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Hermed har vi fornøjelsen at præsentere bogen:
”Fra Gjentofte Kommune”
af Johannes Jørgensen

I 1911 tog Gjentofte Grundejer- og Borgerforening, Hellerup Grundejer- og Kommunalforening
og Ordrup Kommunalforening initiativ til at udgive en lille bog om kommunen. Hensigten var at
gøre reklame for Gentofte som et sted, hvor folk skulle føle sig fristet til at flytte hen, altså købe en
grund og bygge deres kommende hjem.
Bogen indeholder derfor et stort antal tilbud om køb af byggegrunde og dertil hørende annoncer
fra mange håndværkere, ingeniører, banker og andre med interesse i at hjælpe bygherrer med at
realisere deres byggeprojekt. Bogen er således et unikt tidsbillede af udviklingen i Gentofte, som
den tegnede sig i begyndelsen af det 20. århundrede. Udstykningsplanerne dækker stort set hele
kommunen, og annoncerne tegner et billede af et samfund i rivende udvikling.
Hertil kommer så Johannes Jørgensens tekst, hvor han fremhæver de mange kvaliteter ved
kommunen som bopæl. Johannes Jørgensen var i 1911 allerede en kendt forfatter og journalist, ikke
mindst i udlandet. Det kneb mere på hjemmefronten, blandt andet fordi hans tidligere vennekreds,
bestående af bl.a. brødrene Brandes, Viggo Stuckenberg, Sophus Clausen m.fl., havde undsagt ham
på grund af, at han konverterede til katolicismen. Johannes Jørgensen havde bopælsadresse i
Gentofte fra 1903 til 1914, og hans beskrivelse af kommunen er både indsigtsfuld og lidenskabelig.
Han tegner et billede af et attraktivt sted at bo og krydrer det med beskrivelser af mange af
kommunens seværdigheder. Desuden er bogen forsynet med samtidige fotografier og praktiske
oplysninger af interesse for beboere, eksisterende såvel som kommende.
Når en forfatter som Johannes Jørgensen kunne overtales til at bidrage til et sådant
”reklameskrift”, ja så hænger det nok sammen med, at han i perioden var i konstant pengenød. Det
ændrer dog ikke ved, at hans beretning har stor litterær og kildekritisk værdi og sammen med de
ovennævnte annoncer og udstykningsplaner, der kan læses som et levn i kildekritisk sammenhæng,
udgør den et vigtigt lokalhistorisk bidrag til Gentoftes historie.
Gentofte Lokalhistoriske Forening har derfor fået tilladelse af rettighedshaverne til at genoptrykke
bogen.
Hvis bogen skulle have interesse for Deres medlemmer kan den erhverves for kroner 50 ved
henvendelse til Flemming Noes-Rasmussen, tlf. 41598416.
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