
1. På hjørnet af Aldershvilevej og Bindeledet, Alders-
hvilevej 126-130, ligger nogle ældre huse. Husene blev 
tegnet af arkitekt Lønborg-Jensen og opført af ingeni-
ør Niels Munk Plum i årene 1917-20. Niels Munk Plum 
ejede også Haraldsgave, og foruden Det grønne Hus 
på Aldershvilevej 126, lod han også opføre et blåt og 
et rødt hus. Niels Munk Plum solgte nummer 130 til in-
geniør Otto L. Zeuthen umiddelbart efter husets fær-
diggørelse i 1920. Nummer 130 blev også prisbeløn-
net samme år!

På vej mod ruinen

Aldershvilevej 126-130 ca. 1920. Selve vejen ser mere civiliseret ud i dag, 
men husene er de samme og let genkendelige.

Mange, der gæster Aldershvilepar-
ken, starter deres tur ved Bagsværd 
Station. Hvis man gør det, så er der 
spændende ting at se undervejs mod 
parken og ruinen forudsat, at man 
følger ruten: Bindeledet; Aldershvi-
levej og Slotsparken.



Hovedbygningen i dag 

Det røde, grønne og blå hus, var oprindeligt sommer-
boliger. Arkitekten bag hed Aage Lønborg Jensen. Ar-
kitekt Lønborg Jensen, som selv boede i den gamle 
portnerbolig til Aldershvile på nuværende Slotsparken 
98 sammen med sin søster, Margrethe Marstrand.

Otto L. Zeuthen var grundlægger af firmaet Zeuthen 
& Aagaard – en kemisk-teknisk fabrik, der siden også 
opkøbte Skandinavisk Aeroindustri. 

Aldershvilevej 128-130 vedblev at være i Niels Munk 
Plums eje mange år. Han boede der ikke selv, men ind-
rettede det til mange separate lejligheder, som han 
udlejede.

2. Går man videre ad Aldershvilevej, kommer man til 
Bagsværd Kostskoles store område. På Aldershvilevej 
138 ligger den gamle, imponerende hovedbygning.

Lawaetź  Kostskole åbnede dørene d. 1/9-1908. Der 
var i alt 28 elever, der ved optagelsesprøven fem da-
ge tidligere var fundet egnede. Alle elever det første 
år var dagelever, men i skoleåret 1909/10 kom de før-
ste tre kostelever.



En af drivkræfterne bag den nye kostskole var propri-
etær Mathias Nissen, er ejede Højgård. Han og hans 
bror var meget aktive i perioden umiddelbart efter 
Slangerupbanens indvielse i 1906. Foruden skolen, 
var de med i anlæggelsen af restaurant Søpavillonen 
og Hareskov Kuranstalt. En særskilt guide i serien: “På 
sporet af…”, hedder “På sporet af brødrene Nissens 
Bagsværd”, hvor der kan vandres fra Højgård til Re-
gattapavillonen. Den udkommer i 2004.

Den nye kostskole fi k hurtigt fl ere elever, og man byg-
gede løbende til ind- og udvendigt. I 1960 érne hav-
de skolen nået et elevtal i omegnen af de 800 og det-
te niveau holdes den dag i dag. Bagsværd Kostskole 
breder sig over et stort område og råder over mange 
forskellige bygninger bl.a.: Bakkehuset, Stenhuset, 
Casa Nova, Haraldsgave, Birkehuset og andre ejen-
domme. Fortsæt ad Aldershvilevej og se fl ere af kost-
skolens bygninger.

. . . og ca. 1915, hvor de omliggende arealer var fuldstændig ubebyggede.



3. Når man har krydset Bagsværdvej og nået Slotspar-
ken, så er det første hus, man skal lægge mærke til 
nummer 98. Det er Stenhuset, også kaldet Entréhuset, 
som er privatejet. Oprindelig lå indgangen til Alders-
hvile Slot her, og Stenhuset/Entréhuset var portnerbo-
ligen, der hørte til slottet. Præcis hvornår Stenhuset/
Entréhuset er bygget, fortaber sig i tågerne, men for-
mentlig er det Johan Theodor Holmskjold, der lod det 
bygge sammen med Aldershvile omkring 1790 (nog-
le vil mene at vide, det var i 1783). Byggestilen med 
kampesten er den samme, som Holmskjold også lod 
anvende til byggeriet af Højgård i Bagsværd såvel som 
til Stengård i Gladsaxe.

4. Går man videre ad Slotsparken, når man til nummer 
31. Her ligger i dag børneinstitutionen Vævergården, 
men huset er bygget af de for Holmskjold karakteri-

Slotsparken –
Aldershvile begynder

Slotsparken 98



stiske kampesten og husede i mange år en rejsestald 
og vognport for Aldershvile Slot.

5. Umiddelbart overfor ruinen, på Slotsparken 32A, 
ligger Søgård. Søgård, eller Sølyst, som stedet hed 
indtil kommunen overtog i 1985, stammer ifølge op-
lysninger i kommunens arkiv fra 1782. Bygherren var 
Holmskjold, der havde købt hele området, der den-
gang blev kaldt Bagsværd Enghave.

Johan Theodor Holmskjold, uddan net 
læge og botaniker, var født 1731 
og døde 1793. Holmskjold blev 
i 1772 dronning Juliane Mari-
es kabinetssekretær og i 1792 
hendes hofchef. Desuden 
var han postdirektør og di-
rektør for Den kgl. Porce-
lænsfabrik. Holmskjold var 
egentlig født med det bor-
gerlige navn Holm, men blev 
adlet i 1781 under navnet 
Holmskjold. Holmskjold døde 
stærkt forgældet og det viste 
sig, at han havde begået under-
slæb i stor stil ved både postvæ-
senet og Den kgl. Porcelænsfabrik. 
Selv dronningen skyldte han penge.

Slotsparken 31



Det oprindelige hus var meget lille. Holmskjold kaldte 
huset for “Udsigten” og fik kongelig tilladelse til at be-
værte rejsende i det. Hvornår Udsigten kom til at hed-
de Sølyst, vides ikke. 
Første gang man byggede til huset officielt var i 1930. 
Arkitekten, der stod for tilbygningen, var Lønborg Jen-
sen, og bygherren ingen ringere end ingeniør Niels 
Munk Plum, der jo ejede Haraldsgave. På det tids-
punkt, altså i 1930, hørte Søgård/Sølyst med som en 
del af Haraldsgave. Tilbygningen i 1930 blev opført 
umiddelbart i forlængelse af det gamle hus fra 1782 
og er siden blevet fjernet igen. I 1965 og 1977 blev 
der også opført tilbygninger, men som man kan se af 
fotografiet, ligger de nye tilbygninger til henholdsvis 
venstre og højre for den gamle hovedbygning.
Niels Munk Plum begyndte at udstykke Haraldsgaves 
jorder i 1930. Søgård/Sølyst blev solgt fra i 1931 til Vig-
go Madsen og hans hustru, der boede der i næsten 25 
år. Da Viggo Madsen og hans hustru var døde, købte 
Ivan Salto det i 1954. I 1963 overtog hans ekshustru 
huset. Hun udlejede det et års tid til Jørgen Vedel-Pe-
tersen, som siden købte det. Vedel-Petersen solgte i 
1976 det meste af jorden, der hørte til Søgård/Sølyst, 
til Gladsaxe Kommune. I samme handel indgik for-
købsretten til selve huset, som kommunen fik ret til at 
købe formedelst 500.000 kr., når Vedel-Petersen ville 
sælge eller døde. Vedel-Petersen blev boende i huset 
til 1985, hvorefter kommunen overtog det og fik tilla-
delse til at ombygge det til kursusejendom. I praksis 
fungerer Søgård i dag som anneks til kommunens an-
den kursusejendom i Bagsværd, nemlig: Højgård.

Den gamle og den “nye” Søgård



6. Fra Slotsparken fører indtil fl ere stier til Aldershvi-
le Slotsruin. Slottet har en lang og spændende histo-
rie, både før og efter, det endte som ruin. Det blev byg-
 get af Holmskjold et par år før Højgård og de øv rige 
kampestensbygninger lignede stilmæssigt det første 
Sophien holm, der blev bygget af selvsamme Holm-
skjold i 1768-69 og som stadig kan ses på Lyngbysi-
den af Bagsværd Sø, nær Nybro. I dag kan Aldershvile 
bedst sammenlignes med Dronninggård i Holte. Stil-
mæssigt var Aldershvile Slot bygget i empire. En enkel 
stil med hvide mure, vinduerne i rolig rytme henover 
facaderne og en kraftigt betonet gesims. Taget var af-
valmet, d.v.s. skrånede ned mod gavlene, og havde 
blåglasere de teglsten.

Ruinen – det tidligere slot

Aldershvile Slot fra to vinkler i 1902

Interiører fra slottet. Grevindens 
soveværelse samt to af stuerne. 
Fotos fra 1902



Næste ejer i rækken var den svenske grev Ribbing. 
Han var blevet landsforvist i 1792 efter mordet på 
den svenske konge, Gustav den Tredje. Kongemorde-
ren blev naturligvis henrettet, men Ribbing, der var 
med i komplottet, blev benådet og landsforvist, hvor-
efterhan slog sig ned i Danmark. I 1794 købte han Al-
dershvile Slot, hvor han boede indtil 1804. Han var 
forelsket i lensgrevinde Schulin fra Frederiksdal Slot 
i Lyngby, der var enke, men hun endte med at afvise 
ham – man kunne trods alt ikke gifte sig med en næ-
sten-kongemorder – og Ribbing rejste videre til Paris, 
hvor han døde i 1843.

Grev Ribbing

Efter grev Ribbing kom andre spændende ejere, men 
vi hopper frem til grevinden af Bagsværd, som er den 
mest legendariske af dem alle.

Angelica Pierri, som hun var døbt, blev født i 1870, og 
voksede op som plejebarn i en beværtning på Nørre-
bro i København. Da hun var tyve, kom en dansk rigs-

Grevinden af Bagsværd

Angelica i 1899. På dette tids-
punkt var hun enke efter den 

formuende Adolf Goertz.



greve forbi beværtningen, og dette besøg endte med, 
at Angelica fødte en pige. Greven forsvandt med ly-
nets hast og Angelica blev gift, skilt og gift på ny. Hen-
des første mands far forviste det unge, efter hans me-
ning umage, par til Sydafrika, hvilket ægteskabet ikke 
overlevede. Hendes anden mand var Adolf Goertz, en 
stenrig diamantmineejer, der døde af tuberkulose ef-
ter kun tre års ægteskab.

Rig på penge tog Angelica tilbage til Danmark, og i 
1900 købte hun Aldershvile Slot. Nu blev hun pludse-
lig atter interessant for den danske rigsgreve. Ikke ale-
 ne var hun smuk, nu var hun også rig. De blev gift i 
1901 og dermed fi k Angelica sin grevinde-titel. Ægte-
skabet holdt i to år, hvorpå hun blev skilt og i stedet 
giftede sig med en rig kunsthandler. Helt tillid til man-
den havde hun dog ikke, så hun sørgede for særeje på 
slot og formue.

 Grevinden og datteren Stella



I 1907 blev Angelica skilt fra kunsthandleren og gif-
tede sig et par år senere med en jockey, der om no-
gen fik givet Angelicas penge ben at gå på. I juni 1909 
brændte Aldershvile Slot helt ned. Forsikringssummen 
var for lille til at genopbygge slottet, og blev i stedet 
brugt på fester og heste. Festerne varede i et års tid, 
hvorpå pengene var brugt. Ægteskabet havde på det 
tidspunkt udartet til en slags psykisk terror, der kulmi-
nerede, da jockeyen fik indlagt Angelica på en sinds-
sygeafdeling på et hospital, hvorfra hun naturligvis 
hurtigt kunne udskrives. Umiddelbart herefter blev 
parret skilt.

I 1911 solgte Angelica sin slotsruin med jorder til en af 
sine tidligere ægtefæller, kunsthandleren Gustav Me-
yer, og slog sig ned på Vesterbro, hvor hun nogle år 
drev en pantelånervirksomhed og begik selvmord i 
1914, efterladende sig en gæld på 60.000 kr.

Angelica blev begravet på Frederiksberg Kirkegård. I 
1984 så en herre gravstedet, og mente, der måtte gø-
res noget ved den forsømte sten. Den endte hos for-
manden for Gladsaxe Miljøforening, A. Hermann, som 
tog affære. Stenen blev renoveret, men da grevindens 
barnebarn i mellemtiden døde, og hans sten skulle 
stå på familiegravstedet på Frederiksberg, var der ik-
ke længere plads til grevindens sten. Efter megen tur-
bulens, fik Miljøforeningen endelig i 1989 tilladelse til 
at stille den i Aldershvileparken, hvor den nu står ved 
ruinen i hjørnet ved sydmuren.

Grevindens ydmyge gravsten



8. Da Holmskjold i sin tid købte alle de små jordlodder 
i Bagsværd Enghave, der endte med at blive Alders-
hvileparken bestod området af græsklædte skræn-
ter, uvejsomme skovsumpe og moser, der strakte sig 
langs søens bredder. Men Holmskjold var ikke botani-
ker for ingenting. Han lavede et system af afvandings-
kanaler, der stadig ses i parken og skabte en land-
skabshave, efter delvist engelsk forbillede.

På sightseeing
i  Aldershvileparken

Kanalsystem

9. Holmskjold nåede ikke at færdiganlægge parken 
omkring det slot, han havde bestemt skulle være ram-
men om hans alderdom. Han døde for tidligt. Er man 
til blomster og planter, så står der dog stadig nogle 
omkring 6 meter høje rhododendron i parken til ven-
stre for ruinen, hvor de høje lilla bag kanalen forment-
lig blev plantet af Holmskjold.



Går man fra ruinen i retning mod Slotspavillonen ad den grusede sti, ser 
man på sin højre hånd de sidste rester af Holmskjolds rhodondendron-
bede.

10. Det er muligvis også Holmskjold, der lod parkens 
kunstige grotter anlægge efter engelsk forbillede. Der 
findes både den på kortet markerede grotte, men også 
én, hvis man i stedet går ad stien langs søen i retning 
mod rostadion. På stien mod rostadion finder man 
desuden en lille romersk pavillon, men hvornår den 
stammer fra er svært at sige med sikkerhed.

Grotten ligger under en kunstig bakke  og har også været brugt som is-
kælder.

I 1866 overtog baron Christian Hermann Stampe Al-
dershvile, og han og hans hustru boede på slottet. Han 
var den første ejer, der ikke havde økonomiske proble-
mer at slås med, og dermed blev han også den første 



Hovedbygningen set fra den kunstige sø med de marmorputti, som 
grevinden solgte efter branden.

ejer siden Holmskjold, der satte sit præg på parken. 
Desværre har tidens tand været hård ved Stampes til-
tag og intet kan længere direkte føres tilbage til ham. 
Et fuglebad af form som en muslingeskal, var det sid-
ste vidne om hans virke. Fuglebadet blev i sin tid over-
ført til parken fra Hørsholm Slot og placeret ved Sct. 
Anna Kilde, der nu indgår i en privat have på Skov-
diget, men fuglebadet blev fl yttet til parken. Sidste 
skriftlige vidnesbyrd om muslingeskallen stammer fra 
1979 og den ses ikke længere i parken.

11. I 1897 var parken groet godt til, og da direktøren for 
gammel og ny Carlsberg, Anton van der Kühle, købte 
slottet, lod han hovedbygningen restaurere. Den kanal, 
der løb bag slottet, lod han udvide til en egentlig sø.

Aldershvile Slotspavillon

Grevinden af Bagsværd satte ikke store spor i Alders-
hvileparken, for hun var ikke haveinteresseret. Efter 
branden i 1909, da hun manglede likvide midler, solg-
te hun dog nogle marmorstatuer, der ellers havde stå-
et i parken i 40-50 år. Efter branden groede parken 
hurtigt til.

I 1917 købte grosserer Carl Olesen en parcel af Alders-
hviles jord. På parcellen stod bl.a. ruinen. To år senere 



købte han nok en parcel og ved de to køb, var grosse-
reren kommet i besiddelse af størstedelen af det, der 
i dag betegnes som Aldershvileparken.

12. Grossereren opgav at genopbygge ruinen, for i ti-
den omkring 1. verdenskrig var mursten en mangelva-
re. I stedet lod han arkitekt Thonning opføre en mid-
lertidig sommerbolig til sig på den vestlige bred af 
næsset. Denne træbygning er nu kendt som Alders-
hvile Slotspavillon, der blev åbnet som restaurant ef-
ter kommunens overtagelse i 1928.

Slotspavillonen.

13. Af andre vidnesbyrd om grossererens virke i par-
ken, kan nævnes de to buede betonbroer, der indram-
mer van der Kühles sø.

Betonbroerne.



Grosserer Olesen døde ugift og barnløs i 1927. Glad-
saxe Sogneråd nedsatte et udvalg, der skulle forhand-
le om købet af grossererens dødsbo og i oktober 1927 
blev det vedtaget at købe parken og at udleje Slots-
pavillonen til restauration. Nedenfor Slotspavillonens 
terrasse fik bådfarten anløbsbro.

14. Skilt på soklen ved 4. sidste lampe før Slotspavillonen. Skiltet fortæl-
ler, hvornår sognerådet købte Aldershvileparken. Der sad lignende skil-
te på parkens øvrige lampesokler, men i tidens løb er de blevet stjålet og 
dette skilt er et af de sidste af slagsen.

 D. 1. april 1928 åbnedes parken for publikum og Glad-
saxes borgere fik en folkepark, der i dag udgør ca. 22 
tønder land.



15. Ruinen af det nedbrændte slot har der gennem ti-
den været flere planer om at enten genopbygge eller 
nedrive. Det koster nemlig en formue at vedligehol-
de en ruin, så den ikke er til fare for legende børn og 
andre nysgerrige, der kigger med hænderne. I 1974 
blev der sat endeligt punktum i diskussionen om rui-
nens fremtid, idet den blev fredet. Så nyd synet og nyd 
spadsereturen i den store park, hvor der findes meget 
mere at se på end nævnt i denne lille guide.

Ruinen, som den ser ud anno 2003. De to granitsten, der flankerer ho-
vedindgangen, har tidligere stået ved portnerboligen og med kæde mel-
lem markeret skellet mellem det øvrige Bagsværd og Aldershviles om-
råde.


