INDLEDNING

Nogle af Danmarks mest interessante bygninger og
bymiljøer findes i Gentofte Kommune. Mange af
disse har fået en næsten ikonagtig status, som banebrydende for ny arkitektur og nye principper i den
fysiske planlægning. Bebyggelser som Bellavista og
Blidah Park er velkendte eksempler på sådanne skoledannende byggerier. Men også ældre bebyggelser
som Studiebyen og grønne anlæg som Mariebjerg
Kirkegård fremstår som betydende omdrejningspunkter i moderne dansk arkitekturhistorie.
Gentoftes naturlige herligheder har altid haft kronens
og borgerskabets interesse. Den nære tilknytning
til København har været afgørende i forhold til udnyttelsen af landskabet. Lystskove og parker, slotte
og landsteder ligger således jævnt spredt udover
terrænet. Men også folkelige attraktioner i form
af væddeløbsbaner, badeanstalter og traktørsteder
har fundet indpas i kommunen.
Umiddelbart forekommer Gentofte at fremstå som
en grøn kommune, der er præget af et udstrakt villabyggeri. Derfor kan det virke overraskende at konstatere, at Gentofte er den fjerde tættest befolkede
kommune i Danmark. Kun overgået af København,
Frederiksberg og Rødovre. 60% af Gentofte Kommunes boliger er flerfamiliehuse og 'kun' 40% er
opført som fritliggende enfamiliehuse.
Ser man Gentofte i luftperspektiv står Øresundskysten
og Dyrehaven som iøjnefaldende afgrænsninger, og
Lyngbyvej, Bernstorffsvej og Jægersborg Allé påkalder sig opmærksomhed som markante og strukturgivende linier i landskabet. Gentofte Kommune er
decentralt organiseret, men de klare grænser og de
store menneskeskabte anlæg, veje og parker, letter
orienteringen og kompenserer for det manglende
fysiske hierarki.
Gentofte Atlas er udarbejdet ud fra et ønske om at
sætte fokus på de mange bevaringsværdige bygninger
og bymiljøer, der findes i kommunen. Atlasset omfatter to hovedafsnit. Det ene beskriver en lang række
lokale bymiljøer, og det andet viser bevaringsværdierne på alle bygninger opført før 1970, i alt 14.500
bygninger. Bymiljøerne er udpeget i samråd med
den af kommunalbestyrelsen nedsatte følgegruppe,
og bygningerne er vurderet efter Kulturministeriets
vurderingssystem SAVE (Survey of Architectural
Values in the Environment).
Både bymiljøer og bygninger er indsat i en landskabs- og kulturhistorisk sammenhæng, en række
bebyggelseskategorier er tematiserede, og der er
anført en kort biografi på nogle af de mest fremtrædende arkitekter. Gentofte Atlas er i digital form
tilgængelig på kommunens hjemmeside på adressen
www.gentofte.dk

Jægersborg Allé er pragtvejen, der forbinder Jægersborg med Charlottenlund. I det fjerne ses Charlottenlund
Slot beliggende i alléens flugt midt i skoven. Bernstorffparken ses forneden til højre og Femvejen i midten af
billedet.
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