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Strandpromenaden 33
LOKALHISTORISit Københa'rns Kommu-
ne planlagde, at udstykke et antal vil-
lagrtrnde ved Svanemøllebugten, der
som det blev udtrykt i Borgerrepræ-
sentationen var: >ganske overordenfl igt
prægtige villagrunde ... på det vistrok
smukkeste udsigtspunkt byen har<. I en
stor annonce i Berlingske Tidende den
27.maj 1917 reklamerede man for: >Kø-
benha'rns Kommunes Villakvarter ved
Shandpromenaden @en nye Strandvej)
og Badeanstalten Helgoland<<. Man øn-
skede at holde på de gode skatteborge-
re ved at tilbyde disse attraktive villa-
grunde i kommunen. Strandlinjen gik
oprindeligt ved Vesterled, men blev flyt-
tet længere ud ved opryldning med jord
fra Boulevardbaneprojektet.

Den første ejendom der blev bygget
på arealet, var grosserer O.H. Bærent-
zens villa. Otto Henry Bærentzen var
født i 1868ogdøde i 1943. Hanvarblandt
andet skibsreder ogDansk Vicekonsul i
Nice og stiftede firmaerne Københarms
Maskinforrebring, Deutsche-Nordische
Exportgesellschaft samt Dobel & Co.
Ved hans hustrus død i 1915 skænke-
de han deres store villa, Lykkens Gave,
i Lyngby som plejehjem. Inden hjem-
mets oprettelse var man, hvis man ikke
kunne klare sigselv ialderdommen, og
ikke havde familie til at hjælpe sig, hen-
vist til fattiggården. I 1921 giftede hans
sig igen, og i L924 blev den store villa
ved Svanemøllebugten opført. Ejendom-
men var i årene 195G68 ambassade for

den Kinesiske Folkerepublik, inden den
blev købt af Indenrigsministeriet til
brug for WHO.

Nu er villaen igen sat til salg, og der
er vedtaget en lokalplan for området
som sikre4 at der kun kan ændres på
bygningerne i begrænset omfang. Der
er dog planlaet et tæt etagebyggeri på
området. Teknik- og Miljøborgmester
Ayfer Baykal (SF) fastslår, at kommu-
nen ikke har planer om at etablere of-
fentlige funktioner i bygningerne. Til
gengæld arbejder man på en projekt
for udvidelse af servicebygningen ved
Svanemøllestanden.
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