Arne Jacobsen
Arne Jacobsen (1902-1971) fødtes i København.
Hans far var grosserer og hans mor var en af de
første kvinder i Danmark, der fik en bankuddannelse.
På baggrund af barndomshjemmets klunkestil lå det
ikke i kortene, at han skulle blive modernismens
førende arkitekt.
Som følge af en vanskelig skolegang blev han som
10-årig sendt på kostskole i Nærum. Her traf han
sammen med de to brødre, Mogens og Flemming
Lassen, hvilket blev af stor betydning for alle tre.
Arne Jacobsen havde i sine unge år et tæt samarbejde med Flemming Lassen, som blandt andet
resulterede i Fremtidens Hus fra 1929. Sammen
vandt de endvidere konkurrencen om Søllerød
Rådhus, som blev opført i 1942.
Allerede som 25-årig var Arne Jacobsen arkitekt for
sit første hus i Gentofte på C.V. E. Knuths Vej 9 og
11, opført i 1927. Som 27-årig byggede han hus til
sig selv på Godfred Rodesvej 2. Det blev begyndelsen til en lang række byggerier fra hans hånd, der
alle kom til at sætte deres afgørende præg på
Gentofte Kommune.

Den elegante benzinstation på Kystvejen eller Vandstrandvejen ved Skovshoved er opført i 1937. Den hvide og
overlegent formede station giver et forvarsel om, hvad der venter én ved Bellevue, når man kører mod nord fra
København langs vandet.

I forbindelse med anlægget af den nye Kystvej
mellem Charlottenlund og Klampenborg fik Arne
Jacobsen i begyndelsen af 1930'erne i opdrag at
opføre Mattssons ridehus, Bellevuebadet og boligbebyggelsen Bellavista samt Bellevue-Teatret med
restaurant - og som en elegant optakt sydfra, benzintanken ved Skovshoved Havn i 1937. Dertil kom
efterkrigstidens arbejde med række- og kædehusene
Søholm I, II, III samt etageboligerne Ved Bellevue
Bugt i 1961.
Sideløbende hermed satte Arne Jacobsen sit stærke
præg på Jægersborg-området med Ibstrupparken i
1941 og 1949, rækkehusene på Ridebanevang og
Ørnegårdsvej i 1943 samt etageboligerne, Alléhusene, ved Jægersborg Allé i 1953. Hertil kommer
opførelsen af ca. 50 enfamiliehuse gennem hele
perioden spredt over Charlottenlund-, Ordrup- og
Klampenborg-området.

Det første hus Arne Jacobsen tegnede til selv er beliggende på Gotfreds Rodesvej 2. Huset signalerer
modernisme med sine forskudte kasseformede voluminer, men er dog temmelig konventionelt indrettet.

Arne Jacobsen spændte over mange virkemidler,
fra de hvide kubistiske huse i Klampenborg over
Alléhusenes formglæde til rækkehusenes intimitet
og Munkegårdsskolens overbevisende planudformning. Skolen repræsenterede en ny type, hvor alle
klasserum er kombineret med en lille lukket gårdhave, og hvor etplansløsningen muliggør indtag af
ovenlys, så også den bagerste del af klasserummet
er velbelyst.
Arne Jacobsen er måske det 20. århundredes største
danske arkitekt. Han har da også modtaget en stribe
hædersbevisninger fra både ind- og udland.

Munkegårdsskolen fra 1948-57 er opført i ét plan,
hvilket giver mulighed for ovenlysindtag.

Hegelvej 9 fra 1937 er et enkelt gult længehus med
indsnit i facaden ved indgangen og til havesiden.

63

