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***

Lundtofte landsby er beliggende i og omkring en dalsænkning, der landskabeligt hænger
sammen med Mølleå dalen. Bebyggelsen, der rummer flere af de oprindelige gårde og huse,
fremtræder som et samlet landsbymiljø omgivet af grønne arealer.
De gamle gårde ligger dels omkring gadekæret, og dels langs Lundtoftevej. Gadekæret
fremstå r stadig som centrum af landsbyen.
Landsbyen kan spores tilbage til vikingetiden, hvor der blev etableret fast bebyggelse omkring
en lille sø, der senere er blevet til byens gadekær. I 1600-tallet og 1700-tallet var der 9 gå rde i
Lundtofte, samt et antal små huse, der lå på byens fællesareal og langs landsbygaden.
I starten af 1800-tallet skete der flere ting, som ændrede Lundtofte. Først og fremmest
begyndte bønderne at ændre driften. Kornproduktionen blev mange steder erstattet af
kvæghold og produktion af kartofler. Mælk og kartofler blev solgt på markeder i København,
og Lundtofte gik fra at være et selvforsynende bondesamfund til at være en del af
Københavnsegnen. I 1830’erne blev bygningsmassen i store træk ændret for bl.a. at skabe
plads til flere kreaturer, malkerum, kartoffelkældre og større ladebygninger.
Den begyndende industrialisering i 1800-tallet resulterede ligeledes i, at håndværkere og
arbejdere på papirfabrikkerne Strandmøllen, Ørholm og Nymølle samt Brede Klædefabrik og
Raadvad knivfabrik slog sig ned i Lundtofte. Byen ændrede dermed status fra overvejende at
være bondelandsby til også at være arbejderby. Det betød, at der blev opført yderligere
gadehuse uden for gårdenes jordstykker/tofter.
I anden halvdel af 1800-tallet begyndte flere gå rdejere at frasælge hidtil ubebyggede arealer,
og mange gamle huse blev enten revet ned eller ombygget og renoveret. I perioden fra 18601880 blev der opført en række nye bygninger, hvoraf 9 eksisterer i dag. I modsætning til de
tidligere bindingsværkshuse var langt de fleste grundmurede, og enkelte havde tegltag i
stedet for strå tag.
Kvarteret rummer i alt 35 bygninger opført i perioden 1837–1940. Den ældste bygning er
laden på Ravnholmvej 25, som oprindeligt hørte til Sognefogedgå rd. Ud over rester af
Sognefogedgå rd eksisterer Søgå rd, Rævehøjgå rd, Bjælkeagergå rd og Lundtoftegå rd.
Bjælkeagergå rd blev dog genopført efter en brand i 1942, ligesom Lundtoftegå rd blev
genopført efter brand i 2003.
Østergård nedbrændte i 2015 (?), og forventes genopført i oprindelig stil. Den oprindelige
tilkørselsvej (allé kantet af træer) fra Lundtoftevej planlægges omlagt, så der bliver tilkørsel
fra Lundtoftegårdsvej. Dermed mister den nye bygning sit synlige tilhørsforhold til
landsbyen.
Lundtoftevej gennemskærer landsbykvarteret grundet meget trafik. Vejen virker
opsplittende, sådan at de gamle gårde syd for Lundtoftevej (Bjælkeagergård og Rævehøjgård)
ikke opleves som sammenhængende med øvrige landsby
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”Trafikken til og fra Lundtofte gik i de ældste tider ad Kulsviervej mod nord eller syd. I
slutningen af det nittende århundrede blev der dog lavet en ny vej, Lundtoftevej, der gik noget
mere direkte fra Lyngby til Lundtofte landsby. Desuden var der den gamle øst-vestgående
tværvej gennem bylaget, den tværvej, der danner bygaden i Lundtofte.” ( citat J.A.C.Rastrup,
Lundtofte by og sogn, 1953). (Hvor der denne tværgade i dag?).
Lundtoftevej 199 henligger som en indhegnet, græsbevokset grund, ejet af Lyngby-Taarbæk
Kommune. Her lå indtil nedrivningen i 2011 et bevaringsværdigt stråtækt gadehus.
Øst for Ravnholmvej ligger landsbyens gadekær omkranset af en blanding af gamle huse fra
1800- tallet. I 1989 er der blevet bygget 4 dobbelthuse på det tidligere fællesareal vest for
gadekæret. Dette byggeri er opført i 1 ½ etage med saddeltag, så det tilpasser sig gårdenes
skala og arkitektur.
På Ravnholmvej 7-9 findes en 2 etagers længebygning, der formentlig er opført til
arbejderboliger i 1881 og rummede 8 boliger.
Vest for Ravnholmvej ligger Lundtoftes første landsbyskole fra 1872, og på den anden side af
skolegården findes den nyere skolebygning fra 1904. Der blev tilbygget en gymnastiksal i
1927. Den nyeste bygning har siden 1982 været i brug som medborgerhus, mens den ældste
har været anvendt som skolefritidsklub siden 1978. Et sidehus er indrettet som
keramikværksted.
Hensigten med opførelsen af Lundtofte skole var, at den skulle erstatte fabriksskolerne i
Brede og Rådvad. I 1872 fremtrådte den nye skolebygning med mursten og skifertag statelig
og moderne ved siden af byens lave hvidkalkede huse. Det var Lyngby Taarbæks flotteste
skole. Læserbreve i datidens lokalavis kritiserede sognerådet for ”en utidig flothed, der ellers
ikke karakteriserer det ærede råd” (kilde: Lise Skjøt-Pedersens bog ”Lundtofte” , 1994). I
skolegården står et stort, bevaringsværdig træ.
Umiddelbart ved siden af medborgerhuset ligger et spejderhus ejet af Lyngby-Taarbæk
kommune.
Mod nordvest på Ravnholmvej er der sket en udstykning i 1959, hvor der er opført 5
parcelhuse.
På den tidligere landsbygade (Lundtoftevej 197) ligger et lille erhvervscenter. Det 1 1/2etagers hus fra 1893 ligger helt fremme ved gaden, ligesom et par andre ældre landsbyhuse
på modsat side af vejen (Lundtoftevej 210 og 212). Sammen markerer husene den tidligere
landsbygade.
Bygningen husede oprindeligt en slagter med slagtehus i baggården. Der er senere bygget et
værksted og en tilbygning. Bygningerne rummer i dag en bolig og flere småerhverv (frisør,
pizzeria, yoga studie, autoværksted). Foran huset står en række stynede platantræer, der
harmonerer med bygningshøjden og giver det lille erhvervscenter dets særpræg.
De kommunalt ejede huse, Lundtoftevej 210 og 212, er noget misligholdte ligesom de
tilhørende havearealer, der er fuldstændigt tilgroede med buskads og træer. Nummer 212,
opført i 1888, og har i tiden fra 1892-1987 været købmandshandel. Efter 1991 har den været
anvendt til aftenskoleformål.
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På Lundtoftevej 208A ligger en velholdt patriciervilla fra 1914, nu opdelt i 2 boliger. Ved
siden af denne - bag bygningen Lundtoftevej 210 - ligger en rækkehusbygning fra 1969, der
rummer 6 små boliger. Denne bygning er hverken med i landsbykvarteret, eller i
Lundtofteparken kvarteret. Skulle vi tage den til nåde, og indlemme den i landsbykvarteret?
Det er ikke klart, hvem der ejer bygningen. Den er muligvis udlejet til DTU-studerende.
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