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Svasiika det har ikke noget med nazisme
eller en vis tysk malersvend at gsre, det er
et flere tusind ir gammelt indisk tegn for
lys og lykke og dette tegn stod pi ingen
mide for vold og undertrykkelse, for iret
1933. Bryggeriet Carlsberg og bryggerne
Jacobsen brugte Svastika-tegnet tidligt;
det sidder blandt andet flere steder pi de
gamle bygninger pi Carlsberg bryggeri-
ernc. Dcrfor var det vel ikke fjernt for
brygger Vagn Jacobsen at kalde sin nye
villa for >Svastika<. Som William Haste
skriver i sin bog om >Strandvejen< fra
1930.
>Man standser ved Svastikas
Granitindkarsel, der forer op til brygger
Vagn Jacobsen og fru Zenias moderne
lystejendom i elegant - og oven i ksbet
smagfuld - Hollywood-stil med hvid
trrekledning om murene, slanke malede
sojler med smi kapitaler, balkoner,
terrasser, farvepragt og flojlsblode
grasrabatter og revne grusbelagte
gange<.
Villaen blev bygget i 1925 af arkitekt
Baumann og nedrevet i 1983 af Islef for
at give plads til Mikkeborg Park
byggeriet, dette startede umidelbart efter.
Denne bebyggelse, som slanger sig pi de

to tidligere villagrunde, danner (som de
fleste ved) bolig for 220 familier som alle
dagligt kan glade sig over dette
enestiende stykke natur.
Vi har stranden lige nedenfor, fd min. fra
vores dor, med de mange svommefugle
iret rundt. Skoven, som vi er en del af
har et mangfoldigt dyre- og planteliv. Her
er ridyr, rave, egern og spatter, ringduer,
mejser og mange flere. Jeg har sidst
opdaget et par sjakkere. Det er en fugl,
lidt stsrre end en solsort, grit hovede,
brun pi ryg og vinger, lys bug med msrke
pletter og sd siger den; TJEK:IJEK... . .
Vrer god mod vor natur, vern om voru:
vilde dyr og fugle, skrend ikke treeer og
buske

En typisk >isketderbakke<, som de blev brugt pd
herregdrdene i forrige drhundrede. Pd
>>Mikkelborg< Stmndvejen nn 279, fandtes en
sddan kelden En bmnzealderhoj som var udgravet
oE brugt til beskyttelsesrum 1940 - 45.
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