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1. På hjørnet af Aldershvilevej og Bindeledet, Aldershvile-
vej 126-130, ligger nogle ældre huse. Husene blev tegnet af 
arkitekt Lønborg-Jensen og opført af ingeniør Niels Munk 
Plum i årene 1917-20. Niels Munk Plum ejede også Haralds-
gave, og foruden Det grønne Hus på Aldershvilevej 126, lod 
han også opføre et blåt og et rødt hus. Niels Munk Plum solg-
te nummer 130 til ingeniør Otto L. Zeuthen umiddelbart ef-
ter husets færdiggørelse i 1920. Nummer 130 blev også pris-
belønnet 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 Aldershvileparken, 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; Aldershvilevej og Slotsparken.
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15. Ruinen af det nedbrændte slot har der gennem tiden væ-
ret flere planer om at enten genopbygge eller nedrive. Det ko-
ster nemlig en formue at vedligeholde 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 diskussio-
nen om ruinens fremtid, idet den blev fredet. Så nyd synet og 
nyd spadsereturen i den store park, hvor der findes meget me-
re at se på end nævnt i denne lille guide.

Ruinen, som den ser ud anno 2003. De to granitsten, der flanke-
rer hovedindgangen, har tidligere stået ved portnerboligen og med 
kæde mellem markeret skellet mellem det øvrige Bagsværd og Al-
dershviles område.
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