Lidt om Lyshøjgårds historie
Af Hans-Otto Lindgreen

I den netop udkomne bog af Bent

Jørgensen om Storbyens
stednavne fra Gyldendals Forlag fortælles om Lyshøjgårdsvej, at den
fik sit navn i 1923 efter gården Lyshøj. Inden da havde den bare
været en markvej til gå,rden og senere til Carl Langesvej.
Lyshøjgårrd 1å oprindeligt som den sydligste af de tre gårde øst for
Tingstedet. De to andre var Bechersgård og Rosengården. De havde
dog ikke oprindeligt navne, men var i de offentlige dokumenter
benævnt henholdsvis går nr. 4, nr. 5 og rrr. 6. Landsbyen havde på
den tid 13 garde.
Lyshøjgå'rd, altså gård nr. 6, blev efter landboreformen og udskiftningen i 1783 (hvqr gårdene fik deres jorder samlet) ifølge den nye
matrikulering, til. matr. nr. 8. Det matrikelnummer, der blev tildelt
arealerne i 1783, er bi\eholdt til den dag i dag.
Garden nedbrændte 22. december 1839 og blev derefter udflyttet
til sin jord syd for den nuværende Toftebakkevej. Men i 1880 skete
ulykken igen. Gårrden, der lykkeligt havde undgået den store brand
i 1865, der lagde store dele af Valby i akse, måtte igen høre den røde
hane gale over ejendorpmen, og den nedbrændte endnu engang. Vi
er dog så heldige, at vi har en beskrivelse både af gården ved
Tingstedet og af den "nye" ude på marken, via de gamle taksationer
til brandforsikringen.
Brand Taxation, Aar 1793

Jens Stephensens, nu unge Hans Andersens Gaard, sorn under
Matricul No. 6 staaer for Hartkorn 6 Tønder, 2 Skiepper, 2
Fierdingkar, I Albun.
Eyeren foreviiste et prand Tingsvidne aI22'Juli, 1771, hvorefter
denne Gaards Bygning forhen har været forsikret i Kiøbstædernes
Brand Casse for 15OO $d.
a) En Stuebygning til Nord, 1O Fag* lang, 3 Fag dyb, en Etagie
høy, Eegeunder- og fyrreovertømtner, med klinede Vægge
og Straaetag, Loft ovpr 8 Fug, som pr indrettet med en
Indgang, af en Forstue til en Dagligstue, som er betrukken
med Spaanmaater, Loft og Vindues l(arme malet med Olie
Farve og Hollandske Dørre, derved en Stue, malet med Olie
Fawe paa Loft og Vindues Karme, derved et Spise Kammer,
og en Ø11 Kielder, og et Kiøkken med aaben Skorsteen.
Disse 8 Fag vurderes a Faget 45 Rd., er
og et Sviinehuus, vurderes a Faget 35 Rd., er
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b)

c)

d)

e)

s)
h)

En Bygning til Øster, 14 Fag lang, 5 Fag dyb, Fyrreundertømmer med klinede Vægge og Straaetag, indrettet til et
Tørvehuus, in Indkiørsels Port, en Høelade, et Sandhuue,
28O
en Tærskeloe og Lade, vurderes a Faget 20 Rd., er
Sønden for Gaarden er en Sidebygning, 17 Fag iang, 3 Fag
dyb, Eegeunder- og Fyrreovertømmer, med klinede Vægge
og Straaetag, indrettet til Vogn Remisse, Hønsehuus,
Tærskeloe, Lade Huggehuus, Karle Kamme, mod Loft over
2 Fug, Skiæreloe, nok en Skiæreloe og en Koestald til 14
Køer, med behørige Spiltouge og Krybber, vurderes a Faget
20 Rd., er
'340
Vesterr for Gaarden er en Sidebygning, 12 Fag lang, 3 Fag
dyb, Eegeundertømmer og Fyrreovertømmer, med klinede
Vægge og Straaetag, indrettet til et Bryggershuus paa2 Fag
med Loft, samt et Material Kammer, vurderes a Faget
60
3O Rd., er
og de 1O Fag uden Loft indrettet til Indkiørspls Port, Tærskeloe, en Lade, Et Avnohuus, en Tærskeloe, Lade og en Hestestalcl til 6 Heste med behørige Spiltouge og Krybber, vurde2OO
res a Faget 2O Rd., e1
I Gaarden en Sviine pengel, af Tømmer og Brædder,
34
vurderes for
En Brønd i Gaarden pf Tømmer og Brædder, med Karm og
30
Vippe vurderes for
Østen for Gaarden etr en Hauge indhegnet med 10 Fag
10
Stakitværk, vurdereq a Faget 1 Rd., er
og derved 3 Fag Plankeværk, en ditto Port og en Laagp i
6
Plankeværket, vurdepes af Faget 2 Rd., er
I Bryggerhuubet befqndtes en indmuurbt Iiober Brygger
30
I{iedel paa 1 '/, ^Fwtde, vurderes for
1400
i Stuen en Jern Bielægger Kakkeloven
Siges Et Tusinde og

fiire Hundrede Rigsdaler.

*Fag: i længderetningen iqddeles et bindingsværkshus i fag. Ved fag forstås

partiet mellem to nabostolper, med tilhørende bjæiker.
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Kort med Lyshøjgårds jord

Brand Taxation
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Aar 1840, den23'November, ifølge Begjæring, er af os undertegnede Branddirektør og d?rr Taxationsmænd, Tømrermester Walther
og den fungerende, Murermester J.P. Harup, begge af Lyngby, foretaget følgende Taxation til Brandforsikring, nemlig:
Hvidovre Sogn, Valdby By.
Mads Nielsen, forhen stud.philos. Lunds Sted, efter Ilden 22' ttl
23'December, 1839, igjen fuldkommen og tildeels paa Marken opbyggede Gaard, som tilforn var forsikret ved Hoved Nr' 33, Bie Nr.
14, Litr.
a) En Stuebygning med Bndeme til Syd og Nord, grundmuret
til alle Sider, Tækket med Straae, deelt i 17 Bjælkefag, hvoraf
de 12 Fag med Bræddeloft, er indrettet med en Indgang til en
Forstue hvorved 5 forskellige Værelser med Brædegulv og
en Bilæggervogn, et Køkken med Skorsten og to indmurede
Kobber Kedler, den ene lr/z og den anden %Tde stor, sarqt et
Pige- og et Malkekammer, alt med Steepgulv. Overalt engel-
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ske Vindtrer. li.ylcltrings- og glattc Dsre, tilcleels gibsctlc og

\ilr:;ge. samt'l'rær,ar:rltet malet merl Oliefarve. Dc ovrige .5 l"ag udcn Lolt som ere til Stalcl metl Tilt.rehor
tbr l-l Kreerturer:xrrnt Gjcnnemkorsel med Port, vurclerel. til
og tilcleels kaikede

Rbtl.Solv 2O40
b) erl ostre tsygning, l7 Fag lzurg. 4 F'ag d_yb, aI Blzurdingstommcr,
Leervæggie og Str;raetag. indrettet til 3 Sæclelader, Gjennemkorsel me(l Port, Karlekzunmer og'l'acrskeloer. vurcleret til
Rl;<I. Solv 680

4 Fag d_vb. af lbmacvnte
Blgningsmirirrle. inclrcttet tii'l'ærskeloe og Lacle.'l'orve- og
Honsehuus siunt \j'ogr)skuur merl Porte. r'urderet til

ci en norclre Fl5'gning. lO Fag liurg.

Rbd" Solv

B_lgning. I0 Fag l;rng, 4 Fag d-l'b, al-frrrnrtvntc
B.r.gningsrnaacte. inclrettet til 3 Staldc med'l'illrchør for 22
Itreirrurrrr. samt Skjærelo og ll'laskehuus. r'urdcrct til
Rbd. Solv

d) err son<lre

e)

r:r-r'lornrnersat Bron<1, hvori cn Opstanrler med Jernpumpercrlskab og Plzurketlir:ksel, vlrrdcret til
Rbct Solr'

I alt

-+0

Rbtl. Solv

L1'sirrrjgår'd 1936
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Efter branden i 1880 bliver garclen end,nu engang flyttet og
genopbygget lidt sydligere på sine jorder, nemlig ovre på clen and.en
side af den ga:rrle jernbane, som i 1847 skar gennem ejend.ommens
arealer. Flytningen er givet sket, fordi der på dette tidspunkt var
tanker fremme om at foretage en oml:sgning, sårledes at jernbanen
igen skulle benytte sit gamle sporareal.
Lyshøjgards jorder strakte sig fra lidt nord for banen til lidt syd for
den nuværende godsbane (se kortet). Desuden havde gården et
stykke af Valby Mose samt et stykke strandeng.
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,,Lysbpjgauil')

f YdbI dei.D€alilcc!, lor qt ru

Lan oplgrc'cL Boll3:komplcks mcrl

200 læ$Ifheder pae Grundca

.l
Endnu liegei der .Kobenhewns Ud- ner sllerede I Cang med at (orberede et
paa 2l Opgange. ,,LyshoJkant adskiltige gamle Gaarde, der er ble' stort Kompleks
gaard" blev i sin Tid købt af F. L. snrid!Å
vet glemt, m"ns.StorbyeD er yoksct op omd' Co., d,er vist oprinde)ig havde Planer
kring dern, men dses Antal (omindskes om at anlæggc et Teglværk paa dette
stadigvæk, fordl EiendomssXatferne efter- Sted, men sencre blev dct meste a! Jorhaanden gør dgt kostbart at have ledlde den lnddragct til FirmacLs Fabrik for
Crunde liggende urenlabelt hen. Nu for- c€nentmasklncr, og liesten har man saa
svindcr ..Lyshøigaard" ved YigerstevallC' solgt fra lil dct kommende Byggefore'
Ingenior V. Henck.I har kobt den og er tagend c.

Udklip 28. november 1937
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I lB!)B liobcr ir,l,. Srnicith \Ialb.1' l\.'1:rskinlablilr;1årtlert

rrterl

1rt:sittrring, ir-rverttan' srunt rlet sitrillc(lc jor<lru'eal 253'73b n-rt lirl
140.O0O. Pa ttogtrt al'"ior<1<:tr lurltr:[d!{es m;rskirllallrikkr:tn, mcn tla F.LSrlirltI il<kq lin<tcr lrnvcnrlelst: lirr hclc' arcalcl, ltrr(str-:tlcr giir<lttns
tictli;iert ejcrt' tnerl rl-Vrkningc,n al' rien restcrrtrttclc .i<trrl" rrtt scnr
lirrp..rgttrr.
Ile tle lirrtstttte r

incitil ii;u'dctrs en<leliiie nt:drivrlitrg i 193'i.
jrrcnc
I
op lil 1937 blcv are;tlel n;etttrligt'is itrclskracnkt:t ved F'[,.
Smiclths trn-rg af -jorden og vctl li'a,saig, Illen errdnu i 1936 vitr (ter crl
lille bcsættilng pri grtrdell. og nrirrillc \ta-llrt'borgere irusker en(lnLl,
Irvordarr rle i clcrcs barn<lorn hcntccle fr-isk mrr:lk i srnå mælkespzurclc
lllr ll,shojgard. Nogct i# mælken st.arnmecle ['r;l garler]s e;lel-r
bcsirtning, rllcrt cler lrlev ogsrr irtclkobt nr:r:ik fr:t {crnere liggt:trth:
p1a rclt: I il vicierev-rl;',.
Elier r:eclrivnitrgcn irlev cler oplolt boligblol<ke 1ra gruttrlen. lntlcn
rl;r v;rr tic:r a-llererle trlcvct byilqet pa llt:ultc sicler al'clen gnrrrlc garr1.
N;l,r-rL:t 'L1'sht.r-iEi:rrti" c:r sikker( lirrst opstaet cftt:r r-r<lll-\'tninplen i
*l,iugst: llol-'1,339, huor <lt'n cla katr h:tvt'l,rg('l tlaurt el'l cr <lt:I't iroj
rluligf is cr) giurtm(:l ltr*'rrchoj - lrvtlr nti:rrr i gzunmel titl l.>rtrgte at
tl::rrck- aclvarsclsbltts. Ho.jer-r i;i lrir clcn s1'cllige sitle af ga-rclens-iorcl tttt

pa ('il- Kogc Luclt:r'e..j. Nlit'rtc:t'L1'5111t-1" olrtrrr-cir:r lirrste g:rng
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