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Landsbyen Gentoftes fælles græsningsarealer ned mod
Gentofte Sø udgør i dag et rekreativt område i en tætbefolket bydel.
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Gentoftegade løber på en nord-sydgående bakkekam
parallelt med Gentofte Sø. Den gamle landsby lå
langs gaden med en udstrækning fra torvet mod syd
ved Søgårdsvej og Baunegårdsvej til Kirketorvet
mod nord. Landsbyens fælles græsningsarealer lå på
det skrånende terræn ned til søen. Det store grønne
areal, som i dag står med spredte trægrupper, udgør
med sin bymæssige tilknytning et stort rekreativt
område, Gentofte Park.
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Landsbyen Gentofte grupperede sig langs Gentoftegade og ned mod søen, 1:4.000.

Efter udskiftningen i 1766 gik der kun 40 år, før den
sidste gård var flyttet ud på marken. Der er kun få
rester tilbage af landsbymiljøet, fx omkring Fiskebakken nede ved søen mod syd samt Mitchellsstræde
og Vindestræde mod nord. På Mitchellsstræde 30
bemærkes to gule huse, som opførtes omkring 1795
og anvendtes til strømpefabrikation i ca. 100 år. På
Mitchellsstræde bemærkes også landstedet Salem,
tidligere Kløckers Gård. Bygningen indgår nu i
plejehjemmet 'Kløckershave'.
Den gamle adgang til Gentofte sydfra skete ad Søgårdsvej fra sydvest og ad Baunegårdsvej fra sydøst.
I 1907 blev Frederik IV's rytterskole, der lå ved
sydenden af bytorvet, revet ned, og Gentoftegade
blev forlænget sydover.

I bunden af Mitchellsstræde nede ved Gentofte Sø danner de gule huse sammen med de høje træer et
charmerende og intimt miljø.
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Den ældste bygning i Gentofte Kommune er Gentofte Kirke, som kan dateres tilbage til 1176. Siden
er tilføjet tårn, kor, våbenhus og sideskib. Kirken
står i røde teglsten som et gotisk bygningsværk. Det
kamtakkede tårn er den absolut mest dominerende
bygningsdel. Det er placeret på landsbyens højeste
punkt, 31 meter over havet. Nedenfor kirken mod
vest ligger Kirketorvet, hvor en dobbelt række af
klippede lindetræer flankerer torvets tre sider. Fra
torvet og ned til søen er Kirkebakken anlagt symmetrisk med tårnet stående øverst på bakken. Kirkegården blev omlagt omkring 1800. Herfra stammer
den nuværende smukke landsbykirkegård.

