Gladsaxe sogn vides ikke, selv om 
pietisterne i begyndelsen af 1700-tallet søgte at vække en vis 
interesse for almuebørnenes undervisning. Spørgsmålet her
om blev dog især drøftet i godsejer- og præstekredse. At det 
også optog Frederik IV fremgår af hans fattigforordning 
1708. I de sogne, hvor der ikke fandtes nogen skole, skulle 
de så vidt muligt oprettes og fattigfolks børn gratis under
vises. Da der imidlertid ikke samtidig anvistes midler til 
afholdelse af de nødvendige udgifter, fik forordningen ingen 
større praktisk betydning. Dog skyldes det måske den, at 
Frederik IV’s søskende, prins Carl og prinsesse Sophie 
Hedevig i 1719 på deres godser lod opføre nye tidssvarende 
skolebygninger. En af disse var den såkaldte Prinsesseskole i 
Bagsværd, der var en bindingsværksbygning med stråtag, 
som i udseende ikke har adskilt sig fra landsbyens øvrige 
småhuse.

Frederik IV’s ønske om at forbedre undervisningen gav 
sig synligt udslag i, at hver af de 12 rytterdistrikter, som 
krongodset var blevet inddelt i, skulle afholde udgiften og 
driften af tyve skoler. Af økonomiske grunde lod dette sig 
dog ikke realisere, men det samlede antal skoler, der skulle 
rejses - ialt 240 - blev overholdt. En af disse var Gladsaxes, 
der nedbrændte 1939, men genopførtes for først i 1954 at 
blive nedrevet. Ligesom de andre rytterskoler var den 
bygget i årene 1722-27, og i sammenligning med prins Carls 
skoler virkede de meget monumentale og må have gjort et 
stort indtryk på datidens bønder. Alle var de bygget over
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samme læst, var fem fag eller 21 alen i længden og 12 alen i 
bredden, grundmurede med en kraftig gesims under taget, 
der var af tegl. Vinduerne havde blyindfattede ruder, og over 
indgangsdøren midt på facaden var anbragt en sandstenstavle 
med en enslydende indskrift på latin og dansk, der priste 
skolernes oprettelse og udtrykte håbet om deres beståen »til 
verdens ende«. Stenen fra Gladsaxes rytterskole er nu an
bragt på Egegård Skolen.

Bygningernes grundplan var meget enkel. I husets ene 
halvdel lå skolestuen og en stald, i den anden lærerens 
lejlighed, som bestod af en dagligstue, et sengekammer, et 
køkken og et spisekammer. Med undtagelse af stalden, der 
var brolagt med marksten, var de øvrige gulve belagt med 
klinker. Dagligstuen og skolestuen opvarmedes af en fælles 
bilæggerovn, som der blev fyret i fra køkkenets åbne 
skorsten.

Skolestuens inventar var meget primitivt. Det bestod af to 
lange borde og seks til syv bænke, der var nedrammet i 
jorden, men på baggrund af de tidligere skolebygninger og 
bøndernes egne huse har de sikkert forekommet dem lige
frem luksuriøse. At de blev betragtet nærmest som sevær
digheder fremgår af en kgl. resolution fra 1738, hvori det 
pålægges skolemesteren at sørge for, at tagstenene ikke 
bliver slået i stykker, når »børnene ved deres legen og spil 
kaster sten på tagene for at have fornøjelsen af samme stens 
nedrulling, hvilket forårsage tagstenenes istøckerslagelse«.

Med sit tegltag har bygningernes helt adskilt sig fra 
landsbyernes stråtækte huse- og det har sikkert også været 
tilfældet i Gladsaxe. Oprindelig var det meningen, at den og
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skolen i Bagsværd skulle kunne dække sognets behov, men 
da vejen både for børnene i Buddinge, Herlev og Hjorte
spring var for lang, især om vinteren, var der mange der 
skulkede. Først omkring 1768 fik Buddinge og Herlev deres 
egne skoler, hvorimod børnene i Hjortespring undervistes 
i lejede lokaler indtil 1846, da denne by endelig fik en 
skolebygning.

Rytterskolernes lærere skulle kunne »oplære ungdommen 
i dpct. Luthers liden catéchisme samt regnen og skriven«, og 
præsterne skulle føre tilsyn med, at de passede deres em
bede, ikke førte noget forargeligt levned, og at børnene lærte 
hvad de skulle. Enkelte lærere kunne være studenter, der 
havde opgivet deres videre studier, men de fleste kom fra det 
praktiske liv, havde været håndværkere, husmænd eller 
herskabstjenere. Idealet af en skolelærer var nemlig ikke »en 
lærd mand, men en oplyst bonde blandt bønder«, og det var 
iøvrigt det synspunkt, præsterne anlagde på de seminarier, 
der oprettedes omkring 1800 rundt om i landet.

Heller ikke i Gladsaxe har forholdene altid været lige 
gode, omend forældrene sikkert må tillægges en del af 
ansvaret for, at der i 1754 var mange børn, som voksede op i 
»stor vankundighed«, og at mange på 14, 15 og 16 år hverken 
kendte bogstaverne endsige kunne »læse en linie ærlig i en 
bog«, som det hedder i en indberetning fra sognepræst N. 
Johs. Heining til biskoppen. Men forholdene synes at have 
ændret sig, for efter en visitats i 1785 oplyser biskop N. E. 
Balle bl. a., at »skolebørnene viste god forhåbning«, og i 
1809 siger provst Hammond, at »skolen hører til amtets 
gode skoler«. Den havde da 47 elever, og selv om skole-
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holderen var »ustuderet«, var han dog »en duelig og stræb
som mand«.

Hygiejnen har det derimod skortet på, for i 1853 udtaler 
biskoppen, at »skolehuset er måske ret godt, men det kan 
ikke ses for svineri«.

I 1819 blev skolen istandsat, men en egentlig ombygning 
fandt først sted 1862, da både skolestuen og lærerboligen 
blev udvidet. To år efter opførtes et udhus, og i 1884 
udvidedes skolen på ny, og som skolebygning var den 
derefter i brug til 1921, da den afløstes af Gladsaxe Skole ved 
Tobaksvej.

Om rytterskolens gamle bygning skal endnu blot for
tælles, at dens lærer fra 1883-98 Emil Sauter ikke blot var 
medstifter af Danmarks Lærerforening og i adskillige år dens 
formand, men at det også var ham, der tog initiativ til 
oprettelse af Dansk Skolemuseum, og at dette fra marts til 
juni 1887 var installeret i skolen i Gladsaxe, hvorefter det 
under Sauters fortsatte ledelse flyttedes til Gammel Konge
vej 15. Under navn af Statens pædagogiske Studiesamling har 
det nu til huse på Lersø Parkalle.

Som nævnt brændte rytterskolen i 1939, og af pietets
hensyn blev den genopført og benyttet som forsamlingshus 
indtil 1954, da »den eneste historiske bygning i sognet 
foruden kirken« nedreves i forbindelse med en regulering af 
Gladsaxe Møllevej.

Knap så interessant var den gamle skole i Buddinge. Det 
er allerede blevet omtalt, at denne »skolehytte«, som den lidt 
nedsættende er blevet kaldt, var bygget omkring 1768, men 
skønt man som forbillede kunne have benyttet rytterskolen
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Een af Henry Heerups stene 
ved Tornhøjgård

i Gladsaxe, blev det ikke desto mindre den ringeste skole i 
amtet, »ja, muligen skulle man søge endnu længere omkring 
for at finde en, der er så dårlig«.

Ganske pudsigt fortæller Theodor Gliemann i sin Beskri
velse over Kjøbenhavns Amt 1821, at sognepræsten N. Johs. 
Heining ved gavebrev af 23. december 1768 forærede skolen 

en »jern kakkelovn, en 
bibel og en Christian den 
5tes lovbog«.

Som i rytterskolerne 
var forstuen fælles for 
skolestuen og lærerens 
lejlighed, men begge dele 
synes at have været me- 
get tarveligt indrettede. 
Blandt andet sov læreren 
og hans familie i et gavl
værelse på loftet, »og 
dette er i ildebrandstil- 
fælde i højeste grad livs

farligt, en fare, som er så meget mere truende, som adgangen 
til dette værelse er over det stråtækte loft, over hvilket det er 
nødvendigt at færdes med ild og lys«.

Ganske vist var skolestuen i rytterskolerne primitive, men 
i »skolehytten« i Buddinge har den sikkert været under al 
kritik. Og dette synes i perioder også at have været tilfældet 
med undervisningen. Ved provst Hammonds visitation i 
1809 havde skolen 60 elever, der undervistes af en »ustu
deret« skoleholder. »Skolen hører kun blandt amtets måde-
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lige - skriver han og tilføjer - læreren må bestræbe sig for at 
bringe skolen i bedre tilstand. Især må stadigere skolegang 
tilvejebringes«.

I sandhedens interesse skal det dog siges, at det ikke var 
noget særtilfælde, at bønderbørn skulkede fra skole for at 
hjælpe deres forældre med at passe gårdens drift, og ligeledes 
at det overalt var vanskeligt at komme dette uvæsen til livs.

At den personlige hygiejne på landet dengang må have 
været meget dårlig, fremgår af en udtalelse af sognepræsten, 
pastor Bentzon i 1805, der oplyser, at han efter et besøg på 
Buddinge Skole måtte skynde sig bort »formedelst utålelig 
stank af børnene, som kommer i skolen fyldte indtil det 
øverste og desuden, endskønt jeg har forbudt det, have mad 
med sig i skolen for bestandig at holdes fyldte til ulejlighed 
for enhver, der elsker ren luft«.

Men det var nu ikke grunden til, at der blev bygget en ny 
skole i Buddinge, derimod en difteriepidemi som de uhygi
ejniske forhold i skolen fik skyld for. Dertil kom at efter den 
ny skolelov 1899 skulle der ganske vist som hidtil være 
undervisningspligt for alle børn fra deres fyldte 7. år til 
udgangen af det år, de fyldte 14, men desuden skulle de gå i 
skole de 41 af årets uger, og forældrene kunne ikke længere 
bestemme, om de også skulle gå i skole de to sommer
måneder. Da børneantallet i skolen, der hidtil havde været 
ca. 70, nu ventedes forøget til ca. 80, skulle der dels skaffes 
mere plads til undervisningen, dels måtte der ansættes to 
lærere i stedet for den ene, man hidtil havde kunnet nøjes 
med, og da en lærerinde var billigere end en lærer, foretrak 
sognerådet dette.
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Den ny skole, der blev bygget 1902 på hjørnet af nu
værende Kontorvej og Rådhuspassagen, blev imidlertid på 
grund af den store udflytning fra hovedstaden også snart 
for lille, og kun få år efter opførtes derfor Søborg Skole 
ved Søborg Hovedgade, medens den lille skolebygning i 
Buddinge dels blev indrettet til forskole for de mindste, 
dels anvendt til kontor for den kommunale administration. 
I udvidet skikkelse huser den nu Teknisk Forvaltning.

Til slut skal blot anføres, at der i Mørkhøj ikke synes at 
have været nogen skole. Børnene her fra må derfor have søgt 
skolen i det nærliggende Gladsaxe.

Som følge af kommunens udbygning er børneantallet 
naturligvis steget i betydelig grad, og i vore dage er antallet 
af skoler derfor også blevet betydelig forøget.

Kroer

Ejendommelig nok synes der hverken i Gladsaxe, som var 
kirkeby, i Buddinge eller i Mørkhøj at have ligget nogen 
kro. Den nærmeste var Bagsværds, men derfor er der ingen 
grund til at tro, at bønderne i Gladsaxe sogn har været mere 
ædruelige end andre omegnsbønder, for både i Buddinge og 
Herlev fandtes der et stort antal smugkroer og hemmelige 
brændevinsudsalg. I den anledning udtalte formanden for 
sogneforstanderskabet, ejeren af Mørkhøjgård, cand. jur. 
Eylardi i »Københavns Landkommunaltidende« 1843, at 
dette »virker højst skadeligt på tjenestefolkenes moralitet«, 
og at forstanderskabet har ført forhandlinger med politi-
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mesteren dr. Normann om at gribe til forholdsregler mod 
dette uvæsen, men forholdene synes dog ikke af den grund 
at være blevet bedre.

Bønderne

Mellem efterkommerne af de hollandske bønder, som 
Christian II 1521 havde indkaldt til Amager for at lære 
danskerne grøntsagsdyrkning og mejeridrift, var også de 
tyve familier, der efter Frederik Ill’s ønske bosatte sig på det 
senere Frederiksberg, hvor de overtog Ladegårdens pligt til 
at forsyne hoffet med landbrugsprodukter. Men også til 
andre omegnslandsbyer synes hollandske amagerbønder at 
have fundet vej, enten ved indgiften i den stedlige befolkning 
eller ved udflytning som f. eks. til Gladsaxe, hvor navne af 
hollandsk oprindelse ikke var ualmindelige. Mange af bøn
derne var velstående folk. Som historikeren og teologen Erik 
Pontoppidan skrev 1764 i Danske Atlas: »Da bønderne i 
dette amt drager adskillige fordele af Københavns nærhed, så 
er de mestendels velhavende fremfor andre, særdeles de, som 
rejser ned i landet og indkøber viktualier og samme igen på 
torvet udsælger«.

Det var grøntsager, tørv, halm og hø, flæsk, fjerkræ, æg, 
mælk og fløde de forsynede hovedstaden med.

Endnu i 1890 levede 687 af kommunens 1695 indbyggere 
af landbrug, 23 var gartnere og 212 handelsmænd, og når 
antallet af disse var så relativt stort, er det fordi mælke
forpagtere og opkøbere af landbrugs- og haveprodukter til 
København var medregnet.
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Blandt disse var i forrige århundrede også en hønse
kræmmer på Buddinge Mark, der ved hjælp af sine tre 
sønner, som kørte rundt i Nordsjælland og opkøbte bøn
dernes fjerkræ, drev en vældig handel. Hans hjem var en 
ussel rønne, han gik fattigt klædt og levede spartansk, men 
efter hans død viste det sig, han efter datidens forhold var en 
hovedrig mand.

For mange landmænd var salget af mælk, smør og ost en 
vigtig indtægtskilde, men det var ikke dem alle, der var lige 
hæderlige. Det berettes således om forholdene omkring 
1800: »Man holder egne kuske, der besørger mælken ind
bragt til København og fordelt til de forskellige udsalgs
steder. Kusken må hjemmefra angive, hvor meget han næste 
dag ser sig i stand til at afsætte, og kun, når den et blevet sur 
på vejen, må han bringe noget med sig hjem.

Allerede i bondens gård - hedder det videre - bliver 
mælken ofte blandet med vand, når den nemlig ellers ikke 
ville slå til, men mælkekuskene spæder desuden på egen 
hånd op med vand, for derved at skaffe sig en bifortjeneste 
ved salget af de derved fremkomne flere potter mælk«.

På samme måde bliver fløden i hvert fald om sommeren 
»først kogt tillige med lidt kartoffelmel og potaske, så den 
rigtig kan blive jævn og sætte tyk hinde. Ellers vil køben
havnerne ikke have den, men siger, at fløden er for tynd«.

En stor del af mælken blev imidlertid direkte fra gårdene 
købt eller forpagtet af folk, der levede af at sælge den i 
København, og adskillige af disse såkaldte mælkeforpagtere 
blev holdne folk, så nogen helt dårlig forretning kan mælke
handlen ikke have været.
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I Buddinge især havde bønderne desuden en ganske 
mærkelig indtægtskilde. Gliemann fortæller således i sin 
tidligere omtalte beskrivelse af Københavns amt i 1821, at 
»indbyggerne male havregryn, deels at selv avlet havre, deels 
af havre, som de kjøbe i hovedstaden, hvor de siden igjen 
afsætte havregrynene. Hos alle gårdmænd findes hånd- 
qværne, og man kan vel regne, at der males et par tønder 
havre daglig hos hver gårdmand«.

Varerne blev solgt på torvene i København, først og 
fremmest på Halmtorvet, den nuværende Rådhusplads, og 
på Kultorvet. Derfor var der endnu helt op til den første 
verdenskrig en livlig trafik om morgenen på Frederiksborg- 
vej af bøndernes vogne på vej ind til deres torvepladser 
i byen - og om aftenen på vej hjem; men da var de unge 
bønderkarle, som kørte vognene, ofte i bedre humør end om 
morgenen, for havde det været en god dag, hvor de havde 
solgt, hvad de ønskede, gik de ofte på beværtning for at 
drikke et krus øl og et glas brændevin, inden de satte næsen 
hjemad.

Gårdenes udskiftning
»I gladsaxe SOGN er ingen herregårde«, oplyser sogne
præsten i en indberetning 1657. Næsten al jord tilhørte, som 
tidligere omtalt, kronen og blev derfor underlagt Køben
havns rytterdistrikt ved dets oprettelse 1718. I kølvandet på 
de store jordreformer fik bønderne imidlertid ligesom i de 
andre omegnslandsbyer 1766-67 arvefæste på deres gårde, 
men ikke alle synes at have været lige tilfredse hermed, for
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det berettes, at mange bønder få år efter »gerådede udi 
yderste armod«.

Gårdene lå endnu tæt sammenbyggede indenfor lands
byens snævre grænser, og jordene dyrkedes fortsat i fælles
skab. 1 1772 fortæller Pontoppidan lå der i Gladsaxe 17 gårde 
og 17 huse, i Buddinge 22 gårde og 28 huse og i Mørkhøj 10 
gårde og 17 huse. Udskiftningen i Gladsaxe sogn fandt sted 
1773, og den efterfølgende udflytning af flere ejendomme 
betød her som andre steder et brud med en i århundreder 
nedarvet livsform. Bønderne mistede den tryghedsfornem
melse, de havde følt ved at være hinanden så nær, og den 
indbyrdes hjælpsomhed, der hidtil havde præget deres dag
lige tilværelse, blev nu vanskeligere at udøve. Heller ikke var 
man længere fælles om ansvaret og pligterne, men hver 
enkelt bonde måtte fra nu af selv træffe bestemmelse om sin 
gårds drift - sørge for der blev sået, høstet og pløjet - og det 
var der mange, der i begyndelsen ikke forstod fordelene ved.

Den 26. marts 1773 indberettede sognepræsten N. Johs. 
Heining, at »Gladsaxe by, som tilforn har haft 17 gårde, har 
nu ved jorddelingen, som er sket, kun 10 i byen, de 7 har 
måttet flyttes ud, 2 af dem er alt bosiddende, de andre er i 
bered med at sætte deres bopæl i stand, hver på sin lod«. Af 
huse var der ligeledes 17 tilføjer han, og siger om Buddinge, 
at »byen har nu 22 gårdmænd, har tilforn haft flere, men 
jorden er kommet til de fornævnte. Jorddelingen er endnu 
ikke sket, men siges med det første at skulle gå for sig. De 
haver skiøder på deris gårde ligesom de forrige. Husmænd 
er 28«. Og endelig fortæller Heining, at Mørkhøj har 10 
gårdmænd og at 3 gårde er udflyttet.
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Trods udskiftning og udflytning blev flere af gårdene dog 
liggende inde i byerne og fik en stor del af deres jorde lagt i 
tilknytning til dem.

De udflyttede gårde
Ved UDSKIFTNINGEN havde de enkelte bøndergårde sædvan
ligvis ikke noget særligt navn, men i officielle dokumenter 
og på udskiftningskortene er de kendetegnet ved hjælp af 
deres matrikelnumre. Derfor kan det undertiden være van
skeligt at afgøre, hvilke gårde det i virkeligheden var, der 
blev udflyttet. I Gladsaxe var det sandsynligvis, mener 
kontorchef C. Th. Holbøll i en artikel om udskiftningen,*) 
den forsvundne Søgård ved nuværende Løvfrøvej, Torne
højgård ved motorvejen til Hillerød ud for ha^eforeningen 
Fælles Eje, Grønnegård ved Gladsaxe Ringvej, hjørnet af 
Dynamo vej, måske Espegården, der lå omkring Espegårds
vej og Lynggården eller Stengården ved Stengårds Alle og 
Gammelmosevej.

I Buddinge udflyttedes ihvert fald Hyldegård og Lunde
gård, Grønnemosegård, Maglegård og Lauggård, der alle 
kom til at ligge syd for den nuværende Gladsaxevej - 
Hyldegård og Lundegård på Høje Gladsaxes grund. Ud
flyttergårde var ligeledes Søborggård ved Søborghus Alle og 
Vadgård ved Buddingevej, Esberns Alle.

I Mørkhøj var det sandsynligvis, mener Holbøll, Lille
gården, som Lillegårds Alle har navn efter, Pilegården, der lå

Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune, Årsskrift 1973.
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syd for den nuværende Pilegårdsvej, og Tjørnegården eller 
Torvegården, på hvis jorder Mørkhøj Kirke er bygget, der 
blev udflyttet.

Gårdene i Gladsaxe
Om DE TRE landsbyers tilstand i begyndelsen af forrige 
århundrede beretter S. Sterm 1834 i sin »Statistisk-Topo- 
graphisk Beskrivelse over Kjøbenhavns Amt«, at Gladsaxe 
havde 339 indbyggere, »blandt hvilke findes 35 karle, 45 
piger, 20 drenge og 14 indsiddere, og af håndværkere: 1 
smed, 1 snedker, 2 vævere, 2 skræddere, 1 skomager og 1 
hjulmand«. Desuden delte Gladsaxe en jordemoder med 
Herlev.

Byens areal omfattede 1083 tdr. land fordelt på 46 matr. nr. 
Foruden kirken, præstegården og skolen havde den 21 
selvejergårde, en arvefæstegård under Universitetet, 2 selv
ejerhuse med hartkorn, 13 jordløse selvejerhuse samt to 
jordløse fæstehuse. Elleve gårde og et hus er udflyttet, 
oplyser Sterm, og gårdenes størrelse varierede fra Grønne
gårdens 14 tdr. hartkorn til en lille gård på IV2 tdr.

Bygningerne udmærkede sig ikke »ved nogen bedre byg
ningsmåde, end den man sædvanligen finder hos bønderne i 
Sjælland«, hedder det videre. Den eneste undtagelse dannede 
de gårde, »der beboes af folk udenfor bondestanden«.

Dette gjaldt bl. a. Grønnegård, hvis stuehus afgav en 
herskabelig bopæl for ejeren, major v. Myhre. Det var en 
etage højt med dobbelt kvist og kælder under hele huset, 
medens der fra værelserne skal have været »en meget smuk
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udsigt«. Til dette sluttede sig tre udhuse, der ligesom 
stuehuset var grundmurede, og en have på to tønder land, 
som både omfattede en lille lystskov og en fiskepark. 
Besætningen talte 10 heste, 30 køer og 14 svin.

Søgård, der tilhørte det senere medlem af sogneforstan- 
derskabet, løjtnant Berggreen, var halvt så stor, idet den kun 
havde godt 7 tdr. hartkorn, men ikke desto mindre havde 
den ligeledes et herskabeligt, enetages, grundmuret og tegl
hængt stuehus med kvist og kælder, hvortil sluttede sig tre 
stråtækte udhuse af mur og bindingsværk. »Tvende smukke 
haver, beplantede med frugttræer, humle og kjøkkenurter 
indtage et areal af IV2 tde. land«, oplyses det. Besætningen 
bestod af 8-10 heste, 20 køer og 16-20 svin.

Stengården eller Lynggården, der ligeledes var udflyttet 
og som tilhørte proprietær Burmeister, var på godt 8 tdr. 
hartkorn. Stuehuset var som på de to andre gårde en etage 
højt med kvist og kælder, men i modsætning til disse var det 
opført af kampesten, hvorimod gårdens fem udhuse var 
bygget af qiur og bindingsværk. På denne gård blev det 
første schæferi i Danmark anlagt i 1784. »Det bestod af 
danske får - skriver Sterm - samt 3 væddere og 10 får af 
spansk race, som man erholdt fra Sverrig«. I 1797 flyttedes 
schæferiet til Esrom.

Gårdene i Buddinge
En af de kendteste udflyttergårde fra Buddinge var Lun
degård, »der ejes og drives af hr. capitain Thuesen«, oplyser 
Sterm. Det var langt fra egnens største gård, idet den kun var
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på godt 8 tdr. hartkorn, men alligevel havde den et meget 
herskabeligt, grundmuret og teglhængt stuehus på to etager 
med kælder under det halve hus, hvortil sluttede sig fire 
stråtækte udhuse af mur og bindingsværk. Gården, på hvis 
jorder »Høje Gladsaxe« nu ligger, blev først nedrevet 1966.

Lundegården menes udflyttet 1774 af dens daværende ejer 
Peder Pedersen (den Ældre), hvis søn af samme navn i 1805 
solgte den til en urtekræmmer Smidt. To år efter blev den på 
tvangsauktion købt af kammerråd Peter Jensen Giersing, der 
imidlertid allerede i 1808 solgte den til silke- og klæde
kræmmer Anders Andersen Kierkegaard, en fætter til filo
soffen Søren Kierkegaards fader, der i 1811 byggede det 
omtalte stuehus og gav gården den skikkelse, den endnu 
havde ved nedbrydningen. Ved den lejlighed forsvandt også 
de smukke og interessante empiredekorationer i hovedbyg
ningens stueetage, som stammede fra Kierkegaards tid. Efter 
hand død 1816 gik gården ud af slægtens eje, men om det 
bomuldsspinderi han og klædekræmmer Søren Aabye i 1809 
indrettede syd for Gladsaxevej mindede helt op til 1909 
denne vejs oprindelige navn: Fabriksvej. Spinderiet, der 
kaldtes »Enigheden« bestod iflg. Sterm »af en hovedbygning 
på 2de etager, der var indrettet til arbejdsværelser, locale for 
maskinerierne etc., 4 bygninger, een etage høje og indrettede 
til boliger for arbejderne ved fabrikken, til vognremise og 
hestestald, samt en bygning, der lå adskilt fra de andre og var 
indrettet til blegeri; .... Maskinerierne dreves ved 8 heste, 4 
på skiften, og her beskæftigedes omtrent 50 mennesker«. 
Det var således ikke noget ubetydeligt foretagende, men i 
konkurrence med de billige importerede bomuldsvarer, som
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kom på markedet efter Napoleonskrigenes afslutning 1814, 
kunne de danske fabriker ikke klare sig, deriblandt fabriken i 
Gladsaxe. Maskinerne blev solgt, og i 1830 synes næsten 
ethvert spor af den at være forsvundet.

løvrigt fortælles det, at Søren Kierkegaard som dreng ofte 
kom på forsøg herude hos sine slægtninge, og da han en dag 
klatrede op i et træ på fabrikens grund, skal han have været 
så uheldig at falde ned og slå sin ryg. Selv mente han, at det 
var årsagen til den svaghed i ryggen, han led af hele sit liv, og 
som måske var medvirkende til hans tidlige død i en alder af 
kun 42 år.
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Lundegårdens jorder grænsede op til Hyldegården, og på 
Gladsaxevejs modsatte side umiddelbart vest for Marienborg 
Alle lå Marienlyst, der dog ikke var nogen egentlig ud
flyttergård, men en gård, som brændevinsbrænder]. Møller 
havde sammenkøbt og endnu ejede 1834. I sin gamle skik
kelse eksisterede den endnu omkring 1950. Det var også en 
Møller, nemlig »brødbager A. Møller«, der i 1834 ejede 
Lauggård ved Bakkedraget syd for Gladsaxevej. Begge gårde 
bestod af en hovedbygning og fire udhuse. Det samme 
gjorde Søborggård ved nuværende Søborghus Alle.

Gårdene i Mørkhøj
Pa UDSKIFTNINGENS tid var Holmegård eller Enghavegård, 
som den senere kaldtes, byens største. Den tilhørte da 
sognefogeden Mads Pedersen, der i 1770 tog initiativ til 
fællesdriftens ophævelse, idet han forstod »de skadelige 
følger som fædledskabet forårsager samt i medhold af den 
kongelige allernådigste forortning, dateret Frederiksberg 
Slot den 28 julij: 1769 betræffende sammes ophevelse ....«, 
som han udtrykker sig i en ansøgning om at få jorderne 
gratis opmålt og udloddet »formedelst vor uformuenhed«. 
Hans svigersøn Ludvig Rudolf Cadovius, der overtog går
den efter ham, afstod den i 1831 til sin søn, sognefoged Hans 
Cadovius, efter hvis død 1870 den nu 17Ÿ2 tdr. hartkorn 
store gård gik i arv til hans søn, og først i dette århundrede 
gik gården ud af slægtens eje. I 1930 blev den købt af 
Københavns kommune, og i 1943 nedbrændte den treflø
jede, ret herskabelige, grundmurede stråtækte hovedbyg
ning, der ikke genopførtes.
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Langt mere herskabelig var dog Mørkhøjgård, som endnu 
er bevaret og fredet i klasse B. I sine velmagtsdage var det en 
gård på 20 tdr. hartkorn, og Sterm fortæller 1834, at den da 
ejedes af »Hr. Petersen«, og at bygningerne bestod af »et 
grundmuret og teglhængt stuehuus, een etage højt med 
dobbelt qvist; tvende grundmurede og teglhængte sidefløje, 
samt 8 stråtækkede udhuse, opførte af muur og bindings
værk«.

Men ejendommens historie er dog langt mere interessant. 
Mulig er de store bøge i gårdens park de sidste rester af de 
skove, der i sin tid skal have omgivet Mørkhøj, og som 
sikkert er blevet ødelagt under svenskernes belejring af 
København 1658-60. Det stuehus, som Sterm omtaler, kan 
heller ikke være det nuværende, idet dette først er opført 
1836. Med sine syv fag brede kvist og sine to sidefløje på 
hver side gårdspladsen og indkørslen frå den gamle landsbys 
hovedvej, Mørkhøj Bygade, har den et næsten herregårds
lignende præg. Den erhvervedes 1851 af den velhavende 
københavnske klædehandler, grosserer Anders Ancker, hvis 
søn, Carl Andreas Ancker overtog den efter hans død 1854. 
Glæden over den smukke gård formåede imidlertid ikke at 
forjage den svagelige mands ensomhedsfølelse, som et digt 
han skrev i sin nedtrykte stemning, viser:

Jeg savner et hjem, en hyggelig fred,
en huslig, net, lille stue,
et hjerte, som hele min sjæl hænger ved, 
når sommeren smykke med blomster sit bed, 
om vinteren ved arnens lue.
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Det lykkedes ham at blive gift, men lykken blev kort, for 
allerede i 1857 afgik han ved døden. Af hans store formue 
oprettedes siden Det Anckerske Legat, der uddeles hvert 
andet år i fire portioner à 5000 kr. som rejsestipendier for to 
malere, en digter og en komponist.

Midt i 1860’erne blev Mørkhøjgård købt af fideikommis- 
besidder H. Brinck-Seidelin, der ejede den til sin død 1902, 
hvorefter den blev overtaget af hans svigersøn, kommandør 
Carl Ludvig With-Seidelin, som efter at have taget sin afsked 
fra marinen i 1903 først i 1916 skilte sig af med gården, som 
blev købt af proprietær Karl Christensen, tidligere bestyrer 
og derefter forpagter af den. Det er om ham, det fortælles, at 
hans landbrugselever skulle have stiv flip på, når de arbej
dede, men iøvrigt skal han have været en meget dygtig og 
anset landmand. For medens gården i Brinck-Seidelins ejer
tid skal have været meget misligholdt, blev den i de senere år 
anset for en af sognets bedst drevne gårde. Landbruget er nu 
forlængst nedlagt, og i hovedbygningen har Statens Lev
nedsmiddelinstitut til huse.

Brande

Som i ANDRE landsbysamfund må den røde hane også tit have 
galet over Gladsaxe. Gårdbrande er i ældre tid sikkert 
forekommet ret hyppigt, og med de primitive sluknings
midler, man dengang disponerede over, har de sandsynligvis 
ofte antaget et uhyggeligt omfang. Men lykkeligvis er vi 
uvidende om de ulykker og rædsler, befolkningen i ældre tid 
må have gennemgået. Dog er heller ikke i vort århundrede
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sognet blevet skånet for »ildens gru«. I 1906 brændte i 
Buddinge fire gårde og nogle huse, og Kristi Himmelfarts
dag den 29. maj 1919 kom turen til Gladsaxe. Her brændte et 
hus og et lignende antal gårde som i Buddinge, deriblandt 
præstegården, som ihvert fald var brændt to gange tidligere, 
sidst i 1849. Branden skyldtes nogle drenge, der i leg havde 
sat ild på en høstak bag en gård skråt overfor den gamle 
rytterskole ved Gladsaxe Skolevej, og da der blæste en stærk 
vind, sprang flammerne hurtigt far den ene gård til den 
anden. Først ved nitiden om aftenen lykkedes det at få ilden 
nedkæmpet, ,men da var også hele den vestlige del af byens 
»smukt byggede gårde« blevet luernes bytte. Med nød og 
næppe blev Rytterskolen reddet, og det kun takket være den 
daværende lærer og hans broder, som blev ved med at 
overdænge den med vand.

Det moderne Gladsaxe
De DELE af det gamle Gladsaxe, som ikke blev ødelagt af ild, 
har nutidens politikere, byplanlæggere, arkitekter og ingeni
ører i fællesskab søgt at få omdannet til tidssvarende bolig- 
og industrikvarterer. Og dette er kun lykkedes dem alt for 
godt ! Bondebyerne Gladsaxe, Buddinge og Mørkhøj er for 
de fleste nu kun navne med en vis nostalgisk klang. Den 
oprindelige bebyggelse er næsten helt forsvundet. I Gladsaxe 
er det således kun kirken, præstegården, nogle enkelte 
gårdsbygninger som Pilegården, Gladsaxe Møllevej 63, et 
par småhuse og den idylliske branddam, der peger tilbage på
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en fortid, som endnu i mands minde var et virksomt og 
levende landsbysamfund.

Endnu mindre er bevaret af Buddinge, hvis beliggenhed i 
vore dage endog kan være vanskelig at stedfæste - hvis man 
ikke er meget lokalkendt - i den grad forandret er hele denne 
egn, hvis naturlige midtpunkt den gamle landsby var. En 
sidste rest af bøndernes haver er måske nogle af de store 
træer omkring Buddingevej, hvor de fleste gårde var bygget 
på rad og række.

Allerede 1924 var den ny direkte vej mellem Buddinge og 
Bagsværd, nu Buddinge Hovedgade, blevet omlagt, og før 
den anden verdenskrig var forløbet af den indre ringvej (III) 
blevet fastlagt. Lige ved den store rundkørsel, på hjørnet af 
Kontorvej og Søborg Hovedgade opførtes 1937 efter tegning 
af arkitekten Vilhelm Lauritzen Gladsax^s rådhus, der se
nere er blevet betydeligt udvidet. Ved siden af dette ses det 
ny Hovedbibliotek.

Lidt bedre bevaret er Mørkhøj med kommunens eneste 
fredede bygning, den tidligere omtalte Mørkhøjgård. I nær
heden denne ligger en anden af byens gamle gårde, den 
gulkalkede, stråtækte Toftegård, et par ældre småhuse og 
den smukke, idylliske skolebotaniske have. Overfor denne 
på den modsatte side Hillerød motorvej rejser T.V.-Byen sig 
- uden tvivl Gladsaxes mest kendte virksomhed.
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»Gladsaxe« er udsendt som privattryk af 
Medigrafik a/s 
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