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De historiske fund fra stenalder, bronzealder og

jernalder er få og spredte. På Bloksbjerget, som

engang var en ø i 'Klampenborg Fjord', blev der

efter 1. Verdenskrig gjort en del rige bopladsfund 

fra jægerstenalderen.

De mest markante fortidsminder er de kuplede

bronzealderhøje, hvis antal vidner om en relativ tæt

beboelse i denne periode. Bronzealderhøjene er alle

placeret på de højeste punkter i landskabet, hvorfra

udsigten var smukkest. Mange kan idag være svære

at finde, fordi de er tilplantede, afgravet eller belig-

gende skjult i private haver. Der resterer 34 gravhøje

i kommunen. Heraf elleve i Charlottenlund Skov og

fire i Ermelunden. På kortet nedenfor er anført

nogle af de væsentligste.

Baunehøj, som ligger øst for Vangede, var oprinde-

lig én blandt mange bronzealderhøje, der lå på

højdedragene vest for Gentofte Sø. De øvrige høje

eksisterer ikke mere.

Ellehøj ved Ewaldsbakken i Dyssegård bydelen er

en af de bedst bevarede bronzealderhøje i kommunen.

Også Stolpehøjene ved Stolpegårdsvej i Vangede er

godt bevaret. De ligger frit tilgængelige i 'Stolpegår-

dens' have og er særdeles synlige fra Stolpegårdsvej.

Ørehøj eller Orehøj ved Øregårdsvænget i Hellerup

lå på Øregårdens jorder og gav gården sit navn. Det

samme er tilfældet med flere af kommunens gamle

gårde, som ligeledes er blevet opkaldt efter bronze-

alderhøje, der lå på gårdenes jorder. Aurehøj er også

en af de betydende høje i Hellerup. Den ligger i dag

på Aurehøjvejs nordside. 

Skjoldhøjene er to gravhøje, som ligger i villahaver

nord for Charlottenlund Skov. Højene har givet navn

til Skjoldgården. På gårdens jorder lå tre andre høje,

som er blevet sløjfet. Brødhøjene ligger på hver sin

side af Vældegårdsvej, syd for Bernstorffparken. De

er begge godt bevaret.

Den ene af tre bronzealderhøje på Berlings Bakke

ved Ordruphøjvej er bevaret. Den blev udgravet i

1871 for at give plads til et mausoleum for kammer-

herre Carl Berling.

HOVEDTRÆK AF GENTOFTES HISTORIE

Forhistorien

Topografisk kort med angivelse af 2,5 meter kurver. Kortet viser bakker, søer, store veje og jernbaner samt betydende gravhøje. Endvidere viser kortet, hvor Garderhøjfortet, 
Jægersborg Vandtårn, Gentofte Kirke og Charlottenlund Slot er beliggende. Alt sammen bygningsværker, hvor relationen til landskabet er af væsentlig betydning.
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Tvillingehøjene øverst på Stolpegårdsvej ligger frit 
tilgængelige i 'Stolpegårdens' have. Et stort solitært
træ rejser sig over den nordligste høj. 


