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Bestyrelsen
Formand:
Marianne Schrøder
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Næstformand, Kasserer
og Web-redaktør:
Finn Elkjær
39 90 10 48
ﬁnn@elkjaer
Sekretær:
Carsten Frölich
39 64 06 20

Revisorer:
Bo Myhrmann
Kaare Thal-Jantzen

Emnerne rakte lige fra fortovenes bagkant til villahækkene, gadebelysningen
(som visse steder sløres af for højtvoksende træer), stisystemet i Ellemosen og
det omfattende byggeri på Mosehøjvej. Alle emnerne på vor check-liste blev
gennemgået, og der blev taget stilling til mulige ændringer og istandsættelser.
Bestyrelsen i OCG opfordrer til stadighed medlemmerne til at henvende sig,
skulle de møde problemer, som måtte sortere under kommunen.

Bladredaktion:
Bestyrelsen
Mailadresse:

ocg1895@gmail.com
Kontonr.:
4201 - 4201032644

Suppleant:
Peter Plaskett

Webadresse:

ordrup-charlottenlund.dk

Facebooklink:

https://m.facebook.com/ordrupcharlottenlund/
Man kan blive medlem ved henvendelse til foreningens
kasserer, Finn Elkjær.: 39 90 10 48 eller et bestyrelsesmedlem,
det koster 150,- kr. pr. år pr. husstand.
Personlige betragtninger og indlæg tolker ikke nødvendigvis
Grundejerforeningens holdning.
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Og det kan nytte !!!
Se blot på det renoverede fortov på hjørnet af
Vilvordevej og Smutvej, som længe havde henligget som en ren slagmark med
dybe huller, brudt belægning, jordophobning og en ret vild vækst af ukrudt og
sågar en halv meter høje syrénplanter….
En skændsel til græmmelse for beboerne og en trist velkomst til OCGområdet.
Nu er alt ryddet, nyasfalteret og oprettet. BRAVO !!
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OCG Deres talerør til det
kommunale embedsværk.
Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening er i løbende kontakt med Gentofte
Kommunes forskellige afdelinger vedrørende forholdene i vort område. Vi varetager
henvendelser fra vore medlemmer vedrørende de lokale forhold og følger nøje med i
fx lokalplaner og andre tiltag som kan have følger for os alle.
Et par gange om året deltager vi i Park-og Vej-afdelingens dialogmøder, som senest
har formet sig som såkaldte markvandringer hvor vi, overfor de kommunale repræsentanter henviser til konkrete tilfælde af problemer som kræver en indsats.

O R D R U P G AA R D,

100 ÅR

I 1916 købte forsikringsmagnaten, etatsråd Wilhelm Hansen og hans hustru
Henny Hansen, en stor bevokset grund i Ordrup, tæt ved Ellemosen. Det var
tanken at opføre et landsted til sommerophold, men stedets naturskønhed betog
parret så meget, at de besluttede at opføre en permanent bolig.
Det blev den i tiden velanskrevne arkitekt Gotfred Tvede, som tegnede
huset, og allerede fra begyndelsen blev en speciel sidebygning, forbundet med
hovedhuset ved en vinterhave, planlagt til at rumme Wilhelm Hansens betydelige
kunstsamling.
Ordrupgaard stod færdigt i 1918.
I sin upretentiøse stil har huset klare nationale referencer til de enkle, men
ﬁnt proportionerede landsteder fra det 18.århundredes sidste år. Og alene husets
størrelse afspejlede bygherrens formåen. Overalt benyttedes de bedste materialer
i den mest udsøgte forarbejdning.
Ordrupgaards jubilæum markeres bl.a. ved udgivelsen af et meget smukt og
informativt værk, redigeret af kunsthistorikeren Mirjam Gelfer-Jørgensen, med
titlen: ”Ordrupgaard – et dansk herskabshjem”. Og netop den i vore dage så
sjældent anvendte betegnelse, ”herskabshjem”, er i allerhøjeste grad

På markvandringen i september 2017 deltog vejchef Henning Uldal og
afdelingens medarbejdere Robert E. Meisner, Peter N. Kirch og Christina Dreyer
Nielsen. Fra OCG deltog Marianne Schrøder, Finn Elkjær og Carsten Frölich.

Side 14

Gotfred Tvede: Ordrupgaard hovedbygningens facade mod syd.
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passende og dækkende for denne, vort grønne områdes smukkeste, privatopførte
ejendom.
Selv om Ordrupgaard længe har virket som et internationalt kendt
kunstmuseum, står selve hovedbygningens centrale rum uændrede, siden Wilhelm
Hansen og Henny Hansen indrettede dem.

Figuren viser, at til trods for, at støjen aftager med afstanden fra støjkilden
(plæneklipperen), vil et stort område blive berørt. Vis derfor hensyn, når du
bruger støjende redskaber.

- vis hensyn!
Vi opfordrer til, at støjende aktiviteter udendørs sker i følgende tidsrum:

At gå gennem disse stuer er som at bevæge sig i en tidslomme fra den lyse
tid mellem de to verdenskrige. Wilhelm Hansen tilhørte den snævre gruppe af
danske erhvervsmænd, som fx Heinrich Hirschsprung, brygger Jacobsen, David,
Johan Hansen og Mads Rasmussen, som ﬁk indrettet selvstændige gallerier til
deres samlinger.
Også i den udstrakte, landskabelige have - langt fra byens larm - lagde
ægteparret megen energi i anlæggelsen af en romantisk, landskabelig park efter
klassisk, engelsk forbillede.
I 1934 skrev Wilhelm Hansen i et brev til hustruen: ”-imidlertid er jeg glad
for at høre, at Du føler Dig knyttet stærkere til Ordrupgaard end nogensinde,
det er nemlig efter min mening det bedste, det herligste sted på jorden, som jeg
stadig er lige henrykt for, og som jeg hver dag takker Gud for, at han har ladet
mig få og beholde det”.
Og går man opmærksomt, iagttagende og sammenlignende rundt i stuerne
på Ordrupgaard, går via vinterhaven over i galleriﬂøjen, eller nyder sol og luft
i den smukke park, må man give etatsråden ret!

Mandag til fredag kl. 8 - 12 og 14 - 18
Lørdag kl. 10 - 14
Søn- og helligdage kl. 10 - 12
Dette er anbefalet af “Fællesrådet for grundejerforeninger i Gentofte”.

Tal med din nabo
Hvis det ikke er muligt at udføre arbejder, der medfører støj, inden for disse
tidsrum, er det en god ide, at informere de nærmeste naboer på forhånd.
Støj opleves langt mindre generende, hvis man kender årsag og tidsrum,
hvor den vil forekomme.
Tal med din nabo, før du begynder en længerevarende støjende aktivitet, f.eks.
beskæring af træer, opsavning af brænde, hækklipning, brug af kompostkværn
m.m.
Husk, at det ikke kun er kraftig støj, der kan virke generende.
Spil ikke musik eller lignende udendørs. Hold døre og vinduer lukkede ved
støjende aktiviteter, indendørs fester, afspilning af radio/tv m.m. Henvendelser
om dette bedes rettet til politiet.
Vær opmærksom på at boldspil, råb og skrig ved badning i svømmebassin
m.m. og anvendelse af trampoliner kan være meget generende for naboen og
genboen.

Portnerboligen ved indkørslen til Ordrupgaard.
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Det er en enestående gave for vort område, ja for hele Danmark, at Ordrupgaard
slog dørene op for alle, som blev tiltrukket af den internationalt berømte samling
fransk impressionistisk kunst og den lyse, danske klassiske modernisme, der
rummede bl.a. Peter Hansen, Ring og Hammershøj.
Men Ordrupgaard er, som arkitektonisk anlæg, ikke statisk. I 2005 opførtes
den utraditionelle tilbygning, tegnet af den irakisk-britiske arkitekt Zaha Hadid,
hvis store, sorte skovsnegl af en ganske fremmedartet æstetik, glider frem gennem
parken, parallelt med hovedhuset og den oprindelige gallerisal.
Og netop nu - i årene 2018 - 2019, påbegyndes den nyeste, delvis
underjordiske udvidelse i form af ”Himmelhaven”, for at give bedre plads til
den faste kunstsamling og besøgende særudstillinger.
Til sammenligning er lydstyrken for hvisken ca. 30 dB(A), almindelig
samtale ca. 60 dB(A), og den støj, der er inde i en bil ved motorvejskørsel,
er ca. 80 dB(A).

I denne byggeperiode er museet forståeligt nok lukket, og vi glæder os allerede
til genåbningen om godt to år.
CF.

dB(A) er en teknisk måleenhed for støj. Den er udformet således, at en
stigning på 10 dB(A) opleves som en fordobling af støjniveauet. Tilsvarende
vil en dæmpning på 10 dB(A) opleves som en halvering af støjniveauet.

Ordrupgaard’s gitterport med etatsråd
Wilhelm Hansen og Henny Hansen’s monogrammer.
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FEMVEJEN
Sig nærmer tiden, hvor man igen kan glæde sig over det gule blomsterﬂor ved
Femvejen, hvor et af Gentofte Kommunes markante mindesmærker, obelisken,
er at ﬁnde.

NABOSTØJ I HUS OG HAVE
Vi ønsker med dette indlæg at opfordre til, at der vises hensyn til omgivelserne,
når der udføres støjende aktiviteter i og omkring dit hus.

Første gang, man støder på navnet Femvejen, er i 1700-tallet, hvor et vejkryds
godt en mils vej fra København benævnes “Femvejene”, som refererer til
Jægersborg Allé gående Ø-V, mod N-Ø Ordrupgade, den nuværende Ordrupvej,
Bernstorﬀsvej anlagt i 1760 af J.H.E. Bernstorﬀ som en genvej fra hans gods
Bernstorﬀ Slot til København og mod nord Dyrehavevej, nuværende Vilvordevej,
som er opkaldt efter den i 1875 nyoprettede havebrugsskole Vilvorde af Stephan
Nyeland.
I 1905 anlægges Fortunvej, opkaldt efter restaurant Fortunen ved indgangen
til Dyrehaven, således at der er seks veje, men navnet “Femvejen” bibeholdes,
al den stund at Jægersborg Alle, som gennemskærer Femvejen, betragtes som
en vej og ikke oprindeligt som to veje.
Efter ønske fra Tuborg-Klampenborg Elektriske Sporveje anlægges en
sporvejssløjfe, således at sporvognen linie 15 lettere kan passere Femvejen på
sin rute mellem Hellerup og Ordrup ad Bernstorﬀsvej, og samtidig muliggøres
rundkørslen i form af en cirkulær plads med plæne i midten. Senere i 1931
udvides linie 15 til at omfatte Fortunvej og Slotsvej med en vendesløjfe mod
nord, hvorfra en sti fører til den Røde Port i Dyrehaven ved Posemandens Hus.
I 1953 kører linie 15 sin sidste tur til Dyrehaven, da linien afkortes fra Femvejen
til Hans Knudsens Plads, hvorfor vendesløjfen nedlægges, og via NESA overgår
man til trolleybusdrift på ruten.
Som kronprins til Danmark får den senere Christian IX allerede i 1854
stillet Bernstorﬀ Slot til rådighed som sommerresidens og bruger det frem til
sin død i 1906. Her modtog han med tilnavnet “Europas Svigerfar“ besøg fra
ﬁre europæiske kongehuse: de to sønner, henholdsvis den senere Frederik VIII
og Vilhelm som Georg den 1. fra Grækenland samt de to døtre, Alexandra fra
England og Dagmar fra Rusland.
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Støjbarometeret herover viser støjniveauet for ﬂere almindelige støjkilder i
beboelsesområder.

Side 11

TEAMBUILDING
Enhver velfungerende organisation hviler på en fast, handlekraftig
stabsfunktion. Sådan også med Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening, som
siden starten i 1895 har formået at tiltrække en kreds af bestyrelsesmedlemmer
som gennem årene har justeret sig til tidens behov og krav under en række
formænd, der har tegnet foreningen.
OCG ledes i dag af en lille, men velafbalanceret kreds – en bestyrelse hvor
hvert medlem virker i sit felt – under Marianne Schrøders samlende ledelse.
Bestyrelsen fastholder løbende kontakten til Gentofte Kommunes relevante
afdelinger og har direkte kontakt til borgmesteren i et gensidigt tillidsforhold.
Rådhuset kender os som seriøse og arbejdende bestyrelsesmedlemmer, hvis
interesse for vore medlemmer bringer os tæt på det kommunale embedsværk.
Vi ønsker at udvide bestyrelsen med ét eller ﬂere medlemmer, som
vil medvirke til at OCG fremover vil kunne bearbejde de mangeartede
opgaver.
Bestyrelsen appellerer derfor til vor medlemsskare om at opstille et eller
ﬂere emner som fx suppleanter til bestyrelsen, som vi kan trække på og
som senere – eller med det samme kan indgå i OCGs bestyrelse.
Bestyrelsesmøderne holdes på skift og forløber uformelt i et venligt
arbejdsklima.

I 1913 rejstes derfor på Femvejen et mindesmærke til ære for Christian IX og
dronning Louise i form af en obelisk med et kildevæld forneden, hvilket efter
sigende
skete på initiativ af borgerne i Gentofte. Obelisken er tegnet af arkitekt A.
Clemmensen og udført i bornholmsk granit af billedhugger Anders Bundgaard.
Inskriptionen på obelisken blev forfattet af professor Vilhelm Andersen og har
følgende ordlyd: “Kong Christian den Niende og Dronning Louise / satte vi
Mænd og Kvinder af Gentofte-Ordrup-Hellerup Sogn denne Sten som et Mærke
i Sognenes Midte på Sammenholdet i deres Styre / som et Minde om Bernstorﬀs
kongelige Herskab der på dette Sted i et stille Hjem tænkte på Tidens Tarv til
Danmarks Bod og Herskerhusets Hæder / som et Maal for dem der i Tidens Løb
mens Lindes løves bor her mellem Skov og Sund at de under samme Himmel
og med det samme Haab skal tjene Fædrelandet og Fremtiden som hine.”
Mindesmærket blev afsløret den 7. september 1913 ved en stor indvielsesfest,
hvor medlemmer af kongehuset deltog med Christian X i spidsen.
Inden for de sidste år er Femvejen og dens obelisk blevet renoveret og
istandsat, således at man hvert forår kan opleve det omtalte gule blomsterﬂor
bestående af narcisser, som startede med en donation fra Ordrup - Charlottenlund
Grundejerforening (OCG) i anledning af foreningens 100-års jubilæum. Til
yderligere forskønnelse og vedligeholdelse af beplantningen er nu atter nedlagt
et betydeligt antal løg, doneret af OCG.
Som et lille kuriosum kan nævnes, at en ny tradition måske har holdt sit
indtog, idet studenterne fra gymnasierne i Gentofte har danset omkring obelisken,
da Krinsen på Kongens Nytorv som bekendt ikke er tilgængelig på grund af
metrobyggeri.
MS.
Kilder:

Men vi har behov for denne udvidelse, også for at tilføre bestyrelsen nye
tilgangsvinkler til løsningen af opgaverne for vore medlemmer i Ordrup og
Charlottenlunds smukkeste, grønne område.

Mette Henriksen,
Lokalhistorisk arkiv i
Gentofte
Hans Jørgen Poulsen,
Omkring Jægersborg
Allé- dengang og nu.

Interesserede kan melde sig til Marianne Schrøder på mail:

mariannes@newmail.dk til en uformel samtale.
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Der indkaldes hermed til ordinær

Generalforsamling
mandag, d. 16. april 2017 kl. 19.000
på ”Sølyst”, Emiliekildevej 2, Klampenborg
med borgmester Hans Toft som gæst.
Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at fortsætte
samtalerne over et let traktement i husets kendte kvalitet.
Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Årsberetning v/formanden Marianne Schrøder.
Det reviderede regnskab (se modstående side) forelægges til godkendelse.
Fastlæggelse af kontingent, som bestyrelsen foreslår uændret.
Forslag fra medlemmerne, skal være indsendt skriftligt senest 7 dage før
generalforsamlingen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Carsten Frölich og Finn Elkjær.
(Begge accepterer genvalg). Endvidere foreslår bestyrelsen
at vor revisor, Bo Myhrmann, vælges som ordinært medlem af bestyrelsen.
Valg af bestyrelsessuppleant/er.
Valg af to revisorer.
Eventuelt.

Af hensyn til det praktiske arrangement er tilmelding med navn og medlemsnummer
bindende. Ønskes deltagelse i traktementet sker dette for egenbetaling, 125,- kr. /
person, som bedes indbetalt på kontonummer: 4201-4201032644 i forbindelse med
tilmeldingen

senest onsdag den 11. april til
mariannes@newmail.dk
eller til

Marianne Schrøder 39 62 87 24
HUSK, at kontingentet skal være indbetalt senest 7 dage før generalforsamlingen for at
give stemmeret på denne. Dokumentation bedes evt. medbragt.
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