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INDHOLD 
Historien om Lille Constantia er af hensyn til læsbarheden organiseret i en konkret beretning om 
selve ejendommen og dens historie fulgt af et tilbageblik med mere bredt skrevne beretninger om 
vore naboejendomme og om udvalgte lokalhistoriske, samfundsmæssige og kulturelle forhold. 
Disse har indirekte været med til at forme ejendommen og området. Afslutningsvis er der en 
annoteret oversigt over kildemateriale som inspiration til eget studium.  

Som et Charlottenlund bolsje og appendiks vises en liden samling af hyggelige postkort fra 
dengang. 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

DEL 1: Lille Constantias historie, fra lyststed til beboelsesejendom 

Indledning 

Lille Constantias egen historie 

DEL 2: Rundt om Lille Constantia, ejendomme i nabolaget og deres historie 

Om ejendomme og bygninger i nabolaget 

Del 3: Lille Constantia og Charlottenlund i kulturhistorisk belysning 

Om landskabets forvandling, kildetid, veje og trafikmidler 

Om epokerne og oldtidens spor 

Afslutning 

Kildemateriale og stof til læsning 

Del 4: Appendiks, samling af gamle postkort fra egnen 

 

Teksten læses mest bekvemt i bogversionen. Detaljer på landkortene kan ses i 
internetversionen ved at forstørre kortene på computeren med -/+ funktionen. 
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Kort over København og Nordsjælland stukket i 1771 umiddelbart efter den omfattende samfundsforandring med 
udskiftning af bondegårdene. Det var skelsættende for den videre udvikling af området. Lyststederne Constantia, 
Bonne Esperance og Marielyst er markeret på kortet som sydlig nabo til Charlottenlund Skov. Kongernes stort anlagte 
barokke jagtskove og deres slotte langs kongevejens rute inde i landet fremgår. Parforce jagtområderne i Jægersborg 
Dyrehave og Gribskov er i juli 2015 optaget på UNESCO listen over verdens kulturarv.  
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Historien om Lille Constantia i Charlottenlund 

Del 1 af fire dele 

Lille Constantia, fra Lyststed til Beboelsesejendom 

 

 

Figur 1. ”Carte over en deel af Sockelunds Herred og Kiøbenhavns Amt 1763”, 
udsnit af koloreret kort ved P.J. Wilster. 
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Lille Constantia har sin historiske baggrund i områdets naturmæssige skønhed og dets attraktion 
for Københavnerne. Både kongelige, velhavende borgere og almindelige folk har siden 1700 tallet 
søgt herud fra det trange København bag voldene.  

De har bygget slotte, jagtområder, fasanhave, forstbotanisk have og et større antal lyststeder i 
vores område. Den jævne befolkning har bare besøgt området, nydt det og fået ny energi til at 
klare den ofte slidsomme hverdag.  

Områdets navn, Charlottenlund, kommer fra vores naboejendom Charlottenlund Slot med 
omgivende lund bygget i midten af 1700tallet af Prinsesse Charlotte Amalie på grunden af det 
kongelige jagtsted Gyldenlund. Lundens stramt firkantede areal var kongernes første dyrehave 
kaldet ”den liden Dyrehave ved Ibstrup”. Det er forgængeren for de store kongelige jagtområder 
anlagt til parforcejagt, Eremitagen og arealer i Gribskov, der er vist i den indledende figur, det 
stukne kort fra 1771. Charlottenlund Slot inspirerede succesfulde Københavnske borgere til at 
bygge lyststeder i form af små palæer med tilhørende parker langs Strandvejen og i hele oplandet. 
Constantia og Bonne Esperance var blandt de første.  

 

Figur 2. Kildetid i Charlottenlund Skov med telte. I lysningen skimtes Øresund og et skib. Stålstik 1842. 

Allerede fra midten af 1700 tallet besøgte som omtalt almindelige folk Charlottenlund Skov i stort 
antal i sommertiden, særlig ved kildetiden i juni-juli. Omdrejningspunktet var oprindelig Sankt 
Hansaften, hvor kildevandets helbredende kraft i tidens opfattelse var uomtvistelig. De slog sig 
ned i Charlottenlund Skov med madkassen og med udsigt til Øresund og adgang til forlystelser. En 
dags udflugt gjorde det ud for det års sommerferie.  

Så kom i løbet af 1800tallet det moderne industrisamfund. Den nu rivende udvikling i økonomi, 
trafikmidler og så meget andet åbnede for frie initiativer og mangt et entreprenørskab. Dette 
omskabte Gentofteområdet fra åbent bondegårdslandskab til beboelsesområde med 
villabebyggelse og høje ejendomme langs Strandvejen. Af de mange private lystejendomme langs 
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vor del af Strandvejen står kun Øregård med den smukke park i dag bevaret. Lyststedet Constantia 
ud mod Strandvejen blev opført i 1753. Det måtte efter usikre år som traktørsted og restaurant 
lade livet omkring 1930. Naboen til Constantia ud mod Strandvejen, lyststedet Bonne Esperance 
opført omkring 1754, holdt til 1890erne. Lyststedernes store grunde oprindelig udformet som 
velanlagte parkanlæg var blevet af større værdi end de oprindelige bygninger. 

Vores ejendom, Lille Constantia, har væsentlige elementer af udviklingen skitseret ovenfor med i 
sin fortid men alligevel sit eget forløb: tusinder af år tilbage benyttet af bronzealdermennesker, i 
middelalderen bymark for Gentofte bønderne, så have bag traktørstedet Constantia med tilkøbt 
areal fra den udflyttede Bregnegården, dernæst to pragtvillaer på grunden, og så endelig den 
beboelsesejendom med parklignende have, som vi har i dag – glæde á la lyststed  for beboerne.  

 

Figur 3. Kort over Gaarden Bernstorff henhörende Trende Bønder Byers Marker, ORDRUP, GIENTOFTE, og WANGEDE, 
nye indretning til FÆLLEDSKABETS ophævelse. Oeconomiske Inddelning forfattet ved TORKEL BADEN, Mathematice 
indeelt af F.W. HASTER 1763 og 1766. 

Lille Constantia 

Lille Constantia opført i 1959 er bygget direkte på en del af Constantias originale kvadratiske 
grundstykke og på en del af et jordstykke tilkøbt af ejeren af Constantia i 1780erne som en 
udvidelse af baghaven, købt fra den netop da udflyttede Bregnegård beliggende i Constantias 
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umiddelbare bagland. Stykket var oprindelig hjørnet af Gentofte bøndernes fælles bymark op mod 
Charlottenlund Skov. Jordstykket havde aldrig været under plov, og det ansås for at være af ret lav 
bonitet. Jordstykket hørte til delen af bymarken betegnet ”enghaven”. Det har nok været anvendt 
til sommergræsning for løsgående kvæg. Det vides ikke, hvad Constantia anvendte baghaven og 
det nyerhvervede areal til; måske som køkkenhave for restauranten eller til græsning af de 
køreheste, man nok har haft. Bevilling til traktørsted var opnået allerede i 1761. 

 

Figur 4. Kort over Gentofte efter gårdenes udflytning til de agre, de var tildelt ved udskiftningen I 1765, efter Severin 
Storm 1830. Constantia med hovedparcel, strandparcel og jord købt fra Bregnegården er vist ligesom lyststederne på 

stribe på landsiden af Strandvejen. Vandsiden var lavt beliggende. 

Figur 4. Kort over Gentofte efter gårdenes udflytning til de agre, de var tildelt ved udskiftningen I 1765, efter Severin 
Storm 1830. Constantia med hovedparcel, strandparcel og jord købt fra Bregnegården er vist ligesom lyststederne på 
stribe på landsiden af Strandvejen. Vandsiden var lavt beliggende.
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Constantias bygning lå ud mod Strandvejen med som nævnt lyststedet Bonne Esperance som 
nabo. Entreprenant opsplitning af ejendommen Bonne Esperance i 1890erne med udstykning af 
dele af denne til villagrunde langs den i 1906 anlagte blinde vej med navn Esperance Allé (de syv 
ulige numre 5,7,9,11,13,15) satte skred i udviklingen. Det var grosserer H. Cappelen, som i 1892 
havde overtaget Bonne Esperance, der tilsyneladende stod for projektet herunder nedrivningen af 
lyststedets bygning. Arkitekten A. Nielsen, Villa Richmond, Vilvordevej indsendte i 1903 tegninger 
til Gentofte Kommune over seks smukke villaer på grundene med ulige numre, hvoraf de fire 
stadig ses på vejen.  Nr. 5 er i 1954 veget for garageanlægget ved Blidahlund, og villaen Nr. 15 er i 
1981 efter forfald nedrevet og erstattet af Moestrup-rækkehuse. De resterende fire villaer er 
tidstypiske og fremstår smukke og vel vedligeholdte. 

Der hersker stor forvirring omkring husnumrene i vort område. Det har sin ”naturlige” forklaring 
og afspejler historiens skæve gang, se kortet Figur 22, del 2. Den oprindelige Esperance Allé 
stoppede ved syd-vest enden af os efter Nr. 15 (nu kaldt 15-19) på den ulige side og ved vor nabo i 
Nr. 16 på den lige side, der hvor Esperance Allé krydses af den dengang åbne Kildeskovsrende (ses 
i vejbanen som et stort kvadratisk metaldæksel). Esperance Allé blev omkring 1930 ved et 
bajonetsving forlænget med numrene 16-34 i forbindelse med en sammenføjning med den 
ligeledes blinde Viggo Rothesvej, der var udstykket fra Bregnegården. Esperance Allé Nr. 12-14 
mangler ligesom Nr. 4.  Vor allés forlængelse hinsides Kildeskovsrenden ender stadig, læst ud fra 
husnumrene, blindt ind mod skoven, hvor der er gulstens rækkehuse på hver side og en gangsti 
ind i skoven. Fortsættelsen har for øvrigt udelukkende lige numre på begge sider af 
vejforlængelsen (!). De to rækker af gulstens rækkehuse burde retteligt hedde Constantiavænget 
(Jvf. Sundvænget) og enten anskaffe sig dette som nyt vejnavn eller inkluderes i Viggo Rothes vej 
og nummereres herefter, hvilket ville lette overblikket for besøgende i området omkring 
bajonetsvinget. Viggo Rothesvej sluttede oprindeligt dér, hvor villaerne på dén vej slutter, og hvor 
de første rækkehuse begynder (disse nummeret med Viggo Rothesvej hhv. Parkvænget numre). 
Grænsen villa/rækkehus markerer linjen, hvor Bregnegårdsjord i 1780rne, øst for denne linje, blev 
frasolgt til Constantia. På tegningerne fra 1959 er ejendommen Lille Constantia anført som 
matrikel nr. 31 dr, du, 32 o, p, q, x, y, 159, Gentofte by. Skæringen mellem den oprindelige 
Constantia grund (matrikel 31) fra 1753 og den af Constantia tilkøbte jord fra Bregnegården har 
antagelig ligget på en nord-syd gående linje inde i vores grund (svarende til de nuværende 
opgange 6A og 10A), vurderet ud fra linjen for de øvrige gamle lyststeders oprindelige bagskel, 
som Constantias bagskel i sin tid flugtede med. 

Projekt Esperance Allé var et villavejsprojekt helt i tidens ånd udtænkt i den periode, hvor gård på 
gård i Gentofte Kommune i stor skala blev udstykket til villaer. Esperance Allé blev antagelig anlagt 
i forståelse med Constantias daværende ejer, der besad de lige numres side af vejen og som nok 
også øjnede muligheder og muligvis bidrog til vejprojektet med en bid af sin jord.  

Constantia og vores grund blev kort efter 1900 erhvervet af grosserer Aage Løwener med henblik 
på at opføre engelske villaer. Løweners far var grundlægger af firmaet Loewener, der fortsat er 
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aktivt som virksomhed. Løwener valgte imidlertid at udleje Constantia som restauration. 
Grundstykket bag Constantia, der stort set i areal og placering svarede til vores grund, var 
vanskelig at bebygge med villaer pga. Kildeskovsrenden, der løb diagonalt ind i grunden fra syd-
vest til nord-øst, dengang med et knæk midt i vor grund og et videre løb mod Øresund. Renden var 
på det tidspunkt en åben rende, der kunne lugte ilde og stige over sin bred. Renden blev som 
beskrevet nedenfor i 1933 rørlagt, reguleret og overdækket med en nordlig forskydning af enden. 

Fundamenter aftegnet på matrikel/byplankort og beplantningsplan ved Eywin Langkilde fra 1959 
over vores ejendom, se Figur 5, viser tydeligt, at der var bygget to villaer på vores grund, der hvor 
blok A ligger i dag. Længe troede vi, der var tale om husene Nr. 6 og 8. Men en nøjere granskning 
af matrikelnumre viste, at det var Nr. 8 og 12, og så faldt tingene på plads. 
 
 

 
Figur 5. Matrikelkort med ejendomsprojekt Lille Constantia fra 1958 (blok A vender ud mod vejen, blok B ind mod 
skoven). Fundamenterne efter de to Villaer Esperance Allé Nr. 8 og Nr. 12 er indtegnet. Kildeskovsrendens diagonale 
forløb gennem ejendommen fremgår, version efter 1933. Garagestriberne i vest og øst løb evt. ind i gamle servitutter 
betinget af gamle rende- og rørføringer. Et projekt om to ejendomme på den ”ulige” side af vejen blev ikke realiseret.  



15

6 
 

aktivt som virksomhed. Løwener valgte imidlertid at udleje Constantia som restauration. 
Grundstykket bag Constantia, der stort set i areal og placering svarede til vores grund, var 
vanskelig at bebygge med villaer pga. Kildeskovsrenden, der løb diagonalt ind i grunden fra syd-
vest til nord-øst, dengang med et knæk midt i vor grund og et videre løb mod Øresund. Renden var 
på det tidspunkt en åben rende, der kunne lugte ilde og stige over sin bred. Renden blev som 
beskrevet nedenfor i 1933 rørlagt, reguleret og overdækket med en nordlig forskydning af enden. 

Fundamenter aftegnet på matrikel/byplankort og beplantningsplan ved Eywin Langkilde fra 1959 
over vores ejendom, se Figur 5, viser tydeligt, at der var bygget to villaer på vores grund, der hvor 
blok A ligger i dag. Længe troede vi, der var tale om husene Nr. 6 og 8. Men en nøjere granskning 
af matrikelnumre viste, at det var Nr. 8 og 12, og så faldt tingene på plads. 
 
 

 
Figur 5. Matrikelkort med ejendomsprojekt Lille Constantia fra 1958 (blok A vender ud mod vejen, blok B ind mod 
skoven). Fundamenterne efter de to Villaer Esperance Allé Nr. 8 og Nr. 12 er indtegnet. Kildeskovsrendens diagonale 
forløb gennem ejendommen fremgår, version efter 1933. Garagestriberne i vest og øst løb evt. ind i gamle servitutter 
betinget af gamle rende- og rørføringer. Et projekt om to ejendomme på den ”ulige” side af vejen blev ikke realiseret.  

7 
 

I 1906 ansøgtes om opførelse af en to etagers villa på matrikel 32r, adresse Esperance Allé Nr. 8, 
med placering svarende til Lille Constantia blok A, Nr. 8 A og 8 B. Grosserer Aage Løwener var 
bygherren. Hans person og hans villa i Nr. 8 senere navngivet ”Lille Constantia” er det primære 
historiske udgangspunkt bag tilblivelsen af Lille Constantia ejendommen. Villaen var tegnet af 
arkitekt E. Norup med entreprenør C.F. Jacobsen som bygherre. Det har været en stor palæagtig 
villa i gedigen stil med symmetriske karnapper mod gaden og sidefløje mod haven centreret om en 
pompøs veranda med trappe til haven. Villaens spisestue kunne rumme opdækning til 50 gæster. 
Indvendig var villaen herskabelig med høje paneler, messinggreb og sildebensparket som gulv. I 
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Figur 6. Villaen Lille Constantia, Esperance Alle 8 fra baghaven. Villaen var opført med mure i grå puds bevokset med 
vin og forsynet med tegltag. Foto, der er tilvejebragt af Karen Margrete Hjerl, må være taget cirka 1950. Forældrene, 
Børge Hjerl-Hansen og Grete Marie Hjerl-Hansen står i haven. 
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I 1947 blev Løweners villa erhvervet af pastor Børge Hjerl-Hansen (1900-1975). Han var fra 1937-
57 præst ved Messiaskirken. Allerede i 1947 ansøgte Hjerl-Hansen om etablering af elevator fra 
kælder til 1.sal og om indretning af børnehave i den særskilte bygning, gartnerboligen. Den 
optræder som Esperance Allé Nr. 6, bekræftet af Hjerl-Hansens søn. Børnehaven blev etableret og 
ledet af Rigmor Ellen Reck, fru Hjerl-Hansens søster. Omend datidens børn sikkert har været mere 
rolige og velopdragne, kom der alligevel i 1953 et antal højstemte klager fra genboen, oberstinden 
i Nr. 5. Kommunen vurderede dog, at lydene fra børnene faldt i et med støjen fra trafikken på 
Strandvejen og fra andre børn i området.  
 
Hjerl-Hansen selv var kendt som en yderst karismatisk mand med mange aktiviteter: arkæologiske 
udgravninger, et omfattende forfatterskab, bredt socialt engagement i bl.a. Kofoeds Skole. Hans 
far var en kendt erhvervsmand, finansminister og grundlægger af museet Hjerl-Hede. Hustruen 
Grete Marie Hjerl-Hansen (1917-66), der var en af de første kvindelige civilingeniører i bygning, 
havde i sommeren 1944 som 30-årig fået polio med svær lammelse af begge ben. Med tre børn 
var huset ikke velegnet i det lange løb. Familien Hjerl-Hansen valgte i 1954 at fraflytte villaen og 
bosætte sig i Sorgenfri. Dermed sluttede en glansfuld periode, hvor villaen Lille Constantia med 
Hjerl-Hansen som drivkraft havde været et kulturelt omdrejningspunkt i sognet som i området. 
 

 
 

Figur 7. Et kammerorkester diverterer i spisestuen, Lille Constantia. Børge Hjerl-Hansen spiller tværfløjte, stående i 
midten af billedet. 2. herre fra v. er familiens læge, på violin. Til h. åbning ud til karnap i husets sydside. Til v. åbning 
(med bord foran) ud til vinterhaven i østgavlen; ses som runding i Figur 5. Foto tilvejebragt af Karen Margrete Hjerl. 
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Speciallæge, PhD Karen Margrete Hjerl, ældste datter i familien, giver på opfordring en personlig 
beskrivelse af livet i Esperance Alle Nr. 8, det første Lille Constantia. Hun boede i huset sine første 
syv leveår, fra 1947-1954. 

”Huset blev indviet på min dåbsdag i 1947 under navnet ”Lille Constantia” iflg. håndskrevet tekst i forbladet 
til min Fars bibel, ordret gengivet: Vort første barn Karen Margrete Hjerl fødtes 8. juni 1947 og døbtes i 
Messiaskirken paa moderens 30. aarsdag 8.9.1947. Samtidig indviedes vort nye hjem ”Lille Constantia”, 
Esperance Allé 8.  

Tydeligst husker jeg haven op mod skoven. Den føltes mægtig stor, var præget af en lang plæne og mørke 
skygger, og man kunne løbe rigtigt langt og meget hurtigt og falde uheldigt. Jeg husker særligt lege 
omkring det store valnøddetræ, der voksede midt i plænen ned mod skoven. Vi brugte ofte ”røde låge”. Den 
var placeret nøjagtigt som i dag, ind mod Charlottenlund Skov. Men dengang var lågen uden lås; jeg skulle 
passe meget på den låge, for den var farlig, og det var meget forbudt at gå alene ind i skoven. Jeg hørte om 
børnelokkere, bag hvert et træ.  

Husets stueetage var de voksnes, med bibliotek, spisestue og vinterhave med statue og planter. Første sal 
var til familielivet, privaten. Køkkenet var i kælderen, og der var køkkenelevator.  

Udsigten fra værelserne ovenpå var domineret af de store træer lige udenfor vinduet. Kastanje- bladenes 
vekslende figurer var underholdende at se på. Der var fokus på naturglæden. Udendørslivet blev prioriteret 
højt på trods af min Mors handicap med poliolammelse af begge ben. 

Om dagen gik jeg i min mosters børnehave. Den lå i villaens gartnerbolig, placeret lige øst for villaen, ved 
siden af to garager, klods op af Constantias høje røde mur. 

Dagene var primært præget af min Fars arbejde som præst, hans træffetid, der skulle passes og som foregik 
i biblioteket. Ofte var der folk, der ventede på Far, for han havde travlt, skulle også nå hjemmebesøg og 
sygebesøg på hospitalerne. De syge var dengang sengeliggende meget længe, og jeg forstod på det hele, at 
sognebørnene havde megen brug for opmuntrende samtaler med Far og specielt noget, der hed sjælesorg. 

 Verdenssituationen skulle også passes. Der kom engagerede mennesker i huset. Der blev talt om alvorlige 
sager, som kunne handle om tab og traumer efter krigen. Jeg husker særligt den nære veninde, som havde 
mistet sin ægtefælle, Kommandørkaptajn Carl Hammerich, under bombningen af Shell huset. 

Huset var spændende for et barn. Man kunne gå på opdagelser, særligt i kælderen, hvor spejderne havde 
deres lokaler, sager og møder; det lykkedes mig enkelte gange at snige mig derned, uset, og prøve at sidde 
på spejdernes mangefarvede og dekorerede trebenede skamler. Det var det vildeste. På kvisten boede i en 
periode et ægtepar, der var flygtninge fra Østrig. Dem gik jeg ofte op og besøgte, for de var hyggelige, og 
det var en sorg, da de flyttede.  

Jeg kunne møde og hilse på mange forskellige i huset. Der var andre pensionærer og personer, der hjalp til i 
huset.  Jeg husker også de regelmæssigt tilbagevendende spilleaftner. Her deltog familiens læge med sin 
violin; musikken i huset var de særligt gode afbrydelser i hverdagslivet. 
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Kristendommen blev levet aktivt med grupper og bibelkredse i huset, der var rammen om meget liv, en stor 
omgangskreds og et selskabsliv, der fyldte meget de første år. Livet i huset var præget af åbenhed og 
engagement overfor omverdenen. Jeg husker med en særlig varme de mange stærke relationer, som 
fortsatte efter familiens fraflytning.  

Det første Lille Constantia var et hjem for få, et hus for mange.” 

                                                                                                            Sign. Karen Margrete Hjerl, 16.3.2016 

 
 

Figur 9. Som kuriosum, tøjbøjle fra entreen i villaen Lille Constantia, i Karen Margrete Hjerls eje. Bøjlen har fint malede 
blomster i enderne. Den dokumenterer husets navn, som ikke ses i arkivalierne. Bemærk, at lille staves fuldt ud uden 
forkortning til Ll. Betegnelsen Lille Constantia anvendtes ikke i Løweners tid og var ikke indhugget i Nr. 8’s facade. 
Navnet må være kommet i brug efter opførelsen af ejendommen Constantia, der logisk var ”den store”, og som havde 
en sammenlignelig grundplan. Det helt oprindelige Constantia var tydeligvis mindre end Lille Constantia i Nr. 8. I Hjerl-
Hansens tid var navnet blevet gængs betegnelse. Med etablering af et byggekonsortium blev det officielt, se nedenfor. 

 
Efter Hjerl-Hansens fraflytning kom der en ”de ikke realiserede projektplaners tid”. I 1954 
ansøgtes om opførelse af en villa i ét plan med otte værelser og garage, en plan der dog blev 
opgivet. Med Hjerl-Hansen som den forsatte ejer var der derefter flere planer på bordet. Der 
forhørtes om byggeri for Niro Atomizer i forskellige versioner, men Kildeskovsrenden gav 
problemer bebyggelsesmæssigt. Af den videre dialog med kommunen kan man udlede, at villaen 
Nr. 8 så fortsatte på lånt tid med lejere som et slags pensionat, indtil det endelige salg til et 
byggekonsortium med navnet ”Konsortiet Lille Constantia” skete i 1958/59. I vejviseren (der 
efterregistrerer skete ændringer) år 1959 stod Børge Hjerl-Hansen stadig opført som ejer af Nr. 6-
8. Byggekonsortiet Lille Constantia havde på det tidspunkt allerede erhvervet Nr. 12. Med 
konsortiets sammenlægning - eller rettere genforening - af de to Constantia villagrunde, Nr. 8 og 
Nr. 12, var så byggegrunden til opførelsen af den nuværende Lille Constantia ejendom endelig klar, 
inkluderende den i 1933 overdækkede Kildeskovsrende. Parentetisk skal bemærkes, at der tilbage 
i tiden havde været meget større sammenlægningsplaner omfattende parcellerne på begge sidser 
af Esperance Alle. I perioden 1919-29 var Aage Løwener ejer både af Constantia og af Bonne 
Esperance ejendommene, et ejerskab der i 1930-32 overtoges af A. P. Møller og herefter 
videreførtes af A/S Constantia. Men Esperance Allé med villaerne lå der jo allerede, og det må 
have sat bom for disse store planer, der kunne have haft et større boligkompleks i området som 
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resultat, en sammenhængende pendant til Blidah Park mellem denne og Charlottenlund Skov. De 
tidlige anlæggelser af dels Esperance alle med villaer på begge sider dels Kildeskovsrenden kom til 
at diktere områdets udformning. 
 
I det følgende træder vi skridtet tilbage til de oprindelige villaer på vor grund, særlig Esperance 
Alle 12, nabovillaen til Løwener og sidenhen Hjerl-Hansen i Nr. 8, som allerede er udførligt 
bekrevet i det foregående. I 1906 ansøgtes om opførelse af en villa på matrikel 32 o, adresse 
Esperance Allé 12, tegnet af en velkendt arkitekt, Alexis Prior, med murermester Brunsø som 
bygherre. Nr. 12 svarer til Lille Constantia blok A, nr. 6A og 6B. Villaen, der blev givet navnet 
“Strandhøjsparken”, var i romantisk, national stil med sekskantet tårn. Heldigvis var Lokalhistorisk 
Arkiv i besiddelse af fotos af en bygning, som passer nøjagtig med fundamentets form, se 
figurerne 5, 10 og 11. I 1913 ansøgtes om tilbygning til Nr. 12, og i 1920 søgtes om bygning af en 
garage, der sammen med hestestald og havebygning på slump kaldes nr. 10 i visse arkivalier. Et 
fundamentrids for en sådan separat bebyggelse beliggende bag Nr. 12 på skovsiden af 
Kildeskovsrenden er indtegnet i beplantningsplanen men ikke i matrikelkortet. Fra 1908 boede 
ingeniør Marius Ib Nyeboe i villaen Nr. 12. Nyeboe grundlagde en stor fyrings- og bryggeriteknisk 
virksomhed. Han interesserede sig også for tørvs udnyttelse, hvad der fik stor nationaløkonomisk 
betydning under besættelsen. På Grønland udvandt han kobber og grafit, og han var et betydeligt 
aktiv for udforskningen af Grønland og ekspeditionerne der, bl.a. Thuleekspeditionen. Hans 
efterfølger i nr. 12 var grosserer O.C. Mølgaard Christensen, Hørsholm og Middelfart 
Tobakspakkerier. 
 

 
Figur 10. Villaen Esperance Allé Nr. 12, facaden mod vejen med indgangsparti og sekskantet tårn. 
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Figur 11. Villaen Esperance Allé Nr. 12, husets bagside mod haven og med udsigt til skoven. 

 
 

Byggekonsortiet bag Ll. Constantia havde murermester Poul E. Svendsen (1912-97) som drivende 
kraft i et samarbejde med to andre håndværksfirmaer. Svendsen var kritisk med den 
håndværksmæssige kvalitet uddannet som han var på Haslev Håndværkerhøjskole, datidens 
elitære skole for bygningshåndværk. Han var i øvrigt aktiv i lokalpolitik og senere medlem af 
Gentofte Kommunalbestyrelse.  

Arkitekterne var Tyge Hvass og Mogens Christensen. Arkitekt Hvass var kendt for en række store 
opgaver med prominente bygninger, og han var tillige anerkendt som møbelarkitekt. Hans biografi 
beskrives senere. Ejendommen blev udlagt som to parallelle blokke, blok A ud mod Esperance Allé 
og blok B op mod skoven. Mellem blokkene blev der anlagt en parklignende have hen over 
Kildeskovsrenden efter terræn og beplantningsplan udarbejdet i 1959 af den ligeledes kendte 
landskabsarkitekt Eywin Langkilde. Udformning af garagebuen, diskret forsænket i terrænet og 
bidragende til havens bløde kurver og kuperede fremtoning er arkitektonisk, funktionsmæssigt og 
æstetisk i høj klasse. 

Byggeperioden inklusive planlægningsfase for opførelse af ejendommen regnes for at være 1958-
60. Til grund for byggeriet lå en separat plan, byplansvedtægt 10, der var godkendt af 
Kommunalbestyrelsen og tinglyst 2. januar 1959, se Figur 5. Punktmarkeringen angiver byplanens 
gyldighedsområde. 
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Figur 12.  Afbildning af Lille Constantia på salgsskilt anbragt ved ejendommen under dens opførelse I 1959, foto af 
model af projektet. Vejrliget har sat sit spor på skiltet. Kildeskovsrenden løber omtrent der, hvor den diagonale 
gangsti er vist. 

 

Der måtte i lighed med villaområdet omkring ejendommen kun være to beboelseslag plus en 
tagetage dvs. et beboelseslag mindre end ejendomme, der støder ud til Strandvejen. Derfor 
opførtes ejendommen med en stueetage, en 1. sal og en 2. sal, sidstnævnte med åbne 
altaner/tagområder, hvorved den udgjorde en teknisk set ”tagetage”. I dag kalder man det 
penthouse. Det afspejles også i ejendommens ydermur, der ikke er i gul tegl for 2. sals 
vedkommende. Der var og er i alt 42 lejligheder fordelt på syv opgange. Byplanens fordring af en 
tilfredsstillende plan for friarealernes udformning kom til udtryk i Arkitekt Langkildes plan, tinglyst 
13. januar 1960. Denne plan er efter en mindre justering i 1982 afstedkommet af kontroversielle 
fældninger af et tinglyst akacietræ og et grantræ stadig gældende. Der må ikke ske væsentlig 
afvigelse fra haveplanen uden Gentofte Kommunes godkendelse. De store træer er fredede. 
Beboerne har for øvrigt altid haft stor pietet over for haven eller parken, som er et særkende for 
ejendommen. 

Ejendommen blev bygget som en eksklusiv udlejningsejendom med en vis variation i 
lejlighedernes størrelse. Det var før ejerlejlighedernes tid. Alle lejligheder fik pejs, parketgulv og 
separat domestikdør ud til opgangen, og de var indrettet med to toiletter og karbad. Bag køkkenet 
gemte der sig et pigeværelse. ”Kælderen” var par le terre, høj og over jordniveau, lys og tør og 
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med vaske- og rullefacilitet. Dertil kom et rundhåndet antal garager og P-pladser inkluderet i 
ejendommen men diskret placerede. Et salgsprospekt fra dengang udstillede fremskridtet. 

 

 

Figur 13. Tekst til annonceskiltet fra 1959 med anprisning af udstyr og goder 

 

Lejen var høj, måske Danmarks højeste, og lejlighederne blev kaldt ”millionærlejligheder” i en 
sfære af ophøjet uopnåelighed. Indskuddet var 25.000 kr. for en typisk lejlighed i A-blokken. Lille 
Constantia medvirkede i øvrigt som eksklusivejendom og kulisse i filmen ”Han, hun, Dirch og 
Dario” fra 1962.  

Ejendommen blev bygget i indledningen af 60ernes opgangstid med hidtil uset ekspansion i dansk 
økonomi og i boligmassen inklusive sommerhusbyggeri under devisen ”hellere eje end leje”, 
finessen at ride på inflationsbølgen og vinde friværdi. Det indebar skærpede vilkår for udlejere af 
dyre lejligheder. Høje Skodsborg byggeriet med Øresundsudsigt opført i 1963 var en værdig 
konkurrent, og Store Taffelbay bygget kort forinden var også i spil ligesom den lidt ældre Blidah 
Park. Ejerne af Lille Constantia blev så nødsaget til at udforme individuelle ændringer og 
sammenlægninger af dele af lejligheder eller hele lejligheder, ændringer der stadig findes i nogle 
lejligheder som reminiscenser fra den tid. Lille Constantia har i kraft af sit grundkoncept bestået 
”the test of time” og er i sin hele indretning egnet til mødet med fremtiden. Til eksempel gør 
kælderetagen placeret over jordniveau ejendommen ufølsom for klimaforandringer med øget 
nedbør og stigning af vandstanden i havene. 



23

14 
 

med vaske- og rullefacilitet. Dertil kom et rundhåndet antal garager og P-pladser inkluderet i 
ejendommen men diskret placerede. Et salgsprospekt fra dengang udstillede fremskridtet. 
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Figur 14A. Lille Constantia folder sig ud og byder velkommen med diskret elegance. Vis-a-vis ses blok B. 

 

Figur 14B. Lille Constantia, indgangsparti til opgang i blok A. Der er i begge blokke tre etager med beboelser, hvoraf 
den øverste er ”tagetage” med store åbne terrasser på sydsiden.  

Med vedtagelsen af ejerlejlighedsloven i november 1979 med mulighed for etablering af 
ejerlejligheder i udlejningsejendomme ændrede billedet sig – der er i dag (2016) kun én 
lejelejlighed tilbage. Lejerforeningen oprettet i 1977 måtte nedlægge sig i 2010, da antal af 
lejelejligheder kom under lovens minimumskrav, som er fem lejemål. Beboerne er i dag 
organiserede i Ejerforeningen Lille Constantia. Denne forening repræsenterer suverænt beboerne. 
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Ejendommen ønsker at have en kultur, hvor lejlighedsejerne selv bebor deres lejligheder og 
værner om ejendommen, og bestyrelsen giver ikke sin tilladelse til, at lejligheder fremlejes.  

Og hvem har så boet i ejendommen gennem tiden? Gennem alle årene har beboerne typisk været 
velkonsoliderede borgere fra det private erhvervsliv eller det offentlige, personer som efter at 
have afhændet deres huse ønsker en bekvemmere tilværelse og mere frirum.  Mange har haft et 
aktivt liv og mange har det stadig. Den nu afdøde beboer, direktør Kai Ibsen (1916-2011) har i sin 
biografi, der blev en bestseller, beskrevet sine autentiske oplevelser i den store verden før, under 
og efter verdenskrigen (”Den Kinesiske Tråd, en dansk familiekrønike”, Forlaget Wøldike 1991). 
Han boede som ung i Constantia og vendte tilbage til Lille Constantia.  

Arkitekten Tyge Hvass (1885-1963) var uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole og hos den 
kendte arkitekt Anton Rosen. Han opmålte og studerede arkitekturen på de dansk-vestindiske øer 
for Nationalmuseet med fotos udgivet posthumt i 1987. Hvass var international og stod i 1920erne 
for udformningen af Danmarks repræsentationer ved verdensudstillingerne. Hans tegnestue 
etableret i 1922 på adressen Tuborgvej 99 stod for en række villaer og enkelte ejendomme i 
Gentofte Kommune, herunder Lille Constantia. Han tegnede også sparsomt udstyrede ejendomme 
som Vognmandsmarken på Østerbro, Ved Volden på Christianshavn, og Store Vigerslevgård. Af 
andre bygninger kan nævnes Willumsenmuseet i Frederiksund, udbygning af Den Frie på Østerbro, 
Bellahøj bad og friluftsscene, Sorgenfri Kirke og Det Danske hus og Den Danske Kirke i Paris. Som 
eksempel på et villabyggeri kan den i 1938 for lensgreve Lerche-Lerchenborg opførte og nu 
fredede villa på Bernstorffsvej 27 anvises. Lille Constantia var hans sidste ejendomsbyggeri. Vi kan 
nyde hans og Mogens Christensens streg hver dag. Hvass var den overordnede formgiver af 
ejendommen, som udtrykker hans arkitektur.  Mogens Christensen havde sin tegnestue på 
adressen Ll. Kirkestræde 1, Kbh. K. De var begge arkitekter M.A.A. 

Til Lille Constantias historie hører beretningen om Kildeskovsrenden som den gode fe. Renden har 
altid været bestemt for afledning af overfladevand ved ekstraordinære regnmængder. Den kan 
spores tilbage til kilderne i terrænet øst for Gentofte landsbys højderyg, ”provstens kilde”. Det var 
den driftige Provst Hans Jørgen Christian Høegh (1738-1805), som i 1790erne plantede 
Kildeskoven ved kilden. Udskiftningen af bondejorden og den nøjagtige matrikelopdeling af 
bondegårdsjorden medførte samtidig regulering og anlæggelse af veje, bl.a. Bernstorffsvejen 
anlagt i 1770erne efter tidens snorlige vejideal for prominente veje. Det implicerede også gravning 
af render til afvanding og et system af vejgrøfter, hvoraf nogle samledes i Kildeskovsrenden 
førende fra Kildeskoven ned mod vort område, andre i den mere nordligt beliggende 
Bernstorffsrende (sidegren til Kildeskovsrenden) og den op mod Klampenborg beliggende 
Enghaverende, som fik eget udløb i Øresund. Det var i 1870erne, før kloakkernes tid, at 
Kildeskovsrenden blev endeligt etableret som en åben rende, der blev gravet diagonalt gennem 
vor grund og hen over Strandlund området ud til Øresund. Den hastige overgang fra bondeland til 
villaby i slutningen af 1800 tallet og manglen på kloakering medførte overbelastning og en vis grad 
af utilsigtet anvendelse af renden. Vandklosetter begyndte at komme i brug. Gentofte blev 
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systematisk kloakeret omkring 1910, noget tidligere i det i 1853 hårdt koleraangrebne 
Skovshoved. En vest-østgående hovedledning af kloakken førende ud i Øresund blev nedgravet 
langs Charlottenlund Skovens skel i lige linje gennem Viggo Rothesvej udstykningens baghaver og 
videre frem under vor nuværende vej langs med blok B. Den blev anlagt med en pumpestation i 
Restaurant Constantias have op mod skoven, et fint lille hvidt hus. Stationen er siden flyttet ud til 
kysten mellem Fortet og Strandlund og bærer stadig navnet Constantia Pumpestation. Vores 
grund har således to store separerede underjordiske afledninger for vand, en diagonalt til 
overfladevand (Kildeskovsrenden) og en langs skovens skel til spildevand/kloak. Man kan slet ikke 
se det, hvis man ikke lige ved det. Kildeskovsrenden opsamler i dag overfladevand fra et bredt 
opland i Maglegårdsoplandet og fra et i 2013 anlagt stort underjordisk regnvandsbassin, en 
cisterne, under HIKs baner ved Maglegårdsskolen. Renden udmunder i Øresund ved Constantia 
Pumpestation, gennem en robust granithugget åbning. 

Kildeskovsrenden blev overdækket og indkapslet i stål og beton i 1933. Problemet med gener var 
dermed helt ude af verden, og borgernes mange klager over smuds og lugt havde virket. 
Kildeskovsrenden har utvivlsomt påvirket Grosserer Løweners dispositioner omkring Constantia og 
placering af skel og de to villaer, som så ret tilfældigt blev begunstiget med de meget store og 
dybe baghaver. Det fremgår af et kort over lokalområdet, se Figur 22 i del 2, at rendens gamle 
forløb med et knæk midt i vor grund omkring 1930 må være ændret og for den sidste del 
parallelforskudt mod nord fra en position mellem villaerne Strandlund og Vennerslund til en ny 
position ved grænsen mellem Fortet og Strandlund, der hvor Constantia Pumpestation i dag er 
placeret ved Øresund. A.P. Møller, som i 1930 ejede både villaen Strandlund og Constantias 
grundstykke har utvivlsomt i forening med Gentofte Kommune stået bag. Flytning af renden 
gjorde hans grundstykke klart til opførelsen af boligejendommen Constantia, en bygning opført i 
stor længde og tæt på skoven. Kildeskovsrendens knæk ligger i dag i skellet mellem Constantia og 
os, klods på skoven ud for blok B’s østgavl, der hvor haveaffald deponeres. Tidligere lå det skarpe 
knæk midt i vores plæne, antagelig på stedet, hvor renden i dag faktisk har en lille bøjning, med et 
firkantet metaldæksel i plænen over. Herfra løb renden oprindeligt direkte ud til Øresund. 

Kildeskovsrenden er områdets gode fe i tilfælde af excessiv regn. Den forhindrer oversvømmelser i 
huse og af veje og tunneller i baglandet ved uvejr. Renden er gennemgribende renoveret med nye 
betonforinger i 2015, og den vil holde vor tid ud og mere til. Den lever i utilnærmelig stadighed 
som en slags underjordisk ”kongevej” for vand, lige i linjeføring, diagonalt gennem vores grund, 
konsekvent og urørlig efter helt egen regel. Og den er udover at være en sikring mod vandskader 
også en helt gratis forsikring mod byggelystne entreprenørskaber. Og den er vores personlige gode 
fe. Vi kan takke Kildeskovsrenden, som der heldigvis ikke må bebygges hen over, for at vi har fået 
den have eller park, vi i dag har det privilegium at kunne nyde med følelsen, at vi bor i et lyststed, 
selvom der under os skjult for øje og øre ligger to store kommunale afledningsveje for vand m.v. 
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Historien om Lille Constantia i Charlottenlund  

 

Del 2 af fire dele 

Rundt om Lille Constantia, 

Ejendomme i Nabolaget og deres Historie 

 

 

Figur 15. Lille Constantia, havens indre rum op mod Constantia. 
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Om ejendomme og bygninger i nabolaget 

 

I det følgende går vi på historisk visit hos vore naboer, idet turen følger verdenshjørnerne. 

Mod NORD har vi rød låge direkte til Charlottenlund Skov. Det, vi i dag kender som Charlottenlund 
Skov har som omtalt sin oprindelse i ”Den liden Dyrehave ved Ibstrup” anlagt i 1622 af Christian IV 
(1577-1648) med udgangspunkt i et mindre skovbælte i området. Ibstrup Slot, der lå i det 
nuværende Jægersborg på kasernens grund var i en ubekvem afstand fra nyskabelsen ”liden 
Dyrehave”. Ibstrup Slot havde i flere hundred år været kongernes foretrukne jagtslot i kraft af dets 
beliggenhed i et område rigt på naturskov og vildt, samtidig med nærhed til Staden. Skiftet i 
jagtmoden blandt Europas fyrster til parforcejagt, hvilket krævede store og særligt anlagte 
jagtskove med særlig vejføring, førte til anlæggelsen af den store dyrehave ved Ibstrup Slot 
svarende til den nuværende ”Eremitagen”. Den jagtglade Christian V (1646-1699) var drivkraften. 
Fra 1671 blev Ibstrup på hans befaling betegnet Jægersborg Slot, og den store nye dyrehave blev 
betegnet Jægersborg Dyrehave som en understregning af samhørigheden mellem slot og 
jagtområde.  Slottet havde det til jagt fornødne bl.a. et stort hundehold – hundene kunne svømme 
i Hundesøen, hestestalde og en ladegård, der som krongods omfattede Gentofte og de øvrige 
landsbyer. Fra 1751 og frem kom jorderne styk for styk i J.H.E. Bernstorffs eje ved hans 
fortjenester og kongens gunst. Ved Jægersborgs etablering var ”liden Dyrehave”, den nuværende 
Charlottenlund Skov, blevet uinteressant og udkonkurreret af parforce moden blandt fyrsterne. 

 I 1671 overgik ”liden Dyrehave”, altså Charlottenlund Skov, til kongens søn, Ulrik Frederik 
Gyldenløve (1638-1704), som opførte et mindre lysthus eller lyststed benævnt Gyldenlund. Dette 
blev af den senere ejer Christian VI (1699-1746) udvidet og overdraget til søsteren, Charlotte 
Amalie (1706-82). Hun forestod en større ombygning og gjorde stedet til et slot, siden 1730 
betegnet Charlottenlund Slot.  

Ombygningen af Gyldenlund til et slot for helårsbeboelse skete nogenlunde samtidig med 
opførelsen af Eremitageslottet, som er bygget 1732-34. Ret beset var Charlottenlund Slot ikke 
større eller finere end et bedre lyssted. Anlæggelsen af Jægerborg Allé som en fin allé med træer 
på begge sider skete allerede i 1706 under Christian V, skaberen af Jægersborg som et privilegeret 
og storslået jagtterræn med jagtslot og en stor dyrehave. Det affødte ønsket om en prominent 
vejforbindelse fra Jægersborg Slot til Gyldenlund og videre ud til Øresund. Jægersborg Allé 
anlagdes gennem åbent agerland som en kongevej forbeholdt notabiliteter. Forud for Alléen 
havde der i mange år været en mere primitiv vej med samme vejføring. 
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Figur 16. Charlottenlund Slot efter ombygningen af Gyldenlund. Stik efter maleri fra 1741 af J.J. Bruun. 

Alléens linjeføring er tydeligt og målbevidst lagt med sigtekornet rettet ind efter Gyldenlund og i 
lige linje direkte videre til Øresund helt svarende til hovedaksen i en klassisk barokhave, med 
Gyldenlund og det senere Charlottenlund Slot ophøjet placeret i et centralt punkt. Samtidig eller 
senere blev der anlagt vinkelrette vejspor ind mod slottet og kvadratisk afgrænsning af 
Charlottenlund Slots skovbeplantning. Oprindeligt var der små og åbne sletter i hjørnerne af det 
kvadratiske jordstykke. Lunden var i sin oprindelse en naturskov med bløde grænser ind mod land. 
Der kom med slottet en slotshave i senbarok, som holdt indtil engelsk havestil kom på mode i 
1800 tallet. Charlottenlund Slot har siden opnåelsen af status af slot været nogenlunde ubrudt 
anvendt som bolig eller sommerresidens for kongelige personer, senest Frederik VIII (1843-1912) 
og Dronning Louise, som døde i 1926. Kongefamilien forestod en større ombygning i 1882, hvor 
slottet blev udvidet i begge ender og forsynet med kuppel. Christian X (1870-1947) og Prins Carl 
(1872-1957), Konge af Norge med navn Haakon VII, er begge født på slottet. Om Charlottenlund 
Slot og Charlottenlund Skovs historie skal erindres, at stedet som kongernes lokale øvelsesstykke 
var den egentlige forløber for Jægersborg Dyrehave og den kongelige jagts videre ekspansion ud i 
det nordsjællandske terræn.  

Charlottenlund Slot bestod som kongeligt lyststed på kronprins- og prinsesseniveau i kraft af bl.a. 
overkommeligheden ved det og den trods alt bekvemme afstand fra Staden. Det egentlige 
kongeslot, Jægersborg Slot (det tidligere Ibstrup), kom i forfald og blev revet ned allerede i 1761. 
De enevældige konger var i 1700 tallet blevet særdeles magtfulde. De udviklede i takt hermed og i 
pagt med kolonitidens udsyn og landenes handel på verdenshavene en mere ekspansiv tænkning 
og handlemåde. Deres og de ledende kredses interesseområde bredte sig ud til hele Nordsjælland. 
Slottene Sorgenfri, Hirschholm, Frederiksborg, Fredensborg, med Jægerspris Slot, Dronninggård, 
Frederiksdal og Sophienberg på sidelinjen, blev kongernes leg med slotte, beboelser og landskaber 
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i realiseringen af magt, fyrstepragt og adspredelser. Alt sammen var med udgangspunkt i og 
anskuet fra residensen i hovedstaden på Slotsholmen – Københavns Slot, Christianborg og efter 
dettes brand i 1794 Amalienborg palæerne opført i perioden 1750-60 i den nye Frederiksstad uden 
for voldene.  Andre betydningsfulde borgere fulgte det spor, som de kongelige anlagde. De 
byggede smukke steder langs denne nordsjællandske kongerute. Kongevejen (Lyngbyvejen) rettet 
mod Hillerød bandt det sammen, ikke Strandvejen.  

Mod ØST ud mod Strandvejen, numrene 227-231, er naboen i dag ejendommen Constantia opført 
i 1933-34 af skibsreder A.P. Møller (1876-1965), der selv boede i Villaen Strandlund lige over for på 
vandsiden af Strandvejen. Han var nabo til villaen Vennerslund beboet af ØKs grundlægger, H.N. 
Andersen (1852-1937). De talte ikke sammen. Ejendommen Constantia blev vistnok bygget for A.P. 
Møller rederiets ansatte og også for at få gjort en ende på Constantias anvendelse som 
traktørsted. Lyststedet Constantia blev opført tilbage i 1753 af en københavnsk tømmerhandler, 
Niels Aagesen, der finurligt – vel nok med Mølleåens industri som argument - fik tilladelse til at 
opføre et hus og ”derudi et lidet Fabrique til Nytte i Landet at indrette”. Navnet Constantia skal 
have sin oprindelse i navnet på det skib, som Aagesen som ung havde sejlet i langfart med til byen 
Constantia i Kaplandet. Dog, ”Constantia” på latin lå i tiden – Frederik V’s valgsprog var ”Prudentia 
et Constantia”, ved forsigtighed og bestandighed. En toetagers bindingsværksbygning udformet 
som et lyststed blev opført, Constantia. Flere navne for mindre bebyggelser i området har tidligere 
været sporadisk nævnt: Enghavehuset, Paltmandshuset og Klude-Madses hus. Constantia har 
overvejende og under mange ejere fungeret som traktørsted eller restaurant.  Bevillingen fra 1761 
til Lars Sørensen Suhm havde ordlyden ”til at beværte folk, der udi Charlottes Bøgelund havde 
spadseret”. William Haste refererer et digt fra omkring 1800, ”Rejsen til Dyrehaugen”, hvor et vers 
prosaisk lyder: ”De ikke forbi Constantia droge/en styrkende Frokost de dér sig toge”. Mere lyrisk 
var digteren Poul Martin Møller (1794-1838), som i 1820 befandt sig på Java, og som vel sagtens i 
hjemvé rimede sig op til flg. strofe fra digtsamlingen ”Glæde over Danmark”: 

       Udi Øst og Vest, og hvor jeg vanker, 

       Drømmer jeg om Jer ved Danmarks Sund; 

       Selv iblandt Constantias fulde Ranker 

       Mindes jeg med længselsfulde Tanker 

       Løvet i Charlottes Bøgelund. 

Og lyrikeren Emil Aarestrup (1800-1856) skrev i 1824 digtet Charlottenlund, genoplevet af Pastor 
Hjerl-Hansen og beskrevet af ham i en artikel i Berlingske Tidende 14.8.1951 om en skovtur blandt 
Charlottenlund Skovs oldtidshøje i søgen efter højen med ahorntræets skygger. 

Det var en tid på mode i de dannede kredse at holde gallamiddage på Constantia som f.eks. da 
færdiggørelsen af Saly’s rytterstatue på Amalienborg slotsplads skulle fejres i 1771.  I en kortere 
periode i begyndelsen af 1800 tallet var det lyststed for en kammerherre og siden en provst.  
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I en årrække var Constantia brugt som lokal kro og mødested. Men Constantias hovedvirke var 
som populært og skattet traktørsted ved skov, vand, og Strandvejen. Det var det i henved 175 år. 

 

 

Figur 17A. Traktørstedet Constantia. Foto ved Niels Ludvig Mariboe, der virkede 1880-1919. Københavns Museum. 

 

 

Figur 17B. Interiør fra Constantias restaurant omkring 1900 (foto stillet til disposition af Sarah Giersing). 
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Figur 18. Avertissement fra Vejviser for Gjentofte-Ordrup og Lyngby Kommuner, G. Elley og L. Larsen, 1896 

Fra omkring 1920 foretrak det lokale restaurationspublikum nok den nye Hellerup Klub etableret 
af en kreds af aktive Hellerup borgere med støtte af Gentofte Kommune, som donerede grunden 
på hjørnet ved Øregårdsparken. I 1930 var Constantia bygningen kondemnabel, omtalt som ”ikke 
andet end bræddeskure”. Postkortfotos udover de viste figurer kan ses i del 4. Skibsreder A.P. 
Møller, genbo i villa Strandlund, trådte som nævnt i 1930 ind som ejer og skabte ordnede forhold. 
Han byggede så den nuværende Constantia beboelsesejendom, som egentlig, da den var en 
nyskabelse helt i egen ret og ikke rundet af bræddeskure, burde være navngivet Ny Constantia. 
Den nye Constantia beboelsesejendom blev opført på en forholdsvis smal rektangulær grund, der 
var væsentlig mindre end lyststedets oprindelige kvadratiske grund, idet Løwener som omtalt 
tidligere ved opførelsen af sin egen villa Esperance Allé Nr. 8 havde inddraget og udmatrikuleret 
Constantias baghave som grund for hans villa. Derudover have Constantia mistet syv alen forhave 
ud mod Strandvejen ved dennes udvidelse. 

Mod ØST ud mod Strandvejen 225 og med numrene Esperance Allé 1, 3 og 5 blev med 
forsikringsselskabet Almindelig Brand som bygherre i 1957 opført en enkeltfløjet gulstensblok i tre 
etager plus ”tagetage”, med navnet Esperancegården. Den markerer en afslutning på Blidahlund, 
der er den del af Blidah, der er beliggende mellem Maglemosevej og skellet mod Esperance Allé. 
Nr. 1 og Nr. 3 på Esperancegårdens grund var oprindelig tiltænkt villabyggeri. I Nr. 5 blev en villa, 
siden nedrevet og erstattet af et garageanlæg. Både Esperancegården og Constantia er i dag 
andelslejligheder. Esperancegården og Blidahlund ligger på det jordstykke, hvor der i 1754 var 
bygget et lyststed, kortvarigt betegnet Marielyst, snart dog udviklet til det fornemme lyststed 
Bonne Esperance af Etatsråd Chr. Albrecht von Passow, som i 1762 havde overtaget ejendommen. 
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Figur 18. Avertissement fra Vejviser for Gjentofte-Ordrup og Lyngby Kommuner, G. Elley og L. Larsen, 1896 
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forsikringsselskabet Almindelig Brand som bygherre i 1957 opført en enkeltfløjet gulstensblok i tre 
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bygget et lyststed, kortvarigt betegnet Marielyst, snart dog udviklet til det fornemme lyststed 
Bonne Esperance af Etatsråd Chr. Albrecht von Passow, som i 1762 havde overtaget ejendommen. 
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Figur 19. Bonne Esperance fotograferet omkring 1890. Foto ved Gentofte Lokalhistorisk Arkiv. 

 

C. A. von Passow havde rundet Kap det gode Håb, deraf navnet. Også navne som Blidah (efter en 
oase in Algeriet) og Taffelbay (efter Tafel Bay, Sydafrika ved Cape Town) er velhavende 
handelsfolks markering af deres baggrund fra den oversøiske verden, som lagde grunden til deres 
formue, status og dannelse. Bonne Esperance forblev på velhaveres hænder indtil slutningen af 
1800 tallet, hvor projektet Esperance Allé som nyt villavejsprojekt, som det ovenfor er nærmere 
beskrevet, blev realiseret.  

Langs landsiden af Strandvejen kom der nye lyststeder til efter Constantia (Strandvejen 227) og 
Bonne Esperance (Strandvejen 225). De senere tilkomne lyststeder var nævnt i rækkefølge og 
opremset i retning ind mod byen: Marielyst (Strandvejen 223 - ikke at forveksle med førnævnte af 
samme navn); Maglegård (Strandvejen 221 - oprindeligt et landbrug og derfor med et større 
jordtilliggende); Blidah (Strandvejen 219); Lille Taffelbay (eksisterede kortvarigt); Store Taffelbay 
(Strandvejen 213); Rigihus (Strandvejen 209 hj. af Tranegårds Allé). Ejendommen Blidah Park er 
opført 1933-35 på grundene og i parkerne efter de tre ejendomme Marielyst, Maglegård og 
Blidah. Ejendommen Store Taffelbay er opført i 1952-53 på grunden for lyststedet af samme navn. 
De store flotte træer i disse ejendommes haver stammer fra lyststedernes parker. 
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Figur 20.  Lyststederne langs landsiden af Strandvejen, Blidah (øverst), Maglegården (i midten) og Marielyst (nederst) 
efter tryk af fotografier indeholdt i salgskataloget ”Alle fordele ved at bo i Blidah” fra 1933. Blidah Park blev bygget på 

de tre lyssteders grunde efter nedrivning af de arkitektonisk smukke ejendomme. 
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På vandsiden af Strandvejen havde hvert lyststed matrikelsatte strandparceller vis a vis 
ejendommene rækkende helt ned til Øresund. Det blev anset for ret værdiløs jord med risiko for 
oversvømmelser! Lyststederne placerede sig ganske konsekvent på landsiden af Strandvejen – 
vejen markerer stenalderhavets kystlinje, den såkaldte litorinaskrænt, der udgør et niveauspring i 
terrænets højde mellem de lavere strandparceller og det højere bagland. Siden opførte som 
nævnt A.P. Møller og H.N. Andersen desuagtet deres villaer Strandlund og Vennerslund på 
Constantia hhv. Bonne Esperance strandparcellerne, grænsende til det område, hvor Sundvængets 
rækkehuse blev bygget i 1920erne.  

Forud for A.P. Møller havde kunstnerparret Jerichau dog i 20 år haft et sommersted af navn 
Strandlund på parcellen med beliggenhed tæt på Øresund, beskrevet af Birgit Pouplier i den 
biografiske roman ”Lisinka”, der giver et spændende tidsbillede. Det Strandlund, som vi kender i 
dag, er opført i 1981 på de sammenlagte ”skibsredergrunde” med Gentofte Kommune som 
bygherre.  

Mod VEST ind i baglandet er naboen rader af rummelige og eksklusive gulstens rækkehuse opført i 
1929 med rækkehusene i Sundvænget, tegnet af arkitekt Thorkil Henningsen, som forbillede. Den 
nærmeste række har adresse Esperance Allé 16-34 (kun som lige numre) svarende til den ”nye 
ende” af Esperance Allé, der som nævnt er opstået ved etablering af bajonetforbindelsen til Viggo 
Rhotesvej omkring 1930, da Kildeskovsrenden stod for at blive overdækket. Viggo Rothes vej 
anlagt i 1903 er opkaldt efter direktøren for De sjællandske Jernbaner, Viggo Rothe, der indførte 
reduceret billetpris på Klampenborgbanen, så Københavnerne i sommertiden kunne nyde sol, 
vand og luft i vort område transporteret med kollektiv transport til aflastning af Strandvejens rush.  

 

 

Figur 21. Bregnegård efter maleri fra omkring 1880. Skovkanten til venstre er hjørnet af Charlottenlund Skov ved 
Viggo Rothes vej, som blev anlagt inde til venstre, hvor der dengang var mark. Bemærk Klampenborgbanen med 

damplokomotiv tæt på gården. Motivet er fra tiden før Bregnegårdsvej eksisterede. 
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Villakvarteret på Viggo Rothes vej ligger, ligesom vi delvist gør det, på den udstykkede 
Bregnegårds jod, Gentofte bøndernes gamle overdrevsjord. Bregnegårdsvej bag Charlottenlund 
Skov blev etableret i 1901 – Bregnegården var flyttet ud i 1769. Den nedbrændte i 1890 og blev så 
med tiden udstykket. Stråtaget antoges antændt af en gnist fra Klampenborgtoget, der kørte ad 
skinner anlagt meget tæt på gården, se Figur 21. Bregnegårdsvej blev ført gennem Charlottenlunds 
Skovs kvadratiske hjørne mod syd-vest, hvorved forstbotanisk have blev afskåret fra skoven, med 
vejen oprindeligt endende som en blind vej, der svingede ind til Charlottenlund Stations 
godsbaneslidske. Siden er vejen ført lige igennem skoven tværs over Jægersborg Allé med en 
direkte forsættelse i Gyldenlundsvej i retning af Ordrup. Vejforbindelsen udgør et parallelspor til 
Bernstorffsvejen. Til oversigt over veje, parceller og bebyggelser vises et kort over vores 
lokalområde, Figur 22. Kortet er antagelig udført mellem 1915 og 1920. Det er tidspunktet lige 
inden villabyen var fuldt udbygget og inden de store ejendomsbyggerier satte ind. 

 

Figur 22. Kort fra J.P. Trap, Kongeriget Danmark, 4. omarbejdede udgave, bind 2, 1920. G.E.C. Gad Forlag. Bemærk, at 
både Esperance Allé og Viggo Rothesvej ender blindt. Detaljer i vores grund kan anes, de to villaer og Constantia. 
Vejføringen følger spor afsat af de gamle gårdes og lyssteders udstykninger, variation med charme Den da åbne 
Kildeskovsrende ses midt i kortet og til højre – villaerne lægger sig konsekvent længst væk fra renden. De to 
skibsredere på strandparcellerne i Strandlund hhv. Vennerslund har renden som skel mellem dem, næsten symbolsk. 
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Historien om Lille Constantia i Charlottenlund  

 

Del 3 af fire dele 

Lille Constantia og Charlottenlund i kulturhistorisk 

 Belysning 

 

 

Figur 23. Lille. Constantia, boliger med udsigt og ro, ramme om nydelse, fordybelse og et liv efter personlig smag 
(altan i blok A). 

 

 

 

 

 



38

2 
 

 

Om landskabets forvandling, kildetid, veje og trafikmidler 

Vi vil nu i det følgende panorere ud over egnen i et fugleperspektiv og sammenligne før og nu. I 
”Touristen i Nordsjælland, illustreret Vejviser paa Udflugter mellem Kjøbenhavn og Helsingør” fra 
1865 (regnes for at være den første turistfører om Nordsjælland) udkommet umiddelbart efter 
åbningen af banestrækningen mellem København og Klampenborg i 1863 giver Fr. Algreen-Ussing 
et fint stemningsbillede fra dengang. Turen skifter fra travlt byliv til møde med landlighed ved de 
første stationer, Hellerup og Charlottenlund. Han skriver om ”Touren mellem de to stationer, hvor 
banen løber parallelt med Strandvejen langs Bagsiden af de smukke Landsteder Øregaard, 
Taffelbay og Maglegaard; imellem dem ser man af og til Stranden. Tilvenstre ligger i nogen 
Afstand det yndige Bernstorff med sin hvide Facade i en kraftig Indfatning af grønne Bøge, 
hvorover Kongeflaget vaier”. Algreen-Ussing skuede ud over åbent land, marker og gårde. Samme 
tog satte parantetisk bemærket senere Bregnegården i brand, se figur 21. 

 Om Strandvejen beretter han: ”Langs det smukke Landsted Hellerups skyggefulde Park vandre vi 
ned til Strandveien; ja her er just ikke meget at see, nu her er mennesketomt og Solvarmen trykker 
En, men Søndagaften, naar Maanen skinner ud over det smukke Sund, naar Kildevognene i lange 
Rader jage hinanden forbi, naar Folk i Tusindviis drage ind fra Skoven med den friske Guldregns i 
hatten og Bøgegrenen i Haanden, og synge ret af Hjertets Lyst – da er her Liv; i et sådant Øieblik 
skal man see Strandveien for at fatte, hvor meget den er for Hovedstaden”.  

 

Figur 24. Retur med toget fra en dejlig dag i Charlottenlund Skov, bøgegren i hånd og guldregns i hat, under koket 
opvartning af unge løver og i selskab med en ældre herre med ”rullende” øjne. Efter maleri af H. Brasen 1889. 
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Om landskabets forvandling, kildetid, veje og trafikmidler 
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Siden midten af 1700 tallet drog Københavnerne ved kildetiden i juli i stort antal ud fra den 
indeklemte hovedstad. Den oprindelige kildetid var den sidste uge i juni, hvor man mod sædvane 
valgte at lade Københavns byporte stå åbne natten over af hensyn til de fra sommerudflugten 
hjemvendte natravne. Tilbage i tid gik udflugter mest gennem Vesterport til forlystelser på 
Frederiksberg omkring kongens sommerslot derude anlagt med park og jagtvej, siden fulgt af 
Frederiksberg Allé som pendant til Jægersborg Allé.  Det var i gåafstand. Københavnerne i jævne 
kår havde ikke trafikmidler af betydning. De gik eller hyrede sig undtagelsesvis en befordring. 
Siden gik turen navnlig gennem Østerport med Charlottenlund Skov og Emilie Kilde, Kirsten Piils 
kilde og til dels kilderne i Kildeskoven som mål. De, der ikke orkede at gå så langt, kunne stoppe 
turen ved Tuborg Pavillonen eller Slukefter i Hellerup. I Charlottenlund Skov opstod der et område 
ud mod Strandvejen med telte, boder og alskens forlystelser inklusive syngepiger og optræden, før 
Dyrehavsbakken udviklede sig. Klampenborg lå trods alt lige lovligt langt ude for en foddrejse.   

Alle besværligheder til trods var en sommerudflugt dog en stor og glædeligt imødeset fornøjelse 
for københavnerfamilierne, som beskrevet af Adam Oehlenschläger (1779-1850) i en personlig 
beretning (erindringer udgivet ved Louis Bobé, 1915, 73) om en sådan udflugts start: ”Madkurven 
blev da pakket fuld, flaskefoderet vel forsynet, min fader trak en nankins overkjole på for støvet, og 
nu rullede vi afsted”. Og J. Davidsen kunne (Fra det Gamle Kjøbenhavn, I, 1880, 61) sekundere: 
”Hvo kan beskrive den glæde, vi børn følte, da endelig den lykkelige morgen oprandt, som vi havde 
talt om hele fire uger i forvejen, og som vi havde frydet os til så inderligt. Det var den eneste 
skovtur i sommerens løb, fader havde råd til, og man kan tænke sig vore forventninger. Jeg var tre 
gange oppe om natten for at kigge ud af vinduet. Vejret var prægtigt, mildt og klart, ikke en sky på 
himlen. Vi skulle afsted kl. 9, men vi børn var alt på benene kl. 6, og kl. 7 vare vi alle i vor fulde 
pynt, jeg i gule nankins bukser og den grønne kasket med kvasten i toppen. Jeg skulle sidde ved 
siden af fader mellem ham og kusken – hvor mageløst. Jeg fik måske lov at køre hestene”. For 
øvrigt ridsede Oehlenschläger som kæk yngling sit navnetræk i barken (FY Adam!) på en eg i 
Dyrehaven, ved signeringen siden betegnet Oehlenschlägers eg. Hans indtryk som barn og som 
ung fra Strandvejsturene med først Saltholm siden Hveen i horisonten, fulgt af Charlottes 
bøgelund og endelig Dyrehaven med udsigt fra Eremitageslottet til blanken Øresund, der står flot 
indrammet af bøg og eg, kan meget vel være inspirationen til vores anden nationalhymne, ”der er 
et yndigt land” digtet af ham i 1819, særlig linjerne ”...det står med brede bøge, nær salten 
østerstrand”  og ”... så længe bøgen spejler sin top i bølgen blå”. Østersøen er fersken strand 
(teknisk set et brakvand indhav), og Øresund er mere salt. Oehlenschläger, opvokset på 
Frederiksberg, mødte vand, bølger og vidder omkranset af bøgetræer hos os. 

Kildetiden med udflugt til Charlottenlund blev benyttet af et meget bredt udsnit af den 
københavnske befolkning, fra solide familier til husarer og de letlevende. Traktørstedet Constantia 
nød meget godt af det. Men andre traktørsteder i området ved Jægersborg Allé kom til: Over 
Stalden, Ved Stalden, Restaurant Gyldenlund, Skovløberhuset, siden Palmehaven og senest 
Skovriderkroen.  
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Figur 25. Kapervogn af type “kaffemølle” i fuld fart ud for Skovshoved. Kaperkuskene kørte, når der var fuldt læs. De 
tunge vogne var hårde ved vejene. Navnet kom fra kaperskibene, der i krigstid angreb handelsskibe. Med taxameteret, 
der målte den kørte vej med betaling efter takst ud fra afstand, kom betegnelsen taxi (dansk Taxa er et gl. beskyttet 
firmanavn). I en periode kaldtes hyrevogne for drosker, et ord af russisk oprindelse. Og så kom siden de hestetrukne 
omnibusser (deraf ”bus”) med fast rute- og køreplan, fra latinsk omnibus, der betyder for alle. Ordet taxi har græsk 
oprindelse og bruges internationalt for en hyrebil; ”tax” (engelsk) for takstbestemt skat deler sproglig rod med taxi. 

 

Hestene fartede ud ad Strandvejen og hvirvlede mængder af støv op til stor gene. Kuskene ville 
gerne nå flere ture på en dag. Man vandede vejen og spredte kalk, men lidet hjalp det. Der var en 
mangfoldighed af trafikerende, foruden ryttere og gående holstenske vogne, tunge kapervogne af 
type ”kaffemøller” (de kvaste vejen og gav kaffemøllelyd), offenbakkere, berliner- og wienervogne, 
diabler og kabrioletter, gigger og kareter, et tusindtal vogne i sving på en stor dag og alle indhyllet i 
støv. Og så var der dagligdagens tunge bondevogne og almindelige varetransportvogne af mange 
slags. Det gjorde det ikke lettere og skabte kø, at hestevognene skulle standse ved bomhuset på 
Strandvejen (beliggende hvor Hellerupvej støder til) og betale bompenge efter takst bestemt af 
vogntype og derved kilde til tvister. Det var datidens betalingsring – der var bomhuse på alle syv 
større udfaldsveje fra København plus Strandvejen. Af alle var bomhuset på Strandvejen det bedst 
indtjenende.   

Strandvejen langs Øresund var i fortiden, som allerede omtalt, en ret beskeden vej primært for de 
lokale. Den lagde sig og snoede sig der, hvor landskabet tillod det bedst. Just deraf kommer dens 
skønhed. Men vejen var faktisk oprindelig ”hovedfærdselsåre” til Helsingør og blev betegnet 
Helsingørvejen, forsynet med kongemærkede milepæle i granit. Belægningen ind mod København 
var et tyndt lag af ler udlagt på den nøgne jord uden noget stenlag som vejfundering. Og ussel, 
uegnet og uoprettelig var og blev den. Det gav så stødet til, at Kongen efter at have udvirket en 
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overordnet vejplan i 1770erne lavede sin egen snorlige kongevej inde i land i retning Hillerød og 
Frederiksborg Slot. Strandvejen var dermed udspillet som ”større” vej, klassificeret som en ren 
lokalvej og overladt til sig selv. I postvæsnets første år blev post mellem Helsingør og København 
befordret to gange ugentlig som post båret af bude til fods som et praktisk udslag af Strandvejens 
mangler. Kørsel med postvogn var for usikkert. Men affødt af en vejforordning af 1793 blev der 
oprettet et embede kaldet en vejfiskal, som sammen med rentekammeret og amtet m.fl. skulle 
søge vejen forbedret. Det resulterede i, at en privat initiativtager formedelst ret til at opkræve 
bompenge i 1825-26 belagde Strandvejen med chaussésten, ligesom en ”fodsti” for de gående 
blev anlagt. Amtet trådte i 1834 ind som ejer af Strandvejen og part i ordningen. Strandvejen var i 
hele 90 år, fra 1825 til 1915, privatvej med bompengeordning, yderst apprecieret af Amtet 
grundet indtægten! 

 

Figur 26. Foto fra omkring 1900 eller lidt før taget ud for Jægersborg Allés indmunding I Strandvejen. Charlottenlund 
bomhus ses på h. hånd, og selve indgangen skimtes som hvide pæle mellem træerne. Den gamle fodsti er intakt, på h. 
side. I venstre side kommer hestesporvognen, og bagved ses som et krat stedet, hvor Charlottenlund Fort skød op. 

 

Fodstien på Strandvejen mellem Hellerup og Charlottenlund blev anlagt af hensyn til de mange 
fodgængere og blev arrangeret med adskillelse af den gående og den kørende trafik med stien 
anlagt på landsiden af chaussévejen og med en række af træer mellem sti og vej til fysisk 
adskillelse af de to spor og sikring af de gående mod heste og vogne. Fodsti arrangeret således 
findes stadig som fragmenter ud for Charlottenlund Skov og ud for Øregårdsparken.  Men man løb 
ind i problemer med de vejfarendes trafikadfærd. De ridende herrers uagtsomme benyttelse af 
fodstien er kommenteret som flg.: ”Dersom det havde været en ung laps, ville man have regnet det 
til de mange drengestreger, vi så hyppigt regaleres med af de mange papasønner, der troe sig 
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ophøjede over al orden og anstændighed, når de bestige den hest, de uden ansigts sved får penge 
til at købe eller leje; men se en mand af sat alder gøre sig delagtig i sligt er dobbelt harmeligt. 
Måske hans fodspor netop lokkede mange flere derop, og altså vil den behagelige sti snart 
ødelægges”. 

Navnet Strandvejen kom først i brug op mod år 1800 og blev siden vejens officielle navn, i bestemt 
form, da den ikke ansås i landskabelig skønhed at have et værdigt modstykke. Uanset vejens 
fortrædeligheder har mange langt tilbage i tid givet højstemte beskrivelser af Strandvejens 
landskabelige herlighed. Og der var i en periode til vederkvægelse på touren hele 24 privilegerede 
vejkroer på strækningen op til Helsingør, hvor man kunne hvile sig på rejsen og skylle støvet af 
ganen med en dram! Rungsted var bedst. Der, på Strandvejens mellemstation, digtede Johannes 
Ewald (1743-1781) i 1779 vor royale nationalhymne ”Kong Kristian”. 

Hele eventyret - eller menageriet - udviklede sig før cyklernes og bilernes tid. Efterhånden kom der 
tog, hestesporvogn, dampsporvogn på Strandvejen med stoppested ved Constantia og forbindelse 
med dampfærgen Hamlet II fra København til Bellevue med anløb ved en træbro lige før 
badehotellet, alt sat ind på at hovedstadens borgere skulle have del i vores område om 
sommeren. Den elegante dampfærge Catalonia diverterede selskaber på Øresund. Der kom en 
periode i begyndelsen af 1900 tallet med virkelig stordrift og nu ligefrem en mode med ophold, 
sopning og måske badning på åben strand uden de gamle søbadeanstalters betryggende 
afskærmning for interesserede blikke. Badehoteller i Charlottenlund og Klampenborg skød op, 
nævnt i flæng – Bellevue Strandhotel, Skovshoved Hotel, Strandpavillonen, Klampenborg 
Badehotel, Charlottenlund Søbadeanstalt etc. Som reminiscens af badehotellernes bygninger 
findes stadig den gule og den røde kottage. Men nærmere omtale heraf vil føre for vidt.  

Vi kan i dag fornemme den samme attraktion og det samme rush på sommerens store badedage, 
hvor Københavnerne drager ud til Charlottenlund Forts ”fluepapir”, befærder Strandvejen i tæt 
trafik og parkerer deres mange biler. 

Etableringen og udviklingen af Gentofte Kommune fra kravlealder til leder af områdets udvikling 
har haft stor betydning for vores område og er sket i en bestemt kadence, hvor der var en ”de 
store beslutningers epoke” med etablering af infrastruktur. Ved udskiftningen i 1765 havde 
Gentofteområdet ved en tælling, der blev foretaget i 1769, ialt 1056 personer fordelt på 
landsbyerne Gentofte, Ordrup og Vangede og til dels fiskerlejet Skovshoved. I 1870, hundred år 
senere (omtrent da Algreen-Ussing gjorde sin tour, se ovenfor), var tallet 4.158. I 1901 var det 
14.470 personer, og så kom alle de mange udstykninger af gårde til villakvarterer og udbygningen 
af Strandvejen og til dels Gentofte og Ordrup med etageejendomme (i dag ca. 75.000 personer).  

Hestetransport var på vej ud og automobilet drønede ind. Det blev en eksplosiv udvikling, der 
krævede en helt anden infrastruktur.  
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Gentofteegnens oprindelige helt almindelige og alfare veje var simple landsbyveje af type rene 
jordveje. De flyttede sig jævnt hen med nye parallelle spor, når de hidtidige blev nedkørte. De blev 
inden kommunen var fuldt etableret i 1800tallet kun nødtørftigt vedligeholdt ud fra absolut 
bydende nødvendighed. Vejbyrden med vedligehold blev ofte pålagt de enkelte gårdejere på 
slump, på skift eller i samarbejder. Først i 1874 ansatte kommunen én vejmand! Kommunen skulle 
i årtier danse tålmodigt og behændigt rundt mellem de forskellige vejejere om vejudgiften, 
vejenes benyttelse og brugernes klager. Der var i Gentofte med historisk baggrund tre kategorier 
af veje: statsligt ejede (Jægersborg Allé og jagtvejene Ordrup Jagtvej, Ermelundsvej og Vilvordevej 
foruden Kongevejen, siden betegnet Lyngbyvejen, alle anlagt i snorlige linje i 1770erne), amtsveje 
(Strandvejen m.fl.) og så de lokale veje, der som nævnt var knyttet til landsbyerne ud fra disses 
lokale behov. Og så var der den snorlige Bernstorffsvej uden for nummer, anlagt i 1770erne som 
en infrastrukturvej til brug for slottet og navnlig for de nye udskiftede gårde.  

Det lokale vejnet blev efterhånden bedre udviklet, og i de nye villakvarterer stillede man visse 
krav, som dog ikke var ambitiøse. Bernstorffsvej blev overtaget af kommunen tidligt i 1800tallet. 
Den blev ret tidligt udvidet og fint ordnet med galopspor til hestene (nu nedlagt). Det nye store 
rådhus indviet i 1936 blev placeret midt på den fine vej på det sted, hvor Maltegården havde 
ligget. De gamle veje skulle alle ombrydes, udvides og funderes, en stor opgave. Derimod var 
Strandvejen og især Jægersborg Allé og Ordrup Jagtvej voldsomt forsømte, så meget at det 
hindrede beboernes udvikling af deres områder. Jægersborg Allé var særlig hårdt ramt, idet der 
helt op til 1913 af Staten opkrævedes bompenge ved bomhuset beliggende der, hvor Alléen stødte 
ind i Strandvejen. Gentofte Kommune står i dag for vejene i hele området inklusive de tidligere 
smertensbørn. Vejene i kommunen og omkring Lille Constantia er nu i jævnt hen i fin form takket 
være kommunens seje træk i omkring 150 år, dog med rum for forbedring især æstetisk. 

Gentofte blev introduceret som kommune i 1842 ved lov af 1841 om indførelse af lokalt selvstyre i 
form af sogneforstanderskaber og amtsråd, hvoraf sidstnævnte dog havde eksisteret i flere 
hundrede år uden at have haft særlig betydning. I 1867 afløstes forstanderskaberne af sogneråd. 
Disse var indtil slutningen af 1800tallet domineret af bønder og proprietærer, men afløstes så 
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borgmester med borgmesterkæde, den højt respekterede Oberst Hans Peter Parkov (1857-1934). 
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Gentofte Kommune står på det fundament, som Johan Hartvig Ernst Bernstorff (1712-72) og hans 
brorsøn Andreas Peter Bernstorff (1735-97) med udgangspunkt i Bernstorff Slot og dets jorder 
skabte. De var de første i landet, som gav fæstebønderne fri og udskiftede jorderne, hvilket skete i 
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løbet af 1770erne efter en lodtrækning mellem fæstebønderne i 1765. Fællesdriften ophørte. 
Jordenes fordeling ved lodtrækningen er vist i kortene Figur 3 og 4, del 1. Jorder samlet under 
Bernstorff omfattede godsets egenjord, hovmarken og fæstegårdenes arealer, alt sammenlagt det 
meste af Gentofte Kommune. Ved udskiftningen blev de sammenklumpede bondelandsbyer 
Gentofte, Ordrup og Vangede brudt op og gårdene flyttet ud i terrænet, og de førhen utallige og 
spredte små striber af jord knyttet til hver gård blev samlet til store sammenhængende agre. Dertil 
kom efterhånden nye bygninger oftest rejst centralt i gårdens jorder.  

 

 

Figur 27. Bernstorffstøtten og det omgivende landskab, maleri af Erik Pauelsen (1749-90) udført i 1780erne, med 
Kongevejen som forgrund. Bemærk det åbne landskab med Gentofte kirke og landsby til venstre og Øresund i 
horisonten. Set tæt på eller forstørret anes Bernstorff Slot til h. for stakittet og rækken af lyssteder langs Strandvejen 
op mod Øresund. Charlottenlund Skov hæver sig i horisonten til v. for pigen i marken. Statens Museum for Kunst. 

Bernstorfferne har haft stor og synlig betydning for Gentofte Kommune, som den fremtræder i 
dag. Både vejdragning og vejnavne vidner overalt om dette. J.H.E. Bernstorff nåede ikke selv at se 
frugten af sit værk. Han måtte land fly og døde i Hamborg i 1772. J.H.E. Bernstorff var i 1770 blevet 
afskediget som udenrigsminister af Johan Friedrich Struense (1737-1772) efter at være bragt i 
unåde ved hoffet under den ganske ubehjælpsomme Christian VII (1749-1808). Sådant ville næppe 
være sket under den gamle konge, den kyndige monark Frederik V (1723-1766), som Bernstorff 
havde haft et langvarigt og meget tillidsfuldt samarbejde med. Ved Struenses fald og henrettelse i 
1772 blev A.P. Bernstorff kaldt til at blive den ny udenrigsminister. Taknemmelige bønder og 
beboere i området hædrede J.H.E. Bernstorff med en pompøs æresstøtte, rejst i 1783 ved 
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Bjerregården, der var den først udskiftede gård i Danmark. Støtten, der blev udført af Johannes 
Wiedewelt (1731-1802), blev anbragt som en historisk vejmilepæl til beskuelse for de 
forbipasserende noble personer. På den tid var den omgivet af et helt åbent bondeland med frit 
udsyn til Øresund og lysstederne på række langs Strandvejen. Tiden har gjort, at støtten i dag står 
højst upassende og upåagtet, omklamret som den er af rækkehuse og med bilos og massiv larm 
fra Lyngbyvejen, dertil udsat for erosion. J. Serup har rejst sagen for Borgmesteren I Gentofte, og 
et projekt om støttens restaurering og flytning er sat i gang af Borgmesteren. Bernstorffstøtten er 
som nationalklenodie betydeligt. Den er i sin udformning enkel, ukunstlet og autentisk i forhold til 
bondebefolkningen og de skelsættende landboreformer, som den er et fint symbol på. Den har en 
klarhed i udtryk, som den efterfølgende frihedsstøtte ved Vesterport rejst af borgere til kongens 
ære ikke har. Landboreformerne var en sårbar balance mellem store samfundsinteresser og 
mange, mange lokale interesser. De blev indledt med forordninger i 1758-60, i 1769 og 1776 og 
fulgt af påbud fra 1781 og frem. Først i 1919 blev fæstevæsnet endeligt ved lov ophævet i alle 
aspekter. På Anholt blev fæsteordningen afviklet i 1902, markeret med en frihedsstøtte i granit. 

 

Om epokerne og oldtidens spor 

Vi har ovenfor opholdt os ved de tre store epoker i vores områdes og Gentofte Kommunes historie 
nemlig de enevældige kongers tid, Bernstorffernes tid og Kommunens tid. Alle er vi tilbøjelige til at 
mene, at ting og så meget andet starter og først eksisterer på det tidspunkt, hvor de først ses 
omtalt i en skreven tekst eller er illustreret ved fysiske kulturrester.  

Der er en tidligere epoke, en fjerde, nemlig middelalderens og kirkens tid, som i det mindste vi 
ikke kan gøre videre rede for. Gentofte (Giafnetofth) var etableret i 1200tallet med landsby, to 
storgårde og stenkirke, underlagt Absalon og Roskilde bispen indtil reformationen. Da tilfaldt 
kirkens jorder krongodset, og det gjorde kongerne umådelig rige og polstrede til at bygge slotte.  

Og så er der en femte epoke, jernalder, bronzealder og den egentlige oldtid, som der kan siges lidt 
om i kraft de efterladte monumenter og fund i vores område. Der har boet mennesker i vores 
område 10.000 år tilbage og endda før. Kortlægning af bronzealderhøje og jættestuer i Gentofte 
viser, at den ubetinget største koncentration af runddysser, ialt 9, ligger i tæt nærhed af os 
placeret i Charlottenlund Skov i en klynge ud mod Øresund. Dette område i Charlottenlundbugten 
med skov og åbent vand må have været en egnet boplads for vore fjerne forfædre, hvad 
gravhøjene bevidner. Oldtidsmindernes placering og koncentration indebærer, at der må have 
været endog et større samfund på stedet – bronzealderens folk har meget sandsynligt haft deres 
jævne gang hen over Lille Constantias jordstykke eller ligefrem bopladser eller dyrehold her. I 
oldtiden var landskabet anderledes bl.a. med hensyn til havets stand i forhold til land. 
Vandstanden i Øresund i forhold til land var højere. Kystlinjen skar sig ind i landet ved 
Klampenborg sv.t. den tunneldal, som i istiden borede sig ind i landet fra Klampenborg og videre 
ind over Galopbanen og Ermelunden. Klampenborgbugten var en rigtig bugt i Østersøens kystlinje. 
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Bedste nord-syd passage for oldtidens folk var ved vadestedet ved Fortunen, lavningen man 
møder på Klampenborgvej i retning Lyngby lige efter galopbanen. Der er i dette område bag den 
røde port med navn Røde Port en større koncentration af hulveje skabt af oldtidens tunge trafik 
med okser, synlige i terrænet den dag i dag som nedsænkede stier med volde langs siderne.  Der 
regnes at være op mod 74 oldtidshøje i Jægersborg Dyrehave nord for os (nogle høje blev 
massakrerede, da man i 1825 manglede sten til makadamisering af Strandvejen!), og vadestedet 
må have haft ”tæt trafik”. Denne hovedfærdselssåre var således ikke langs Øresund men inde i 
land. Der var ingen strandvej – bugten skar sig ind. 

Det forhold, at trafikken også i middelalderen og senere hovedsagelig trak sig ind i landet har 
supplerende grunde: vendernes hærgen og pirateriet i Øresund i middelalderen (bl.a. Kong Erik af 
Pommern på sine gamle dage!), tæt skov med relativt få landbrug, pesten, svenskernes hærgen 
under deres belejring af København 1658-59 forud for deres mislykkede storm mod staden, 
englændernes hærgen ved deres bombardement af København i 1807 m.v. Det er et tegn på tynd 
befolkning langt tilbage, at der i Nordsjælland i striben mod Øresund kun findes meget få 
landsbykirker fra 1200 tallet. I vort områder er der ingen kystnære kirker fra middelalderen. De 
nærmeste fra den tid er Gentofte Kirke og Lyngby kirke. 

 

Afslutning 

Kronen på værket, UNESCO nomineringen af parforce jagtområderne både i Gribskov og på 
Eremitagen ved Øresundskysten tæt på os illustrerer tyngden af kongernes plan og beslutning for 
landskabets anvendelse, fremtoning, skønhed og egenart selv i dag. Absurditeten, at parforcejagt 
var en mildt sagt grum sag og en styg kongeleg, som ingen i dag vil drømme om at drive som 
jagtform, ser vi ganske bort fra. Jagtformen er i øvrigt nu forbudt. Scenen skifter, skikke ændres, 
historiens gang er der altid og rigtig meget glemmes og forgår. Men det af eftertiden udvalgte og 
set med dens øjne værdsatte bliver som et fysisk eller kulturelt arvestykke løftet op af glemsel 
eller myte og til nytte eller glæde i nutiden.  

Det er ikke kun det største ravstykke, der er fint eller finest, bare fordi det er stort. Der er ligeså i 
vores område mange små UNESCO arvestykker, hvor fortiden bidrager til skønhed, har en god, 
dårlig eller ligefrem grufuld historie at fortælle, vækker eftertanke eller fortjener at værdsættes. 
Som eksempler har både Charlottenlund Slot og Charlottenlund Fort beliggende tæt på os alle de 
just nævnte ingredienser og kvaliteter med fortællinger at berette.  

Om kongernes historiske betydning for området skal det tilføjes, at denne i rigt mål blev fulgt op af 
de mange, som flyttede til, byggede lyststeder og andet, rige på guld, intellekt, kreativitet eller på 
så meget andet, og som på mangfoldige områder opbyggede vores lokalområde og Gentofte 
Kommune af i dag. De manges indsats og de nuværendes færd er selvfølgelig det, der dominerer 
bybilledet af i dag. 
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Lille Constantia i Charlottenlund er selv en smuk og privilegeret ejendom, der har noget at tilbyde. 
Den ligger midt i et område, der byder på mange interessante oplevelsesmuligheder afhængig af 
den personlige præference. Vi håber denne beretning, der primært er udformet for ejendommens 
beboere, vil skærpe interessen for vor ejendom, at den må blive retteligt skattet og skærmet. Vi 
håber også beretningen vil inspirere til, at området omkring os benyttes aktivt, glædeligt og med 
indlevelse og pietet. 

Forfatterne retter en varm tak til Karen Margrete Hjerl, til Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte og til 
andre, der har bistået med opgavens løsning. Ejerforeningen Lille Constantia takkes for at formidle 
publikation både i bogform og som elektronisk version. 

 

Samling af gamle postkort 

Der henvises til en slags atlas knyttet til denne rapport og vist som et appendiks. 

 

Kildemateriale og stof til læsning, emneopdelt, med en annoteret litteraturliste 

Et større antal tekster og billeder har været konsulteret. Kun få er medtaget her som kilder. 
Birgitte Glob har gransket ejendommens arkiver hos Gentofte Kommune og Lokalhistorisk Arkiv. 
 
 

1. Gentofte, fra sogneforstanderskab til moderne kommune 
 
L.Gotfredsen: Gentofte Kommunestyre 1842-1942. August Olsen, 479 sider, illustreret. 
Detaljeret og omfattende gennemgang af Gentofte Kommunes udvikling fra bondesamfund til 
moderne kommune ved nestoren for lokalhistorien L.Godtfredsen. 
 
L.Gotfredsen: Gentofte Kommunestyre 1942-1967. Historisk-topografisk Selskab for Gentofte 
Kommune, 1967. 191 sider, illustreret. 
Gentoftes videre udvikling i nyere tid. 
 
Et halvt århundredes borgere, borgmestre og bygningskunst i Gentofte Kommune: 1934-1984. 
Gentofte Kommune, 1984. 134 sider, illustreret. 
Opfølgende kommunebeskrivelse og den senere udvikling. 
 
J.M.Josephsen: Københavns Amts udviklingshistorie og det første amtsråds virksomhed i 1840-
erne: Foredrag, holdt i Historisk-topografisk Selskab for Gentofte Kommune. Meddelelser fra 
Historisk-topografisk Selskab for Gentofte Kommune, 5. Bd.2. Hefte, 1956. Side 63-86, illustreret. 
Beretning med lokalt perspektiv om amtsrådenes virksomhed siden deres dannelse i 1660. 
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2. Strandvejen. Dens og egnens slotte, lyststeder, huse og ejendomme 
 
Torben Topsøe-Jensen: Fem mil langs Øresund. Træk af Strandvejens historie. Gyldendal,1974. 262 
sider, illustreret. 
Den mest uddybede og omfattende beskrivelse af selve Strandvejens historie vejteknisk, formelt, 
brugsmæssigt og kulturelt. Inkluderer en række originale citater. 
 
William Haste: Strandvejen, dens huse og mennesker. Hagerup, 1930.174 sider, illustreret. 
Beskrivelse af lyststederne langs Strandvejen og ejerfamilierne, med originale personlige 
observationer. 
 
Eiler Nystrøm: Fra Nordsjællands Øresundskyst: Gentofte, Lyngby og Søllerød Sogne i Fortid og 
Nutid. Samler, revideret udgave. Gyldendal, 1938. 718 sider, illustreret. 
Et storværk med systematiske og omfattende detaljer om lyststeder og ejendomme, ejerforhold 
gennem tiderne, landskaber, folkeliv m.m. 
 
Strandvejen før og nu: Fra Tuborg til Kronborg. Redigeret af Bo Bramsen. Bd.1-2, illustreret. 
Politiken, 1995. 
Et stort og ajourført værk om Strandvejens ejendomme med personlige kommentarer. 
 
Knud Bokkenheuser. Constantia, et mindeskrift. Udgivet af Restauratør Axel Nielsen. Jensen og 
Rønagers Trykkeri, 1921, 50 sider. 
Den mest originale og detaljerede redegørelse for traktørstedets historie, med en række anekdoter. 
 
Øregaard. Tiden, kunsten & den vestindiske forbindelse. Øregaard Museum, 2010. 271 sider, 
illustreret. 
En udsøgt skildring af tilværelsen på Øregaard, af tiden og stemningen. Og Øregaard er et fint 
eksempel på områdets lystgårde. 
 
L. Gotfredsen. Jægersborg, en historisk-topografisk studie med tegninger af Eyvind Rafn. O. 
Testman Bogtrykkeri. København, 1948. 90 sider, illustreret. Trykt i 900 nummererede 
eksemplarer. 
Dette er ”bogen” om Ibstrup Slot, Jægersborg Slot og Jægersborg. Indeholder mange originale 
historiske detaljer, som ikke er tilgængelige i andre bøger og tillige anekdoter om livet på slottene. 
Kunstnerisk illustreret, i farver. 
 
Niels Ulrik Kampmann Hansen. Jægersborg – slot og by, temahæfte. Gentofte Lokalhistoriske 
forening, 2014. 39 sider, med mange kort og illustrationer. 
Hæftet er den mest komplette fremstilling af kort og illustrationer om emnet og med kortfattede 
faktuelle oplysninger, ført op mod nutiden. 
 
 
Gentofte. Atlas over bygninger og bymiljøer. Kulturarvstyrelsen , Kulturministeriet i samarbejde 
med Gentofte Kommune, Kulturarvstyrelsen, 2004. 80 sider, illustreret.  
netudgave: webatlas.cowi.webhouse.dk/gentofte/  
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Niels Ulrik Kampmann Hansen. Jægersborg – slot og by, temahæfte. Gentofte Lokalhistoriske 
forening, 2014. 39 sider, med mange kort og illustrationer. 
Hæftet er den mest komplette fremstilling af kort og illustrationer om emnet og med kortfattede 
faktuelle oplysninger, ført op mod nutiden. 
 
 
Gentofte. Atlas over bygninger og bymiljøer. Kulturarvstyrelsen , Kulturministeriet i samarbejde 
med Gentofte Kommune, Kulturarvstyrelsen, 2004. 80 sider, illustreret.  
netudgave: webatlas.cowi.webhouse.dk/gentofte/  
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Nye og gamle bygninger med historisk tilbageblik, illustreret med et væld af meget detaljerede og 
ajourførte kort over hver enkelt parcel. 
 
 

3. Om veje og jernbaner gennem tiderne 
 
L. Gotfredsen: Veje i Gentofte: historie og navngivning. Historisk-topografisk Selskab for Gentofte 
Kommune, 1977. 111 sider, illustreret. 
Vejenes historie med katalog over vejenes navngivning og navnenes historik. 
 
L. Gotfredsen: Veje i Gentofte. Lokalhistorisk Forening for Gentofte Kommune. Gentoftejournalen, 
2004. 118 sider, illustreret. Ajourført udgave ved Niels Ulrik Kampmann Hansen og Harriet 
Tranum-Jensen. 
Bogen består af to dele. En gennemgang af vejnettets udvikling i kommunen og en alfabetisk 
fortegnelse over de enkelte veje med ret korte, men præcise forklaringer på navnenes oprindelse. 
 
E.L.Parbøl: Klampenborgbanen : Træk af dens historie gennem 100 år, 1863-1963. Meddelelser fra 
Historisk-topografisk Selskab for Gjentofte Kommune, 5. Bind 6. Hefte, 1963. Side 209-228, 
illustreret. 
Original beretning om da togene kom til Gentofte, udførlig og dertil med beskrivelse af folkelivet. 
 
Se også Kristian Hvidt og Niels Nørgaard angivet nedenfor. 
 
 

4. Om gårdenes udskiftning og deres videre skæbne 
 
L. Gotfredsen: Landbobygninger i Gentofte Sogn i tiden efter udskiftningen 1771-1847. 
Meddelelser fra Historisk-topografisk Selskab for Gjentofte Kommune. 5. Bind, 7-8. Hefte, 1964. 
Side 231-354, illustreret. 
Yderst detaljeret katalog over alle gårde og bygninger med fotografi af samtlige. 
 
L. Gotfredsen: Bernstorffs bønder. Udgivet af Historisk-topografisk Selskab for Gentofte 
Kommune, 1965. 52 sider, illustreret. 
Oversigtlig gennemgang med detaljer om hele forløbet omkring udskiftningen af bondegårde. 
Indbefatter en beskrivelse af J.H.E.Bernstorffs biografi og indsats. 
 
Gentofte Kommune i gamle og nye billeder. 3. samling: Ordrup. Af L. Gotfredsen og Steffen 
Linvald. Udgivet af Historisk-topografisk Selskab for Gentofte Kommune, 1958. 38 sider, illustreret. 
Gårde og landskaber med udgangspunkt i Ordrup landsby. 
 
Niels Ulrik Kampmann Hansen: Det centrale Gentofte. Temahæfte fra Gentofte Lokalhistoriske 
Forening. Gentofte Lokalhistoriske Forening, 2015. 
Fin redegørelse for det oprindelige Gentofte med detaljeret beskrivelse af de udflyttede gårde, rig 
på illustrative kort og fotos. 
 

3.   Om veje og jernbaner gennem tiderne
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L.F. La Cour. Bernstorffstøtten. Meddelelser fra Historisk-Topografisk Selskab for Gjentofte 
Kommune, bind I 1924-28, side 112-242. I samme meddelelser side 243-245 bringes en artikel ved 
kommuneingeniør V.A. Westergaard, Bernstorff-støttens flytning. 
Akkurat beskrivelse af Bernstorff støttens historie fra dens tilblivelse og indvielse til renovering og 
flytning i 1800tallet. 
Se iøvrigt Eiler Nystrøm, angivet ovenfor. 
 
 
 
 

5. Om folkelivet 
 
Jørgen Larsen: Gamle København - historier og fotos fra en svunden tid. Gyldendal, 2014. 327 
sider, illustreret. 
Særligt aktuelle kapitler: Nu er det kildetid p72; betaling ved bommen p74; herlige dage på 
Frederiksberg p118; en tur til stranden p136; hovedstad i spændetrøje p182; betaling for kørsel på 
Strandvejen p226; hestesporvogn til tiden p264; det kongelige jagtslot i dyrehaven p288.  
Særdeles læseværdig og underholdende oversigt om København og københavnernes historie med 
facts og krydret med anekdoter, nok det bedste oversigtlige værk i nyere tid om emnekredsen. 
 
Eduard Ree: Fra det forsvundne Charlottenlund, billeder med uddybende tekst, der beskriver 
lokaliteter, der er forandrede eller ikke længere eksisterer i hovedstadens nordlige forstad. 
Strandberg, 1995. 
Gamle fotos af steder og livet i Charlottenlund, detaljeret tidstavle. 
 
Halvor Pedersen: Fra de gode gamle dage i Gentofte kommune, 11. Bd. 1-2, illustreret. Antiqua, 
1963. 
Anekdotiske beretninger, fotos og righoldig litteraturliste over tidlige referencer til lokalhistorien. 
 
Hans Ellekilde: Folkesagn fra Gentofte og nabosogne. 1950. 42 sider, illustreret. 
Spredte beretninger om lokaliteter og den folkelige mystik. 
 
Se iøvrigt Eiler Nystrøm, angivet ovenfor. 
Se iøvrigt Topsøe-Jensen, angivet ovenfor. 
Se iøvrigt Kristian Hvidt og Niels Nørgaard, angivet nedenfor. 
 
 
 

6. Personlige beretninger 
 
Kay Larsen: Fra Gentofte Sogn i gamle Dage. Aug. Olsen, 1927. 72 sider. 
Udsøgte anekdoter bl.a. om majoren, der i 1782 stak håndværkssvenden ihjel ved bomhuset, 
Jægersborg Allé, og om kapervogne, kolera i Gentofte og Skovserkoner. 
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N.S.Lorentzen: Mine livserindringer. Udgivet af Historisk-topografisk Selskab for Gjentofte 
Kommune, 1932. 99 sider, illustreret. 
Selvbiografi med autentiske beretninger fra det gamle Skovshoved, fra den første udflyttergård 
Bjerregården og fra forfatterens praksis som dyrelæge. 
 
 

7. Steder i vores nabolag 
 
Jægersborg Allé i 300 år: en billedkavalkade. Af Kristian Hvidt og Niels Nørgaard. Strandberg, 2006. 
112 sider, illustreret. 
Beskriver Alléens og kongevejenes historie samt aktiviteter i relation til Alléen, rigt illustreret med 
fotos og kort, detaljeret tidstavle. 
 
Niels Ulrik Kampmann Hansen: Befæstningsanlæg i Gentofte: med indledende afsnit om 
landskaber og kanalprojekter. Lokalhistorisk Forening for Gentofte Kommune, 2007. 72 sider, 
illustreret. 
Befæstningsanlæggenes historie og om Charlottenlund Fort, rigt illustreret. 
 
Nordsjælland fra oven. Af Henrik Schurmann og Claus Hagen Petersen. Globe, 2009. 256 sider, 
illustreret. Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemmeside. 
Panorerer over slotte, veje og miljøer i Gentoftes omegn og i særdeleshed Nordsjælland ad 
kongeruten, med historiske noter. 
 
 

8. Om oldtidsveje og oldtidsminder 
 
Børge Johannes Steiner: Oldtidsvejene i Nordsjælland: om gamle vejspor, hulveje og kultsteder. 
Folia, 1984. 71 sider, illustreret. 
Systematisk og detaljeret beskrivelse med kort over kendte oldtidsveje. 
 
Niels Ulrik Kampmann Hansen: Monumenter og mindesmærker: erindringssteder i Gentofte : - en 
guide og historien bag. Lokalhistorisk Forening for Gentofte Kommune, Strandberg, 2012. 120 
sider, illustreret. 
Beskrivelse af oldtidsminder/gravhøje og systematisk gennemgang af alle kendte monumenter i 
kommunen, velillustreret. 
 
P.V.Glob: Fortidens spor : dyrehaven og Jægersborg Hegn. Lindhardt og Ringhof, 1973. 142 sider, 
illustreret. 
En systematisk og lettilgængelig gennemgang af oldtidshøje og oldtidsfund i de nævnte områder.  
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Historien om Lille Constantia i Charlottenlund  

 

Del 4 af fire dele 

Appendiks, Samling af gamle Postkort 

 

 

Kort 1. Traktørstedet Constantia fotograferet få år før det blevet revet ned, Gentofte Lokalhistorisk Arkiv.             
Det samme motiv er malet i 1917 i løvspringstiden af Sally Nikolaj Philipsen (1879-1936), ”Forårsdag ved 

Traktørstedet Constantia”, i en næsten parisisk stemning. 
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Kort 2. Indgang til Constantia fra Strandvejen. I gasbelysningens tid var søjlerne forsynet med højt monterede 
gasblus. Et stort buet skilt med navnet Constantia mellem blussene indrammede indgangen. Gentofte 
Lokalhistorisk Arkiv.  

 

 

Kort 3. Den indhegnede prydhave ved indkørslen til Constantia. Gentofte Lokalhistorisk Arkiv.  
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Kort 2. Indgang til Constantia fra Strandvejen. I gasbelysningens tid var søjlerne forsynet med højt monterede 
gasblus. Et stort buet skilt med navnet Constantia mellem blussene indrammede indgangen. Gentofte 
Lokalhistorisk Arkiv.  

 

 

Kort 3. Den indhegnede prydhave ved indkørslen til Constantia. Gentofte Lokalhistorisk Arkiv.  
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Kort 4. Constantia, facaden mod Strandvejen. Gentofte Lokalhistorisk Arkiv. 

 

 

Kort 5. Constantia, facaden mod baghaven. Stien fører mod venstre i retning af røde låge med direkte adgang til 
Charlottenlund Skov. Røde låge af i dag har formentlig været på samme sted siden langt tilbage i 1800 tallet, og 

den er på en måde den sidste fysiske rest af traktørstedet Constantia. Gentofte Lokalhistorisk Arkiv.    
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Kort 6. Charlottenlund strand ud for Slottet I 1910. Til venstre bag hegnet, hvor der nu er en åben plæne, ses 
Dronning Louises indhegnede have. I baggrundet den gamle badeanstalt. Trods 105 år uændret i fremtoning. 

 

 

Kort 7. Jægersborg Allés port ud mod Strandvejen. Bomhuset ses til højre for indgangen. Frederik VIII yndede at stå 
bag stakittet modsat bomhuset og se på folk og trafik, der passerede forbi. Kortet er fra 1905. 
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Kort 6. Charlottenlund strand ud for Slottet I 1910. Til venstre bag hegnet, hvor der nu er en åben plæne, ses 
Dronning Louises indhegnede have. I baggrundet den gamle badeanstalt. Trods 105 år uændret i fremtoning. 

 

 

Kort 7. Jægersborg Allés port ud mod Strandvejen. Bomhuset ses til højre for indgangen. Frederik VIII yndede at stå 
bag stakittet modsat bomhuset og se på folk og trafik, der passerede forbi. Kortet er fra 1905. 
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Kort 8. Anlægsbroen ved Bellevue Strandhotel, hvor dampskibsfærgen fra København lagde til. 

 

 

 

Kort 9. Strandvejen I Hellerup muligvis ud for Øregård. Kortet anvendt 1906. Der er to spor og ingen luftledninger. 
Antagelig er den viste sporvogn dampsporvognen, der kørte i 1880erne. Fodsti på landsiden. 
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Kort 10. Port til Dyrehaven, muligvis porten ved Hjortekær. Dyrehavens hegn virkede to veje. De skulle også holde 
bøndernes græssende kvæg (og brændesamlere og krybskytter m.fl.) ude, så hjortene fik nok fortæring til at 
modstå vinteren. 

 

 

Kort 11. Skovløberhuset I Klampenborg, forløberen for det nuværende Peter Lieps hus. Peter Liep var skovløber 
med tilladelse til at stille udskænkning til rådighed for Dyrehavens gæster og få fortjeneste derved som en del af 
hans løn. Huset brændte siden. Kortet er påtegnet 1906. 
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Kort 12. Klampenborg Badehotel i Bellevue bugten. Hotellet udbød efter tysk forbillede et større antal af tidens 
populære kurbehandlinger. Bygget 1866, brændt 1923. Adr. Tårbækvej 1. Rød og gul kottager er resterne af det 
ganske store bygningskompleks, som havde et antal separate bygninger til forskellige kurformål. 

 

 

 

Kort 13. Bellevue Strandhotel bygget 1896, nedrevet i 1970erne. Populært også blandt de lokale som hyggested 
ved baren eller til en kop te. Lå der, hvor Staunings Plæne er i dag, Strandvejen 338. Statsminister Thorvald 
Stauning stod med personligt engagement for den første naturfredningslov af 1937, der sikrede danskerne frie 
områder med adgang til vore kyster. Efter nedrivningen af strandhotellet blev grunden omdannet til en åben 
strandpark. 
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Kort 14. Skovshoved Hotel I de gode gamle dage med et ægte fiskerleje og mulighed for en rotur. Det var lang tid 
før kystvejen blev bygget ”ude i vandet” og ramponerede romantikken. Kysten blev tilført jordfyld og rykket udad. 

 

 

Kort 15. Restaurant Gyldenlund omkring 1910 med beliggenhed ud til Jægersborg Allé tæt på Klampenborgbanens 
spor, bygget med Bindesbøll som arkitekt. I baggrunde anes træerne i Jægersborg Allé, før ejendommene skød op 
på begge sider og før banelegemet blev forsænket. 
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Kort 16.  Restaurant Palmehaven opført 1891 som lyststed men ret hurtigt omdannet til restaurant. Den lå på 
stedet for det nuværende ISO/SuperBest/Meny. Nedrevet i 1923 ved etableringen af det nedsænkede banelegeme 
med overføring af Jægersborg Allé over banen og afskaffelse af jernbanebommen. De svulstige søjler i balustraden 
er kopieret i vejbroens cementrækværk, hvor de også kan beskues i dag som souvenirs fra Palmehavens tid. 

 

 

Kort 17. Restaurant Over Stalden, som lå på Jægersborg Allé tæt på den nuværende Skovriderkroen.  Stedet blev 
nedrevet i 1936. Over Stalden har rod langt tilbage i kildetiden, da beliggende på Alléns søndre side nær bomhuset, 
flyttet til Alléens nordre side i 1882, da kongefamilien ombyggede Charlottenlund Slot og i stedet etablerede den 
lange hvide kavalerbygning med mansardtag på grunden. 
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Kort 18. Tuborgpavillonen på Strandvejen ved bryggeriet, Københavnernes saftstation fra 1883 til 1925 på vejen ud 
til Charlottenlund. Den store bajer oprindelig lavet til Nordisk Industriudstilling i Kbh. i 1888 står stadig på 
nogenlunde samme sted, nu med en benzinstation som forgrund. Traktørsted Slukefter lå på Strandvejen i 
Hellerup på modsatte side, mulighed for saft på udtur og hjemtur uden at skulle krydse sporvognens farlige spor. 

 

 

Kort 19. Man kunne også skive en hilsen på sit CARTE POSTALE med sirlig og flydende skråskrift, pen og rigtig 
levende blæk fra blækhus, pennen ført med sikker hånd i et glidende forløb (for at undgå ”klatter”), skolet med 
hensyn til akkurate lodrette streger og lige linjer.  Men med frihedsgrad til personligt præg og flotte slyngninger 
derudover – bemærk stort T i flere varianter og to typer r afhængig af om den videre skrift startede ved basis eller 
oppe i feltet, eller om r slutter ordet. Fru Friis var nok adstadig, men sikker af hånd og næppe så gammel endda! 
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