Charlottenlund Fort
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STRANDVEJEN

Charlottenlund Fort ligger tæt op til Strandvejen,
1:8.000.

Efter nederlaget i 1864 besluttede regeringen i 1885
at etablere et befæstningsanlæg, der effektivt skulle
kunne forsvare Hovedstaden. Man anlagde Vestvolden
og supplerede med oversvømmelsesanlæggene i
Gentofte Kommune. Der blev tillige opført flere
forter og batterier, heriblandt Charlottenlund Fort,
som opførtes i 1886-88 til at beskytte indsejlingen
af Københavns Havn. Fortet var i beredskab under
1. Verdenskrig, men blev nedlagt i 1932. Man lod
hele anlægget med skanser og voldgrav være uberørt, lod endog de store kanoner stå, så at man i dag
kan få et godt indtryk af selve fortet.
Fortet rummer i dag campingplads, restaurant og
parkeringsplads. Kystsiden indgår i 'Fluepapiret' den store badestrand ud for Charlottenlund Skov,
der fik sin form i 1936. Omkring 1980 opførtes en
helårs badeanstalt, som afløste den ældre, der skulle
opsættes og nedtages hvert år. Ib Andersen og Elith
Juul Møller var arkitekter for den nye badeanstalt.

Villabyernes Gentofte har kun få kolonihaver Bernstorff i Jægersborg, Knæbjerget og Solvang ved
Mariebjerg Kirkegård, langs Nordbanen og Tuborg
Haveby i Vangede.
På en del af Nordre Ellegårds jorder, nord for
Ellegårdsvej og med Gentofte Rende mod øst, er
friholdt et område, som bryggeriarbejderne på
Tuborg oprindelig fik stillet til rådighed til kolonihaver. I området ligger resterne af gårdens oprindelige bygninger, der bl.a. indeholder enkelte boliger
og samlingslokaler for haveforeningen. Omkring
bygningerne står nogle store gamle træer, der rager
op i det omkringliggende villakvarter og giver hele
området karakter.
Stedet fortæller om kolonihavefolkets flid og disciplin. Her bliver hækkene klippet til tiden og havehuset vedligeholdt. Et grønt område til pryd og nytte
i en bydel med mange etageboliger.

Tuborg Haveby er anlagt på Nordre Ellegårds jorder.
Gårdens gulkalkede gavle skimtes til venstre i billedet.

Fra Charlottenlund Fort er der fri udsigt over den foranliggende plæne og badeanstalten i det fjerne.
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Haverne er velpassede med små pyntelige havehuse.

