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Da Jægersborg Dyrehave i 1671 blev oprettet som

kongelig jagtbane, anlagde man De Kongelige Lyst-

og Jagtveje igennem det nordlige Gentofte. Den

første af disse var Ermelundsvej fra Jægersborg til

Fortunen. Pragtvejen Jægersborg Allé blev anlagt i

1706 som kongens forbindelsesvej mellem Jægers-

borg og Charlottenlund. Senere kom forbindelsen

fra Charlottenlund Slot til Kongeporten via Ordrup

Jagtvej.

Ved de store vejreformer, som fandt sted samtidig

med landboreformerne blev anlæggelsen af en række

snorlige veje, de såkaldte chausséer, påbegyndt. Og-

så her var J. H. E. Bernstorff en drivende kraft. Fra

Frankrig indkaldte han ingeniøren Jean Marmillod

(1720-86), som fra 1764 til 1767 anlagde den første

forsøgsvej fra Vibenshus gennem Gentofte Sogn

over Rudersdal til Hørsholm og Fredensborg. I dag

kaldet Lyngbyvej eller Kongevejen. 

Få år senere blev der ligeledes på J. H. E. Bernstorffs

initiativ anlagt en tilsvarende snorlige vej fra Lunde-

huset ved Emdrup Sø til Bernstorff Slot. Den nye

Bernstorffsvej tangerer slotsparkens østside. Der er

således ikke tale om en herskabsvej med slottet som

endepunkt. Vejen støder ind i Jægersborg Allé, ved

den store rundkørsel Femvejen. Herfra var der tillige

forbindelser til landsbyen Ordrup ad Ordrupvej og

Dyrehaven via Dyrehavevej, der fra 1896 kaldtes

Vilvordevej. 

Hermed var det oprindelige Gentofte Sogn ved ud-

gangen af 1700-årene ganske utilsigtet lagt til rette

for den fremtidige byudvikling. Der var anlagt fire

vigtige veje: Kongevejen, Bernstorffsvej, Jægersborg

Allé og Ordrup Jagtvej. Hertil skal føjes Strandvejen

langs Øresundskysten, udlæg af Charlottenlund Skov,

nedlæggelse af landsbyen Mellerup og etablering af

den statslige administration af jagt- og skovbrugs-

væsenet i Jægersborg. Endelig skulle udskiftningsre-

formerne, hvor bondejorden blev udstykket i blokke,

siden vise sig at være vældig praktisk i forbindelse

med den kommende byudvikling. 

En kommune i støbeskeen

Kort over Gentofte Kommune 2000. Kortet viser en fuldt udbygget kommune. De store vejanlæg, Gentofte Sø 
samt Bernstorffparken og Charlottenlund Skov dominerer billedet.

Femvejens obelisk markerer det centrale trafikknude-
punkt, hvorfra fem veje, nu seks, udgår.

Bernstorffsvejens rette linje tangerer både Gentofte
Rådhus og Bernstorffparken.

Lyngbyvejen gennem Gentofte Kommune er Københavns
hovedudfaldsvej mod nord.


