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Ved isens tilbagetrækning efter sidste istid for over

12.000 år siden skabtes det landskab, som vi ser i

Gentofte i dag. 

Størsteparten af Gentofte Kommunes areal fremstår

som et jævnt bølget morænelandskab, der er profi-

leret af enkelte markante dalstrøg. Den mest iøjne-

faldende dal strækker sig fra Klampenborg, syd om

Dyrehaven og Ermelunden og videre vestpå mod

Lyngby Sø. Der er tale om en tunneldal, der oprin-

delig blev formet som et flodleje af afstrømmende

smeltevand under isen. 

Et mindre markeret dalstrøg løber nord-syd fra

Ermelundslavningen via Hundesømosen og Sønder-

sø til Gentofte Sø og videre frem til Utterslev Mose

med en østlig afstikker til Emdrup Sø. Her var tid-

ligere et stort sammenhængende moselandskab, hvis

lavtliggende vådområder i dag kan erkendes bl.a. via

tilstedeværelsen af Gentofte Rende.

Efter istiden var Jylland og øerne sammenhængende

med Skåne i den såkaldte fastlandstid. Østersøen 

var en indlandssø med fersk vand. Landområderne

havde hævet sig, efter de var befriet fra isens

LANDSKAB OG BEBYGGELSE

Landskabets form

enorme tryk. I slutningen af fastlandstiden og ved

overgangen mellem jægerstenalder og bondestenalder

blev klimaet mildere, og den resterende is længere

mod nord begyndte også at smelte. Da havet på

grund af tilførslen af smeltevand steg hurtigere end

landhævningen, betød det, at de lavestliggende

arealer kom under vand. Stenalderhavets stigende

vandstand medførte blandt andet, at tunneldalen fra

Klampenborg og vestpå blev oversvømmet. 

Denne 'Klampenborg Fjord' nåede frem til, hvor

Galopbanens arealer er beliggende i dag. I fjorden

hævede sig mindre øer og holme, som stadig er

synlige, blandt andre Bloksbjerget.

Efter afsmeltningen hævede landskabet sig imidler-

tid fortsat. Efterhånden kom stenalderhavets kysts-

krænter til at stå lidt inde i landet, adskilt fra vandet

af et lavt liggende marint forland. 

Kystskrænterne står stadig særdeles tydelige i land-

skabet og kan blandt andet ses umiddelbart vest for

Strandvejen gennem Skovshoved. Fra Traverbanevej

og til Tuborg følger Strandvejen i det store og hele

stenalderhavets kystlinie.

Videnskabernes Selskabs Kort fra 1768. I Gentofte Kommune ses tydeligt Gentofte Sø, Charlottenlund Skov med Jægersborg Allé, Lyngbyvejen eller Kongevejen, landsbyerne 
Vangede, Gentofte og Ordrup samt fiskerlejet Skovshoved. 

Galopbanen ligger midt i stenalderhavets 'Klampen-
borg Fjord'.

Ermelundssletten ligger lavt med skovbryn til alle sider.


