
Jægersborg Allé er pragtvejen, der forbinder Jægers-

borg med Charlottenlund. I et langt lige stykke og

med en storslået udsigt fra Bernstorffsparkens nord-

ligste punkt løber vejen ned gennem terrænet direkte

frem til Charlottenlund Slot. Fra Bernstorffsparken

og vestover forsvinder den royale linjeføring og

vejen snor sig mellem Hundesømosen og Søndersø

frem til Jægersborg, hvorfra den genvinder lidt af sit

første stykkes overlegne udformning frem til butiks-

torvet ved Smakkegårdsvej.

Sammen med Lyngbyvejen, Bernstorffsvej og Strand-

vejen er Jægersborg Allé en af de store strukturgiv-

ende veje i Gentofte Kommune. Foruden at forbinde

Jægersborg  med Charlottenlund samler Jægersborg

Allé de tre nordgående jagtveje mod Dyrehaven:

Ermelundsvej, Vilvordevej og Ordrup Jagtvej. 

Fra Strandvejen løber Jægersborg Allé ind i Char-

lottenlund Skov og viger udenom slottet, for plud-

selig at passere over Kystbanen via en høj bro og

blive til en pulserende forretningsgade. Efter Linde-

gårdsvej bliver vejen omsider til en allé med en

dobbelt trærække og passerer herefter et nydeligt

villakvarter. Alléen standses af Femvejen, men fort-

sætter på den anden side, nord om Bernstorffparken

som en fornem allé.

Efter et skarpt knæk på bakketoppen ved Bern-

storffparkens nordligste punkt nås dæmningen

mellem de i dag godt gemte rester af Hundesø og

Søndersø, hvorefter vejen fortsætter til området

omkring Jægersborg Kaserne. De lange gule

kasernebygninger af generalbygmester Laurids de

Thurah giver vejen ro, som understreges af den

grønne plæne ved Meutegårdsvej. Herfra fortsætter

vejen, via et par skarpe sving, som en nyplantet allé

helt frem til Smakkegårdsvej. Ud for Sauntesvej er

'rundellen' bevaret - en halvcirkulær udvidelse af

vejen, hvor jagtdeltagerne skulle vente med deres

hunde til kongens ankomst. 

Fra kasernen udgår Ermelundsvej mod nord til For-

tunen. Den hed fra Dyrehavens anlæggelse i 1670,

Jagtvejen. Før den tid gik Ermelundsvej fra lands-

byen Gentofte til landsbyen Stokkerup, som blev

nedlagt i forbindelse med anlægget af Dyrehaven.

Fra Femvejen udgår Vilvordevej, der før 1896 hed

Dyrehavevej, idet man herfra kom ind i Dyrehaven

ved Rødeport. Fra Charlottenlund Skov udgår Ordrup

Jagtvej mod nord. Den gav adgang til Dyrehaven via

Kongeporten ved Dyrehavsbakken og Peter Liep - 

og til Christiansholm.

Jægersborg Allé med jagtvejene
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Jægersborg Allé, som forbinder Jægersborg med Charlottenlund, samler tillige de oprindelige udfaldsveje 
mod Dyrehaven: Jagtvejen (nuværende Ermelundsvej), Dyrehavevej (nuværende Vilvordevej) og Ordrup
Jagtvej, 1:25.000.
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Jægersborg Allé tangerer Bernstorffsparken. Øresund ses i horisonten og Femvejen i midten af billedet. 




