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Forord 

Bispebjerg Bydelsatlas er resultatet af Planstyrelsens kort
lægning og registrering af bevaringsværdige bygninger i 
Bispebjerg-bydelen. 

Bydelsatlasset beskriver de bevaringsværdige sammenhæn
ge, som kan iagttages i bydelen, samt de særlige historiske 
og topografiske forhold m. v., der har præget bydelens 
tilblivelse. 

Planstyrelsens arbejde med at registrere bevaringsværdige 
bygninger og bymiljøer blev indledt i 1987. Nu 4 år senere, 
er der udgivet en hel serie kommuneatlas, der hver giver en 
kortfattet oversigt over bevaringsværdierne i de enkelte 
kommuner. 

Bispebjerg Bydelsatlas er et led i rækken af atlas over de 
københavnske bydele, der vil omfatte hele Københavns 
Kommune i 12 bind . Atlasserien afsluttes i 1996 med et 
sammenfattende atlas. 

Hensigten med registreringen er først og fremmest at give 
borgere, planlæggere og politikere mulighed for at vurdere, 
hvilke arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, der bør 
værnes om. 

Herudover er det ønskeligt, at bydelsatlasset indgår som en 
del af forudsætningsmaterialet for den kommunale plan
lægning, herunder den fremtidige kommune- og lokalplan
lægning. 

Arbejdet med bydelsatlasset blev indledt i efteråret 1990 af 
Planstyrelsen med en forundersøgelse udarbejdet af arkitekt 
Benny Bøttiger. Stadsarkitektens Direktorat, Københavns 
Kommune har under ledelse af arkitekterne Kirsten Mølgaard 
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og Sanne Maj Andersen foretaget registrering af bygninger og 
bymæssige værdier. I bygningsregistrelingen deltog arkitek
terne Mohamed Bakhti , Lauge Munch Jensen, Amost Klonda, 
Tony Kristensen, Inger-Marie Ladegaard og Merete Strøbech. 
Københavns Kommunes Direktorat for Fysisk Planlægning 
har udarbejdet en del af baggrundsmaterialet for atlasset. 

Arkitekt Jørn Kjærsgaard, arkitektfirmaet lb Andersen & 
Juul Møller, har redigeret, skrevet teksten og stået for den 
grafiske tilrettelægning. I Planstyrelsen har cand. mag. 
Hannelene Toft Jensen været ansvarlig for arbejdet. 

l hele arbejdsperioden har der været nedsat en følgegruppe , 
som løbende har godkendt resultaterne og iøvrigt har med
virket med rådgivning og inspiration undervejs. 

Følgegruppen bestod udover de ovenfor nævnte af Gustav 
Andersen, Nord-Vest Centeret, Villy Steenstrup Jensen, 
Nord-Vest Lokalråd, Børge Oløe, Foreningen til Hovedsta
dens Forskønnelse, Torben Ejlersen, Københavns Bymu
seum, Christian Duch, Byfornyelsesselskabet København 
s.m.b.a .. Lisbet Sloth, SBS-Byfornyelse, Mads Hol st og 
Margrete Bech , Plandirektoratet, Københavns Kommune, 
samt Gregers Algreen-Ussing, Planstyrelsen , som alle 
takkes for deres medvirken. 

~Z~,=L~ 
Direktør 
Planstyrelsen 

Otto Kaszner 
Stadsarkitekt 
Københavns Kommune 



Indledning 

Bispebjerg-bydelen omfatter Bispebjerg. Utterslev og Emdrup samt en 
del af ydre Nørrebro. Mange vil nok opfatte bydelen som en del af ydre 
Nørrebro. Bonset fra det ældste område omkring Frederikssundsvej er 
Bispebjerg en af de bydele i Københavns Kom mune, der er mest præget 
af store grøn ne områder. Det er især Utterslev Mose. Lersøparken. 
Ryparken, Emdrup Sø og Bispebjerg Kirkegård, der giver bydelen sin 
grøn ne karakter, men også andre grønne træk. som f.eks. Bispebjerg 
PaI·kalle. Lersø ParkaIIe og mange af etage- og rækkehusbebyggelsernes 
friarealer. bidrager til. at bydelen opleves som grøn. 

Bebyggelsesmønstret i bydelen udvise r meget store variationer. De 
ældste kvanerer omkring Frederikssundsvejs sydl ige del har meget 
tilfælles med Nørrebro. Strukturen erden sam me - karrebebyggelse med 
boligforhuse afvekslende højde med butikker i slUeetagen og boliger i en 
e ller to opgange og med småerhverv i gårdene. Imell em Frederiks
sundsvej og Frederiksborgvej er kValteI'erneovervejende erhvervsprægede 
og kan'emønstret mere opløst. Ved Borups Alle findes de store boligkar
reer fra omk ring I. Verdenskrig. I 930'ernes stok -og parkbebyggelser 
præger kvartererne omkring Tagensvej-Frederiksborgvej og Lyngbyve
jen. Ved Utters lev Mose og Emdrup Sø samt i områderne herimellem er 
der større vill akvarterer veks lende med rækkehusenklaver. Grundtvigs 
Kirke med den omkringliggende bebyggelse og Bispebjerg Hospi tal 
sætter på gru nd af anlæggenes arkitektur og volumen deres markante 
præg på bydelen. 

Kortlægning af bevaringsværdierne 
Baggrunden for bydelsatlasset har væ ret en omfattende registrering af 
bebyggelsen på Bispebjerg. I 1991 gennemførtes en kortlægning og 
fotografering af alle bygninger opført før 1960. Vurderingen af de 
konkrete forhold er således foretaget på stedet, og resultaterne er indført 
på skemaer. Vurderingen af det enkelte hus er foretaget ud fra en række 
kriterier: Arkitektonisk. kulturhistorisk og miljømæssig værdi, origina
litet og tilstand. Til brug for lokalplan- og byggesagsadministrationen er 
vurderingerne udføn i en skala fra I - 9, mens der i dette atlas er vist 
overs igtlige kon i tre kategorier: Høj bevari ngsværdi. middel bevarings
væ rdi og lav bevaringsværdi. 

Skemaer. kort og fotografier samt den foretagne overførsel af bygnings
vurderi ngen til EDB deponeres hos kommunen til brug for den kommu
nale planlægning og sagsbehandling, 

Sideløbende med kortlægningen af bebygge I sen erder foretaget analyser 
af de bymæssige værdier. De bymæssige værdier beskrives og vurderes 
efter følgende kriterier: Topografi. hi storie og arkitektoniske kva liteter. 

Beskrivelsen g iver et samlet billede af bydelens hovedtræk og er opdelt 
i tre niveauer: Dominerende træk. bebyggelses mønstre og byarkitektoniske 
elementer. Under dominerende træk beskri ves bydelens vigti gste struk
turskabende e lementer og de arkitekton iske hovedtræk. Under bebyggel
sesmønstre beskrives karakteristiske bebyggelser og under byarkitekto
niske elementer beskrives bydelens pladser. karakteri stiske gade-og 
stiforløb m.v. 

Bispebjergs geografiske afgrænsning 
Bispebjergs geografiske afgrænsn ing følger bydelsinddelingen i Køben
havns Kommuneplan . Bydelen afgrænses mod nord af kommunegræn
sen mod Gentofte og Gladsaxe kommuner. mod vest af Borups Allel 
Hareskovvej. mod øst af S-togslinien imellem Fuglebakken St. og 
Hellerup St. og mod syd af Hillerødgade/B ispeengbuen. 
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Hvordan kan atlasset bruges? 
Bispebjerg Bydelsatl as indeholder kun et udvalg af de kort og registre
ringer. der er udarbejdet i forbindelse med kortlægningen. og atlasset 
viderebringer således kun registreringens hovedresu ltater. Der redegøres 
for bydelens hovedtræk og de værdifulde byarkitcktoniske sammenhæn
ge, og hvilke bygninger. der kan tillægges en høj , middel eller lav 
bevaringsværdi. 

Den enkelte ejendomsejer kan se på oversigtskortene. hvorledes ejen
dommen er vurderet. KØbenhavn s Kommune kan bruge at lasset som 
stØlle i forbindel se med kommune- og lokalplan lægningen og bydelens 
beboere kan bruge atlasset som en vejviser i Bispebjergs bygningshi
stori ske forhold og i de by- og bygningsmæssige kvaliteter. 
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Landskab og bydel 

Bispebjerg-bydelen er stærkt præget af si t oprindelige kuperede terræn 
og af nu værende og tidligere vådområder. Terrænet har været bestem
mende for de overordnede vejes forløb samt for mange bebyggelsers 
placering og udformning. Således erG rundtvigs Kirke efter gammel skik 
placeret på et af terrænets højdepunkter, flere vi llaom råder er planlagt. 
således at vejforløbene nøje følger terrænets kurver, og flere større 
bygningsanlæg som f.eks. Bispebjerg Hospital udnytter de kvaliteter en 
skrånende, sydvendt grund kan tilføre en bebyggelse. 

Næsten overal t i byb illedet opleves de markante terrænforskelle, der 
yderligere ofte accentueres af bebyggelsens samspil med landskabet. 
Vådområderne - Ullerslev Mose, Emdrup Sø og den nu tørlagte Lersø 
(Lersøparken/Ryparken) - udgør i dag bydelens største rekreative områ
der, og tilfører bydelen et åbent præg og en grøn karakter. 

Det historiske landskab 
Bydelen spænder tværs over bakkedraget, der i sydvest-nordøstlig ret
ning strækker sig fra Vanløse til Emdrup. Det højeste punkt i bydelen 
findes ved Bispebjerg Bakke. der når op på 3 1 m's højde. Sydøst fo r 
bakkedraget ligger Grøndalen-Lersødalen i 7m's højde, Utterslev Mose 
danner lavningen nordvest for bakkedraget og ligger i 20 m's højde. 
Terrænet st iger således 24 m fra Lersøparken og I I m fra Ullerslev Mose 
op mod højderyggen. 
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Grøndalen og Lersødalen er en del af den tidligere smeltevandstunnel. 
der strakte sig fra Harrestrup Å til kysten. Lavningen ski lte det gamle 
København fra det højere bel iggende bagland. Ullerslev Mose var 
oprindelig en stor sø, der efterhånden groede til. og i 1934 blev den 
reguleret af Københavns Kommune. Bydelens lavtliggende områder har 
ikke kunnet dyrkes, men er tidligere blevet benyttet til fi skeri og skæring 
af tagrør. 

De første vejspor fra København til Bispebjerg blev føn over ved Lygten, 
hvor lavningen var smal, og dermed lellest fremkomme lig. Herfra deltes 
vejen i Frederikssundsvej og Frederiksborgvej. Vejføringerne igennem 
området blev også afgjort af de terrænmæssige forhold - Fredriksborgsvejs 
trace blev bestemt af overgangsmulighederne ved Utterslev Mose, og 
Frederikssundsvej blev føn nord om højdedraget ved Brønshøj. Lyngby
vejen, der blev anlagt i slutningen af 1700-tallet, blev føn på dæmninger 
over Lersøen og Emdrup Sø. 

De første bebyggelser var den højt beliggende landsby Utterslev og den 
lavt placerede Emdrup ved Emdrup Sø samt enkeltliggende gårde. I dag 
findes spor af Utterslev landsby ved Ullerslev Torv, hvorimod kun det 
lille vejstykke Lundebakken vidner om Emdrup landsby. I 1855 var -
udover de ovenfor nævnte veje - Utters levvej, Emdrupvej og flere mindre 
veje anl agt. 

Ilfllslratiol1el1 til \'e I1Slre riser lerr(l'fl
JOnllell i Bispebjerg-bydelell år 1850 
iI/d/egill" på elI/utidigt geodætisk kor!. 
Der er I 111 hojdeJorskelmellem kur
I'erlle. Del dominerende /al/dskabslræk 
er el bakkedrag i sydl'esf-llOrdqsrlig 
relning. oll/gil'er af de kll"tliggefule 
områder Lersot/alell og Uller-
slel' Mose. Det ses ligelet/es. !i\'ordtlll 
både Frederiksborgl'ej og Frederiks
slfl/dsl'ejsJorlob er placerer efrer de 
lalldskabelige forhold. KI/I"I 'ekorr mål 
1:]0.000 



Illustrationen viser et Ildsnit af Viden
skabernes Selskabs korr fra J 766. med 
Bispebjerg-bydelen indtegl/et, 

Terræn/orm og gadenet, Kurrer er l'ist 
med 3 m 's /wjdeforskel, 
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Bispebjergs-bydelens udvikling 

I dette afsnit fortælles om bydelens udvikling med hovedvægt på en 
beskrivelse af de historiske forhold. der har været bestemmende for 
by mønsteret. 

Området omkring Bispebjerg har været beboet siden den ældre stenalder. 
Af den ældste skriftligeomtale afbydelen fra 1186 fremgår det: . Absalon 
giver alle landsbyerne tillandgods under Roskildebispens borg ved 
Havn. Otherslef og Imbrethorp' (Ullers lev og Emdrup). 

Landsbyerne blev ødelagt under Frederik den l's belejring af København 
i 1523, genopbygget og ødelagt igen 1668. da den svenske konge Karl 
Gustav belejrede København. Landsbyerne blev aller opbygget, og I 

1680 var der 4 gårde i Emdrup og II gårde samt en kro i Ullerslev. 

Perioden 1850-1900 
Området hØrte under Brønshøj Sogn. Bebyggelsen bestod i 1850' erne af 
landsbyerne Ullerslev og Emdrup samt en række fritliggende gårde. Der 
var endvidere opstået en forstadsbebyggelse langs Frederikssundsvejs 
østl ige del på strækningen imellem Københavns bygrænse- der dengang 
lå ved Lersøparken- og Ullerslev. Omkring århund redskiftet blev anlagt 
en bane til Slangerup. Banen blev fra øITebro station ført tværs over 
Lersøen til en station vest for Emdrup landsby. I I 890'erne opkøbte 
Københavns Kommune, hvis arealer indenfor den daværende kommu
negrænse ston set var udbyggede. en række store ejendomme i Ullers lev 
og Emdrttp. 

Der manglede vejforbindelser imellem Nørrebro og de nye byudviklings
områder. Anlæg af veje. kloakker mv. blev en mere og mere uoverkom-

u.u:1t 
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melig opgave for landkommunen, og hele Brønshøjdistriktet blev sam
men med Valby og Sundbyerne indlemmet i Københavns Kommune 
omkring århu ndredskiftet. 

Perioden 1900-1920 
Allerede før århundredskiftet var der opstået en større bymæssig udvik
ling på area lerne imellem Ullerslev og Nørrebro. Bebyggelserne var 
delvist bestemt af de gamle ejendomsskel, idet landejendommene blev 
successivt udstykket. Bebyggelsen var stort set ureguleret og blev benyt
tet til en blanding af bolig- og erhvervsformål. 

Indlemmelsen af landkommunerne førte til en kraftig byvækst. Køben
havns Magistrat prægede udbygningen. således at bydelens grønne præg 
blev bevaret. De store forbinde lsesveje - Tagensvej og Borups Alle - blev 
anlagt kon efter århundredskiftet. Københavns Kommune indviede 
Bispebjerg Kirkegård i 1903. og startede på opførelse af Bispebjerg 
Hospital i 1908. 

Omtrent på samme tidspunkt blev store områder ved Emdrup opkØbt af 
forskellige parcelforeninger. Arealerne blev bebygget med mindre par
celhuse og kolonihavehuse. 

I 1908 blev der afholdt en international byplankonkurrence for de 
indlemmede distrikter, således at de store kommunale grundarealer 
kunne indgå som et led i en samlet planlægning. Det blevet romantisk. 
labyrintisk fo rslag udarbejdet af stadsgeomcter Carl Strinz fra Bonn. der 
vandt. 

r'-

p{/ Generalstaben'! kort fra 1854 ses 
11II/dsbye17le Uuerslel ' og Emdmp. Elllll'i
tiere ses byde/eliS 1/11 ol'erordllede l'eje -
Frederiks.'l/llulsl'ej. Frederiksborgl'ej og 
LYlIgbYI'ej. umgs Frederibs/llld.n'ej er 

..j opSlået Cl/ .'1predt bebyxgelse. 



Konkurrenceforslagene kom til at få en afgørende rolle for bydelens 
udvikling. Særligt et forslag. udarbejdet af kommunen s senere stads
ingeniør, A. Bjerre, blev afgørende for byudviklingen. Han foreslog. at 
den høje bebyggelse skulle placeres langs udfaldsvejene og på de højest 
beliggende arealer. Brede parkalleer skulle forbinde eksisterende og nye 
parker til et sammenhængende grønt system. Fælledparken blev fore
slået forbundet med Lersøen og Utterslev Mose. LersØ Parka Ile og 
Bispebjerg ParkaIIe er et synligt resultat af denne del af konkurren
ceforslaget. Bjerre foreslog endvidere en trafikal hovedforbindelse gen
nem området på tværs af byens udfaldsveje - Tomsgårdsvej-Tuborg
vejlinien er en del af denne forbindelse. Konkurrencen fik også afgø
rende indflydelse på villaområdernes placering i bydelen som overgang 
mellem den hØjere bebyggelse og parkarealerne. ligesom kvarterernes 
udformning blev prægede af konkurrenceforslagene. 

l perioden efter I. Verdenskrig var der mangel på boliger i København. 
Der opstod en række sociale boligselskaber. som i årene herefter kom til 
at stå for og sætte et afgørende præg på Bispebjergs udbygning. 

Perioden efter 1920 
I perioden fra 1920 og frem til 2. Verdenskrig blev bydelen stort set 
færdigudbygget. Der opstod store parcelhusområder i Utterslev og 
Emdrup. Grundtvigs Kirke med omliggende bebyggelse blev opført. De 
sociale boligselskaber opførte en række store rækkehus- og etagebo
ligområder i bydelen. Samtidig hermed blev der opført nye skoler og 
institulioner. 

De nye etageboligbebyggelser brød afgørende med bebyggelsestraditio
nerne i brokvarlererne. Boligbebyggelserne blev planlagt som Store 
enheder, hvor lys. luft og udsigt blev prioriteret højt. Periodens bedste 
arkitekter bidrog til. at bebyggelserne blev nogle af Danmarks fornemste 
eksempler på socialt boligbyggeri. I tiden efter 2. Verdenskrig var det 
overvejende mindre bygningsenheder. der blev opført på de få ledige 
arealer. Den trafikale udvikling har sat sine spor i bydelen. bl.a. ved 
udvidelse af Lyngbyvejen i 19S0'erne og senere ved gennemførelse af 
Borups Alle/Hareskovvejen til Hillerødmotorvejen. 

Kortet fra /90J hel1l1lder I';ser. at der er 
foregåeT en kraftig byudl'ikfillg pli lIre(l
leme imellem Norrebro og Ul1ers/el'. 
Elldrit!ere kelli ses, at Bispebjerg Ki,*e
gård. banelinien sal/li Tagensl'ej og Bo
rup Alle er blerer {Illiagt. 

HerO\'er ses en illustration/m J. Præ
mieprojeklet. der viser kl'arteret syd/or 
Uuerslev Mose. Nederst på sidelI ses 
samme udsnir /9.J0. Med blå cirkler er niti/"

kerel1 'ejmOl/Slre, som er realiserede i 
l/lesren Sal/lilie J01711. 
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Bevaringsværdige sammenhænge 

En fremsynet kommunal planlægning og en række sociale boligselskaber 
i samarbejde med tidens bedste arkitekter har sat sit stærke præg på 
Bispebjerg-bydelens udvikling. Delte viser sig i form af en række 
markante enkeltbygninger og bebyggelser, der i samspi l med bydelens 
store grønne områder danner den bymæssige struktur. En beskrivelse og 
vurdering af byslrukturens karakteristiske træk - de bevaringsværdige 
sammenhænge - kan opdeles i tre niveauer: Dominerende træk , 
bebyggelsesmønstre og byarkitektoniske elementer. 

Dominerende træk 
Ved Bispebjerg-bydelens dominerende træk forstås de vigtigste 
strukturskabende elementer i bydelen , eller enkeltbygninger og bebygge
lser, der har en stor synsrnæssig betydning i bydelen. Som eksempler på 
vigtige strukturskabende træk kan f.eks. nævnes bydelens grønne områ
der - Ullerslev Mose, Bispebjerg Kirkegård og Lersøparken , bydelens 
overordnede veje - Borups Alle/Hareskovvej, Frederikssundsvej og 
Frederiksborgvej . Grundtvigs Kirke er et eksempel på en enkeltbygning, 
der fungerer som fikspunkt i bybilledet, både for Bispebjerg-bydelen og 
de tilgrænsende bydele. Kirken har tillige haft stor strukturel betydning 
for bymønsteret, idet den har betinget placeringen og udformningen af 
flere af de omliggende store boligbebyggelser. Il lustrationen herunder 
viser en udpegning af Bispebjergs dominerende træk. 

Bebygge/sesmønSf re 
BebyggelsesmØnstre er de overordnede træk i bygningsmassen. I Bispe
bjerg-bydelen er det især de mange velplanlagte bebyggelser, der i 
samspil med veje, pladser og grønne områder danner strukturer. Som 
eksempler herpå kan nævnes Bispebjerg Hospital, karreerne ved Borups 
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Alle og Bispeparken. Illustrationen øverst side 9 viser en oversigt over de 
udpegede bebyggelsesmønstre. 

Udvalgfe byarkifekfolliske e/ell/ellfer 
Under byarkitektoniske elementer er bl.a. beskrevet vigtige gadeforløb, 
torve og pladser. Som eksempler kan nævnes Unerslev Torv, Nørrebro 
Stationsområde og Lersø ParkalIe. lIIustrationen nederst side 9 viser en 
oversigt over de udvalgte byarkitektoni ske elementer. 

Dominerende træk. mål 1:30.000 

/. Grundtvigs Kirke 
2. Bispebjergs karakteristiske 

boligbebyggelser 
Bydelens grolIlIe træk: 
3. Ullerslev Mose 
4. LersoplIrken 
5. Bispebjerg Kirkeg/'trc/ 
De slore ,'eje: 
6. Frederikssundsvej 
7. Frederiksborgl'ej 
8. Borups Alfi/Hareskm'\'ej 



Bebygge/seSI1/()lfstre, Illa/ / :30.000 

/. Pd Bjerget 
2, Bispebjerg Hospital 
3. Karrebebygge/se I'ed Borups Alle 
4. Karrebebyggelse j·etl 

Skolella/delTej 
5. BispepllI'kell 
6. Bebyggelsen Vibel'a'l/ger 
7. Storgården 
8. Bebyggelsen Rypllrken 
9. Bebyggelserne Emdrup Vælig e! 

Emdrup Bal/ke 
IO. Villakmrrer I'ed Emdrup Sø 
II. Vi/laharrer I'ed Ullerslev Mose 

Udvalgte byarkif()klOlliske elemell/er, 
lI/a//:30.000 

I. Ullerslev Ton' 
2. Forskudte bygllingskroppe /llllg .~ 

Frederiksborgl'ej 
3. NO/"l'ebro Sf(lIiollsomrade 
-/.. Bispebjerg Parka/ftf 
5. Lerso ParkaII'; 
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Dominerende træk 

Grundtvigs Kirke 
I store dele af Bispebjerg-bydelen indgår Grundtv igs Kirke som et 
monumentalt fikspunkt i bybilledet. Kirken ligger placeret midt i bydelen 
på et af terrænets højeste punkter. De omliggende bebyggelser. der alle 
er bygget efter at opførelsen af Grundtvigs Kirke blev påbegyndt. er 
planlagt, således at de respekterer og understreger kirkens arkitektur og 
akser. Dette er bl.a. opnået ved at tilpasse bebyggelsernes højder til kirken 
og ved at etablere park- og friarealer, der muliggør kig op mod kirken fra 
de omgivende, lavere beliggende veje og bebyggelser. Også en forbilled
lig landskabsplanlægning - f.eks. Bispebjerg Kirkegårds poppelalle. der 
er placeret i forlængelse af kirkens øst-vest akse - understreger og 
formid ler sammenhængen med kirken. Ved denne fine planlægning er 
opnået. at bydelens overordnede struktur understreger kirkens rum lige 
og visuelle betydning. 

Arkitekten P. V.Jensen Klint fik, som resultat af deltagelse i to konkurren
cer om et mindesmærke for N .F.S. Grundtvig, afho ldt henholdsv is 19 I 2 
og 19 I 3. til opgave at opføre Grundtvigs Kirke på Bispebjerg. Forinden 
havde der været delte meninger om, hvor kirken skulle placeres. Både 
Kalvebod Bastion. Elefantens Bastion ved 0rstedsparken og banegårds
terrænet var på tale. 

Kirken blev. i lighed med den almindelige beliggenhed for landsbykir
ker, placeret på et af terrænets højeste punkter med sin længdeakse i øst-

IIIIISrrar;Ol1 ell viser sigtelillier mod 
Crwll/n'igs Kirke i Bispehjerg-byde/ell. 
Med kraftige blå pile er 1';.'11 de betyd
nil/gsflllde sigtelinier, der ligger; JO/"
fænge/se af kirkeI/s akser og de/ved 
lInderstreger placerillgell i hyde/en. 
Med mil/dre blå pile er riSl (Indre I'tesellf
lige kig mod kirken Kon J :30.000 

Grt/lld/l'igs Kirke set/m sy{h'est 

IO 

vestlig retning. Kirken er opført i gu le, håndstrøgne sten. Grundtvigs 
Kirke er en treskibet hvælvingskirke med et foranstillet. vestvendt tredelt 
tårn. Foran tårnet er anbragt etlavl og bredt våbenhus. Grundtvigs Kirke 
er den dan ske middelalderlige landsbykirke og købstadskirke forstørret 
op i domkirkeformat. og er samtidig et eksempel på dansk håndværk af 
meget høj kvalitet. 

Under indflydel se af en debat - blandt landets yngre arkitekter - om en 
bedre bebyggelsesplanlægning i byerne. blev kirken - i lighed med 
middela lderlige forbilleder - placeret som midtpunkt i den lille sluttede 
bebyggel se 'På Bjerget'. Jensen Klint stod også her for projekteringen. 

Grundstenen til Grundtvigs Kirke blev lagt i 19 I 8 og kirken blev indviet 
i 1940. P. V. Jen sen Klint døde i 1930. og sØnnen Kåre Klint afs lunede 
opgaven. 

Også mange steder uden for Bispebjerg-bydelen markerer kirken sig. Her 
skal eksempelvis nævnes synsl ini er mod kirken fra Svanemøllen. 
Hareskovvej og Hans Knudsens Plads. Endvidere er der en synsmæssig 
forbindelseslinie mellem Grundtvigs Kirke og Tingbjergs tårnhu s. 

Kirkens karakteristiske tårn indgår i Københavns silhouet. og derved 
understreger kirken gennem sin monumentale arkiteknlf Bispebjergs 
placering i storbyen. 



Kirken set jiy/ Ul1erslev Mose 

Luftfoto. ser ji'(/ øsr 

_--�a-.. --- -------------------
PrincipsII;t Kirken setfra Tuborg\'ej 

Kirken sef fra OM 

Kirken set fm Bispeparkel/ Kirken set fra sydosT 
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Bydelens boligbebyggelser 
B ispebjerg-bydelen rum mer mange værdi fulde bol igbebyggelser med en 
række forskellige bebyggelses former, spændende fra villaområder over 
rækkehusområder til etageboligbebyggelser. Flere træk er karakteristi
ske for bydelens boligområder: Bebyggelsernes indpasning i det be
vægede terræn, Grundtvigs Kirkens indflydelse på bebyggelsernes ud
form ning og placering saml endelig samspi llet imellem bebyggelserne 
og bydelens grønne områder. 

Ligeledes er de store samlede boligområder generelt præget af en 
gennemtænkt planlægning, både i bebyggelsesplanerne og i de enkelte 
bygningers udformning. De funktionalistiske arkitekturidealer. der præ
gede arkitekterne i bydelens mest intensive udbygningsperiode fra 
I 920'erne til I 940'erne, har sat sit markante præg på bybilledet. 

Eksempler på bydelens bol igbebyggelser: 

Den klassiske bebyggelse 
'På Bjerget' er opføl1 i pelioden 1924-1926. Gmndtvigs Kirke danner centrum 
i den stl1lmt disponerede bebyggelse, der underso-eger kirkens hovedakser. 
Bebyggelsen drumcr fine gadcl1Illl. gårdlUl11 og pladsl1Illl. 

Karrebebyggel se /'Ile 
Karrebebyggelserne er koncen treret i bydelens sydlige områder. De er 
hovedsageligt opført fra omkring 1920, hvor udbygningen med socialt 
boligbyggeri blev påbegyndt. Bebyggelsen ved Borups Alle (2). med 
Povl Baumann som arkitekt. repræsenterer overgangen til de nyklassi
cis ti ske karreformer. mens bebyggelsen imellem Skoleholdervej og 
Tomsgårdsvej (3) er præget af funktionalismens idealer om lys og luft. 
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Slokbebyggelse/'lle 
Stokbebyggelserne er rigl repræsenteret i bydelen. og er karakteriseret 
ved at bygningerne er placeret som parallelle stokke, således at der 
imellem bygningerne kan etableres friarealer med mere lys og udsyn end 
i den lukkede karreform. Danmarks første eksempel på en stokbe
byggeise var VibevængetlFuglevænget (2), opført 1928. Bebyggelsen er 
tegnet af Povl Baumann. Samme arkitekt tegnede Ryparken (4). der blev 
opført i 1932. Rækkehuskvarteret Emdrup Vænge/Emdrup Banke (6). 
der er en lav stokbebyggelse er opført i 1939 af Kooperative arki tekterog 
Dan Fink. 

Parkbebyggelse/'lle 
Park bebyggel serne liggerplaceret central t i bydelen i umiddelbartilknyt
ning til Grundtvigs Kirke. Bispeparken (5). opført af arkitekterne Kåre 
Klint, Magnus L. Stephensen, Ole Buhlm.f1., er et sm ukt eksempel på en 
parkbebyggelse, der er stærkt præget af de funktionalisti ske idealer. 
Bebyggelsen markerer Grundtvigs Kirkes sydlige akse med et nord
sydgående parkforløb. 

Villabebrggelsel'lle 
De store sammenhængende villakvarterer danner bydelens afgrænsning 
mod parker og grønne områder. Villabebyggelsen understreger og følger 
bydelens bevægede ternen. og er velplanlagte med snlllkke vej forløb . De 
ældste vill aområder findes ved Emdrup Sø (7). Byplankonkurrencen, der 
blev afllO ldt i 1908, inspirerede ti I en snoet og varieret vej struktur i 
vil laområderne ved Utterslev Mose (8). 

Bispebjergs karakteristiske 
boligområder 

/. 'På Bjerget' 
2. KarrebebyggeJse \"ell Borup., AtM 

sw11l .wokbebyggelse I'ed Vibe · 
I'fel/gel 

3. Karrebebyg.!~el.\'e Iwl Skole· 
holdervej 

-I . Ryparken 
5. BispeparkelI 
6. Emdrup Vænge/Emdrup Banke 
7. Villllharter I'ed Emdrup So 
8. Vil/ak\'{l rter I'ed Ul1er.~ /el ' MO.\e 



På Bjerget ( I J. Lllftfoto set fra I'est Bispeparke,,( 5 J. Luftfoto sel fra syd\'est 

Karrebebyggelse l'ed Borups Alltf og Vibel'lellget (2). Luft/olO serfra lIesl Emdrup Vænge/ Emdrup Banke (6). LuftfolD selJra .\Jd 

Karreer I'ed Skoleholdervej (3 J. LI/ft/oto sel fra sydøst Villakvarter ved Emdrup So, (7). Ll/ftfolO sel fra syd 

Ryparkell (-I). Luftfoto set/m sydl'esl Villakmrter ved Ullerslev Mose (8). Ltlfr/olO sel fra syd 
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B ydelens grønne træk 
Bispebjerg kan med relle kaldes for en grøn bydel. Mod vest findes 
Københavns største sammenhængende parkområde - Ullerslev Mose, 
mod nord Emdrup Sø og Ved Renden, og mod øst et grønt bælte, der 
rummer Lersøparken. en række haveforeninger. sportspladser, Ryparken 
og Mindelunden. Centralt placeret i bydelen findes Bispebjerg Kirke
gård, som via sin markante poppelalle landskabeligt knytter sig lil 
Grundtvigs Kirkes øst-vest akse. Områderne skaber tilsammen en meget 
varieret, overordnet grøn struktur, hvis karakter spænder fra det natur
skabte ved Ullerslev Mose, over den mere bymæssige grønne karakter. 
der bl.a. findes i Lersøparken, til den geometrisk opbyggede Bispebjerg 
Kirkegård. 

De grønne hovedtræk strukturerer bydelen og har stor betydning for 
oplevelsen af bydelen. Men også i den mindre skala er der karakterfulde 
grønne strøg. der fonnidler og sammenbinder de store grønne områder. 
Det er f.eks. Bispebjerg ParkalIe og Lersø ParkalIe. have- og parkanlæg
get ved Bispebjerg Hospital samt etageboligom rådernes friarealer. l 
området omkring Grundtvigs Kirke er bebyggel sernes friarealer bevidst 
benyttet til at skabe kig fra de omliggende veje og bebyggelser mod 
kirken. 

Ligesom det var tidens dygtigste bygningsarkitekter. der projekterede de 
store etageboligbebyggelser i perioden fra 1920 til 1950. blev der også 
benyttet dygtige havearkitekter. Bl.a. har Professor C.Th.Sørensen skabt 
en række unikke haveanlæg og parkarealer til f.eks. bebyggel serne 
Klokkergården. Bispeparken. KanlOrparken og StOl·gården. 

Villakvarterernes ofte slyngede vej forløb med små grønne pladser bidra
ger til bydelens grønne karakter. Samtidig danner vi llak vartererne over
gangen fra den højere. bymæssige bebyggelse til de store landskabelige 
områder. Også den centrale del af Utterslev er præget af grønne træk -
gadekær, grønninger og alleplantninger. Den sydlige og tælte del om
kring Frederikssundsvej er dog sparsomt forsynet med friarealer. 
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Hyrdemngell set mod nord 

Ullers/el' Ton', ser mod IlOrd 

Alle imellem Tulxn'gl'ej og Bo/al/ds
I'ej. Alleen har dlll/ller indkprseltil 
el/lili nedlagr/alldejendolll. oM/or
((l!!!er Oll! liden do Bispebje/:IJ \'lir 
ItII u/brt Ig s/lI/ul. 

Bispebjergs gralIIIe fræk. lIIål I :30.00a 



Utterslev Mose 
Ullerslev Mose var oprindeligt en stor sø. som efterhånden groede til. I 
I 930'erne blev mosen reguleret og anlagt som naturpark. Den er i dag 
med sine søer. sivskove og frodige beplantninger et af Københavns 
største naturprægede friområder. Mosen indgår i det store park bælte 
langs Københavns nordlige kommunegrænse. Mod øst er mosen forbun
det med Bispebjerg ParkaIIe og det regulerede vand løbet Ved Renden, 
der fortsætter til Emdrup Sø. Vest for Hareskovvej danner Vestvolden 
mosens videre landskabelige forløb. En stor del af mosens siv- og 
vandområder er fuglereservat. 

Ullerslev Mose har en fliget form. der kiler sig ind i de tilgrænsende 
vi Ilaområder. Arealerne her har en mere urban karakter, og hen ligger SOI11 

græsfælleder og boldbaner, præcist afgrænset af vi llaområderne. Et 
system af slyngede stier i kanten af mosen danner sammen med villavej
eneet oplevelsesrigt rumforløb, der veks ler imellem lukkede rum og vide 
udsigter over mosen til fIkspunkterne Grundtvigs Kirke mod øst og 
Tingbjergs tårnbygning mod vest. 

Sri l'ed UuersJev Mose 

Parti/m /liDSen Ulterslev Mose, l1uil I: 10.000 

Uuersle\' Mose. luftJOlO set fra syd 

Grønnemo~e Alle 

Utters lev Mose 
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Lersøparken ffi. V. 
Bispebjerg afgrænses mod syd og øst af et varieret, grønt bælte, der 
rummer Lersøparken. en .række haveroreninger, sportspladser, Ryvan
gen og Mindelunden. Lyngbyvejen skærer sig igennem området og 
danner en markant barriere. 

Lersøparken er anlagt på den tidligere Lersø. SØen blev efterhånden 
tØrlagt, og en del ar det tidligere søOll1fåde blev i 1911 udlagt til offentlig 
park. Der lindes stadig rester af den tidligere, store sø længere mod nord 
ved Ryparken. 

Det sammensatte parkområde er gennemskåret af veje og jern bane. Især 
Lyngbyvejen danner en kraftig fysisk og synsmæssig barriere, der 
karaktermæssigt opdeler området i to dele - et sydligt med Lersøparken 
og haveforeningsområderne og et nordligt med Ryvaligen og Mindelun
den. Området sammenbindes af et stirorløb, der via en gangbro og tunnel 
passerer de tværgående veje - Lersø ParkalIe og Lyngbyvejen. 

Lersøparken danner med si n åbne græs flade et smukt parkrum. Terrænet 
stigermod Bispebjerg Hospital , der afgrænser parken mod nord. Hospita-

ir 
\ 

/ 
I 

\ 
I 

lets symmetriske hovedbygning får derved en nærmest slOlsagtig place
ring. Haveforeningeme nord for Lersøparken bindes sammen af det 
gennemgående sti forløb. Skorstenen fra Lygten Varmeværk opleves rra 
stien som et markant sydligtlikspunkl. 

Ryvangen rummer en større sportsplads og længere mod nord resterne 
af den tidligere så store Lersø. SØen er skovomkranset og hænger 
landskabeligt sammen med den nord-sydligt orienterede alle i Mindelun
den. 

· · · · · 
: . . 

')' / 
~ I 

~ .~~ • . 4 ............ , .. ......... ~ ..... .. 

. ~! ) 

Lersoparkel/ 111. V .• lIIei! /./0.000 
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Lersoparkell, sel mod Bispebjerg 
Hospilal 

Alle I'ed Mil/de/lil/den 

So i Ryval1gel1 



Bispebjerg Kirkegård 
Central i bydelen li gger Bispebj erg Kirkegård på sydskråningen mod 
Utterslev Mose. Kirkegården er opde lt af sti er i et stramt geometri sk 
mønster. oprindeligt for at opdele arealet i mindre gravsekti oner. Mod 
syd og øst danner en hpj mur sammen med beplantningen en præc is 
afgrænsning mod den omliggende by. M od nord og vest afgrænser en 
randbeplantning kirkegården mod Støvnæs Alle og Ullerslev Mose. 

Kirkegardens nordli ge poppel alle understreger kirkegårdens øst-vestli ge 
hovedrell1i ng, og formidler på en monumental måde naboskabet til 
Grundtvigs Kirke. 

Anl ægget ru mmer flere smu kke bygninger. bl.a. de LO kapeller i kirke
gårdens vestli ge del. og kapellet ved hovedindgangen, som med deres 
placeringer er med til at understrege kirkegårdens geometri . 

Den akse Faste opbygning er ikke konsekvent fu lgt op aF en understøt
tende allebeplantning, og på grund af sk iftet i begravelsestl°aditionerne, 
er anl ægget gradvis ved at overgå Fra et mønster med klan opdelte 
gravpladser. til en mere parklignende kirkegård. hvor de enkelte gravste
der få r en mere fri pl acering. 

~
Bispebjerg Kirkegard. /IIål I: 10.000 

Ho\'edindgallgen. ser mod OST 

Parti fra kirkegården 

Popp('/a/leell ser 11I0d kirkell 
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De store veje 
Flere af de vigtigste udfaldsveje fra storbyen passerer Bispebjerg. Byde
len afgrænses mod vest af vejstrækningen Borups Alle/Hare;kovvej , 
Frederiksborgvej forlØber i nord/sydlig retning gennem bydelen. 
Frederikssundsvej gennemskærer den sydlige bydel i øst/vestlig retning, 
og endelig forløber i bydelens Østlige del Lyngbyvej i nord/sydlig 
retning. 

De store veje indgår i bydelens struktur på forskellige måder. Borups 
Alle/ Hareskovvej afgrænser - via sin store bredde og opstillede midter
hegn - bydelen fra bebyggelsen vest for vejen. Lyngbyvej har også en klar 
barriereeffekt. og efterlader et østligt bykval1er markant adskilt fra den 
øvrige bydel. Frederiksborgvej og Frederikssundsvej gennemløber en 
varieret del af bydelens terræn og bebyggelse. og fortæller dermed om 
bydelens karakter. Langs de to sidstnævnte veje har randbebyggelsen på 
visse strækninger centerfunktioner i form af butikker m.v. , men del er 
karakteristisk for Bispebjerg-bydelen , at der ikke findes nogen egentlig 
centerdannelse. 

Frederikssundsvej 
Frederikssundsvej, der har en længde på ca. 5.5 km , er Københavns 
længste vej. Vejen var tidligere hovedforbindelsen til Frederikssund. og 
meget af den oprindelige, bugtede linieføring er bevaret. Den første 
bymæssige bebyggelse på Bispebjerg startede langs Frederikssundsvej 
på strækningen fra Lygten til Frederiksborgvej. Bebyggelsen blev opført 
som i brokvartererne - med en hØj grundudnyllelseogefterdeoprindelige 
matrikelskel. Denne bebyggelsesstruktur ses stadig i de til stødende 
områder på begge sider af Frederikssundsvej, mens der i gadelinien 
findes en nyere randbebyggelse, overvejende opført i I 930'erne. I 
forbindel se hermed blev vejen udvidet til en bredde på 25 m. 

På strækningen fra Nørrebro Station til Frederiksborgvej markerer 
Bispebjerg-bydelens 'byport' - højbanen ved Nørrebro Station - starten 
på Frederikssundsvej . Områdeter præget afden intense trafik og et broget 
bybillede med store kontraster imellem bygningsvolumener og arkitek
tur. Vejen stiger mod krydset ved Frederiksborgvej, og vejrummetlukkes 
af randbebyggelse, da Frederikssundsvej drejer svagt mod nord. Be
byggelsen mod nord følger vejens trace, hvorimod den sydlige randbe
byggeIse er præget af varierede bygningshøjder og mange sy nli ge gavle. 

FrederiksslIl1dsrej I'ed Hil/gårds Plads 
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På strækningen fra Frederiksborgvej til Hulgårds Plads har vejen en 
varierende bredde, og bebyggelsen frem lil Mågevej er uensartet og 
veksler i højde og afstand til vejlinien. Terrænet stiger svagt mod 
Hulgårds Plads. Pladsen danner et storl. udtlydende byrum. Herefter 
stiger vejen kraftigt mod Brandstationen. og en præcis randbebyggelse 
afgrænser vejrummeL. 

---_r r~ 

• 

• 

, 

Frederikss/ll/dsl'ej. //Iål I: /0.000 



FrederikssU/ulsl'ej ved Blyrækkel"ej Frederik.\·swldsl'ej l'ed Nørrebro St. 

FrederiksslIlldsl'ej I'ed Frederiksborgl'ej. sef mod I/Ord 

Frederiksborgvej 
Frederiksborgvej, trace løber i nord/sydlig retning gennem bydelen. 
Strækningenersammen med det videre vejrorløb i Gladsaxeog Gentofte 
m.v. en af de ældste vejforbindelser fra København lil Hillerød og 
Frederiksborg Slot. 

Vejbilledel varierer meget på strækningen fra syd til nord gennem 
bydelen. Del slyngede vejforløb opleves sam men med den afvekslende 
bebyggelse og vejens tilpasning til terrænet som en sekvens af åbne og 
lukkede vejrum. Længsl mod syd gennemløber vejen del tælle bymæs
sige område med cenlerfunklioner. industribebyggelse og boligejen
domme. Vejbilledet veksler imellem tæl randbebyggeIse - især li ge 
omkring udmundingen i Frederikssundsvej - og en mere åben. tilfældigt 
bebyggel strækning. 

Ved Rentemeslervej skifter vejbilledet. Vejen stiger markant op mod 
Bispebjerg Torv. og afgrænses af etageejendomme. opført i gule mur
sten. Efter krydsel Tomsgårdsvej/Tuborgvej afgrænses vejrummet mod 
ves I af muren til Bispebjerg Kirkegård, og mod ØSI af Bispeparkens 
karakteristiske. ,vagt buede bebyggelse. 

-

-\\\-l~~~~~~~"'·~··:-:-·· .,. ~ ••••••••• ,.. '-.. I '. '. 

Ullerslev Mose 

/ 
Frederiksborgl'ej. 1IIå1 I: /0.000 
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Frederiksborgl'ej \'ed Tuborgl'ej, sef mod lIord 

Ved Bispebje rg Torv åbner vejrummet sig og får pladskarakter. Be
byggelsen På Bjerget, Grundtvigs Kirke og poppelalleen på Bispebjerg 
Kirkegård markerer bydelens arkitektoniske højdepunkt. Fra torvet kan 
ses, at vejlraceen følger det fa ldende terræn mod nord. 

Vejrummet ændrer igen karakter og afgrænses nu af lavere. åben 
bebyggelse, og en flot alle indrammer vejen. Ved Bispebjerg ParkaIIe er 
der udsyn til både parkbælte og Utterslev Mose. Efter krydset ved 
Emdrupvej falder terrænet svagt mod kommunegrænsen til Gentofte. Set 
fra nord e r Grundtvigs Kirke et markant fik spunkt i vej billedet. 

Frederiksborgvejs trace viser et snit igennem bydelens: Fra den ældste 
bebyggelse med Nørrebro-karakter over de store samlede bo ligbe
byggelser frem til bydelens bybygningsmæssige højdepunkt - kvarteret 
omkring Grundtvigs Kirke - og videre forbi villak vartererne og frem til 
kommunegræn sen. 

Frederiksborg\'ej ved Bispebjerg Torv 

Frederiksborgl'ej ved grællsen lif Ge/Hope Kommune 
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Borups Alle og Hareskovvej 
Borups Alle og Hareskovvej afgrænser Bispebjerg-bydelen mod vest. 
Strækningen er præget af et meget bredt gadeprofil og en intens trafik. og 
vejstrækningen er da også en af Københavns vigtigste udfaldsveje. 

Borups Alle blev anlagt i 1903 og Hareskovvej i 1949. I forbindelse med 
etablering af Bispeengbuen i 1972. blev der gennemføl1 en større 
udvidelse af vejene, og der blev etableret Forbindelse til Hillerødmotor
vejen. 

Længst mod syd afgrænses Borups Alle mod vest af bebyggelsen 
omkring Genforeningspladsen og mod øst karreerne ime llem Borups 
Alle og Rørsangervej. På trods af vejens store bredde. opleves stræknin
gen a lli gevel som et klart defineret vej rum med randbebyggelse. Det ses 
dog tydeligt, at bebyggelsen mod øst i fo rbindel se med vejudvidelsen i 
1972 har fået nedlagt forhaverne. Umiddelbart før bebyggelsen ved 
Genforeningspladsen findes det lille friareal Gandhis Plæne. Derved 
muliggøres kig fra Borups Alle til pladsens Ilotte træbeplanrning. 

Ved Hul gårdsvej-krydset skifter vejen karakter. og vejrummet åbner sig. 
Terrænet sti ger mod Bellahøj, hvor høj husene dominerer indtrykket. 
Samtidig føres Borups Alle i tunnel under bakken på strækningen frem 
til udmunding nord fo r Frederikssundsvej og samtidi g føreren vejafgre
ning op til kryds ning med Frederikssundsvej. Herfra kan Københavns 
profil ses mod syd. 

Efter tunneludmundingen nord for Frederikssundsvej stiger Hareskov
vej og passerer igennem et vi llakvarter - der tidligere har udgjort et hele 
- frem mod Utterslev Mose. Her bliver Hareskovvej til motorvej i et åbent 
landskab, og mod nord åbnes et vidt udsyn til Tingbjergs Tårnhus, Herlev 
Sygehus, TV-byen og Høje Gladsaxe. Mod øst ses Grundtvigs Kirke, 
som set herfra tydeligt er et markant fikspunkt i Bispebjerg-bydelen. 

l ... . \1\ tunnel '- cnlnrCIlIIH!"pIJ "Ul 

Pril/cipslI;t i l'eJ./år/øb 

Borups Alle l'ed Hil/erødgade, ser mod syd 



Hllreskovel'ej l'ed l'illaområdet, set 
mod /lord 

Borups Alle I'ed Hu/gårdsl'e) 

• 

Borups Alle l'ed Galldhis Plads 

Utterslev Mose 

Bort/ps A//eIHareskowej, lI1ål I: /0.000 

HareskoYl'ej l'ed Mosesl'ingel Haresko1'\'e) l'ed Ullerslev Mose 
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Bebyggelsesmønstre 

På Bjerget 
Bebyggelsen 'På Bjerget" , der omgiver Grundtvigs Kirke, er et af 
Danmarks fornemste eksempler på bybygning. Bebyggelsen er opført i 
perioden 1924-1926 af kirkens arkitekt, P.V. Jensen Klint. i samarbejde 
med Charles I. Schou og Georg Gøssel. Karreen på hjørnet af Bispebjerg
vej og Frederiksborgvej er tegnet af Kåre Klint , og er kommet til senere. 

Bebyggelsesplanen er udarbejdet 1918 af Københavns Kommune i 
samarbejde med de ovenfor nævnte arkitekter. Det var på det tidspunkt 
epokegørende, at opføre større bebyggel ser efter en samlet plan, og 
måske inspireret heraf, blev hovedparten af Bispebjergs øvrige boligbe
byggelser opført efter fælles retningslinier for de enkelte bebyggelser. 

'På Bjerget' er opført i 2-3 etager i gule sten og har tegltage med hØj 
rejsning. Bebyggelsen, der omkranser Grundtvigs Kirke, ligger placeret 
imellem Tagensvej/Frederiksborgvej og Peter Rørdams Vej. Mod nord 
danner en del af bebyggelsen, udformet som en randbebygge lse mod 
Bispebjergvej, grænsen mod det nord for liggende villakvarter. 

Bebyggelsen er nøje planlagt i relation til kirkens arkitektur og hoved ak
ser. Bygningerne understreger ved deres beskedne dimensioner kirkens 
højde og monumentalitet og er - som de middelalderlige forbilleder -
placeret tæt omkring kirken. Bebyggelsesmønstret er labyrintisk. og 
bebyggelsen rummer offentlige pladser. bymæssige gaderum saml 
kam:iignende gårdrum af mere privat karakter - alle bundet sammen af 
portgennemgange. Både bybillede og bygninger er af enestående hØj 
arkitektonisk kvalitet. 

Bygningerne omkranser kirkepladsen. hvor kirken ligger asymmetrisk 
placeret, og fremhæver kirkens vigtige akser. Mod nord åbner bebygge
lsen sig mod Jeppes Alle. tværs over Bispebjerg ParkalI" og rrem til 
Emdrupvej . Aksen indrammes ved Bispebjergvej af den nordlige randbe
byggeise. der afgrænser 'På Bjerget" mod det nordlige villakvarter. Mod 
øst danner en portbygning den visuelle kontakt til parkbæ ltet, der 
strækker sig frem til Tuborgvej. Mod vest markeres aksen af bebygge
lsens øst-vest orienterede gadertlIn - der danner hovedadgang til kirken 
- samt af Bispebjerg Torvs fire markante trægrupper og kirkegårdens 
imponerende poppelall". Set fra det omliggende. lavere beliggende 
byområde understreger 'På Bjerget" kirkens akser. bl.a. ved de kirkeligt 
udformede hjørnebygninger og portpartier. 

Bygningerne indrammer mod vest Bispebjerg Torv. der på den modsane 
side af Frederiksborgvej er udformet som en halvcirkel. I det oprindel ige 
skitseforslag til 'På Bjerget" var forudsat en vinkelbygning på vestsiden 
af Frederiksborgvej for at skabe en præcis rumlig afgrænsning af torvet. 
Torvet skæmmes desværre i dag af en lidt tilfældig bygningsafgrænsning 
ved Filosofgangen. af Tagensvejs dominerende udmunding samt af 
parkeringspladsen ved kirkegårdens indgang. 

Kirkepladsen er enkelt udformet med stor respekt for kirkebygningen. 
Den store, skrånende grønne plæne mod nord rummer to markante 
træplantninger. På grund af kirkens asymmetriske placering opstår der 
mod syd el smalt bymæssigt rumforløb i kontrast til det større. grønne 
rum , der visuelt hænger sammen med pladsdannelsen nord for Bispe
bjergvej. Vejene på kirkepladsen er small e og med fortove. smukt anlagt 
i sildebensmønster. Markante porte skaber forbindel se til bebyggelsens 
indre rum - boligområdets friarealer, der herudover også har forhaver på 
Oere strækninger mod de omgivende veje. 

'På Bjerget" er sammen med Grundtv igs Kirke bydelens bybygnings
mæssige højdepunkt, og er på grund hera r en meget væsentlig del af 
Bispebjergs identitet. 
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Pli Bjergel. mål 1:5.000 

Udsigt fra kirkens ufm. set mod 
Jeppes Alle 
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Port mod Peler R()fylams Vej, se/l1Iod øst 

Bebygge/sen set fra kirkepladsen. mod Bebyggelsen set gennem por, 
I/Ord 

Li/ftfolO. sel fra l'eSf 

Kirkepladsen. set mod sydvest 

Principsllil i bebyggelse Oprindelig bebyggelsesp/al/ 

Bebyggelsen set gel/nem IJbning i 
stræbepille 
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Bispebjerg Hospital 
Bispebjerg Hospital er smukt beliggende på sydskråningen af Bispebjerg 
Bakke og i direkte kontakt til Lersøparken. Hospitalet blev opført i 
perioden 1908-1913 af arkitekten Martin Nyrup, som også opførte 
Københavns Rådhus. Haveanlæggene blev forestået af havearkitekt E. 
Glæse!. 

På gnInd af manglende udvidelsesmuligheder på kommunehospitalets 
grund, beslullede Københavns Kommune. på anbefaling af en nedsat 
kommission. at opføre et nyt hospital på Bispebjerg. Hospitalet blev 
planlagt til at omfatte ialt 12 pavilloner. hvoraf kun de 6 sammen med 
forskellige funktionsbestemte bygninger blev realiserede. Anlægget 
blevaksefast opbygget og placeret på terrasser, faldende mod Lersppar
ken. 

Ved senere tilbygninger og udvidelser sidst i 30'erne blev anlæggets 
symmetri ikke alvorligt anfægtet, hvorimod de nyeste udvidelser mod 
nordøst er opført uden hensyntagen til den aksefast opbygning. 

Bygningerne er opført i nationalromal1lisk stil med rødt murværk . røde 
tegltage og hvidmalede vinduespartier. De Hlmmer mange spændende 
bygningsdetaljer - vinduesudformninger. kviste, karnapper m. v. Med de 
funktionalistisk prægede tilbygninger fra 30'erne og de seneste udvidel
ser er anlæggets arkitektoniske formsprog meget mangfoldigt. 

Det oprindeli ge anlægs hovedkarakter skabes af haveanlægget, der er 
præcist opbygget med et trappeanlæg i midteraksen, og med terrasserede 
haver. forsynet med røde støttemure, imellem pavillonbygningerne. 
Mod øst og vest er pavillonanlægget afgrænset af alleer. Mod Lersøpar
ken har hovedbygningen fået en flot, landskabelig placering og mod 
Tuborgvej afsluttes an lægget af smuk park med sø og høje, enke ltstående 
træer. 

Arkitekten Martin yrup har med Bispebjerg Hospital skabt et anlæg 
med karakteristiske bygninger og en smuk landskabelige tilpasning. 

Luftfoto. set fra nord 
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Karreer ved Borups Alle 
Karreerne ligger placeret i Bispebjergs sydlige del. afgrænset mod vest 
af Borups Alle, mod syd af Hillerødgade, mod nord af Stærevej og 
endelig mod øst af Rørsangervej. Området opdeles på langs af Mågevej 
i to enheder: En nordlig bebyggelse og den sydlige bebyggelse 'Grøn
negården' . 

Den nordlige del 
Den nordlige karrebebyggelse er opført omkring 1917 på et kommunalt 
ejet areal, med Povl Baumann, Ivar Bentsen, Holger Jacobsen. Louis 
Hygum og Anton Rosen som arkitekter. Bebyggelsen er opbygget i et 
stramt geometrisk mønster koncentreret omkring en midterakse, hvor 
den centrale u-formede karres store græsklædte forarea l får rumlig 
sammenhæng med Genforeningspladsen og kalTebebyggelsen på den 
anden side af Borups Alle. 

Bebyggelsen er opfØrt i pudset murværk, har tegltage og er i 3 etager. 
Karreerne mod Borups Alle havde oprinde ligt forhaver ti l begge sider. 
Nu eksisterer kun forhaverne mod Vestergårdsvej. idet forhaverne langs 
Borups Alle er amputeret i forbindelse med vejudvidelser i 60·erne. 
Karreerne har portgennemgange i de smalle nordlige og sydlige ender. 
Den centrale u-formede kalTe, der ligger stateligt på baggrund af det 
store forareal, har nyttehaver i gårdrummet og pongennemgang til 
forarealet. Denne karre er udformet med en centralt markeret åbning i 
bygningskroppen mod Rørsangervej , og på hjørnet afVestergårdsvej og 
Bogfinkevej , er der ligeledes en åbning, der muliggØr indblik i 
gårdrummet. Den overvejende del af områdets bygninger er udformet 
med et karakteristi sk bygningsprofilmed en tilbagetrukket 2. sal. 

Den sydlige del 
Den sydlige del omfatter karreen mod Borups Alle - Grønnegården, der 
eropført 1923 med Povl BaUlnann som arkitekt. Denne karreer ligeledes 
opført på et kommunalt ejet areal , og indgår i en samlet bebyggel sesplan 
for kvarteret afgrænset af Mågevej, Borups Alle og Hillerødgade. 

Grønnegården er en stramt opbygget karre i 3 etager. opført i rØde sten 
og med tegltag. l gården findes en markant træbeplantning i den østlige 
side. og der er ligeledes her portåbninger i de smalle ender. Mod Borups 
Alle har der tidligere været forhaver. nu trænger vejen sig næsten ind til 
karreens små træbeklædte karnapper. 

Bebyggelserne rUlllmer meget sJllukke og varierede gade- og pladsrum. 
Den lave bygningshøjde, der virker endnu lavere set i forhold til bredden 
på Borups Alle. medvirker til at skaffe gode lysforhold i bebyggelsen. 

Friareal \'esf for den /l-formede karre 
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Grollllingell set fra BOrl/t's Alle 
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Karrebebyggelse ved Skoleholdervej 
Bebyggelsen ligger umiddelban syd for Bispebjerg Kirkegård, og af
grænses mod nord af Skoleholdervej. mod sydvest af Birkedommervej 
og mod sydøst af Tomsgårdsvej. Karreerne er - på grundlag af en 
bebyggelsesplan. udarbejdet af Københavns Kommune sidst i 20'erne
tegnet af arkitekterne Povl Baumann og Knud Hansen i samarbejde med 
Kooperative Arkitekter. Havearkitekt var professor CTh. Sørensen. 

Bebyggelsen. der er opføn i 5 etager. er opdelt i en østlig og vestlig 
enklave af en central grønning, der er anlagt på terrænets laveste niveau. 
Herfra stiger terrænet kraftigt både mod øst og vest. K31Teerne opdeles 
af 30 m brede nord-syd gående veje, der - på nær Smedetoften - er anlagt 
med et 14 m bredt. beplantet midterareal. 

De tre østlige karreer. derer opført i nyklassicistisk stil, er alle disponeret 
med adgangsveje langs facaden og et stort grønt gårdrUIll. Mod TOllls
gårdsvej skærmes karreerne af en flot elmetræsrække. Længst mod øst 
afsluttes bebyggelsen med en vinkelbebyggelse, placeret om et forsæn
ket. grønt pladsareal mod Tomsgårdvej. 

De tre vestlige karreer, der er opført senere end de øst lige, adskiller sig 
både 3l'kitektonisk og strukture lt fra den Østlige bebyggelse. Karreerne er 
opført i funktionalistisk stil, og de to karreer længst mod vest er ikke 
sluttede, men åbner sig mod henholdsvis Smedetoften og Birkedommer
vej. Terrænet skråner stærkt mod syd. og derved opstår fine udsyn over 
hele anlægget. De nord-syd gående, opdelende veje får her en anden 
karakter: Smedeloften indgår rumligt i den vestligste karres gårdrulll, og 
Præstelængen 'lukkes' af en sydligt placeret varmecentral, der virker 
SOI11 en væg i vejrummet. 

Den centrale grønning eropdelt i tre hovedområder- et midterareal udlagt 
til sports- og legeplads. en nordlig del med en u-formet bebyggelse i røde 
sten og med et grønt gårdrum. der åbner sig mod legepladsen, og endelig 
et sydligt område med en lav. aflukket bØrneinstitution. En renovering af 
beplantningen ville højne grønningens rumlige kvalitet. 

Havearkitekten C Th. SØrensen har skabt varierede og smukke friarealer 
i bebyggelsen: Den centrale grønning med sports- og legeplads, k31Teer
nes indre. grønne gårde og endelig vejenes grønne midterareal. 

II 
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Bispeparken 
Bispeparken, der ligger i et trekantområde. afgrænset af Frederiksborg
vej. Tagensvej og Lands<;lommervej, er opført først i 40'erne på et areal 
ejet af Københavns Kommune. Foropførelsen stod forskellige boligsels
kaber, bl.a. Foreningen Socialt Boligbyggeri. Bebyggelsesplanen er 
udarbejdet af Københavns Kommune i samarbejde med Ivar Bentsen og 
Kooperative Arkitekter. På grund af bebyggelsens centrale placering -
tæt ved Grundtvigs Kirke, Bispebjerg Kirkegård og Bispebjerg Hospital 
- blev der truffet aftale om fælles retningslinier for bebyggelsens udform
ning. bl.a. med hensyn til materialer, taghældning m.v. 

De enkelte bebyggeisesafsnit er tegnet af forskel I ige arkitekter. bl.a. Kåre 
Klint, Vald. Jørgensen, Knud Thorball, M.L. Stephensen, Edv. Heiberg, 
Harald Petersen. Fr. Wagner, Knud Hansen, Ole Buhlog Vagn Kaastrup. 
C. Th. SØrensen var havearkitekt. Bebyggelsen er karakteristisk for 
tidens tendens til at opføre store samlede boligbebyggelser med grønne 
fællesarealer. Bebyggelsen, der er opført i gu le sten og varierer i højde 
fra 3 1/2tiI4etager, er placeret omkring en nord-sydgående grønning. der 
stræk.ker sig fra Hovmestervej og næsten op til Grundtvigs Kirke. 
Terrænet stiger kraftigt mod kirken. der danner fikspunkt mod nord , og 
mod syd afsl uttes grønningen af Grundtvigskolen, der tillige har en 
mindre, sydligt placeret grønning. 

Bispeparken gennemskæres i en blød kurve af Tuborgvej. På trods af 
vejens store bredde og den intense trafik, hænger bebyggelsen dog fim 
sammen, bl.a. på grund af et ensartet arkitektonisk udtryk, bebyggel sens 
understregning af det stigende terræn og endelig af bebyggelsesplanens 
hovedanslag - den centrale grønning. 

I området nord for Tuborgvej danner sammenhængende randbebyggel
ser væg mod Frederiksborgvej. Omkring den centrale grønning skaber 
forskudte, sammenhængende blokke en spændende rumlig virkning, 
forstærket af blokkenes markante gavle. Mod øst fremtræder de for
skudte blok.ke som en gadefacade med kraftige spring. der skaber 
variation i gadebilledet saml formidler overgangen til det skæve vejkrydS 
mellem Tagensvej og Tuborgvej. Uderummene er præget af det st igende 
ten'æn, ogen karakterfuld birkelund danner en blød kontrast til bygnings
kroppene. 

l området syd for Tuborgvej er bebyggelsen overvejende udformet med 
vinkelfonnede bygninger, der afgrænser området mod Tagen svej og 
Frederiksborgvej . Bebyggelsen opdeles af mindre øst-vestgående veje, 
der alle orienterer sig mod grønningen. Hertil kommer de nord-sydgå
ende veje, hvor tårnet på Grundtvigs Kirke danner fikspunkt mod nord. 
Bl.a. på grund af bygningsstrukturen med de vin kelfonnede bygninger, 
virker friarealerne varierede, åbne og venlige. og bebyggelsens vejbi l
leder veksler smukt imellem et karakteri stisk galvmotiv og store grønne 
flader - indrammet af bygningskroppe. 

Bispeparken er et boligområde af stor kvalitet. Den arkitektoniske 
udformning og områdets landskabelige kvaliteter danner tilsammen et 
ensartet og sammenhængende område. hvor beplantning og nuancer 
samt detaljer i bygningsudformningen tilfører variation. Gennem en 
dygtig planlægning accentuerer bebyggelsen tillige Grundtvigs Kirkes 
markante profil i Bi spebjergs bybillede. 

FrimeSlelTej. sel mod /lord wlldsdomlllen'ej mod I'esf 
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Vibevænget 
Bebyggelsesplanen for Vibevænget blev udarbejdet af Stadsarkitektens 
Direktorat og Stadsingeniørens Direktorat. Oprindeligt blev planen 
udformet som en karrebebyggelse, men efter ønsker fra KAB , der opførte 
bebyggelsen i 1927, blev planen udformet som en åben stokbebyggelse. 
Povl Baumann. Louis Hygum, Erik Monberg var bygningsarkitekter. og 
C. Th. Sørensen var tilknyttet som havearkitekt. 

I slutningen af 20'erne nåede de funktionalistiske idealer til Danmark. 
Netop i denne periode startede den store udbygning af Bispebjerg , og 
arkitekturretningen fik afgørende indnydelse på de efterfølgende byg
gerier. 

Vibevænget er beliggende imellem Nattergalevej og Rørsangervej. og 
afgrænses mod nord af Mågevej og mod syd af Hillerødgade. Bebyg
gelsen er en af de første stokbebyggelser i Danmark, hvor funktionalis
mens krav til lys og luft bestemte bygningernes orientering, højde og 
indbyrdes afstand. Der kan trækkes en udviklingsl inie fra karreerne ved 
Borups Alle. opført få år tidligere - ligeledes af Povl Baumann - til denne 
bebyggelse. 

Bygningskroppene er placeret i øst-vestlig retning, og følger terrænet, 
der falder fra nord mod syd. Planen er enkelt opbygget i tre enheder med 
hver fire stokke, og afsluttes af delvist åbne karreer mod nord og syd. 
Afstanden imellem stokkene svarer til en dobbelt husdybde. Bebyg
gelsen opdeles af Vibevej og Gransangervej. Bygningerne er opført i 
røde sten og med røde tegltage, forsynet med S-fags kviste. Stokkene syd 
for Vibevej adskiller sig ved afvalmede tage og anderledes udformede 
kviste. 

Bebyggelsen afgrænses mod Nattergalevej af et fortov indrammet af en 
ahornalle. Vej bil ledet fremtræder karakterfuldt med kontrast imellem 
Vibevængets gavle og den overfor liggende lange randbebyggelse med 
forhaver. De tværgående veje fremtræder som lukkede vejrum. afgræn
set af den ovenfor omtalte randbebyggel se. 

Havearealerne imellem stokkene var oprindeligt planlagt af C. Th. 
SØrensen med private Forhaver mod syd og en midterplæne, indhegnet af 
et clematis bevokset hegn. I dag er desværre kun enkelte afhavearealerne 
bevaret i deres oprindelige udformning, ligesom en fælles legeplads i den 
nordlige karregård er nedlagt. 

GrallsClngen'()j. ser mod lIordøst 
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Alle l'ed NarrergaJel'ej 
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Rorsollgen1ej, set mod lIorl/ 
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Storgården 
Storgården er beliggende langs Tomsgårdsvej, på strækningen fra Fre
deriksborgvej til Hovmestervej, og er opført i 1935, Området indgik i en 
samlet bebyggelsesplanlægning for karreerne ved Skoleholdervej (se 
side 27). Oprindeligt var der planlagt opført karreer på det trekantede 
areal. 

[ stedet blev Storgården opført som - pådet tidspunkt - Danmarks længste 
sammenhængende randbebyggeise, tegnet af arkitekterne Povl Baumann 
og Knud Hansen. Huset er i 5 etager, ca. 280 m langt, OpfØl1 i gule sten og 
med et karakteri stisk mønster af frithængende sydvendte altaner mod 
gårdsiden. Bygningen følger Tomsgårdsvejs svage bue mod øst. Mod 
gadesiden var der tidligere køkkenaltaner. Disse er desvæn'e blevet fjernet. 
Bygningen er placeret på et vandret plateau, der via en stejl , beplantet 
skråning er forbundet med det syd lige friareal. 

Bygningens funktionali sti ske udformning, herunder de karakteristiske 
altaner, tilfører bygningen en monumental karakter, og i de følgende 
årtier efter opførelsen. stod Storgården som et sy mbol på det moderne 
etagehus. 

Gltrdfacadel/ med de karakteristiske 
{l/raller 

SwrgdrdelI. måt t:5.000 
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Ryparken 
Ryparken er beliggende øst for Lyngbyvej og er opført af Foreningen 
Socialt Boligbyggeri 1932-34. Teknikere på byggeriet var bl.a. arkitekt 
Povl Baumann og havearkitekt C. Th. Sørensen. På arealet blev tingl yst 
en servitut, der fastlagde en 4-etagers bebyggelse mod Lyngbyvej og en 
3-etagers bebyggelse på det resterende areal. 

Stokbebyggelsen ligger placeret på et let skrånende terræn nord for 
Ryvangen og afgrænses af Rymarksvej. Bebyggelsesplanen er stramt 
opbygget med en dobbelt række af næsten nord-syd orienterede stokke 
i gule sten og med tegltage, adskilt af et grønt bælte, Bebyggelsen er i 3 
etager. mod Lyngbyvej dog i 4 etager. På østsiden af stokkene er 
adgangsvejene placerede, og de resterende arealer imellem stokkene er 
udlagt til græsbeklædte og beplantede friarealer. Bebyggelsen får på 
grund af de grønne friarea ler og smukke piletræsgrupper karakter af en 
parkbebyggelse, En mindre del af bebyggelsen er placeret nord for 
Rymarksvej. Orienteret mod Lyngbyvej er der ved tilbagerykning af en 
stok syd for Rymarksvej , etableret en mindre pladsdannelse, beplantet 
med klippede tjørn. Tilsvarende afsluttes bebyggelsen nord for Ry
marksvej af en lignende beplantet pladsdannelse. Lundehuskirken, derer 
et fikspunkt i Rymarksvej s vejbillede, binder visuelt bebyggelsen sam
men med bydelen vest for Lyngbyvej. 

Ryparken er en smukt proportioneret bebyggelse med en frodig, grøn 
parkkarakter. På grund af Lyngbyvej s barriereeffekt opleves området, 
sammen med Ryvangen og Mindelunden, som en lidt isoleret enklave i 
Bispebjerg-bydelen. Bebyggelsen var meget beundret af samtiden, og 
blev omtalt i litteraturen. ['Idealister', skrevet af Hans Scherfig omkring 
1941. omtales Ryparken: 

"llIdkalllelI cif København har ilian byggel en I ille by. ulllge ii'illiggende 
hus-blokke lIIed mIllIlIelige allanel' og }7ade lage. 

Der er gronne plæner og Iræer og legepladser og sandkasser IIIeIIeIII 
hltS-blakkene. Del eren parkbebyggelse Ilden lukkede gårde og bagsider. 
Modeme lejligheder lIIed brede vindIIerag sol og Ivs. Neds(\TlIIingsskakler 
og badeværelser og snilde elektriske vaske-indretninger i kælderen. 

En lille by i udkanlen af den slOre by. Sil/uklog fonuiftigt pianiagi. 
Med plads lilll/ange indbyggere, SOI1l burde I'ære ll'kkelige og lilfredse 
mel/nesker. Og når de ikke er del, har del sine særlige grunde. 

På allanerne er der blomster-kasser med nasturtier og lathyrus. Og 
der er kulørle parasoller og skærme, Om qfienen lændes der små lamper 
på allC/nel'lle, og folk sidder og drikke le og 'yger deres {iflen-pibe og 
lader deres radioer gå og IYl/er lil udsendelser om gamle minder fra 
udslillillgsårel og ser på Ildsiglen. Rllndl Oll/ ligger grpnne fælleder og 
kolonihDl'er. På ell dæmIIilIg kprer de eleklriske lOg. Og bagved horll/an 
IIdsigl lil jjeme gasbeholdere og hIlsgavle med lysreklamer og skor
STene. " 

GrØnning 



BebyggelseIIs gade mod sportspladsen 

RYfJ"rkell, /IIål 1:5,000 

LuftfOIO, set fra ost 

Facadelldsllir 

BebyggefsellS 1I00'ellsri 
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Emdrup Vænge og Emdrup Banke 
Rækkehusbebyggelsen Emdrup Vænge og Emdrup Banke ligger syd 
for Emdrup Sø. og er opført på et kommunalt ejet areal, dertidligere blev 
benyttet til kolonihaver. Bebyggelsen indgår i et større område belig
gende imellem Emdrupvej og Lersø ParkalIe, med bl.a. Søgården, 
Emdrup Skole og etageboligbebyggelsen Emdrup Huse. 

Københavns Borgerrepræsentation vedtog i 1936 et dispositionsforslag 
for det ovennævnte område. På grundlag heraf blev Rækkehusbebyg
geIsen opført i 1939-40 af Arbejdernes Andelsboligforening med Koop
erative Arkitekter og Dan Fink som arkitekter og C. Th. Sørensen som 
havearkitekt. Mod nord afgrænses den 2-etagers rækkehusbebyggelse 
af 3-etagers boligblokke mod Emdrupvej. 

Bebyggelsen er opdelt i 2 næsten ens, svagt vifteformede afsnit placeret 
0111 en central grønning med byggelegeplads. Mod Emdrupvej afsluttes 
grønningen af en svagt buet boligblok. der indgår i randbebyggelsen 
mod Emdrupvej. Mod syd afgrænses bebyggelsen af en stor. træom
kranset grølll1ing med Søgården og Lundehusskolen med lege- og 
sportspladser. 

Rækkehusstokkene, hvis boliger er i 2 etager. er disponeret med private 
haver mod syd og adgangsstier på nordsiden. Husene er opført i gule 
sten og med tage. beklædt med tagpap. Boligblokkene mod Emdrupvej 
har sadeltag, beklædt med bølgeeternit. 

Bebyggelsen byder på meget spændende og varierede kig. Tilpasning til 
det stærkt faldende telTæn mod øst har nødvendiggjort en række 
forsætninger i de ensidigt orienterede tage og planen rummer ston set 
ikke en ret vinkel - bl.a. krydser stier og veje hinanden i skæve vinkler. 

I 

I 

Emdrup Vællge/Emdmp Banke. lI1å/ 1:5.000 
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Bebyggelsen set fra Strodal1ls\'ej 

EII/dmp Banke. sel mod syd 

\ \1 
Emdrup Væl1ge 1·/1 



Villakvarter ved Emdrup Sø 
K varteret afgrænses af Emdrupvej mod syd. Lyngbyvej mod øst og 
Emdrup Sø mod vest og nord. Området er det ældste villakvarter i 
Bispebjerg-bydelen. og har en fortid som haveforeningsområde. I mange 
år henlå flere af grundene kun bebygget med små skure og lignende. men 
efterhånden blev skurene erstattet af murermesterhuse og hm,e bygget 
efter Bedre Byggeskiks forskrifter. Udstykningen var planlagt af KØben
havns Kommune, og der var bl.a. fastlagt vejudvidelseslinier. som kom 
lil at bestemme husenes placering på grundene. Omkring 1950'erne var 
hovedparten af grundene bebygget. 

Kvarteret ligger attraktivt på det skrånende terræn ned mod Emdrup Sø 
og det mod vest beliggende grønne omrade Emdrup Søpark. Området 
vej betjenes via de 2 fordel ingsveje Lundehusvej og Emdrupvej. Imellem 
dem er anlagt 4 mindre boligveje. der spreder sig i vifteform fra 
Lundehusvej mod Emdrupvej. Midt i området, hvor Egebæksvej og 
Danstrupvej mødes. er anlagt en trekantet birkelund. Fra alle boligvejene 
er der udsigt over søen. Bebyggelsen strækker sig helt ned til søen . hvor 
den afgrænses af en offentli g sti. 

l 

L 

Vil/ak,\'(/rler I'ed Emdrup So, l1Ial/:5.000 

KI 'arterefS cen/mIe plads - birke/lil/den 

Ser lallgs Emdrup So 

Ser fm TII/}orgl'ej 1II0d Emdmp Sf) 
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Emdrup So 
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Villakvarter ved Utterslev Mose 
Kvarteret er placeret i den vestlige del af Bispebjerg, afgrænset af 
Ullerslev Mose mod nord og Hareskovvej mod vest. Mod øst fort sætter 
kval1eret frem til Bispebjerg Kirkegård. og mod syd støder villakvarteret 
op til Ullerslev Torv og den mere bymæssige bebyggelse. 

Områdets varierede afgrænsning mod nord er bestemt af Utterslev Mose. 
af terrænet, der skyder sig frem i tungeform og antageligt også af 
jordbundsforholdene. Vejstrukturen, der overvejende følger det bevæ
gede terræn , er stærkt inspireret af den internationale byplankonkur
rence, der blev afholdt i 1908, og hvor stadsgeometer Carl Strinz fik I. 
præmie med et forslag. der indeholdt et labyrintagtigt, romanti sk vejsy
stem. 

Villakvarteret rummer to overordnede veje - Horsebakken. der forløber 
fra Utterslev Torv og videre til Gladsaxe Kommune, samt Hyrdevangen. 
der haren smuk all"beplantning på græsrabatter. Hvor de to overordnede 
veje mødes. er etableret to større, grønne friarealer. De mindre boligveje 
nord helfor følger terrænets højdekurver og er meget kurvede. og 
vejrummene opleves derfor som kone og lukkede. I modsætning henil 

< 

Vilfakvarler I'ed UtlNs/el' Mose, mål 1:5.000 
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er boligvejene mod syd mere retlinede og placeret på tværs af højde
kurverne. Herfra er der vide udsigter både mod øst og vest. En række 
tværgående stier og små beplantede pladser tilfører vi llakvarteret yder
ligere variation. 

Villa bebyggelsen er meget homogen. bl.a. fordi Københavns Kommune 
har fastlagt servitutter med bestemmelser om byggelinier m. v. VilIaom
rådet tilgodeser på mange punkter de krav. der stilles til udformning af 
parcelhuskvarterer i dag. Desværre har gennemførelsen af Hareskovvej 
amputeret villakvarterets vestlige del. og vejen ligger meget tæt på den 
yderste husrække. 
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AI/e lied Hyrde\,{/Ilgell 

Dyblands\'llllgell sef mod sydost 

GrOl/lling \'ed Hyre/el'allge" 

Sko/el'angen. set mod ost 



Byarkitektoniske elementer 

Utterslev Torv 
Ullerslev Landsby var en landsby af vejfortetypen. Landsbyen rummede 
i 1680 II gårde og en kro. Den nu værende bebyggelse ligger næsten på 
samme måde som de oprindelige gårde - omkring forten med gadekæret. 
Også store dele af det oprindelige vejmønsterer bevaret. Ullerslevvej var 
oprindelig forbindelsen til Frederikssundsvej. og Skoleholdervej førte ul 
den nu nedrevne Bispebjerg Mølle. der lå på hjørnet af Frederiksborgvej 
og Tuborgvej. Rentemestervej og Birkedommervej er reminicenser af 
det stjerneformede marksystem. der omgav landsbyen før udskiflllingen 
sidst i 1700-tallet. Den tidligere landsbymidte i Ullerslev ligger på et 
skrånende terræn , omgivet af veje på alle sider. Utlerslevvej vest for 
torvet er blØdt kurvet. Torvet er omgivet af meget varieret bebyggelse. 
spændende fra ældre, lav bebyggelse til 3-4 etagers boligbebyggelse. 
Torvet er opdelt i to dele - et gadekær og en bygrønning. Gadekæret er 
beplantet med spredte trægrupper. På bygrønningen er beliggende et 
enkelt ældre hus. Grønningen er omkranset af solitære træer. og indreuet 
med opholdspladser. bænke m.v. Syd for grønningen ligger Utters lev 
Kirke. 

Urters/n Torv set mod lIord\'eSf Gadekæret set //Iod øst 

Urters/ev Torv. mål 1:5.000 

Forskudte bygningskroppe langs en 
del af Frederiksborgvej 
Umiddelbart øst for Utterslev Mose, på strækningen fra Rådvadsvejs 
udmunding i Frederiksborgvej til Bispebjerg ParkaIIe er bebyggelsen 
langs Frederiksborgvej udformet på en særl ig måde. For at optage vejens 
bløde kurve mod vest. er den 3-4 etagers bebyggelse på begge sider af 
vejen opført med forskudte bygningskroppe. der næsten danner et 
savtakket mønster. Bebyggelserne skaber med denne særlige udform
ning en overgang fra Frederiksborgsvejs sluttede randbebyggelse på 
strækningen syd herfor. og den mere opløste randbebyggelse længere 
mod nord. På strækningen følger Frederiksborgvej det faldende terræn 
mod nord. De trekantede pladser. der dannes af de forskudte bygnings
kroppe. benyttes til vareudstillinger og opho ld. Endvidere er der fra den 
vestlige bebyggelses pladser portgennemgange til åbne gårdanlæg. 
orienteret mod Ullerslev Mose. 

Bebyggelsen sef mod syd 

Nørrebro Stationsområde 
Området omkring Nørrebro Station ligger på grænsen imellem Nørrebro 
og Bispebjerg-bydelen, og virker som en form for byport. Samtidig er 
området et trafikalt knudepunkt, hvor Frederikssundsvej mødes med 
Lygten. Nordre Fasanvej. Mimersgade, Nørrebrogade og Lundtofte
gade. Der er både brede veje og en intens trafik. Hertil kommer S
stationen med højbanen, der danner den firedelte port over Frederiks
sundsvej. Bygningsmassen, der omgiver stationsområdet. udgør et 
markant sammenstød imellem bygningsdimensioner og arkitektoniske 
stilarter. Den lille Lygten Station. tegnet af hovedbanegårdens arkitekt 
H. Wenck i nationalromamisk stil, ligger tæt på den funktionalistiske 
Nørrebro S-station. På den anden side af højbanen ligger Schou-Epa's 
bygning. der virker voldsom og påtrængende i bybilledet. 

Lygten Swriol/ Nørrebro Station med højbanen 
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Bispebjerg Parkalle 
Parkall<~en strækker sig fra Tuborgvej i øst til Unerslev Mose i vest. og 
gennemskæres af Fredriksborgvej. Parkrummet er opbygget med et ca. 
44 m bredt grønt bælte med en smal vejbane i hver side. Vejene er 
ensrenede og forsynet med stillevejsforanstaltninger. De har tillige en 
grøn og venlig karakter, bl.a. på grund af det smalle vejprofil med 
ensidigt fortov . Samtidig med at alleen har en væsentlig rekreativ 
funktion i byområdet. udgør den også et spændende og flot grønt strøg . 
Fra Tuborgvej møder man alleen. lige hvor vejen svinger. og oplever 
kontrasten imellem gadens bebyggelse og det lange. grønne rum med en 
randbeplanrning afflotte træer. Tilsvarendeopleves fra Frederiksborgvej 
tillige udsynet mod Unerslev Mose. Frederiksborgvej s gennemskæring 
deler alleen op i IO strækninger. der trods et ensartet profil byder på 
forSkellige oplevelser. 

På den østlige strækning afgrænses alleen mod syd af villabebyggelse. 
der er beliggende på det stigende terræn mod Grundtvigs Kirke og mod 
nord af en 2-3 etagers boligbebyggelse. På den første del af strækningen 
har alleen en udpræget aben parkkarakter. Ved Jeppes Alle er der et fiOl 
kig ad det stigende terræn mod Grundtvigs Kirke. På strækningen 
herefter er parkarealetudnynet til legepladser og boldbaner. omkranset 
aflave hække. Park bæltet fårdenned en mere lukket karakter. Den korte. 
vestlige parkslrækning har på begge sider en 3-etagers bebyggelse. 
Bebyggelsen er placeret med facaden i vejskel. og får dermed en præcis 
afgrænsende virkning. Fra strækningen er der udsigt til Utterslev Mose. 

Bispebjerg Parka/te. sef mod reSI Parkalfeel/ I'ed Hlllld\'ll'rker"m'ell 
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LersØ Parkalle 
Lersø Parka lle strækker sig i Bispebjerg-bydelen fra Rovsinggade i syd 
til Tuborgvej i nord. Alleen danner sammen med Bispebjerg ParkalIe et 
næsten sammenhængende grønt strøg imellem Uuerslev Mose og 
Lersøparken. Alleens profil er opbygget med stier i egen trace. afgrænset 
af grønne. træbeplantede rabatter. 

Alleen er opdelt i tre meget forskellige strækninger: Den sydlige stræk
ning er omgivet af haveforeninger på begge sider. og alleen indgår i 
Lersøparkens grønne bælte. Den midterste strækning I1I111mer et af Dan
mm'ks første eksempler på ·græsplæneindusui·. Lave og fritliggende røde 
industribygninger indrammer alleen. og fremtræder med en åben. parkagtig 
km-akter. Bebyggelsen - kaldet Konfektionsbyen - er opført efter servitut
ter. der bl.a. fast lagde at murværk skulle opføres i røde s ten og at 
friarealer skulle udformes efter bestemte retningslinier. I dag er området 
omfattet af en lokalplan. Industriområdet rummer bl.a. Magasins 
tidligere fjernlager - nu Symbion. Den Danske Banks Datacenter. 
Danmarks Pædagogiske Institut. Arbejdsmiljøinstituttet m.v. Den ka
rakterfulde allebeplantning langs vejen danner - sammen med det 
græsbekJædte, bevægede terræn og det varierede sti forløb - en smuk 
helhed. Den nordlige strækning rummer en række 3-etagers boligejen
domme, placeret parallelt med alleen. og mod øst boligbebyggelsen 
Emdrup Huse og Lundehusskolen , svømmehalm. v. På denne strækning 
er der mange flotte kig mod pst til sportspladserne og de grønne friarealer 
ved Lundehusskolen. 

Ler.\() ParkaIIe - Dell Dw/ske Bank Lerso ParkaIIe set mod sydpsf 
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Bispebjergs bygninger 

Den ældste bebyggelse - før 1850 
I dag findes kun få synlige spor af den ældste bebyggelse i bydelen. I det 
stærkt kuperede landbrugsland fandtes alene landsbyerne Utterslev og 
Emdrup samt nogle få spredte udflyttergårde. Ingen af byerne havde 
kirke. Emdrup, der lå tæt vest for Emdrup Sø. er nu helt forsvundet. og 
i Ullers lev. der lå ved det nuværende Ullerslev Torv. findes kun ganske 
enkelte gamle bygninger. Den gamle bebygge lse var af den traditionelle 
sjællandske type, længehuse opført i bindingsværk og med stråtag. 
Gårdene var lukkede 3- eller 4- længede anlæg. og især i Utters lev lå 
desuden en del ganske små I-Iængede jordløse huse. Endel ig fandtes 
enkelte lystejendomme. klassicistiske bygninger i to etager. bl.a. Em
drupgård fra begyndelsen af 1700-taller. 

Den begyndende byvækst - 1850-1900 
Den voldsomme byvækst i brokvartererne tog fart efter voldenes fald. og 
væksten nåede snart ud over det nu værende Nørrebros rammer. Allerede 
omkr. 1850 lå der en næsten sammenhængende. men tilfældig randbe
byggelse langs nordsiden af Frederikssundsvej på strækningen fra Fre
deriksborgvej til Utterslev landsby. Det var dårligt byggede 1- og 2-
etages længehuse. opført i spekulationsøjemed på små parceller. Bag 
husene blev bygget værksteder og skure. Da hu sene blev dårligt vedli
geholdt, blev de hurtigt til slum. Enkelte af dem findes dog stadig, isæ r 
nogle af bagbygningerne. 

El tI/de få rilbagel'{('rellde gamle lal/dsby-
1111se. DelOI'erkalkede billdillgswcrk er 
rypi.,/..: 3jælfandsk byggeskik, og de gel/
lIelllsfllklle bjæfkeellder I'idner (Jill hoj 
alder (hllsel er muligl ·js opjprt /677). Uf
rer,vlel' Ton' 49. 

HIISf)pe17le fra Norrebrogade gel l/il/des 
lallgs det il/dre FrederiksslIl/dsl'ej. her 
II,.. /3 (op! /898), salli har ell smg, pro
filerer Jocl/de. men med mt/nge fillli/d
Jone I1Il11Tll'rksdetaljer. 

FrederiksslIIuJsl 'ej 37 (oP! /900) henll/
der. er i b/allk 111/11", men ka17l1lfJper, 
blændillger og (/Iub'e dekorationer er i 
pI/ds eller .5lIlld.'II(,1/. FacadelIdtrykket og 
hYXl/il/gellS si/hal/et er b/el'(,1/1/ere le
rende med hiMene og hjomekllmappell. 
der teg11er sig mod fdm/eu. 
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Den høje bebyggelse kom til efter 1880, hvor der i tilfældig rækkefølge 
blev bygget typiske 5-etages brokvartersejendomme på de små parceller 
ved Frederikssundsvej. Hermed opstod et meget broget bybillede, hvor 
de små, ældre huse lå indeklemt mellem høje nybygninger. der havde 
brandgavle direkte i naboskel. Samtidig bredte bebyggelsen sig i en 
bræmme på begge sider af Frederikssundsvej. og der opstod her kvarterer 
med en frodig blanding af boliger og erhvervsbygninger ved de lange. 
hel! lige gader. Ligesom på NØrrebro var de fleste lejligheder små, der 
manglede sanitære installationer. og gårdene. husenes friarealer, var 
yderst begrænsede. De nye huse var en art standardbygninger med 
symmetriske facader i blank mur med en dekorativ detaljering i sandsten. 
puds eller formsten af tegl, dannebrogsvinduer og ofte kvaderpudset 
stueetage. På de højeste ejendomme var taget det såkaldte københav
nertag, en skiferbeklædt mansard afsluttet med fladt zinktag, hvormed 
byggemulighederne kunne udnyttes til det yderste inden for lovgivnin
gens bestemmelser om maksimal bygningshøjde. 

Stilmæssigt låner perioden frit fra mange arkitekturretninger og tids
aldre, og man kan møde vidt forskellige stilelementer i en og samme 
husfacade. Ved baggaderne har husene gennemgående et ret enkelt og 
svagt profileret facadeudtryk, medens de større ejendomme mod strøg
gaden Frederikssundsvej haret mere righoldigt ydre. Især fra årtierne før 
og efter århundredskiftet finder man strøgejendomme med et frodigt spil 
mellem fuldt lys og dyb skygge, skabt affacadens svulmende former og 
dybe nicher. 
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For drJlll11dredskijter har sidegademes 
huse IJrO\'insbykarakler. Herjilllles ad
skillige lUISe i I~ og 2~lef{/ge, ellkle hl/se 
lIdelI sæl7Jræg. men bygget ol'et" de reg
lerfor proporriOller og lagde/illg, SOIII 

el/liver håndl'{l!rker klllllle udenad. N. 
Fa.mI,,·e} 273 (op! 189~1. 

Frederikssulld.,,'e) 78 A (op! 1908/or 
POl" Fecluels Ho~pital) I'iser n{/fiol/a!
romtfll1iske træk. Den symmetriske byg-
1/;l/g ligger tilbagetrukkeT bag en for/uH'e. 
De store vil/dues/annoter og facadeiIs 
filll gen1lemarbejdede lilli/værk giver 
associationer til tidens skolebyggeri. 

Sidegademes /tilse fra ar/lIl11e/redets 
begYl1delse har meget til flrtles med 
slr(Jgbebyggelsen mIlt. sti/præg, men 1111-
sene er Im'ere og enklere. ømel'ej // 
(opf /904) til /t(JJre aet typisk eksem
pel. 5111111..1 proporriolleret og med enkle 
dekorationer i j{lCadells puds. 

Frederiksslllld;wj 17 (op! 1907) el' ka
rakteristisk/Dr perioden. Fac{ulen er rigt 
Ildsmykket //led sfIlk-dewljer, der Illider
ordner sig jlade1/, samtidig lIIed ar den 
lyse facade ryde/igg(Jr de fremspringe"de 
kal11apper og de dybe nicher. 

Den store ejendom Frederiksslllulsl'eJ 66 
IHoUI/1ClIlllS Alle /-7 (oP! /908) "ar en 
rolig facade med 51'agt relief og j(l!\'1lt 
fordelte. ellSal1ede I·indller. Kal1U/ppeme 
tydeliggør symmetrien. og der spilles be
I'fdsr på kolllrastell mellem del! lyse fa
cade og de mørke l'ilfl/lIer og alwlIer. 



Byvæksten gik meget hUltigt i disse år. Alene i århundredets sidste tiår 
fordobledes bydelens indbyggertal til knap 10.000, og vækstrytmen blev 
fastholdt langt ind i det nye århundrede, således al hvert tiår stadig 
indebar en fordobling af fo lketalle t. 

N ationalromantikken og nyklassicismen 
Efte r årh undredskiftet får stØ rstede len af byggeriet i bydelen 
nationalromantiske træk. Vægten lægges på de hjeml ige materiaJer. hvis 
karakter udnyttes bevidst i teglfacader og tegltage. Der er typisk tale om 
lidt tungt virkende bygninger med danske. middelalderlige referencer, 
men i en fr i gendigtning i de levende, venlige rum og facader. der præges 
af godt, traditionelt håndværk. Bispebjerg Hospital. bygget af Martin 
Nyrop. der var en af na tionalromantikkens hovedskikkei ser. rummer 
mange af denne arkitekturretnings karakteristiske træk i både bygnings
former og detaljer, og også i bebyggelsesplanen indvarsler hospitalet nye 
tendenser med de frit beliggende pavi lloner i intimt samspil med 
parkanlægget. 

Bispebjergs vigtigste bygningsværk, Grundtvigs Kirke. er tegnet af P. V. 
Jensen Klint. den anden af nati onalromantikkens centrale personer, og 
efter hans død blev arbejdet færdiggjort af sØnnen Kaare Klint. Til forskel 
fra den frod ige Nyrop repræsenterer Jen sen Klint den lidt mere asketiske 
retning. der sØger den stærkest mulige forenkling af formen. men fælles 
for begge - og for alle nalionalromantikkens udøvere - er kravet om høj 
håndværksmæssig kvalitet i omhyggeli gt afklarede konstruktioner. som 

Også i bebyggelsen I'ed Kærslll/gen'ej. 
op/on /92-1 af Porl Bm/llUlIIl1. moder 
mal/ nyklassicismen. men i ell mild og 
/{orlOdoks /onll. Sri/præger slår især 
igel/lTem i dOl1xlrtie17le og i symmetrielI. 
medens feks. \'illduesjol11ll1teme er be
stemt af brugsmæssige hensy1/. 

1920'e17les boligbyggeri omkring Homps 
Alte er af stor arkirektollisk og hål1d
\'ærksmæssig 1{Xlighed. De store, 
\'elprOp0I1ionerede karreer dal/Iler 
smukke gadenIII/. Bogfinkel'ej 2 m}l, (oP! 
/92/ ) er nyk/assicislisk mod gaden - lIIen 

mod gårdelI finder mali ,ydelige l/aIiollal
romaJJ1iske træk i "I'ægtergallgen ", 

Et fint tema i hal1eret I'ed B011lps Alle 
erforhtn'eme, Ved Borl/ps Alle måtte de 
små, ol'erdækkede I'er{f/u/aer og det me
ste af hcn'erne l'ige for I'ejudl'idelsell. 
men I'ed sidnejeIIe er IUI\ 'eme illlakle 
(Bomps Allt!230 /lif/., op/M /9/8). 
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altid fremtræder synlige. Det fornemme murerarbejde Grundtvigs 
Kirke er et godt eksempel herpå. 

Nyklassicismen opstod egentlig som en reaktion mod nationalromcmtikken. 
eller i hvel1 fald mod dennes mest brogede og følelsesfulde sider. Set på afstand 
kan dene modsætningsforhold mellem de to retninger nok undre, ikke 
mindst fordi modsætningsforholdet blev op levet meget stæ rkt af samti
den, for i hvert fald i det alminde lige byggeri havde de to retninger meget 
til fæ lles i inspirationsgrundlaget. Jensen Klints u'ang til forenkling og 
afklarede bygningsformer, den håndværksmæssige kvalitet og de om
sorgsfuldt gennemarbejdede bygningsdetaljer genfinder man helt i de 
nyklassicistiske bygninger, og det er langtfra i a lle stilretningens bygnin
ger man oplever monotoni. tørhed og overdrevet selvhøjtidelighed. 
således som den nærmeste eftertid hævdede. l Bispebjerg-bydelen finder 
man gode eksempler på nyklassicistisk bo ligbyggeri , f.eks. de fornemt 
gennemarbejdede boligkarreer ved Borups Alle. og også småhusbygge
riet modtog stærke påvirkninger, som det fremgår af sidste afsn it. 

Det sociale boligbyggeri i mellemkrigs-
o arene 
De store, helhedsplanlagte etageboligområder fra mellemkrigsårene 
sætter deres stærke præg på bydelen og giver store kvarterer en særlig 
homogenitet. En meget betydelig del af boligbyggeriet blev i disse år 

Endnu omkr. 1930 fastholdes karl"ffor
men som "er l'ed KlokkerfløjelI og 
Graw1'ællger (oP! 1930 af Kpbell-
11[(1'IIS Kall/III/me). FlIllkr;onalismells sti/
præg begYllder at ski igel/nem. her især i 
)rinduesjOI7I1Gtemes lInderstregning af de 
I'(lIldreue lil/ier og i Irappelxl11ieme. 
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R.warkell er el/idligr ek'lempel pa ell 
parkbebyggelse. Husene oriemerer sig 
IlU /1/0d de" bedsle sofretllillg og ligger 
frir som enkelrstokke i parkarea!er. 
fc/codebilledet præges afalullleme. der 
er storre end sædl'c/J!ligr i de/lill' periode 
(oP! 1933). 

opført på Bispebjerg. i 1930'erne så ledes op mod halvdelen af det 
samlede antal nye boliger i kommunen. Idealerne skiftede i denne 
tyveårs periode, både for bebyggelsesplanernes og fo r de enke lte bygnin
gers vedkommende. Den lu kkede karreform tæt knyttet til gaderummet 
åbner sig efterhånden og afløses af friere udformede bebyggelsesplaner, 
hvor det nu er solorienteri ngen og ikke gadens retn i ng, der er afgørende. 
Man finder både eksempler på principfaste stokbebyggelser med husene 
ord net på række og geled - og langt mere levende planer. ofte benævnt 
parkbebyggelser, hvori der er et smukt samspil mellem bygningerne og 
de store grønne rum. På samme måde ændrer bygningerne udtryk fra det 
klassicistiske hus med enkle. rolige facader og rytmisk placerede vindu
eshuller til huse med stadig mere åbne facader og med altaner på begge 
langsider. Udviklingen afspejler ændret lovgivning og byggeteknik: 
Oprindelig skulle de højere huse have to trapper. men man kunne nu nøjes 
med en brandfri trappe samt brandredningsaltaner til begge sider. og 
altanerne udviklede sig snart til anvendelige udeopholdsarealer - og de 
bærende facader og midterskillerum afløstes af bærende tværskille
vægge, som tillod en langt friere udformning af facaden. Lejlighedsty
perne udviklede sig tilsvarende. et typisk træk blev således den rumme
lige karnap i forbindelse med altanen. Men lejlighederne var små. 
Bispebjerg haren meget hØj andel af2 værelsesboliger. Alligevel var det 
en storhedstid for det socia le boligbyggeri. både arkitektonisk. 
planlægningsmæssigt og socialt. og en lang række af landelS bedste 
arki tekter engagerede sig i arbejdet. 

Klokkergården (Birked011111/el1'ej
Skoleholden ·ej. 0lif 1939 af 1'01'1 Bart· 
II/(U/II. Kn/ld Hansen og C. 7h SorellSen) 
er ell Cif bydelem mange gode sociale 
boligbebyggelserfi'a denIle lid. De Sil/n 

altaller med skæm/e. der besÅ)'f1er II/od 
blæst og indkig. genfindesflere lindre 

steder (feks. i SlOrgårdell). Også mod 
luwesiden er a/tal/eme deT1'igtigste ele
J/U!/It i facadekOl/lpositiOl/el'. ElI /(ulke
vækkende detalje: Iforgl"/ll/del/ ses de 
ialr 5 gamger til bebyggelseJ/s 170 bo
liger. 



En sær/ig !orm/o/" "parkbebyggelse " 
udgor de SI/Ul primfe udlejl/il1gsejel/
domme. salli i 1930'eme ikke mere læg
ges i gadelil/ien. Ved Fredl'rihborgl'ej 
ligger ell lille gmppe i/ll/byrdesj()I'skel
lige IlIIse lIf del//le al1. (FrederiksIxJrgl'ej 
228I11jl. . oP! /93/-36). 

Spredt i byde/enjil/desjlere //Iil/dre ræk
ke/Il/.I'bebyggelser. En af de tidligste lig
ger på Praglsljem,,·ej (oP! /928). De 
l'elfol7lu!de og filll deraljerede lilis!) IUIr 
tydeligl Bel/re Byggeskik-præg. 

Med krigeIIS lIlllugel på bl.a. jem "uilfe 
1//(11/ rende lillxlge li/mere traditionelle 
byggemetoder. / bebyggelsen \'{'d 
HOI'1IIe\'te/1'ej (opf 19./ I (tf POI'I Batf
Il/lil/II) !Je/lylles!rallske alfllller. og de 
Sil/alle afJllil/ger ol'erdække.'i med lradi
liOllelle m/l/'slik. 

I Bispeparkel1 (de l'isle bygl1illg('" op! 
19./ I {tf Ed\'. Heibe/~r:, og Harald Peler
sell)fillder I'i (/l'Ifllldllldl'l'klede alral/
kll/'lwp.\:rsfelll. Delt .fille bebyggelse,wlwl 
med l/IIsene i rm/den af el .'ilorl/xlrkrulII 
har megeltil fælle.\- med U"il'ersifets
parkelI i År/ws. 
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EmdrufJI'lCnge (OP! 1939) er en srorre 
række/lIIsbebyggeJse med de .'Iydoriel/+ 
rerede huse liggeIlde ; Il/lige slOkke pa er 
~kral/ellde terræn HI/selle har el/sidigt 
raf.ifald. AI/e I//Isene har hal'e. 
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Eli lille rækkehusbebyggelse I'ed 
Pragt:.rjemel'ej (oP! /947) repræsell+ 
lerer ell knu!r type fra efterkrif.:sarene. 
Med de to erager og den "pje trempel IId
I/Yfles 1111sers l'o/lfIllell godl. og de .\'(/11/+ 

mellS{lIIe b.\~r:1Iillg.if0/1IIer .\kaber elle
l·elllle hellledshillede. 

Ateliedlllselle pa GrolIllell10Se AIIti (op! 
19-13 q/" Viggo Moller-Jemel/) er nI me
ger j ill. lille rækkcllllsbebyggelse bereg
lIel for billedkl/llSfllere. HI/selle er enkle 
og billige. mell danIler al/igel'e/med 
deres forskydnillger og hllggegarde ell 

lel 'cllde helhed. 



Villakvartererne - bygmesterhuse og 
bungalows 
Medens brokvartererne og de gamle bydele næsten alene bestod aftæt og 
høj karrebebyggelse, blev der i de indl emmede di strikter også plads for 
vi llakvarterer. Der skete "ar sig selv" en vis soc ial sortering. således al 

de bedrestillede søgte til Frederiksberg og Gentofte Kommu ne. medens 
middelstanden og arbejde rbefolkningen fortrinsvis bosatte sig i de 
indlemmede distrikter. I Bispebjerg-bydelen blev vi ll akvartererne især 
bebygget i I 920'erne og I 930'erne. De begyndte deres til væ relse som 
såkaldte overgangskvarterer. dvs. at grundene først blev dyrket som 
nyttehaver, og der blev bygget et beskedent havehus til fritidsbrug. 
Efterhånden blev mange ar husene udvidet ved selvbyggeri og i krigs- og 
kriseårene taget i brug til helårsbeboelse. og da der kom bedre tider. blev 
de primitive huse anøst ar "rigtige" helårshuse. 

Småhusbyggerie t blev i betydelig grad præget af den pædagogiske 
påvirkning, der udgik fra Landsforeningen Bedre Byggeskik. Forenin
gen bistod bygmestre med tilretning af småhu sprojekterne. så husene fik 
e t enkelt. velrormet ydre og en god og brugbar planløsning. Udgangs
punktet var den danske bygningstradition rra købstæder og landsbyer, 
parret med træk rra både nat ionalromantik og - isæ r - nyk lassicisme. 
Bedre Byggeskik-husene er meget karakte ri st iske med deres ofte næsten 
kvadratiske grundplan. det halvvalmede tegltag med opskalkning og 
uden udhæng og de smukt proportionerede racader og kv iste. Det gode 
håndværk præger disse huse. hvis eneste dekoration gerne er en smukt 
udformet hoveddør e l. lign. I Bispebjergs vi llakvarterer findes adskillige 
gode eksempler af denne an. 

Andre tendenser prægede småhusbyggeriet i mellemkrigsarelle. Den 
rendyrkede runktionali sme var sjælden i middelstandskvartererne. men 
begrebet "fu nkishuse" ses i forskelI ige varianter. Et særl ig karakterist isk 
træk er hjørnevinduerne, der i den oprindelige form var af stål. men nu 
oftc er erstattet af træ- eller plastvinduer. Den såkaldte bungalow. som 
j sig flimmer både fu nkis og amerikansk småhusinspiration. ses mange 
steder. Det er et I-planshus med lavt hel va lmet pap- eller tcgl tag og gerne 
med halvhøj klc1der. 

Dobbelr/lllse bygge.\ ,. alle perioder iderte 
{lrlwI/drede. Ef lidligl eksempel er el/ 
række dobbelthllse I'etl Hjol1holl/ls Alle. 
opftm med SlIIlIIIIe hOl'edf0l1l/ men lI11j
gel 'el med mindre I'{/riati(J/ler. (Hjorr
"ollllsAlle 15111jl .. opll900). 

Dobbelthusel/e fra 1920'eme lillI' 
(,pisk stil/lilie arkitektofliske Ifdtryk som 
de Oll/liggende (;'!ftlllliliehuse. Det 
I'ef/onnede dobbelthus MeJlell/l'{/l/gell 3 
(oP! 1920) bærer tydeligt præg af Bedre 
B.'~r:geskik-p"I';rkll;lIgell. 

Pel'llillel'ej 23 (oP! 1925) /"lili/meI' 111011-

ge af lIykltl'isicisf1u'l/s karakrerisriske 
rræk: SYlI/merl'iel1/1/ed I/ol'et/døren i mid
ren de /'III/de dl/dller og det/m'l', afm/
mede rag, 

13i.,!>ebjerg P"rk"lI, 15 (opfpl/9/9) er er 
af bydelensfa bifamilie/mse i srrellgr 
gel/I/ell!fort I/yklas.\·icisme. Dog bryder 
I'il/dller og ,\km:Hel/e symllletrien i den 
.wærkl forel/klede ./hmde. 
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Bel/re Byggeskik-inspiratiOlle/1 præger 
ell stor del afl'ifJabyggeriel i mellem
krigstiden Lwu/ehllsl'ej 5 (oP! /928) er 
en slI/lIk repræsenlallf, som med dell 
l'elproponiOluirede. s.\'1I/1lletriske faclu/e 
også har tydelige klassicisti.\ke Iræk. 

I:.indrup Kælve) 3 (op! /922) er et sem 
eksempel pa dm ticllige l'illatype med hi
storicisliske træk. T..\pisk er .\Uledes den 
dekoratil'e udformlling aj gllllltrek{l1Ilell. 
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Det typiske. lidt srØrre Bedre Bygge
skik-lilis har {Jl1/trelll hat/rallsk grum/
plall. hl/fini/mei /(II: og ofte en storre e/
IN lIIil/dre gadhisl som her på Nebbe
gli,,/sbokkel/ 6 (op! /9]2). De jiw gel/
neil/arbejdede detaljl>r er også karakteri
stiske for type11. 

I 930'emes lili/kis/lilse 1'(/1' el bam aj 
fil1lktiol/(/lislllell. Pa Dall1loseve) 5 (opf 
/934) fil/dl>/" 11/(11/ de ('piske Iræk. del 
flade lag. dell plldsede jac{ule (eli efter
lig/lillg ajberO/lll/lSelle). ItjOl7lel'i,ult/eme 
og baldllkillell I'ed "O\'edd~)rell. 



Mallge steder ses det helt enkle, rekwlI
gulære 11I/s med opskalket \'illkelll/g lIdelI 
lIdlurlIg. Disse hll.w' bærer lx/de præg af 
Ilyklassicisme og Bedre Byggeskik. Talld
sllitgc'sil11sell og de .\måmdede dl/duer er 
(\piske tflek. (ullldehu.'i\'ej 19, ()/~r 1931). 

BUlIgolOl\'ell rar en lu/bredt smållll,H.\]Je i 
1930'eme. Et godt eksempel er Dalmnse
I'ej /6 (oP! /938)0 Hl/ser har der/m oe 
papil/g med IIdlu{'IIg. dell hpje kæfder o;: 
teglstensbålldene. der understreger de 
I'll/ldrelle lillier. 

Dell fUl/ktionalistiske e,ifC/111i1iebolig er 
kUli sjældem forekommende. og da næs
tel/ kUli i fim1/ af store l'iIIaer. Bnmllllsl'ej 
7 A lopf. /93~) er er sri/sikken eksell/pe/ 
/lied dell Iwh'l'llllde Illfl'esllle. den Sf(}re 
ba/kO// og hjomel'illdueme, 

De lidt storre. indil'idue/le hilse i 
I9-IO'eme og 1950'el7le har typisk el/ 
mere sammensat horedfiJl'l/l end smalllf
sene. IIIelI er som disse I/om/alt i c>t plall. 
RislIlosel'ej 5 ({)/~f 19-18), 
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På BOIII/llIsl'ej 20 i Emdrup ligger denne 
l'efJol7//ede og gellllelllforl 
jilllkriOllsbestell/te fClbriksb.\'gllillg, De 
slOre I'il/dller gil'er maksimalt lys til 
arbejdet, og den/w/e l'indllesrytllle girer 
bygningen el saglig/ og {!/klaret lidi ryk. 
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B/aI/lir byde/ens lIll/nge industribygllill
ger {ifyderst I'eh/el/de kmlifet finder 
Illall så fil/e og tidstypiske eksempler W}//I 

DO/'flleal'ej IO (op/ /9(0), Der er {l l'er 
megelI omhll I){i de sirlige facadederaUer 
og de dekof'l1fil'(! gal'lllj.\-fllfl/illger, 

Ved Lygrell ligger en g/'llppe admilli,Hm
tiol/sbygnillgerftJr flere fagforblInd. byg
get i 1960'eme og 70'eme. Gmfisk For
bUlldslws, Lygtflll6 eropfol'f 1973 af 
Nils Andersen & Salli Besillkoll', Huser 
erftJ/' ilY t til ar \'{cre II/edraget i bygnings
regiJf/'wllf!/J, 

, n '" J' >~ 11 ~/"""''l' \)J i ,., . .. . 
J( ~, ,l .. ' -" ,'. '1(#' , ~ "". J. I.' .. " -., 
)j" I A . ~, 

.. " f, 
;, I 
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I KOIl/ekrit)f/sbyell red Lerso ParkaIIe lig
ger en sallIJer gmppe g(x/e erhl'en'sbyg
Ilil/ger, Byglling,gol7lleme og defi1l1 gel/
neil/arbejdede /ldet/realer gil 'er bebyg
gelsell megen lighed /lied lidens skolN og 
{/Ilt/re iW,fillltioller, L..erso Plll'kllJft 100 
(op/l960af Erik ClU1SIiflll Sørensen, el 
leljo/gmde bygninger qfHI'illl og Møl
gllard). 

El selll eksempel pli en fahriksbygning 
med ly(ll' ligl præg af jilllkfio/llllisme. De 
Sklllpll/reJfe I'irkemidler gi\'er /)(/ I'e/Jyk
kel Il/lIdc' bygningen ell 1II001lIIl/elltall'irk
l/il1g. Donheal'ej 3 (op/I9-I9). 

/ 19-10 bIer denne sl}'øgejel1llolll bygget 
pti hjomeraf Frecleriksslllldsrej og 
FrederiksbOl:r:rej til ajlasllillg af gammel 
bebyggelse, Den l'elfOl7l1ede bygnil/g 
lIIed butikker og boliger I'isa der/uldr 
I/lh'iklede (lIUIlI-kaI1U1psysrel/I, 

• 



BoligbebY8Melsell omkril/g Gml/dl
rig'i Kirke (/92-/.-26, P. V. Jemen Klilll. 
Charles /. ScI,OIl og Georg Gosse/) 011/

roles side 22. 

Grlllldlrigs Kirke oplel'es lIIel/ sill beli.~
gel/hed hoj! pif Bi'ipebjerg SOI/l byde/ellS 
"jgrigsle plIllkl. ArkitekfOl/isk ('J" den el af 
århundredeIs hOl'ec/m:rker (DpI /92/
/9-/.0 af P. v, JenselI Klilll og Kaare 
K/illl). Se omralell et/kirken og de, 011/

gil'el/de harler .'iit/e JO og 22. 

LlIIult>llIlskirken \'lir ell nyskabelse. som 
fik SlOf herydllillg for dansk kirkebyggeri. 
Den pyramidefor/llede kirkebygning lIu,d 
del il/legrerede klokkeral1l dall Iler 
sammell lIIed de lm'e bygl/illger li/ 
mellighedslokaler ell s/urrel komposiTIolI 
(oP! /957 (if No/ger ./emeli). 
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Den gamle jembanestmiol/ l'ed Lygten 
er opført 1906 lIf Stmsballemes 
O1'erarkitekt Heil/ridt \Venck. 

Bij])ebjelg Kirkegård, østre Kapel (op! 
/903 (if AndI'. Clemmensen) er bygget i 
Iræ og synes impirerer tif l1or.'ik kirke
arkile/aur. 

Bi),pebjerg Kirkegård. SOlldre Kapel 
(opf. /9/3 af AI/dr. Clemmensen) har 
derilllod tydeligt, danske (lner med dl' 
aftrappet/e, gOlislæ blændillgsgm"ie. 
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Bispebjel~r: Hospital, opjorr /907-/3 tif 
M(//1in Nymp. er el cif lU/tiol/alrol/1llllrik
kellS hm·ed\,{l!rker. Hmpilllfet. der rI/1I1-

!/ler en rigdolll ({f./ine arkirekllll71u)/i\'er, 
dalIller ell by i byen og o/lllale.\· side 2-1. 

Bispebjerg Kirkegård rummerjlere./il/e 
bygllingsl'{l!rker. Krell/morier. opført t!{ 
Holger Jaco/;.\en, og illdgllllgsportll/ell 
Sallll flere kapeller. opf(m lIf Alldrell,\' 
Clemmellsen Billedel l"iser porwlell. op

JOrl 1903. 



Bygningernes bevaringsværdi 

Enkeltbygningsregistreringen 
I foråret 1991 blev der foretaget en registrering af alle bygninger på 
Bispebjerg - opført før 1960, med det formå l at bestemme den enkelte 
bygnings bevaringsværdi. Hovedresultaterne af denne registrering vises 
på de følgende opslag. 

Bygningsregistreringen eren oversigtlig registrering, dvs. at den enkelte 
bygning alene er vurderet ud fra en kort udvendig besigtigelse. 

Fastlæggelsen af en bygnings bevarings værdi baserer sig på en række 
forho ld, der vurderes hver for sig: 

Den arkitektoni ske værd i er et udtryk for bygningens individuelle t 
arkitektoniske kvalitet. 

Den kulturhistoriske værdi er et udtryk for bygningens 'fortid' , hvor 
gammel den er, hvad den har været brugt til gennem årene og ev!. andre 
forho ld af historisk interesse. 

Den miljømæssige værd i er et udtryk for bygningens betydning i forhold 
til omgivelser, der støder direkte op til bygningen. 

Originaliteten baserer sig på en vu rdering af bygningens nuværende 
udseende i forhold til det udtryk, den havde ved opførelsen. 

Ti lstanden vil sige bygningens mere eller mindre gode ti lstand i tekn isk! 
konstruktiv henseende. 

Bevaringsværdien eret udtryk fordisse kriteriers indbyrdes afvejning og 
betydning. Bevaringsværdien er således ikke et gen nemsnit af vlll'de
ringen af de fo rskell ige forhold, men bygger på indi viduel skØn over. 
hvi lke forhold, der bør veje tungest for den konkrete bygning. På denne 
måde fastlægges for hver enkelt bygning en bevaringsværdi på en 
karakterskaia fra l til 9. hvor l er den højeste og 9 den la veste. 

Bispebjergs i alt 2956 bygninger fordeler sig på de 9 bevaringskatego
rier som følger: 

Kategori l, I bygning 
Kategori 2, 66 bygninger 
Kategori 3. 230 bygninger 
Kategori 4. 1007 bygninger 
Kategori 5, 660 bygninger 
Kategori 6, 32 1 bygninger 
Kategori 7, 208 bygninger 
Kategori 8, 63 bygn inger 
Kategori 9, 18 bygninger 

Ca. 382 udhuse, skure m.m. har ikke har fået tildelt bevaringsværdi. I 
enkelte tilfælde har det ikke været fysisk muligt at registrere bygninger 
på grund af indhegning m,v. 

Til brug fo r lokalplan- og byggesagsadministrationen benyttes vurde
ringen i de ovennævnte 9 kategorier. I bydelsatlasset er bygningerne fo r 
overskueli ghedens skyld inddelt i følgende kategorier: 

Høj bevaringsværdi: 
kategori 1-3 

Middel bevaringsværdi: 
kategori 4-6 
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Lav bevaringsværdi: 
kategori 7-9 Diagral/l - Bispebjergs bygllillgerjordelr på 9 kategorier 
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N ordvest -området 
Området afgrænses mod vest af Borups Alle, mod øst af S-togslinien 
mod Frederiksberg, og mod nord afBirkedommervej/Oldennandsvej og 
mod syd afHillerødgade/Bispeengbuen. Områdets bebyggelseeroverve
jende klassificeret i kategorierne middel og lav bevaringsværdi. Bebyg
gelsen nord for Frederikssundsvej , der rummer en blanding afboliger og 
erhvervsbebyggelse, er karakteristisk ved at have mange bygninger af 
lav og middel bevaringsværdi , og kun få bygninger i kategorien hØj 
bevaringsværdi - hovedsageligt beliggende langs Frederikssundsvej. 
Kvarteret rummer den ældste bebyggelse i Bispebjerg-bydelen. Bebyg
gelsen syd for Frederikssundsvej og nord for Rørsangervej er mere egal, 
bygningerne er her næsten alle af middel bevaringsværdi. Hovedparten 
afkarn:bebyggelsen imellem Rørsangervej og Borups Alh:er klassifice
ret i kategorien høj bevaringsværdi. 

Bispebjerg se/mod syd. Ira GntfUlrvigs Kirkes råm 
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Nonh'esr - områder, måf f :5.000 
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Utterslev 
Området afgrænses mod nord af Ullerslev Mose, mod øst af Bispebjerg 
Kirkegård/Smedetoften Qg mod syd og vest af Hareskovvej. Områdets 
bebyggelse er overvejende klassificeret i kategorierne hØj og middel 
bevaringsværdi. Villakvartererne ved Utterslev Mose er generelt af 
middel bevaringsværdi , enkelte villaer er dog af enten høj eller lav 
bevaringsværdi. Bebyggelserne omkring Møntmestervej og Ullerslev 
Torv, har hovedsageligt fået betegnelsen middel bevaringsværdi. 

,------------------------------------------------,,------------------------------------------------, 
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Ulfcrslel'. mål 1:5.000 
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Bispebjerg-området 
Området afgrænses mod nord af Rådvadsvej, Orgelbyggervej og 
B ispebjergvej , mod øst af Bispebjerg Hospital , mod syd af Oldermands
vej og Birkedommervej og mod vest af Støvnæs Alle. Områdets bebyg
gelse er overvejende klassificeret i kategorien høj og middel bevarings
værdi - kun ganske få bygninger er blevet tildelt lav bevaringsværdi. Af 
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større bebyggelser. der hovedsageligt er vurderet som værende af høj 
bevaringsværdi, kan nævnes ' På Bjerget' , bygningerne på Bispebjerg 
Kirkegård. etageboligbebyggelsen Bispeparken imellem Tagensvej og 
Frederiksborgvej samt karreerne imellem Skoleholdervej og Tomsgårds
vej. 
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Hospitalsområdet 
Området afgrænses mod nord afTuborgvej, mod øst afS-togslinien mod 
Farum, mod syd af S-lOgslinien mod Frederiksberg og mod vest af 
Tagensvej og Charlotte Munchs Vej. Områdets bebyggelse er overvej
ende klassificeret med hØj bevaringsværdi. Bispebjerg Hospitals bygnin
ger er af hØj bevaringsværdi. Den nordlige del af området rummer en 
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Hospitalsområdet. mlil 1:5.000 
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række offentlige bygninger, bl.a. Teknisk Skole, plejehjemmet Tuborg
vej m. v. Disse bygninger er alle opført efter 1960, og har derfor ikke fået 
tildelt en bevaringsværdi. 
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Emdrup Vest 
Emdrup Vest afgrænses mod nord af kommunegrænsen til Gentofte 
Kommune, mod øst afS-togslinien mod Farum, mod syd af Bispebjerg
vej og mod vest afUtterslev Mose. Områdets bebyggelse er overvejende 
klassificeret med høj og middel bevaringsværdi. Villakvartererne mod 
nord er hovedsageligt af middel bevaringsværdi. Atelierhusene på Grøn
nemose Alle er fredede. Kvarteret omkring Frederiksborgvej og nord for 
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Bispebjerg ParkalIe rummer en del etageboligbebyggelser af middel 
bevaringsværdi. Karreerne på hjørnet af Banebrinken og Bispebjerg 
ParkalIe, samt bebyggelsen i den sydlige del af Jeppes Alle har høj 
bevaringsværdi. 
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Emdrup øst 
Emdrup øst afgrænses mod nord af kommunegrænsen til Gentohe 
Kommune, mod øst af Helsingørmotorvejen, mod syd af S-togslinien 
mod Frederiksberg og mod vest af S-togslinien mod Farum. Områdets 
bebyggelse er overvejende klassificeret med høj og middel bevarings
værdi. Villakvartererne mod Emdrup Sø er hovedsageligt af middel 
bevaringsværdi. Boligbebyggelserne Emdrup BankeogEmdrup Vænge, 
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der er beliggende syd for Emdrupvej. er af høj bevaringsværdi. Bebyg
gelsen langs Lersø ParkalIe, der rummeretageboliger. offentlige bygnin
ger og erhvervsbebyggelse. er tillagl middel og hØj bevaringsværdi. 
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Ryvangen Vest 
Ryvangen Vest afgrænses mod nord af kommunegrænsen til Gentofte 
Kommune. mod øst og syd af S-togslinien mod Frederiksberg og mod 
vest af Helsingørmotorvejen. Områdets bebyggelse er overvejende klas
sificeret med høj og middel bevaringsværdi . Boligbebyggelsen Rypar
ken er tillagt hØj bevaringsværdi . 
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Bevaringsplanlægning 

Bispebjergs bygningsmasseermeget varieret. Hererf.eks. repræsenteret 
bebyggelse med 'Nørrebrokarakter' - den ældste bebyggelse omkring 
Frederikssundsvej. Bydelen rummer flere af hovedværkerne indenfor 
dansk nationalromantik - Grundtvigs Kirke med omkringliggende 
bebyggelse og Bispebjerg Hospital. Ved Borups Alle findes de store 
nyklassicistiske karrebebyggelser fra omkring I. Verdenskrig. Herud
over findes nogle af Danmarks fornemste eksempler på socialt boligbyg
geri fra mellemkrigsårene - Ryparken, Emdrup Vænge, Emdrup Banke, 
Bispeparken m.v. Hertil kommer villakvartererne ved Emdrup Sø og 
Utterslev Mose. 

Af det forrige afsnit om vurdering af enkeltbygninger, fremgår det, at 
langt den største del af Bispebjergs bygningsmasse er vurderet i katego
rien middel- eller hØj bevaringsværdi. Der er store bevaringsværdier i 
både helheder og enkeltbygninger, og der redegøres for i dette atlas. 

Den udførte registrering sikrer ikke i sig selv bevaring af den enkelte 
bygning eller kvaliteten i detenkelte byområde. Først nårregistreringens 
anvisninger udmøntes i bestemmelser i kommuneplan og lokalplaner, får 
de egentlig bindende virkning for kommende byomdannelser. 

Lokalplaner er gode redskaber, både når der skal bygges nyt. og når 
eksisterende bebyggelse skal ombygges, men der er grænser for, hvor 
detaljeret en lokalplan kan udformes. Ikke alt kan forudses i planlæg
ningsfasen - meget kan først afklares gennem arbejdet med det enkelte 
projekt. Her er det vigtigt, at der gives den bedst mulige vejledning til 
bygherre, teknikere og håndværkere. 

Til dette formål skulle Bispebjerg Bydelsatlas gerne være et nyttigt 
redskab, idet der redegøres for de byark.itektoniske sammenhænge, de 
karakteristiske træk i de forskellige perioders byggeskik, og hvorledes 
det enkelte hus er blevet bedømt ved registreringen. 

Som et resultat af arbejdet med at registrere bevarings værdier i bydelen. 
kan der peges på en række forhold, det er vigtigt at tage hensyn til i den 
fremtidige planlægning. 

Bydelens bebyggelse og bybilleder 
Ombygllillg og Ilybyggeri 
Det er vigtigt, at der ved ombygning og renovering tages hensyn til 
byggeskikken i den periode, huset blev bygget i, således at vinduer. døre, 
altaner, gesimser. facadedetaljer. kviste 0.1. udformes i overensstem
melse hermed. 

Registreringen viser, at bevaringsværdierne i det 'tætte byområde' 
området nærmest Nørrebro langs Frederikssundsvej - er lave. 
Bebyggelsesstrukturen har karrekarakter. men er uden særlige rumlige 
kvaliteter. Her ventes i de kommende år at ske byomdannelser i form af 
nedrivninger, nyopførelser og moderniseringer. I forbindelse med om
dannelser er det vigtigt at der tilføres byområdet kvaliteter i form afklart 
definerede byrum som f.eks. torve og pladser. 
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Nybygninger i et ældre gadebillede er en vanskelig opgave. Det er 
væsentligt, at det nye hus i et nutidigt formsprog forholder sig bevidst til 
de karakteristiske træk i gadens bebyggelse, herunder bygningshøjde og 
form, proportioner og vinduesformater, facadematerialer, facaderelief 
og etagehøjder. Ved bygningsplanlægningen bør det også overvejes, 
hvorledes stueetager med nedlagte butikker skal udnyttes, således at der 
ikke opstår døde facadepartier. 

I den øvrige bydel, der overvejende er præget af samlede etage
boligbebyggelser, rækkehus bebyggelser og villakvarterer, ventes ikke at 
ske omfattende omdannelser. Herskønnes fornyelsesaktiviteterne især at 
blive istandsættelse, vinduesudskiftning, efterisolering, altan fornyelser 
og for de større etageboligområders vedkommende måske fortætninger 
i form af mere byggeri inden for eksisterende grundareal. 

Udvendig efterisolering med inddæk.ning af plademateriale bør normalt 
ikke foretages, da det er vigtigt, at bol igbebyggelsernes karakter af muret 
byggeri fastholdes. Altanrenoveringer bør foretages i overensstemmelse 
med husenes arkitektur. Ved evt. fortætning af etageboligområder, kan 
ønskerne f.eks. være at opføre en ekstra etage, eller at opføre nybyggeri 
inden for det eksisterende grundareal. Bydelens etageboligbebyggelser 
rummer store arkitektoniske kvaliteter, og en ændring af bebyggelsens 
karakter - som f.eks. en forøget etagehøjde - vil være uheldigt. Ved 
placering af nybyggeri bør der tages vægtige hensyn til bebyggelsens 
arkitektoniske udformning. eventuelle sigtelinier og friarealernes ofte 
høje kvalitet. 

Som påpeget i atlasset, er der flere bebyggelser, hvor der i bebyggelses
planens udformning ertaget hensyn til relationerne til Grundtvigs Kirke. 
Det er vigtigt at disse træk ikke anfægtiges ved evt. omdannelser. 

Byrum 
Bispebjerg-bydelen rummer mange byrum af hØj arkitektonisk kvalitet. 
Især skal gade- og pladsrum i området omkring Grundtvigs Kirke 
fremhæves for sine helt unikke karakter. Men også mange af de store 
boligområder fra 30'erne og 40' erne rummer smukke beplantede byrum. 

Både Bispebjerg Torvog UtterslevTorv haren frodig, grøn karakter. som 
bør fastholdes. Området omkring Utterslev Torv- herunder gadekæret -
er omfattet af lokalplan 180, der sikrer områdets karakter. 

Af pladser. der kunne trænge til en forbedring skal nævnes parken ved 
Hulgårds Plads, hvis beplantning bør renoveres. 

De store grønne områder er fastlagt i kommuneplanen. I den mindre 
skala er der en række bevaringsværdige grønne træk i bydelen. Her skal 
eksempelvis peges på kastaniealleen langs Hyrdevangen samt alleen 
nord for etageboligbebyggelsen Emdrup Huse. 
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Signaturforklaring 

Bevaringsværdige sammenhænge 
(Sign{l{mforklaring til siderne IO ·36) 

_ Dominerende træk 

CJ Markalll bebyggelse 

~ Hojdekurver, 1,0 III (opIII&lt 1850) 

~ Sigtelinie 

1-< 1 Udsigt 

~ Ellkelrrrællloærække 

_ Vej/Gade/Plads 

CJ Græs/Grol/lling 

~ Jernbane 

C3 Vand 

f----J Sti 

Bevaringsværdige bygninger 
(SignGtmforklarillg ril siderne 49 - 57) 

_ Fredet bygning * 
_ Høj bevaril/gsværdi 

CJ Middel bel'aringsværdi 

_ Lav bel'arillgsværdi 

* Bygnillg fredet efler bygnings
jredningsloven el/er kirke 
omfattet af lov om folkekirkens 
kirkebygninger og kirkegårde. 

Der er i dette atlas foretaget to slags vurderinger, som er uafhængige af 
hinanden, De to vurderinger giver derfor ikke altid det samme resultat, 
når man ser på den enkelte bygning, 

Den ene vurdering vedrører de bevaringsværdige sammenhænge. Den 
omfatter det samlede bymiljø eller forhold i en bebyggelse. Bygninger, 
der er vigtige fordisse sammenhænge er fremhævet med rødt. Bygninger 
der er dominerende eller markante i denne sammenhæng er ikke nødven
digvis bevaringsværdige i sig selv. Man vil derfor kunne finde bygnin
ger, der fremhæves med rødt i en bevaringsværdig sammenhæng, men 
ikke er det i enkeltbygningsregistreringen. 

Det vil også kunne forekomme, at en dominerende bygning i et område 
ikke er markeret på et kort over bevaringsværdige sammenhænge. 
Årsagen vil da være, at bygningen nok opfattes som dominerende, men 
hverken i henseende til egenværdi eller som e lement i en sammenhæng 
kan anses for bevaringsværdig. 

Den anden vurdering vedrører de enkelte bygninger. De er vurderet 
enkeltvis og vil i nogle tilfælde. men ikke altid, både være bevaringsvær
dige i sig selv og indgå som betydningsfulde elementer i det samlede 
bymiljø. Man vil derfor kunne finde højt vurderede enkeltbygninger, 
som ikke er fremhævet med rødt i de bevaringsværdige sammenhænge, 
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