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Vanløse 
Bydelsatlas 

Bevaringsværdier i byer og bygninger 1995 

Miljø- og Energiministeriet ~~A 
Skov- og Naturstyreisen T 

i samarbej de med Københavns Kommune 



Forord 

Skov- og Naturstyreisen gennemfører i disse år i samarbejde 
med kommunerne en kortlægning af byernes arkitektoniske 
kvaliteter og en registrering af bevaringsværdige bygninger. 
Vanløse Bydelsatlas er således resultatet af Skov- og Natur
styreisens kortlægning og registrering af bevaringsværdier i 
Vanløse. 

Bydelsatlasset beskriver de bevaringsværdige arkitektoniske 
sammenhænge, som kan iagttages i bydelen, samt de særlige 
historiske og topografiske forhold , der har præget bydelens 
tilblivelse. Herudover er bygningernes bevaringsværdi angi
vet på kortudsnit. 

Arbejdet med at registrere bevaringsværdier i bygninger og 
bymiljøer blev indledt i 1987. Nu 8 år senere, er der udgivet 
en hel serie kommune- og bydelsatlas, der hver giver en kort
fattet oversigt over bevaringsværdierne i de enkelte kommu
ner, og i København de enkelte bydele. 

Vanløse Bydelsatlas er et led i rækken af atlas over de køben
havnske bydele. Atlasserien vil omfatte hele Københavns 
Kommune i II bind, og afsluttes i 1996 med et samlet atlas 
for København og Frederiksberg Kommuner. Hidtil er der 
udgiver bydelsatlas for Vesterbro, Bispebjerg, Østerbro, Ama
ger, Kongens Enghave og Valby samt et kommuneatlas for 
Frederiksberg. Hensigten med registreringen er først og frem
mest at give borgere, planlæggere og politikere overblik over, 
og dermed 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 planlæg
nll1g. 

Arbejdet med dette bydelsatlas blev indledt i foråret 1994 
med en forundersøgelse udarbejdet af arkitekt Benny Bøtti-
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ger. Stadsarkitektens Direktorat, Københavns Kommune har 
under ledelse af arkitekt Kirsten Mølgaard foretaget registre
ring af bygninger og bymæssige værdier. 1 registreringen 
deltog arkitekterne/arkitektstuderende Mikala Mortensen, 
Peter Eierdal , Else Marie Johansen, Anja Gabelgård, Birgitte 
Beenfeldt, Karen Thorkenholdt, Torsten Lindberg, Lars 
Munkedal, Elinborg Apol, Sunni Jacobsen, Thomas Cramer 
Petersen, Selmer Nielsen og Nanna Viige Hansen. Køben
havns Kommune, Plan- og Ejendomsdirektoratet har udar
bejdet en del af baggrundsmaterialet for atlasset. 

Arkitekt Jørn Kjærsgaard, arkitektfirnlaet Hasløv & Kjærs
gaard, har redigeret, skrevet teksten og stået for den grafiske 
tilrettelægning. Sten Lange har fotograferet. I Skov- og Na
turstyreisen har cand. mag. HalUlelene Toft Jensen været an
svarlig for arbejdet. 

I hele arbejdsperioden har der været nedsat en følgegruppe, 
som løbende har vurderet resultaterne og iøvrigt har medvir
ket med rådgivning og inspiration undervejs. 

Følgegruppen bestod af Allan Mathiasen, Vanløse Lokalråd, 
Bo von Eyben, Grøndal Lokalråd, Niels Petersen og Svend 
Krøigård, Vanløse Lokalhistoriske Forening, Lars Cramer 
Petersen, Brønshøj Museum, Mette Bruun Beyer, Køben
havns Bymuseum, Jan Gehl, Foreningen til Hovedstadens 
Forskønnelse, Lisbet Sloth, SBS-Byfornyelse, Freddy Avnby, 
Byfornyelsesselskabet København, Herman Siegumfeldt og 
Margrete Bech, Københavns Kommune, Plan- og Ejendoms
direktoratet, som alle takkes for deres medvirken. 

d~ ~lAk'7'fW 
Karen Westerbye-Juhl 
Direktør 
Skov- og aturstyrelsen 

(}grrtis~. 
Otto Kiiszner 
Stadsarkitekt 
Københavns Kommune 

Folgegruppell . der har medl'irker 1111der arbejde/med f hu/ose Byde/sat/as . .fra \ 'ell 

'itre: Haline/ene To.li Jensel/ . Herman Sieg/fn!feldf. Jorll Kjærsgaard. Kirsten Mol
gaard. SI 'end Kroigllard, Bo \ '01/ Eyhell , Lise Palm og Lars Cmmer Petersen. AI/all 
Mathiasen. Niels Petersen. Melfe 81'/11111 M eyel: Jall GeM. F,.ed{~\ · Al'llby og Mar
grele Bech l'ar ikke Iii sIede 1I11derfotOgrajerillgell. 



Indledning 
Vanløse afgrænses mod vest af Rødovre, mod syd og sydøst af Valby og 
Frederiksberg, mod øst af Bispebjerg og mod nord af Brønshøj-Husum. 
Især grænserne mod Rødovre, Valby og Frederiksberg fremtræder kiaIt, 
idet henholdsvis Damhussøen, Damhusengen og Krogebjergparken samt 
Grøndalsparken danner et afgrænsende rekreativt bælte. Mod øst og 
nord er grænserne administrative, og ikke markeret bebyggelsesmæssigt. 

Vanløse var, som en af Københavns yngste bydele, først fuldt udbygget 
i I 950'erne. Bydelen rummer store villaområder og er yderligere be
bygget med rækkehuse, byggeforeningshuse og åbne etageboliger. Jern
banelinien mod Ballerup og store vej anlæg gennemskærer bydelen og 
opdeler boligområderne. Den vestlige bydel er især præget af de ud
strakte villakvarterer. Den østlige bydel har ligeledes store villaområder, 
men rummer samtidig enklaver af etageboligbebyggelse, der ofte er pla
ceret som en beskyttende randbebyggelse omkring villakvartererne. Her
udover findes samlede, velplanlagte etageboligbebyggelser som f.eks. 
Genforeningspladsen ved Hldgårdsvej/Borups Alle. Vanløse rummer 
endvidere en af Danmarks smukkeste rækkehusbebyggelser - Bakke
husene - samt mange andre rækkehuskvarterer afhøj, arkitektonisk stan
dard. 

Vanløses bybillede har en stor spændvidde - det veksler mellem op le
velsen af smukke, samlede etagehusbebyggelser, af udstrakte villakvar
terer med både bygningsmæssige og grønne kvaliteter, og ende lig af 
strækninger langs de større veje, der er præget af en vilkårlig blandet 
randbebyggelse med et selvgroet præg. 

Med vedtagelsen af Kommuneplan 1993 blev bydelsgrænsen for Van
løse ændret således, at området mellem Peter Bangs Vej, Roskildevej og 
Frederiksberg Kommune blev en del af Vanløse. Dette område er ikke 
medtaget i Bydelsatlas Vanløse, da behandl ingen af området er indgået 
i Bydelsatlas Valby. 

Der gøres opmærksom på, at registreringen og fotografering af bille
derne i dette atlas er foretaget i 1994. Elmesygen, og deraf følgende 
fældninger. har ændret det karakteristiske grønne bybi llede på mange 
vejstrækninger. 

Val//ase set/m Bellahøi I forgrunden BakkehIlsene og Gmlldals Kirke. 

Kortlægning af bevaringsværdieme 
Baggrunden for bydelsatlasset har været en omfattende registrering af 
bebyggelsen i Vanløse. I sommeren 1994 gennemførtes en kortlægning 
og fotografering af alle bygninger opført før 1950. 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-
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litet og tilstand. Til brug for lokalp lan- og byggesagsadministrationen 
er vurderingerne udført i en ska la fra 1-9, mens der i dette atlas er vist 
oversigtl ige kOlt i tre kategorier: Høj bevaringsværdi , middel bevarings
værdi og lav bevaringsværdi. 

Skemaer, kort og fotografier samt den foretagne overførsel afbygnings
vurderi ngen til EDB deponeres hos kommunen til brug for den kommu
nale planlægning og sagsbehandling. Sideløbende med kortlægn ingen 
af bebyggelsen er der foretaget analyser af de bymæssige kvaliteter. De 
bymæssige kvaliteter beskrives og vu rderes efter følgende kriterier: 
Topografi, historie og arkitektoniske kvaliteter. 

Kortlægning af bydelens byplanmæssige træk og registreringen af de 
enkelte bygninger er to uafhængige vurderinger, som kan medføre, at 
bygninger i den ene sammenhæng - den byplanmæssige - kan være frem
hævet for deres byark itektoniske kvaliteter, men ikke er det som enkelt
bygninger. Det omvendte vil også ofte være tilfældet. Afvej ningen af, 
om en bygning bør bevares eller udskiftes med en nybygning, afgøres 
ikke i kOltlægningen og registreringen. Resultaterne af de udførte vur
deringer bør derimod indgå i de kommunale overvejelser under plan
lægningsprocessen og i byggesagsbehandlingen. 

Beskrivelsen giver et samlet billede af bydelens hovedtræk og er opdelt 
i tre ni veauer: Dominerende træk, bebyggelsesmønstre og byarkitekto
niske elementer. Under dominerende træk beskrives kommunens vig
tigste strukturskabende elementer og de arkitektoniske hovedtræk. Un
der bebyggelsesmønstre beskrives karakterist iske bebyggelser og un
der byarkitektoniske e lementer beskrives bydelens pladser, karakteris
tiske gade- og sti forløb m. v. 

Hvordan kan atlasset bruges? 
Van løse Bydelsatlas indeholder kun et udvalg af de kort og registrerin
ger, der er udarbejdet i forbindelse med kortlægningen, og atlasset videre
bringer således kun registreringens hovedresultater. Der redegøres for 
bydelens hovedtræk og de byarkitektoniske sammenhænge, og hvilke 
bygninger, der har fået tildelt en høj, middel eller lav bevaringsværdi. 
Den enkelte ejendomsejer kan se på oversigtskortene, side 51-58, hvor
ledes ejendommen er vurderet, Københavns Kommune kan bruge atlas
set som støtte i forbindelse med kommune- og lokalplan lægningen samt 
byggesagsbehandlingen, og beboerne kan bruge atlasset som en vejvi
ser i bydelens bygningshistoriske forhold og i de by- og bygningsmæssige 
kval iteter. 
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Bebyggelse og landskab 

Van løse-bydelens landskab er dannet afØresundsgletcheren, som dæk
kede området under sidste istid for omkring 10.000 år siden. Den skabte 
bakkeformationerne omkring Bellahøj , der også strækker sig ind i Van
løse. Under isen blev der skabt en sme ltevandsda l - Den Sorte Rende -
som dannede Harrestrup Å og Grøndalsåen på sin vej til udløb i Øre
sund. Ådal ene, Damhussøen og Damhusengen udgør bydelens største 
rekreative områder. 

Det historiske landskab 
Det meste af bydelen er præget af et svagt skrånende terræn. Terrænet 
falder jævnt fra nord ved Bellahøj/Brønshøj mod syd til Grøndalsåen. 

Om kring 1570 blev Grøndalsåen uddybet og - som et led i Københavns 
fæstni ngsanlæg og drikkevandsforsyning - blev vandet fra Langvads
dam/ Damhussøen ført til Peblingesøen. Senere blev åen rørlagt, og i 
dag findes kun en rende, der fyldes med vand ved ekstreme ned
børssituationer. Damhussøen blev opdæmmet i 162 1 og i midten af 1800-
tallet blev Kildeåen, som løber langs Damhussøens østside inddiget. På 
trods af opdæm ningen af Damhussøen blev Damhusengen oversvøm
met jævnligt. I 1664 blev Harrestrup Å - fra Harrestrup syd for Ballerup 
til Vanløse - uddybet, for at undgå oversvømmelser. Det var et stort 

Videl/skabernes Selskabs korl fra 1766 viser Damllllssøell (Lal/gmddom) i dens 
oprindelige f 01"111. Van/ose landsby. Gml/dal og Alekislehlfset. 

H 
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gravearbejde, som blev udført af bønder fra hele Københavnsområdet. 

Vanløse landsby var an lagt som en række gårde ned til Damhusengen .. 
Landsbyen blev udskiftet i 1780 langs en linie, som senere blev til Åle
kistevej. Gårdenes matrikel skel kan genfindes i dag i bebyggelsernes 
placering og udformning samt i vejenes forløb. 

Ved opførelse af de fleste bebyggelser i bydelen blev der ikke taget 
hensyn til terrænforrneme. Bakkehusene og villakvarteret Grønda Isvæn
ge er de eneste bebygge lser, der følger og understøtter terrænets form. 

Derimod er flere af de overordnede veje anlagt så de følger terrænets 
kurver. De markante terrænbevægelser opleves især ved Bellahøjvej, 
hvor vejen fø lger terrænet, samt ved Rebildvej og den nordlige del af 
Ålek istevej, hvor vejene går på tværs af terrænkoterne. Jernbanelinien 
til Frederikssund blev ført tværs gennem bydelen. I 40'eme blev banen 
lagt på en dæmning for at opnå niveaufri skæringer med vejnettet. 

Bydelen Vanløse rummer i dag hele den gam le Van løse landsbysjorder, 
men også dele af Husum, Brønshøj og Utterslev jorder. 

GelleraJkl'arlermeSfersrahellS korlfra J 830 viser silllariullen kor/jor lIo/del/es s/ojJ: 
Iling. Pa kortet ses Van/ose landsby og de spredt beliggende gårde. Kortel ji'emhæ
l'er med ell særlig skraverillgsteknik det kuperede landskab. 



II/lIsrrarionen Fiser rerr{el/ets Jorm år 
1865 ilultegner pa etl/utidigt geodætisk 
kort. Der er 1 meters IIO)deJorskelmel
lem kurverne. Det domi"erende land
skllbstræk er bakkedraget omkring Be/la
ho)/Bml/sho), som ogsa strækker sig ind 
i Vanlose-hydelen. 11\'01' landskabet Jal
der i en)æ\'n hældning mod j:vd til Grøll
dalselell og mod vest til Damhussoell. 
Mal !:40.000. 

TerrænJorm og o\'erord"et re)Ilet. Mål 
1:40.000. Pa iIIl1Slrtlliollell er visl kllr
\'er med 3 mefers /w)deforskel. Ho)derne 
er tonede i en glidel/de skala. således at 
del/lO)esle terræll[rel1ltræder tOllelllled 
mork grå og der lave terræn med ~vs grå. 
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Vanløses historiske udvikling 

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

Den ældste skriftl ige omtale af Vanløse er fra 1186, hvor Absa lon fik 
Havn og Sokkelund Herred af Kong Valdemar. Navnet Vanløse antages 
at betyde kvan-mark . 

Vanløse landsby var i 1436 en af de største landsbyer i Københavns 
omegn, selvom den lå isoleret i forhold til København. Vejene fra Kø
benhavn til Roskilde og til Islev, hvor kongen havde en enghave, gik 
nord og syd om LangvadsdamJDamhussøen, og således udenom Van
løse. Omkring år 1570 blev Grøndalsåen, mellem Damhussøen og Peb
lingesøen, uddybet. Det skete for at forbedre Københavns drikkevands
forsyning og byens befæstning. 

I 1621 blev Harrestrup A opdæmmet , og der blev bygget en sluse ved 
Damhussøens afløb nær Damhuskroen og her blev Roskildevej senere 
ført over. Opdæmningen betød at bøndernes jorder blev oversvømmede. 
Da der ikke blev ydet erstatning, forsøgte bønderne at ødelægge slu en. 
Der blev derfor opført et hus til en opsynsmand - Alekistehuset ved 
Alekistevej - og i 1681 blev der indført dødsstraf for hærværk mod slu
sen. 

I middelalderen var Van løse gejstl igt gods, underlagt domkapitlerne i 
Roskilde og København. Fra midten af 1500-tallet til 1660 ejede Kro-
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nen og Vartov Hospital hver sin halvdel af området. I 1658 angreb den 
svenske konge Karl X Gustav København. Kongen oprettede en lejr på 
Brønshøj. Der blev anvendt bygningsmaterialer fra landsbyerne i områ
det og Vanløse blev ødelagt, idet kun to stuehuse stod tilbage. Under 
belejringen pantsatte kronen sine besiddelser i Vanløse, men indløste 
jorden igen, da den svenske konge fortrak i 1660. Kort efter blev jorden 
so lgt, og Vanløses gårde blev genopført. 

Gårdene lå frem til udskiftningen i 1780 på en række langs Damhus
engen og Tofteøjevej - nord for Damhussøen. I årene efter udskiftnin
gen blev landsbyens 13 gårde nedrevet og flyttet til en mere sp redt be
liggenhed langs den senere Alekistevej. Udskiftningen skulle sikre de 
enkelte gårde en mere rationel drift. Jorden blev opdelt i 14 nogenlunde 
lige store, sammenhængende jordlodder, og stort set alle gårde fik ad
gang til engarea ler ved Damhusengen eller Grøndalsåen. 

Samtidig blev Vanløse trafikalt forbundet med Brønshøj - hvor kirken 
I - med den såkaldte Tværvej , som senere blev til Jyllingevej og Brøns
højvej. Vanløse Byvej dannede forbindelsen mellem den gamle landsby 
og Alekistevej. Gårdenes markskel kan genfindes i dag i flere afbydel
ens veje, og matrikelmønstret har været styrende for udstykningen. 

I 1808 blev Hyltegård omdøbt til Bogholdergården og de to nabogårde 
- Skræddergården og Syndergård - blev opkøbt i løbet af århundredet og 
lagt ind under Bogholdergården, som derved kom til at eje ca. 1/5 af 
Vanløses jord. 

På Genera/stabel/s korr.fi'a 1855 ses 
Van/ose .'1011/ lal/dbrugsomrade. Ti/vel/
stre ses Vanløse landsh.l'. og veSI for 
DamlIlIsengell ses en del af Rodovre 
lal/dsby. Flere af \'ejene kali genfindes i 
dag, bl.a. Å/ekiste\'ej og Jyllillgewj. 



Korter fra 1915 viser del/ begyndende byudvikling i Van/ose. 

Perioden 1850-1900 
I 1855 var alle 13 gårde udskiftet og der var 8 beboelser tilbage i lands
byen. 1879 blev jernbanen mellem Frederiksberg og Frederikssund ført 
gennem Vanløse og i 1898 fik Vanløse sin første station. Banen var 
sandsyn li gvis årsagen til, at Skræddergården og Syndergård i 1886 blev 
udstykket til vi llabebyggelse. 

Omkring 1890 blev de første boliger i Grøndalskvarteret OpfØ11. I 1895 
blev området syd for Hyltebjerg Alle udstykket, og omkring 1897 blev 
de første huse i Vanløsehøjkvarteret opført. 

Perioden 1900-1920 
I 1901-02 blev Vanløse sammen med de øvrige omliggende distrikter
Valby, Sundbyerne og Brønshøj - indlemmet i Københavns Kommune. 
Bydelen havde ved indlemmelsen ca. IO I O indbyggere. 

Samtidig fik distrikterne et bygningsreglement, som på nogle områder 
var skrappere end Københavns Bygningslov. Det fastlagde en række 
bestemmelser om, at der skulle være større friarealer end hidtil til bolig
bebyggelserne, og at bebyggelsen maksimalt målte være 5 etager. Det 
indeholdt også krav om, at en ejendom kun måtte udmatrikuleres, hvis 
den lå ved offentlig eller privat vej. Denne bestemmelse skulle sikre en 
trafikal sammenhæng i de nye byområder. Og endelig blev det muligt at 
ekspropriere større samlede områder. 

Københavns Kommune fik stor indflydelse på områdets udvikling, idet 
kommunen allerede kort før århundredeskiftet havde opkøbt Bellahøj , 
Hulgården og Fordresgården. I 1903 blev Bomps Alle og Hulgårdsvej 
anlagt bl.a. for at vejbetjene kommunens grunde ved Bellahøj . I 1907 
opkobte kommunen arealet syd for Vanløse Byvej/Alekistevej. 

Byplankonkurrencen i 1908 fik afgørende betydning for bydelens ud
fonllning. Især 2. præmieforslaget, som var udarbejdet af den senere 
stadsingenior Aage Bjerre. I hans forslag kan flere af de overordnede 
vej forlob i bydelen genfindes. Han anbefalede en zoneinddeling afbyen, 
hvor de højeste huse skulle placeres på det højeste terræn og ved de 

overordnede veje, og at bygningshøjden skulle trappes ned mod villa
områderne, der skulle placeres på de lavest beliggende områder. Dele af 
den grønne parkring omkring København kan også genfindes i forsla
get. 

Stadsgeometer Carl Strinz fra Bonn, der vandt konkurrencen, foreslog 
byen inddelt efter et slynget vejnet, som kan genfindes i de bugtede 
vej forløb i Grøndalsvænge. Også aksen gennem Genforeningsp ladsen 
genfindes i dette forslag. 

I 1910 vedtog Magistraten, at det skulle være muligt at anlægge villa
veje i en mindre bredde (16 alen) end hidtil (20 alen), mod at der i stedet 
blev udlagt erstatningsarealer. I Vanløse findes disse erstatningsarealer i 
flere vi llakvarterer, hvor de bl.a. fungerer som grønne områder. 

Udbygningen af de villaområder, der var udstykket før århundredeskif
tet , fortsatte i denne periode. I 1915 blev første etape af Vanløse Skole 
opført, og der blev opført husvi Ide barakker ved Rønnebjergvej/Godthåbs
vej og på Vanløse Byvej for at imødekomme boligmangelen omkring I. 
verdenskrig. I 1918 blev de første karreer omkring Genforeningspladsen 
opført. 

Perioden efter 1920 
I 1920 blev der udgivet et historisk skrift om Vanløse, som førte til at 
flere veje blev omdøbt til gamle stednavne. 

I 1925 blev Københavns Byplankontor oprettet, og der blev udarbejdet 
en byplanlov, som præciserede bygningsreglementet for de indlemmede 
distrikter. Loven fik ikke stor betydning, men det var vigtigt. at begre
bet byplaner blev lovfæstet. Byplankontoret fastsatte, at bebyggelsen i 
de indlemmede distrikter måtte opføres i 3 etager mod de overordnede 
veje, og i 2 etager mod villaområderne. 

I perioden frem til 1950 blev der opført flere større etageboligbebyggelser 
og enkelte samlede villa- og rækkehusbebyggelser. Etagebebyggelserne 
blev opført som randbebyggelser mod vejene og som karre- eller stok
bebyggelser. Flere af bebyggelserne blev tegnet afkendte arkitekter som 
f.eks. Ivar Bentsen, Poul Baumann, Thorkild Henningsen, Poul Holsøe, 
Kai Gottlob, Louis Hygom, Eske Kristensen, Karl Larsen, Kay Fisker, 
e. F Møller, Tage Nielsen og Erik Møller. e. Th. Sørensen var endvi
dere havearkitekt på flere bebyggelser. En del af de store boligbe
byggelser blev opført afsociale boligselskaber, ofte på kommunale area
ler. 

Mellem 1920 og 1950 foregik der en jævn udbygning af Vanløse. I denne 
periode er bl.a. følgende bebyggelser blevet opført: Hillerødhus og 
Bakkehusene (1921), Vanløsegård og Vendsysselhus (1925), bebyggel
sen ved Sundbygårdsvej (1927), Hvidkildegård (1930) Grøndalspark
vejs Haveby og Rødegård (1932), Tritonerne (1940), Jyllandshuse 
(1941), Sallinghus, Rebildhuse og Himmerlandshuse (1945) og Grøn
daisiund (1949). Herefter var Vanløse stort set færdigudbygget. 

I perioden frem til 1950 blev Grønda lskirken, Adventskirken samt flere 
skoler, Vanløse Idrætspark og Brønshøj Sportshal opført. 

Trafikplanlægningen satte også spor i Vanløse. I 1940 blev jernbanen 
fra Frederiksberg over Vanløse til Hellerup indviet. Grøndalspa rkvej og 
Rebildvej blev i 1932 udvidet til 20 meters bredde. I 1937-38 erhver
vede Københavns Kommune ved ekspropriation areal til at etablere en 
vejforbindelse mellem Slotsherrensvej og Sallingvej. I 1934 blev der 
indført S-tog (Helleruplinien) og i 1949 blev Jyllingevejs Station op
ført. Flere steder blev der an lagt viadukter, så jernbanen uhindret kunne 
passere de større veje. 

I de seneste år har byfornyelse og omdannelse indenfor den eksiste
rende bystruktur præget Vanløse. Der er kun opført ganske få nye bolig
og kontorbebyggelser. De har bl.a. erstattet husvildebarakker. Kontor
bebyggeisen på hjørnet af Hillerødgade og Borups Alle, der blev opført 
i 1990 på en del af den tidligere vandværksgmnd, er et af de mest iøjne
faldende eksempler. 

7 



Bevaringsværdige sammenhænge 

I Vanløse skaber bebyggelse, terræn og beplantning iøjnefaldende by
miljøer, der markerer sig i det samlede bybillede og til sammen danner 
et sammensat og identitetsskabende billede af bydelen, En beskrivelse 
og vurdering af by mønsterets karakteristiske træk og de bevarings
værdige bymiljøer er i dette atlas opdelt i tre kategorier: dominerende 
træk, bebyggelsesmønstre og byarkitektoniske elementer 

Dominerende træk 
Ved dominerende træk forstås de vigtigste struktur- og identitetsskabende 
byelementer i kommunen, Det kan både være smukke park rum eller 
særlige bebyggelser, der har stor oplevelsesmæssig betydning, når man 
færdes i Vanløse, Det er bLa, Vanløses parkområder, Bellahøjbebyg
geisens dominans i bybilledet, bebyggelsens sammensætning og de over
ordnede veje, 

Bebygge/seslI/øl/stre 
Bebyggelsesmønstre er afgrænsede områder i bygningsmassen, hvor 
bygninger, veje, pladser og grønne træk danner en helhed, Som eksem
pler herpå kan nævnes bebyggelsen ved Sandbygårdsvej, Genforenings
pladsen, Brønsparken/Hegnshusene, Bakkehusene og Grøndalsvænge, 
Illustrationen øverst på modstående side viser en oversigt over de udpe
gede bebyggelsesmønstre, 

Byarkitektol1iske e1emel/ter 
Under byarkitektoniske elementer er bLa, beskrevet vigtige gade forløb, 
pladser og grønne anlæg m, v, Som eksempler kan nævnes Jernbane Alle, 
SallingvejlHillerødgade, Grøndals Park vej m,v, Illustrationen nederst 
på modstående side viser en oversigt over de udvalgte byarkitektoniske 
elementer 
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Lllfl/oto, Skjlll"oj Alle, selFa syd. Området blevaprilIdeligt IIdlagl til bioIIdel bolig 
og erll\'ervsjOrmål. På bil/edef ses den store variatioll i bebyggelsen SOI1l ell sadall 
byplanmæssig bestemmelse skabel: 

Dominerende træk. 
lI/å/I:50.000 

/ . Vanloses bebyggelseskarakrer 
2. De store veje og ballerne 
J. De granfIe områder 
4. Bellalwjbebyggelsell somfiksplIl/kl 

De dominerende fræk beskrh'es pil si
derne IO-I 7. 



Bebyggelsesmøllstre, 
mål 1:25.000 

Vill/aha/'terer: 

I. Skjlllhoj Alle-harteret 
2. Villakvarrerer i Vcm/øse 
3. Villakvarterel Byg(irden 
4. Grollda!svællge 

RækkehusJ..,'artel"el': 
5. Rækkehllsbehyggelser i Van/ose 
6. Bakkehllsenc og Mit /-Uem 
7. Bronspurkel//Hegnshl/seJ/e 

Elageboligbebyggelser: 

8. Karreer \'ed Sandb.l'giirtl\'eJ 
9. Gel/jorcningspladsen 
IO. CmI/dals flal'eby 
II. Løllstruphuse 

Behyggelsesl1IOIlSfrene beskrives pa si
derne /1-31. 

(2. Villakl'(l/'lerer i Vall/ose og 
5. RækkehIlsbebyggelser er ikke vist 
på illl/Slrafiollell). 

Byarkitektoniske elementet; 
mål 1:25.000 

l. Jembwle Alle 
2. Grøndals ParJ.:vej 
3. Sallingvej og Hillerodgade 
4. Dybendalsvej og Abakkevej 
5. Kirkerne i Val/løse 

De bYlIf'kilekfol1iske elemelller be.\'kril'es 
pli sideme J2-38. 

·5 
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Dominerende træk 

Vanløses bebyggelseskarakter 
De store villaområder i Vanløse præger bybilledet, så bydelen opleves 
som en forstad. Villakvarterernes grønne karakter, store udstrækning og 
lave bygningshøjder medvirker desuden til , at etagebo ligbebyggelsen i 
Vanlose bliver mere iøjnefaldende. 

Vanløse fremstår bebyggelsesmæssigt som store kvarterer med en grøn 
villakarakter. Vejene opdeler villabebyggelsen i enklaver, der ofte 
omkranses af en rand af etageboligbebyggelse. Hertil kommer sa mlede 
bebyggelser, som f.eks. Genforeningsp ladsen, karreerne ved Sandby
gårdvej og Grøndal Parkvejens Haveby. Disse bebyggelser er i forhold 
til den lave villabebyggelse dominerende i deres volumen , og kommer i 
bybilledet til at fremstå som højdepunkter i et mønster af vill aenk laver 
med lav bebyggelse. Især i Van løses østlige de l er der ma nge sam lede 
boligbebyggelser. 

Etageboligbebyggelsen skænner villabebyggelsen fra de store veje. Sam
tid ig skaber den høje bebyggelse markante bybilleder, bl.a. i form af 
"byporte" som f.eks. ved den sydlige del af Jernbane Al le, hvor græn
sen mod Frederiksberg ikke kun er markeret af Grønda lsparken grønne 
forløb, men også af bebyggelsen Vanløse Port. 

Flere vejstrækninger er præget af ko ntrasten mellem den lave vilIa
bebygge lse og den høje kam:bebyggelse, bl.a. Bellahøjvej , hvor de store 
karreer i bebyggelsen ved Sandbygårdvej fremtræder med en massiv 
facadevirkning i kontrast til villakvarteret syd for Bellahøjvej. 

De lave enk laver med vi llaer udviser stor variation. Bebyggelsens tæt
hed og udform ning er meget forske llig, spændende fra kval1eret ved 
Skjulhøj Alle med et stort is læt af baghuse og mindre erhvervs
virksomheder til byggeforeningsbebyggelsen Grøndalsvænge, der frem
står som et af de fineste eksempler herhjemme på et plan lagt villakvar
ter fra InO'erne med villaer udformet i Bedre Byggeskik-stilen. 

De slO'Te. sem/lede etageholigbebyggelser fi-el/lsrår med facade,; der har karakrer 
o/bymure. 

IO 

Van/oses beb.l-gge/sesstrukfll/ : Diagram. !/lustrationen viser Vall/oses \,iIIakPol'le
rer (~vs grå fOl/e) og den OIl1gil'ellde randbebyggelse (rod IOlIe) sallll de sandede 
rækkehlls- og elageboligbe/~\'ggelser (rod tone). der markerer sig I'ed deres volll
men og hygnillgshojde. 

Alle i karreen Valllosegard I'ed Jy/linge
\'ej. Mange karreer har I'e/disponerede 
g{irdrul/l. 

Ser fra villah'arleret domillerer etagellllsbebyggelsell . BClIIgsbol'ej se/ /IIod Ilort/
ves/o 



Gard i karre. 

o 0 
Cl 

000 

Apollovej 

o 

( 

Kl'llrferef mellem Jyllinge,'ej. Jernbane 
Alle. l'llll/ose Alle og Skibe/lIIu!t·ej. Be
bygge/seslI/ol/Ster II/al 1:5.000. Pa illu
strationen ses det tydeligt. In'or/edes 
etagebolighebygge/sen skærmer \'illa
kvarteret fIIod de slærkt trafikerede ,·eje. 
Afod Jyllillgnej ji'emstar den 4-etages 
behygge/se som en markallf væg i kon
fly/sI ril den Illodstaende gadeside, der 
OI'en'ejende rummer mindre huse. Mod 
./el'llballe Alle illdgar mIldbebyggelsen 
i del bymæssige gadebillede. Ser ii'a 
villaol1lradef dClllller karreerne el1 be
sA.")'lIellde 111/11: Områdel danner ell sam
let helhed. hl'or ralldbehyggelsenfullge
l'er SOIll el/ slOrkarre. der omslwfer el 
gronll'llm. 

_~_\ ____ --,, __ ~~~ _ _ V'_"_'I_Ose SUl/ion __ ----.::::::===:::::::-:::: __ L/7J.:::::~I' . 

/ 

• • 

Kontmst mel/em etagellllshebyggelse og vil/akmrtel: Tirsbækvej set mod syd. Konfrast meI/elli bebygge/se~forlller - Jyl/illgevej set mod I'esI. 

( 

II 



De store veje og banerne 
Trafik vejene er en dominerende faktor i oplevelsen af Vanløse, der lig
ger placeret mellem Københavns centrum og forstæderne. og store dele 
af bydelens overordnede vejnet er præget af intensiv pendlingstrafik. 

Vanløse gennemskæres af to større øst-vestorienterede ind- og udfalds
veje til København - strækningen Slotsherrensvej-Sallingvej-Hillerød
gade og strækningen Jyllingevej-Bellahøjvej. Hertil kommer en stræk
ning af det overordnede ringvejssystem, der passerer gennem bydelen 
ad Grøndal s Parkvej-Rebildvej-Hulgårdsvej. Disse veje forbindes i nord
sydlig retning af Aleki stevej , Jernbane Alle og Godthåbsvej. Borups 
Alle og Roskildevej afgrænser bydelen mod henholdsv is øst og syd. 

Langs Grøndalsparken danner S-togsl in ien og godsbanelinien grænse 
mod Frederiksberg. Banelinien mod Ballerup/Frederikssund er anagt i 
et buet forløb tværs gen nem bydelen. 

De store veje strukturerer bydelen på nere måder. Vejene opdeler Van
løse i bykvarterer og trafikken har mange steder en stærk barierre
skabende effekt. Samtidig er store dele afbydelens etageboli gbebygge lse 
beliggende langs de store veje. Bebygge lsen er som oftest i 3-4 etager, 
og omkranser nærmest som bymure villakvartererne. Går man blot 30 
m ned ad sidegaderne ændrer bybilledet sig markant, og skifter til lav 
vill abebygge lse i grønne omgivelser. 

S/o!sherrel1s\'ej set mod oS! med Bellahojhehyggelsell i baggrunden VejaIlIæggene 
i l elli/ose er {/I/Iagl sa sel1l, at der er tager !/Ojdejor trajikl/dl'iklillgell. 

Bebyggelsen Vanløse Po,., l 'ed Jernhane Alle skaber en tydelig afgræl1.'millg mod 
Frederiksherg. 
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Veje og !;wler opdeler I1:lIIlose i hykWlrterer Byde/eli besfar {llflere mindre bykvar
ferer med In'er deres præg udell el fælles klllldepl/llkf, Å/ekisfe\'ej. Jernhane Alle og 
Godrhabsl'ej er bydelens horeds/rag. Mal 1:40.000 

Jyllillge\'ej \'(!(/ KlIlholml'ej. se/mod ost .. "."ange I'eje er/or:-'Yllede med cykels,ie/: 
{ulskilt Fa l'ejell al rabaue/: 

!-lil/erodgade se' mod os, med .'lill smllkke al/ebeplalllfling. Træel'1le er 1111 fældede. 



Jy llingevej -Be/lahøjvej 
Slotslterrellsl'ej 

~\~r-
: . 

Vej strækningen Jyllingevej-Bellahøjvej forløber fra Rødovrevej i vest 
til Frederikssundsvej i øst. Ved kommunegrænsen mod Rødovre Kom
mune har Jyllingevej en smuk grøn karakter, idet den passerer det sam
menhængende grønne parkbælte, hvor Damhusengen og Krogebjerg
parken grænser op mod hinanden. Herfra står Vanløse Kirke som et smukt 
fik spunkt mod øst. Strækningen er præget af villabebyggelse. Kort efter 
baneviadukten ændrer Jyllingevej retning, og fra Alekistevej til Salling
vej er vejen mere bymæssig, præget af rand- og karrebebyggel se. 
Adventskirken på hjørnet af Bellahøjvej og Sallingvej markerer vej
krydset på smukkeste vi s. Herfra forløber Bellahøjvej ad det stigende 
terræn mod Bellahøj. Strækningen opleves som meget bymæssig, med 
karrebebyggel sen omkring Sandbygårdvej som et bebygge Ises mæssi gt 
ty ngdepunkt. Fra Godthåbsvej ændrer vejen igen retning mod nord, og 
føl ger terrænets højdekurver ved Bellahøj. GadenIllunet er smukt be
plantet, og herfra er der en enestående Il ot udsigt mod København. 

':. I Caderlllllskamkrer .. 

Ålekiste l'ej 
A leki stevej strækker sig fra Damhussøen-Grøndalsparken i syd til Slots
herrensvej i nord. På strækningen fra Damhussøen/Grøndalsparken til 
banev iadukten fremtræder Al ekistevej bymæss igt med sammenhæn
gende etageboligbebyggelse mod vest, og en blanding af etageboliger 
og villabebyggelse mod øst. Nord for banen og frem til Jyllingevej er 
bybilledet gået i opløsning og gadebilledet præget af spredt bebyggel se 
med et virvar af størrelser og ryper. Efter Jyllingevej bliver gaderummet 
igen egalt, præget afvillabebyggelse mod vest og etageboligbebyggel se 
mod øst. Ved Slotsherrensvej danner etageboligbebyggel sen en mar
kant afslutning på Aleki stevej . 

Jyflinge\'ej Sef mod OSI. Vanlose Kirke Slar SOI/l el smllkt fikspllll kt i I'ejhilledel. 

Ålekistcvej ved Hertu/s llo/m lle}, sel mod 
Ilord. 

•• . . 
:.t . . 

... 
Å bell •• __ 
Bebyggelseskara te; . _ ...... 

l-
" Vaf/løse D ~ 

Skole 1\\... 
'.l.J 
',~ 

Gadenflllskarakrer 

Ålekisleve) ved lydelIo /m en . set //Iod Alekis tcvej, diagram. 
/lOrd. 

r Åbell beb\'fJOelseskamkter 7 ft'! heb.\"ggelseskarakter Udsipfsstrækllill fJ •• ~~~~.~o~o~~~~~ ________ I~ .----------~~~~~.~~~~~ _____________________ I~ •• __ ~~o~~~~o~ _______ 1 

Dall/IIl/sengell , , 
\ 

\ 

Jy llingevej -Bellal/Ojl1ej. diagram. 

Udsigl/l/od 
Bell(llt"j-bel)ygge/.~e 

og \'{/II(/uim 
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Grønne områder 
Vanløse var kun sparsomt bebygget, da Københavns Kommune i 190 l 
indlemmede om rådet. Der var således gode muligheder for at an lægge 
grønne områder. Det var normalt for tiden, at anlægge parker og grønne 
områder på arealer, der enten var lavtbeliggende (ubebyggelige) eller 
ikke havde nogen væsentlig salgsværdi. l Vanløse blev det langs Grøn
dalsåen, Harrestrupåen og ved Damhussøen. Grøndalsparken blev an
lagt i l 930 'erne, og langs Harrestrup Å blev Krogebjergparken anlagt 
1941 og engarea let nord for Damhussøen blev udlagt som en åben fæl 
led. De grønne områder afgrænser bydelen mod syd og vest i et samlet, 
varieret og oplevelsesrigt for løb. 

Cml/da/sparkel/ 
Grandalsparken forløber fra Damhussøen i sydøst til Fuglebakken S
station i nordvest. Mod Frederiksberg er parken afgrænset af gods
banelinien og s-togs linien mod Ballerup/Frederikssund. Bebyggelse og 
park spiller smukt op mod hinanden. Grandalsparken har en varieret, 
rumdannende og oplevelsesrig beplantning, og er af stor rekreativ værdi 
for bydelen. 

Dal/lhllssøel/ 
Damhussøens vestlige og sydlige afgrænsning danner kommunegrænse 
mod Rødovre Kommune. Søen markerer både et trafikalt og visuelt knu
depunkt i København, og skaber samtidig pause og afveksling i bybille
det. Den store sø er omkranset af tæt og høj beplantning, dog giver en 
alle langs Roskildevej mulighed for smukke kig over søen mod hele den 
sydlige del af Vanløse. Søen er forsynet med udsigtsmole, og giver 
mulighed for rekreativ udfoldelse som f.eks. sejlads med joller. En smuk 
cykel- og gangpromenade adskiller Damhussøen fra den tilgrænsende 
Damhuseng. 

Damhusengen 
Damhusengen er ligesom Damhussøen domineret afen stor, åben flade. 
Damhusengen benyttes bl.a. til idræt og andre rekreative udfoldelser. 
Harrestrup Å forløber langs Vanløsesiden, og danner sammen med en 
tæt beplantning grænse mod Vanløse. Adgang til engen fra Vanløse sker 
via broer over åen. Afgrænsningen mod Rødovre er af en mere åben 
karakter, og giver muligheder for kig mod Rødovres villakvarterer. 

Krogebjerg/)(Irken 
Krogebjergparken er udlagt med græstæppe og beplantet med fritstå
ende træer og kratbevoksning. Harrestrupåen og en smuk trærække af
grænser parken rumligt mod Rødovre Kommune. Mod Vanløse sker 
overgang fra parken til de tilgrænsende villakvarterer uden markante 
afgrænsninger. Parken fungerer som rekreativt område for den nord
vestlige del af Vanløse. 

Da",hllsellgell sel mod syd - et stor,lalldskabsrulII /lied mange rekretllil'e mll/ighe
del: 
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Van/oses grollne omradel: mål 1:50.000. 

Dam/llls.men har en tIlIseelig ,\'!or,.e!se. 



Sti ved DamlIllssøen. sel mod vesl. Søen er ikke alene el lokalt rekreativ område. 
men også er modested Jor motionister og ~)'stfiskere Jill et stort opland. 

Lldi.folO. Damhl/ssøen og Damhl/sengen sel Fa sydøst. 

Grandalsparken er et IClIlgstmkt. smalt parkbælre. En ve/disponeret beplantning 
giver lange. spændel/de kig. 

Krogebjergparkel/ set mod nore!. Parken har samme kamkrer som Grondalsparken. 
her et kig langs et åJor/ob. 

Ll/Ji/olo. Grølldalsparkell sel Jm .\ydvesr med Pele/' Belllgs Vej i forgrunden. 
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Bellahøjbebyggelsen - et fikspunkt i 
bybilledet 
Bellahøjbebyggelsen fremtræder dominerende i bybilledet fra store dele 
af Vanløse - især fra den nordøstlige del af bydelen. Bebygge lsen be
skri ves ikke deta ljeret i dette atlas, idet den omtales i atlasset for Brøns
høj-Husum bydelen. Den efterfølgende beskrivelse er udarbejdet med 
hovedvægt på den visuelle betydning, den vestlige del afBellahøjbebyg
gelsen har for bybilledet i Vanløse. 

Bellahøjbebyggelsen, der rummer 28 punkthuse i 9-13 etager, er opført 
1950-60 på højdedraget, der strækker sig fra Vanløse til Bispebjerg. 
Bellahøjs højeste terræn når op i en højde af3 7 m. Punkthusbebyggelsen, 
der er opdelt i en nordlig og sydvestlig del af det fredede landsted Bella
haj, er udformet som en parkbebyggelse med smukt beplantede grønne 
arealer mellem husene. Det enkelte punkthus er opdelt i to bygnings
kroppe, placeret forskudt for hinanden og forbundet med et trappehus. 
Trappehusene er udformet med store glasarealer, og fremstår transpa
rente i modsætning til de forskudte, mere tungt virkende bygningskroppe. 
Bygningernes øverste etage er indrettet med tilbagetrukne pen t-house 
lejligheder. Bebyggelsen accentuerer højdedraget, og altaner og bryst
ninger understreger bygningernes lodrette virkning. 

Billederne på denne side viser Bellahøjbebyggelsen set fra forskellige 
steder i Vanløse - fra det smukke og klassiske kig fra Hulgårdsvej ved 
Rødkilde Plads, hvor alletræer leder blikket mod den højt beliggende 
bebyggelse, over kontrasten mellem de lave, regelrette Bakkehuse og 
de moderni stisk udformede og varieret placerede punkthuse, til Rønne
bærvej og Godthåbsvej, hvorfra Bellahøjbebyggelsen står som en svag 
si lhuet, der ikke mere dominerer i bybilledet. 

Bellahc>jbebyggelsell sel jin /-fl'idkildel'ej 
mod lIordl'es/. 

BellahojbebyggelsclI set fra Hvidkildevej mod lIordFesr. De ]il/e rækkehIlslænger 
d{lIIl1er enfin komrasl Iii BellalløjhehyggelsclI. 

16 

Bellahojbehygge/scl1 sel ji-a I-Iulgardsvej mod /lordl'es/. 

BellahoJbebyggelsell serfra Godrluibsl'ej mod lIordl'esf. 

?-

R~~f(iJd(l"fj 

Belfa/lOjbebyggelsell sOll/fiksp"nkt i lilli/ose, lIIall:SO.OOO. 



Bebyggelsesmønstre 

Skjulhøj Alle-kvarteret 
Skjulhøj Alle-kvarteret, der var en af de forste, større udstykninger i 
Vanløse, blev udstykket fra gården "Vanlosehøj" i I 890'erne. Om rådet 
er beliggende langs Skjulhøj Alle. og afgrænses mod nord af Slots
herrensvej og mod syd af Jyllingevej . 

Området er beliggende på det højeste terræn i den vestlige del afVan
løse. Terrænet falder jævnt ned mod Damhussøen og Damhusengen. 
Terrænfaldet er kraftigt på Skjulhøj Alle, hvor det fra Slotsherrensvej i 
nord til Jyllingevej i syd falder ca. 8 m. 

Omkring århundredeskiftet blev kvarteret udstykket i dybe, smalle par
celler. Der blev opført en blandet villa- og erhvervsbebyggelse på grun
dene, idet der var tilladel se til at drive forskellige former for små
håndværk og småindustri i kvarteret. Villaerne bl ev opført ud mod Skjul
høj Alle. og erhvervsbebyggelsen blev opfort på den bageste del af de 
dybe grunde. I områdets nordlige del omkring Hol steinsborgvej blev 
der i I 940'erne opfort en etagehusbebygge lse og i 1940-43 blev Kirke
bj erg Skole op fort på hjornegrunden ved Vanlosehoj/Skjulhøj Alle. 

Der var ikke mange bebyggelsesregulercnde bestemmelser for bebyg
ge lse n - og dette forhold præger området , som fremstå r med et 
charmerende og broget præg. Villaerne blev oprindelig opført som 
bygmesterhuse, og flere af dem er præget af " Bedre Byggeskik". Ved 
mange af villaerne er der i tidens løb blevet foretaget om- og tilbyg
ninger, og flere vi llaer er helt overgået til erh vervsformå l. Baghus
bebyggelsen, der er indrettet med værksteder og småindust ri. har et 
meget selvgroet udtryk , der bibringer kvarteret en lidt forsømt karakter. 
Også sk iltningen langs all een er påtrængende. 

Til trods heraf har kvarteret kvaliteter. Bebyggelsen adskiller sig mar
kant fra den øvrige vill abebyggelse i bydelen på grund af de tæt belig
gende bygninger. En anden kvalitet er vejudformningen: Skjulhøj Alle 
er an lagt med en smal kørebane, afgrænset af en smuk alle med store, 
ga mle træer. Derved får Skjulhøj Alle et grønt vejbillede, der sammen 
med den tætte bebyggelse giver kvarteret et helhedspræg. 

Skjulhoj AI/te I'ed Rosell/lIllds Alle. I begrllde/!}(!II \'lir der boliger langs gadelI og 
sfl/aerltl'erl' i bagbygllinge/: I dag dominerer erhvev.mdl/)'flelsen. 

\-
SloIsherrells\lej 

t 

, 

Skjl/lllo) Alle-kvarteret. Beb,lggelsesl1Iol1ste/; mal J :5. 000. 

Del seh'groede præg karakteriserer A.'l'arferet. der har sall/me uhojlide/ige præg 
som kolonihaver og smahal'lIe. 
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Villaområder i Vanløse 
En stor del af Vanløses areal er udlagt til villabebyggelse. Villakvar
tererne er næsten alle blevet bebyggede i perioden fra århundredskiftet 
og frem til 1930. Kvartererne har derfor mange lighedspunkter. 

Da Vanløse - sammen med Valby, Sundby og Brønshøj - blev indlemmet 
i Kobenhavns Kommune 190 1-02, blev der vedtaget et bygningsregle
ment for de ind lemmede distrikter. Det fa stlagde bl.a. , at vejbredden 
som hovedregel skulle være 30 alen. Det var dog også muligt at dispen
sere herfra - helt ned til en vejbredde på 16 alen - mod at der bl ev udlagt 
såkaldte erstatningsarea ler i form af grønne anlæg, pladser m.v. I Van
lose findes disse erstatningsarea ler i de fl este vi llakvarterer. Erstatnings
area lerne fungerer mange steder som tine friarealer i vill akvartererne. 
og er med til at skabe variation og identitet i bybilledet. 

I Cmllda/somme/el er der I'ed Tulipall\'ej Ildlagt ell lille plads. indralJlmet med lave 
bogehække. Villaeme omkring pladsen III/elers/reger pladsens rum. 

Val/foses ,'il/aoll/radel: Oversigtskort. Illa! 1:40.000 
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Nørager Plads er el s/Urre el :~·talllil1gsareal. som er indrelfer til lege- og opho/cl\'
areal. Plodsen{lIl1gerer som somlillgspullktjor et SlOrll,i1/aJ,,"llrfel: 

Ved Guldagerl'ej er der all/ag! en smuk. bymæssig plads. Pladsell~{aber I'arja/ion 

i der el/sartede vil/aoll/råde. Fra Gllldagerl'ej el' der lIIod OSl eIJi", kig 1II0d Hy/te
bjerg Kirke. 

Bal/gsbo Plculs er OIlIkrUllset a(sl1IlIkke, hoje bogetræel: 



Villakvarteret Bygården 
Villakvarteret Bygården er beliggende midt i Vanløse. Kvarteret afgræn
ses mod syd af jernbanelinien, mod vest af Alekistevej, mod nord af 
Jyllingevej og mod øst af Jernbane Alle. Kvarteret ligger på et svagt 
skrånende terræn, som stiger op mod Jyllingevej. 

Ved udskiftningen af Vanløse landsby i 1780, blev Bygården tildelt et 
jordlod ved Jyllingevej /Alekistevej, og efterfølgende udflyttede går
den. Omkring årh undredskiftet blev Bygårdens jord opkøbt af et bygge
kons011ium. Få år senere fastlagde Københavns Kommune en vejp lan 
for området, og i perioden frem ti l 1920 blev området udstykket og 
bebygget med villaer. Byggekonsortiet" Vandløse Vi llaby" skænkede i 
190 I en grund ved Alekistevej til kirkebyggeri, og her blev Vanl øses 
første kirke indviet 1909. Derved fik Vanløse status som selvstænd igt 
sogn. 

K varteret er opdelt af de nordvest-sydøst orienterede veje Bygholmvej, 
Katholmvej og Støvringvej samt af de tværgående veje Børglumvej og 
Herlufsholmsvej, der sammen danner en spids vinkel med skærings
punkt i Alekistevej. De regelrette veje med grus fortove er sm ukt alle
beplantede, og ogsåjernbanevo lden. som afgrænser kvarteret mod syd, 
bidrager til kvarteret grønne karakter. 

De omgivende veje er al le stærkt trafikerede. Mod Jyllingevej er udlagt 
et smalt, græsklædt area l, som skaber afstand til trafikken, og mod Jern
bane Alle afgrænses området af en etagehusbebyggelse. Ved Alekistevej 
er bybilledet gået i opløsning - Van løse Kirke I igger I idt indeklemt mel
lem den omgivende bebyggelse, og det åbne areal, der danner indkørsel 
til henholdsvis Børglumvej og Herlufsholmsvej, fremtræder byarki
tektonisk diffust. 

Bygården er et homogent villakvarter med velholdte bygninger. Villa
erne er overvejende opført i røde mursten og med røde tegltage. Nog le 
huse fremstår med pudset murværk , og enkelte har tage beklædt med 
glaserede tegl. Byggestilen er inspireret af "Bedre Byggeskik", og mange 
villaer er smukt udformede. På trods af et oprindel igt påbud om at der 
kun måtte opføres villabebyggelse, rummer kvatteret flere to- og fl erfa
miliehuse samt etageejendomme med op til 6-8 lej ligheder. 

Bygården fremstår som et ve lpl anlagt villakvarter med mange villaer 
af høj kvalitet og smukke vejbi ll eder. Især tilføjer de allebeplantede 
veje kvarteret identitet og markante grønne træk. 

KCllholmvej, set mod !lord. 

Bygarden. Bebygge/sesil/olls/e,: mål 1:5.000. 

LI/fll%. Villakvarteret Bygården. sel fra sydvest, Bemærk Vanløse Kirke. 

19 



Grøndalsvænge 
Haveboligforeningen Grøndalsl'ænge afgrænses mod nord afHvidkilde
vej, mod nordvest af Hulgårdsvej , mod vest af Rønnebærvej /Godthåbs
vejlÆblevej/Fordresgårdvej og mod sydost af Grønda lsvænge Allel 
Mågevej. Kvarteret er beliggende på et jævnt skrånende terræn sydøst 
for Bellahøj, hvorfra terrænet fa lder ned mod Grøndalsparken. 

Grondalsl'ænge var den fø rste bebyggelse, som blev OpfOl1 i den øst
lige del af Vanløse. Bebyggelsen blev opført på et area l, som Køben
havns Kommune opkobte kort før århundredeskiftet. Grondalsvænge 
Haveboligforening blev stiftet i 191 1, med det formål at skaffe mindre
bemidlede familier eget hus med have. Medlemmerne fik brugsretten 
til husene, mens værdistigningerne tilfalder foreni ngen. Efter forhand
linger med Kobenhavn s Kommune købte foreningen area let, idet 
kommunen dog sikrede sig tilbagekøbsret for den oprindelige købesum 
sa mt bygningernes værdi i år 2000. Ti lbagekøbsretten er nu forlænget. 

Grondalsvænge rummer ca. 400 huse, som blev opført i 4 etaper i pe
rioden 1915-28. I de første etaper blev husene opført som fritliggende 
enfamiliehuse. men i de sidste to etaper, blev der også opført dobbelt
huse og huse med to lejligheder. Husene, som er inspireret af " Bedre 
Byggeskik", er i I 1/2 etage og fremst år i pudset murværk e ller i røde 
mursten med røde tegltage. Husene er smukt proportionerede og veks
ler mellem facade- og gavlhuse, og bebyggelsen rummer fem forskel
lige hustyper. Facaderne fremtræder med stor enke lhed, og det er næ-

/ 

Grol/(lalSt'ællge. Beh.l'ggelsesmollster /lUll J: 5. ()OO. 
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!-lil/erodgade. set mod WS!. Vej/Hv/ilet er opdelt q(fræheplallfede rahartel; der skær
mer gallg- og cykelstierne. 

, 

/ 

VI/{/Ol.\/Jl/rkell 

Række/III.H} ,'ed NI'idkildel'e). sel 
IIIod I/Ord. 

Hyldebæn'(!j, sel //Iod l'eSf. De Sil/uk, 

kllr\'elle veje skaher/llkkede l'ejrul1l . 



sten kun indgangspartierne. der er arkitektonisk fremhævede med fron
toner m.v. Bygningerne blev tegnet af arkitekterne Poul Holsøe og Jes
per Tvede, der også udarbejdede bebyggelsesplanen. Bebyggelsen har 
et ensartet formudtryk, som giver det store område et smukt helheds
præg. Husene er generelt velholdte og skånet for til- og ombygninger. 
som præger andre kvarterer fra denne tid. Baggrunden herfor er fælles 
retningslinier for bygningernes vedligeholdelse, fastsat afhaveboligfor
eningen. Her er gode anvisninger om udskiftning aftage, vinduer. døre, 
kviste m.v. 

Mod Hvidkildevej , Hulgårdsvej og Rønnebærvej afgrænses havebolig
området afrækkehusstokke, opført 1924-28. Rækkehusene er tegnet af 
henholdsvi s arkitekt Povl Baumann, arkitekt Thorkild Henningsen og 
arkitekt Poul Søgaard Petersen. Mod sydøst danner den smukt beplan
tede Grøndalsvænge Alle og Grøndalsparken en grøn afgrænsning af 
kvarteret. Hillerødgade, der gennemskærer kvarteret i ost-vestlig ret
ning, frcmstår smukt med allebeplantning og kranset af den harmoni
ske bebyggelse. Gadens intense trafik skaber dog en barriere gennem 
kvarteret. 

Grolldalsl'Cellge er anlagt med et slynget vej forløb, som giver kvarteret 
en intim atmosfære. Bebyggelsesplanen er udformet med inspiration 
fra vinderprojektet i byplankonkurrencen i 1908. Kvarteret har smukke 
grønne træk, bl.a. en række små, fælles grønne friarealer, der oprinde
ligt blev udlagt som erstatningsarealer som kompensation for kvarte
rets smalle veje, der har en bredde på kun 16 alen mod normalt 30 alen. 
Mange af de originale stakitter findes stadig i kvarteret. På hjørnegrunden 
ved Vindruevej og Æblevej blev opført en butiksbygning, der nu nlll
gerer som fælleshus. 

Grølldalsvænge rummer en enestående harmonisk bebyggelse, og frem
træder som en lille selvstændig by. Kvarteret har smukke grønne træk 
og en usædvanlig høj arkitektonisk standard, hvor de oprindelige inten
tioner er fastholdt takket været en dygtigt haveboligforening. Bl.a. her
for er kvarteret meget eftertragtet, og der er lange ventelister. 

G/'olldalswellge A/fe. sef mod sydl'esl. De smukt fonl/ede bygl/inger er markeret 
med kan/appel: 

Grølldalsl'æl1ge. ser/ra sydoSf. LI!fi.folO. 

Poul Ha/soe og Je.~per TI'ede: HlIsforfireftllllilier 

Del/tidligere bwiksbyglling ,'ed Æblevejl Vindruevej - 11/1 benYlfer sOli/fælleshus. 
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Vanløses rækkehus bebyggelser 
Vanløse rummer en række meget smukke eksempler på rækkehus-, 
dobbelthus- og kædehusbebyggelser. Arkitekterne Thorkild Henning
sen og Ivar Bentsen introducerede rækkehuset i Vanløse med Danmarks 
mest berømte rækkehusbebygge lse fra nyere tid - Bakkehusene. De før
ste rækkehusbebyggelser i bydelen blev opført i 1920'erne. 

I flere villakvarterer, hvor der efter de første udstykninger stadig var 
større, samlede arealer ledige, blev der opført række-, dobbelt- eller 
kædehusbebyggelser. De følgende beskrivelser repræsenterer typiske 
eksempler på sådanne rækkehus-, dobbelthus- og kædehus bebyggelser. 
På de efterfølgende sider beskri ves bebyggelserne Mill-Ijem, BakkellII
sene ag Brønsparken. 

ZigZag-husene blev OpfØl1 i 1923 med Thorkild Henningsen som arki
tekt. Bebyggelsen, som ligger me llem Sallingvej og Mimosavej, rum
mer 4 rækkehusstokke, hvor hvert hus er forskudt i forhold til hinan
den. Forskydningen skaber læk rage og variation i facaden. Husene er 
traditionelle i dere s formsprog, og opført i gu le mursten , med 
småsprossede vi nduer og med smukke tage i røde teglsten. 

På Morsøvej li gger en dobbelthusbebyggelse, som er opført i 1923. 
Husene er tegnet af arkitekt Feodor Asmussen. Husene er enkelt og 
symmetri sk opbygget, og der er også her anvendt gule mursten og røde 
tagtegl. Som et brud med tidens fornlUdtryk vender gavlene ud mod 
gaden, som er tilplantet med alletræer. 

Rækkehusene JydeholIlIen ligger på Rundholmen og består af to paral
lell e husrækker med stueetage placeret ca. I m over terræn. Bebyggel
sen er opført i 1941-42 og tegnet af A/S Dominia for K.A .B. Den toeta
ges bebyggelse er opført i gule sten og med røde tegltage. Som den 
eneste udsmykning er indgangspartierne markerede med en buet beton
overdækning over døren. Mod nord sk ifter stokkene retning for at følge 
vejens forløb . Den vest li ge rækkehusstoks facade er placeret nær vejs
kel, kun adskilt af en trærække fra vejen, mens den østlige stok er for
synet med forhaver. Mod syd afsluttes bebyggelsen med bygninger i tre 
og fire etager. 

På Tornestykket li gger en lille kædehusbebyggelse, som blev opført i 
1943 og tegnet af arkitekterne K. Agertoft, J. Juul Møller og H. Grave
sen. Husene er opført med pudsede, rødmalede facader. Hvert hus be
står af to bygningskroppe i to etager, som er sammenbygget med eneta
ges bygning på hver side. Bygningerne er placeret med gavlene orien
teret mod vejen. 

Ved Søndervigvej er der en lille række- og kædehusbebyggelse. Kæde
husene er opført i 1946 og tegnet af arkitekterne Iversen og Plum. Hu-

Hvhltjomevej. set mod sydosl. 
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sene er opført i gule sten og har gavlene orienteret mod vejen. Rækkehus
ene er opført i 1944 og tegnet af A/S Dominia og arkitekt Bertel Hausen. 
De enetages bygninger er opført i røde sten og har tage beklædt ned 
tagpap. Bygningerne er udfornlet med store kvadratiske vinduer og frem
skudte trappepartier. 

Det største saml ede område med række- og dobbelthusbebygge lser lig
ger vest for Alek istevej, i den sydvestlige del af Vanløse. 

Rækkehusene ved Torupgård Alle er opført i 1940 og tegnet af arkitek
terne K. K. Søndergård og Gunnar Milters. Bebyggelsen er i to etager 
og opført i skiftevis røde og gu le sten og med røde tegltage. Husene er 
placeret forskudt for hinanden og har et smukt helhedspræg. 

Bebyggelsen ved Dysseager, Abjergvej og Langkærvej er en stor række
husbebyggelse, bestående afenkle, helt ens huse i to etager. Husene har 
kvadrati ske vinduer med en lodret sprosse og tage med lille hældning. I 
all e forhaverne er der et træ, der fungerer som en slags vejtræ. Disse 
træer giver sammen med espa li er bebyggelsen en særlig identitet. 

Rækkehusbebyggelsen Abjergvej 12 a-n er en meget speciel bebyg
ge lse i to etager, med et symmetrisk, træbeklædt midterparti . Hver bo
lig har sat si t præg på midterpartiet, som alle har forskellige farver. 

Vanløses mange rækkehusbebyggelser giver til sammen et rigt nuance
ret billede af rækkehuset som bebyggelsesform. 

ZigZaghuseIIe set //Iod nor(/osf. 

Torneslykket sef mod nordosl. 



Rækkehuse pa Hasse/vej. opjol'/medjol'
skI/dIe stokke. 

ZigZag-hl/sene. P/all. facader og snif. 

Å/~ierg\'ej se/lllod ost. 

SOfldervig\'ej 61-77 se/mod .\ydves/. 

LLLJ 
"' 

~ 
I I 

Ol'ersig/skon, mål /:40.000. Van/oses rækkehusbebyggelser III.V. 

Sondervigvej 102- l 12 se/lllod .~ydost. 

RUlldho/mell set /IIod lIord. 
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Bakkehusene og "Mit Hjem" 
De to boligbebyggelser Bakkehllselle og Mit Hjem ligger inden for et 
område, der skråner kraftigt fra højhusene på Bellahøj mod sydøst, ned 
mod Hulgårdsvej. Området afgrænses på de øvrige sider af Hvidkilde
vej mod nordøst, Bellahøjvej mod nordvest og Godthåbsvej mod syd
vest. I områdets nord vestlige del ligger Rødkilde Park med Rødkilde 
Skole placeret på hjørnet af Bellahøj vej og Godthåbsvej. Det bebyg
gede areal mod sydøst opdeles af Rødkilde Plads, der forbinder Hul
gårdsvej med Rødkilde Park. 

Bebyggelsen er opført på tidligere kommunalt ejede jorder og afspejler 
sammenstødet mellem to forskellige planlægningsideologier. Havebo
ligforeningen Mit Hjem blev stiftet 1912, men bebyggelsen omkring 
Grysgårdsvej og Vognborgvej - der er baseret på mere romanti ske idea
ler - blev først opført i 1920 med Poul Holsøe som arkitekt. 

BakkehIlseIIe mellem Rødkildevej og Hulgårdsvej samt randbebyg
gelserne Store BakkehlIse mod Godthåbsvej og HillerødhlIs mod 
Hulgårdsvej er alle opført 1921-23 på basis af mere klassicistiske idea
ler. Arkitekter var Thorkild Henningsen alene (Store Bakkehuse) og 
sammen med Ivar Bentsen (Bakkehusene og Hillerødhus). I bebyggel
sesplanens udfonnning kan man se, at disse arkitekter har forsøgt at 
omkranse og skjule Poul Holsøes romantiske bebyggelse. 

Bakke/1lI elle er en af hele landets mest berømmede rækkehusbe
byggel ser, der betegner en genopdage lse og nyfortolkning af kvalite
terne i Nyboder og købstædernes rækkehuse, hvilket især er Thorkild 
Henningsens fortjeneste. Bebygge lsen, der blev fredet i 1988. har en 
meget harmonisk og klar opbygning med 6 rækkehuslænger af vari
erende længde på hver side af Rødkilde Plads. Rækkehuslængerne føl
ger terrænkurverne og ligger vinkelret på den centrale grønning, der på 
hver side afgrænses af en meget stor og flot lindealle. Rækkehuslæn
gerne har indgang fra smalle forhaver mod de afgrænsende veje Hul
gårdsvej og Rødkildevej samt de interne veje Bakkevej og Markvej, 
der har tilkørsel fra veje i kanten af Rødkilde Plads og fra Hvidkildevej. 
Bag rækkehusene ligger smalle og dybe haver med adgang fra en fæl 
les bagsti. 

Rækkehusene er i I 1/2 etage og som noget dengang nyt opbygget i 
moduler, der gav store variationsmuligheder i udformningen af de i alt 
171 boliger. Husene er opført i gule, flammede teglsten med røde tegl
tage, hvor de små, murede kviste sammen med facadernes småsprodsede 
vinduer markerer en rolig og taktfast rytme. Den varierede beplantning 
afforarealer og baghaver giver liv og variation til det gedigne og smukt 
gennemarbejdede byggeri , der er et af højdepunkterne inden for den 
traditionelle, danske byggeskik. 

Bebyggelsen Mit Hjem, der sammen med et lille kolonihaveområde lig
ger som en enk lave inde i den øvrige bebyggelse, består afen række 2-
etages pudsede og gråmalede boligblokke med halvvalmede røde tegl
tage. De velproportionerede bygninger ligger med kort afstand mellem 
gavlene på hver side af de to krumme veje og har sma lle forhaver af
grænset mod vej af stakit eller hæk. Bebyggelsen er karakterfuld og 
opleves som intim på grund af de lukkede vej bi lieder. 

De øvrige bebyggelser i området Store BakkehlIse med blokke i I, 2 og 
3 etager og HillerødhIls i 3 etager samt rækkehusbebyggelsen på Hul
gårdsvejs sydøstside har samme enkle og gedigne karakter som Bakke
husene. Rødki lde Skole, der er opført i 1948 med Viggo Jacobsen som 
arkitekt, optager en del af den oprindelige park, men udmærker sig ved 
en god landskabelig tilpasning. 

Det samlede anlæg fremtræder meget smukt med klare grænser mod 
omgivelserne, og de grønne områder er med alleer og trærækker lige så 
stramt udformet som se lve bebyggelsen. Især kigget fra Hulgårdsvej 
mellem de store lindealleer op over Rødkilde Plads mod Bellahøj er 
betagende. 

24 

Lllftfoto. Bakkehusene set fra sydost. 

Bygllillgstegninger - p/an ogfacade. 

Bebyggelsen langs HlIlgårdn'ej har frodige IUIl 'er og udeS/lie!: 



Store BakkehIlse set fra Godthåbsvej mod sydøst. Butikkernes skiltning harmonerer 
dårligt lIIed den stilji:el'dige arkitektlII: 

Hillerødhlfs set mod ves/o El/Jill klassisk bolig/æ /lge. her med bep/anfning på 11111-

ren. 

Bokkevej set mod øst. Adgangsvej til boligerneji-emstår med lave hække og havelå
gel: 

"Mi/Hjem ". G/ysgård.n'ej set mod vest. 
Bebyggelsen fø lger smukt de bilede \'ej

.forløb. 

Hulgårdsvej, set mod lIore/øst. Den stærkt trafikerede vej har på denne strækning et 
næs/eli provinsbylignende bybillede. 

BakkehuseIle og "Mit Hjem". Bebygge/sesll/olls/er mål 1:5.000 
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BrønsparkenJHegnshusene 
Bronsparkell ligger i den nordlige de l af Vanløse, og grænser mod øst 
op til Brønshøjvej. Mod vest, nord og syd er bebyggelsen omgivet af 
villabebyggelse og institutioner. Bebyggelsen ligger på et terræn, der 
skråner mod syd. 

Bronsparkell blev opført i 1940-41 af Foreningen Socialt Boligbyggeri 
på baggrund af en boligstottelov fra 1939, der blev indfølt for at afhjæl
pe bolignøden og hæve det lave fødselstal. Bebyggelsen blev opført for 
børnerige familier, og der blev givet huslejerefusion efter fami liernes 
antal af børn. Bebyggelsen blev allerede kort efter opførelsen omgivet 
af et hegn , deraf fik bebyggelsen også navnet Hegnshusene. 

I I 940'erne var der materialemangel og industrialiseringen af bygge
processen var så småt begyndt. Di sse forhold prægede byggeriet. som 
blev opført af forholdsvis billige materialer. Bebyggelsen er disponeret 
med to afsnit med hver syv fritliggende , nord-sydorienterede række
husstokke, placeret omkring et asfalteret friareal. Bebyggelsen vej
betjenes af to lukkede veje, placeret henholdsvis nord og syd for 
bebyggelsen. Grunden er en anelse kilefarInet. og rækkehusstokkenes 
længde er gradvist foroget mod vest, et forhold der også bevirker, at 
bebyggelsens gavle langs kørevejene fremstår markant. 

De 2-etages rækkehusstokke er disponeret således, at lejlighederne skif
tevis har indgang fra vest og haveareal mod øst eller haveareal mod 
vest og indgang fra øst. Denne disponering har givet mulighed for at 
etablere beskyttede fOl·arealer. Samtidig betyder det, at arealerne mel
lem blokkene ikke får karakter af for- el ler bagsider. Her løber smukt 
kurvede stier mellem buede, skulpturelt fOrInede hække, og indgangs
partiernes buede, murede brystninger. Brallsparken er smukt beplantet 
med bl.a høje birketræer, og afgrænset af høje hække mod de om
kringliggende bebyggelser. 

Arkitekter på bebyggelsen var Kay Fisker, C.F. Møller og Erik Jensen 
med C.Th. Sørensen som landskabsarkitekt. I 1982 blev der i mellem
rummet mellem de to østlige rækkehusstokke opført en børneinstitu
tion. 

Med enkle virkemidler har arkitekterne i samspil med landskabsarkitek
ten skabt en fin og velplanlagt bebyggelse. Den meget nøgternt udfor
mede bebyggelse har store kvaliteter i kraft af samspillet med de vel
udformede. grønne arealer. 

Hm'erum med skulpfllrelle hække. der dækker de buede. lIwrede b,:w;(nillgel: ser 
mod nord. 
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Luft/oro. Brollsparkell, sel fra sydl'esl. 

Ved rækkehusslOkkelle fængSl mod \'esl. 
lUl,. de murede blystllillgerj(let ell sær
lig ({(((o/'ll/I/il/g. 

BrOllsparkell. bebygge/seslI/olls/el: mal J: 5.000. 



Karrebebyggelse ved Sandbygårdvej 
Karrebebyggelsen ved Sandbygårdvej er beliggende i den nordøstlige 
del af Vanløse. Bebygge lsen, der er tegnet af arkitekt Johannes Strøm
Tejsen, afgrænses af Torbenfe ldtvej, Næsbyho lmvej, Bellahøjvej og 
Brønshojvej. Den tre-etagers bebyggelse, der er opført 1927-33, rum
mer fem karreer. Karreerne øst for Aggersvoldvej blev opført samlet, 
og er ost-vestorienterede. opdelt af Annebergvej og Sandbygårdvej. Den 
vestlige karre (OpfØl1 1933), er nord-sydorienteret, og spænder mellem 
Torbenfeldtvej og Bel lahøjvej. 

Terrænet stiger mod nordøst. og fra Agger voldvej til Næsbyholmvej 
er der en stigning på 8 m. Bebyggelsen er fint tilpasset det skånende 
terræn, idet karreerne er aftrappede i højden, understreget af forskyd
ninger i tagene. Aftrapningerne ti lfører facaderne en lodret opdel ing, 
som forstærkes aftagned løb. 

Centralt i bebyggelsen - i krydset Sandbygårdvej/ Annebergvej - rum
mede karreernes hjørner oprindeligt butikker, udformet som enetages 
udbygninger. Herover - og tilbagetrukket - fremtræder karrehjørnerne 
med markant udformede gav lkamme, afsluttet højt over tagkippen. På 
taget af de lave udbygninger er indrettet altaner for lejlighederne på I. 
sal. Butikkerne er nedlagte, og i den forbindelse er der udført mindre 
heldige facadeændringer. På trods heraf er karreernes udformning om
kring gadekrydset med til at tilføre bebyggelsen identitet. 

Karreerne er opført i gule mursten og med røde tegltage. Husene er 
opført i en enkel , nyklassicistisk sti l, og har meget smukke dørpartier. 
Udformningen af gav l kamme og kvi ste ved trappeopgange er inspire
ret af nybarokken. Karreen mellem Brønshøjvej og Aggersvoldvej er 
opført i ren nyklassicistisk stil. 

Karreernes gårde fremtræder med en grøn karakter, og enkelte steder i 
bebyggelsen er der indrettet forhaver. De brede vejrum fremtræder med 
en lidt trist karakter, og en eventuel omprofilering af vejene samt en 
træbeplantning vi lle højne bebyggelsens kvalitet. 

Omkring k1:I'c/set SantlbygardvejlAnlle
bergl'ej hal" karreernes hjarne,. el/ sær
lig udformning. der rumlig! fremhtel'er 
gadekl:l'dset. og antyder el pladsrul1I. 

Karreer l'ed Salldbygar(h'ej. Behyggelses11IoIIstel: mål 1:5.000. 

Salldbyglirdl'ej set mod l'eSf. Gaderulllmet "irker /01' bredt og 1/ogenl i forhold Iii 
den pilloreske bebyggelse. 

Gårdrum. sef mod ost. Bemærk hl'Ordan bebyggelsen/olger det/aldende terræn. 

Luftfoto. Bebyggelsen ser/ra vest. 
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Genforeningspladsen 
Etageboligbebyggelsen Genforeningspladsen er opført på den tidligere 
landejendom Hulgårdens jorder. Hulgården blev sammen med Toms
gården og landstedet Bellahøj opkøbt af Københavns Kommune i 1898. 
Den trekantformede bebyggelse afgrænses mod nordøst af Borups Alle 
og Mågevej , mod nordvest afHulgårdsvej og mod syd afHvidkildevej. 
De omgivende veje blev anlagt i 1903, kon efter indlemmelsen i Kø
benhavns Kommune. 

Inspireret afbyplankonkurrencen, der blev afholdt i 1908, udarbejdede 
Stadsarkitektens Direktorat i samarbejde med Stadsingeniørens Direk
torat en bebyggelsesplan. Det var især 2. Præmieforslaget, der fik be
tydning for bebyggelsens udfomll1ing, idet Hvidkildevejs placering og 
aksen gennem Gen(oreningspladsen indgik i dette forslag. 

De enkelte dele af arealet blev opkøbt af Landmandsbankens Byggesel
skab, Arbejdernes Andels-Boligforening, Byggefagenes Samvirke og 
Københavns Almindelige Boligselskab. Boligselskaberne opføne be
byggelsen i årene 1919-35. 

Genjorenillgspladsen var en af de første gennemplanlagte etageboligbe
byggelser, der blev opført i Vanløse. Den symmetriske bebyggelse blev 
op føn efter en samlet plan, der bl.a. fastlagde, at bygningeme skulle 
opføres i 3 1/2 etage med røde mursten og tegltage. Samtidig blev plan
lagt en udsigtsakse gennem bebyggelsen fra Borups Alle/Mågevej mod 
Bellahøj. Bebyggelsen rummer otte karreer, placeret omkring et stort, 
grønt fællesareal. Karreerne blev tegnet af arkitekterne Henning Han
sen og Louis Hygum, Terkel Hjejle og Niels Rosenkjær, Einar Ambt og 
M.J. Kjelde. På trods af at karreerne er tegnet af forskellige arkitekter 
og opføn over en forholdsvis lang årrække, har bebyggelsen et tydeligt 
fællespræg. 

Sll'IlklUrskitse 

H\ ,jdkilde l'ej I'ed Mage\'ej. ser mod Ilord. De små!or"al'er var el særkende ./or be
bygge/sem e i kmrleret. Pa Hvidkildel'ej er de el/dml be\'llrel. 
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Bebyggelsens store, grol/Ile alllæg er I'e/udstyret med forskellige sportsjilcililelel: 

Mågevej se f mod nordost. 

Grolldal 
Cellfrel 

Gel~forelli"gspladsell . Bebyggelsesmollsrel: mal J :j,ooa. 



Karreerne er opført i nyklassicistisk stil med opdelte facader med fron
tispicer, karnapper, markerede trappepartier og tårne. der fremhæver 
bebyggelsens midterakse. Bygningerne er smukt detaljerede, og har bl.a. 
mange smukt formede døre. Den sidst opførte karre fra 1935- "Røde
gård" - har dog tydeligt funktionalistiske træk. bl.a. et stort tagudhæng, 
vandrette vinduesformater og enklere detaljering. 

Bebyggelsen er forsynet med små forhaver og grønne forarealer, der 
sammen med træbeplantningen skaber en venlig overgang mellem bo
liger og vejareal. Også karreernes gårde fremtræder grønne, men er dog 
sparsomt beplantede. Desværre er forarealerne mod Borups Alle blevet 
amputeret i forbindelse med en vejudvidelsen i I 960'erne. 

Det store indre rum, som bebyggelsen omkranser, er anlagt med græsplæ
ner, boldbaner, tennisbaner, opholdspladser m. v., og beplantet med store 
træer. Et indre vejsystem med parkeringspladser er placeret nær kar
reernes facader. I sammenhæng med bebyggelsen og mod sydøst, mel
lem Borups Alle. Hvidkildevej og Mågevej, er anlagt et trekantet, smukt 
beplantet friareal, kaldet "Gandhis Plæne". Udsigtsaksen mod Bellahøj 
er i dag blokeret aftræbeplantning på arealet mellem de to nordvestlige 
karreer og det opri ndeligt midlertidigt placerede Grøndal Center. 

Genforeningspladsen er en smuk og velplanlagt bebyggelse, der via sin 
størrelse og fine arkitektoniske kvaliteter fremtræder markant i bybille
det. 

Rodegård. Hvidkilde\'ej, ser mod sydost. 

Bebyggelsen set mod /lordvest fra Gandhis Plæne. Beb)ggelsells akse Sigter mod både Københavns Rcidlllls og landsredef Bellahøj. 

Herover: Luftfoto af Genforeningsplad
sen set fra sydost. Bemærk aksen. der 
forløber fra k'ydset Borups Alle/Hvid
kildevej mod Bellahøj. I bebyggelsens il/
dre [riarealulldersrreges aksen af al/e
beplantning. 

Bebyggelsen rummer mange line detal
jel; bl.a. smukke og w/rierer udformede 
dørparti€/: 
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Grøndals Haveby 
Kvarteret Grenda/s I-Ia veby ligger i den sydlige del af Vanløse, tæt ved 
Damhussøen. Kvarteret, der rummer fl ere etagehusbebyggelser, afgræn
ses af Alekistevej, Grøndals Park vej og Linde Alle. 

Københavns Kommune udarbejdede - i samarbejde med grundejerne -
i I 930'erne en bebyggelsesplan for kvarteret mellem Aleki ste vej , 
Grøndals Parkvej og Linde Alle. Planen disponerede hele kvarteret til 
etagehuse i form afstokbebygge lse, bortset fra et mindre areal ved Ale
kistevejlLinde Alle, som blev udlagt til småi ndustri. 

Den første bebyggelse, Grenda/s Parlolejens Haveby ( 1932-40), blev 
opfø rt i den østlige del af kV3l1eret. Bebyggelsen. der er tegnet af arki
tekterne Albinus Ri isom og Willy Isaksen, består an 1/2 etagers bolig
stokke, opført i gul e mursten. Etagehusstokkene er overvejende place
ret på tværs af terrænets højdekurver, og har alle vestvendte haver. 
Bebyggelsens gav le følger Grøndals Park vejs kurvede forlob, og frem
står markant set fra vejen og den lavere beliggende Grøndal spark . Mod 
nord afgrænses bebygge lsen af den smukt beplantede Linde Alle. Be
byggeisesplanen er ve ld isponeret med fine friarea ler mellem stok kene. 
I bebyggelsens nordvestlige del ved Linde A ll e blev plejehjemmet 
Hy/tebjerggård - tegnet af arkitekt Kay Fisker - opført i 1965. 

I den vestl ige del af kvarteret blev opført yderligere tre boligbebyg
gelser, flere fr itli ggende etagehuse og enkelte fabriksbygninger. Be
byggelsen Stil/eda/ ( 1938) er tegnet af arkitekt Thorvald Dreyer. Også 

\ 
C 

'O 

C 
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HlIVe1'l111l i Grandals Pal'kl'ejens Hl1\'eby. 
Der er el smukt grolll for/ob fra nord til 
sJ'l/: Fra rrærækkeme pa Linde Alle over 
bebyggelsens grønne hal'erl/III Iii Grol1-
da/sparkell bevægede terræl/. Nederro1-
len. sef mod nord. 
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Cmndals I-/ave/~v. BebyggelseslIwl/stel: lIIal 1:5.000. 
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Cmne/als Parhlejens Ha\'eby. setji·tI Grol1dal.\' Parf..-..'ej. Bebyggelsens gm·/e.f(J/ger 
"ejeI/s kllnedeforlob. 

bebyggelsen ved AlekistevejlVinkelager ( 1938-40), er tegnet af arki
tekt Thorvald Dreyer og vinkelhusbebyggelsen Grønda/s/lInd (1949) 
er tegnet af arkitekterne Poul Hauge og Ole Kornerup-Bang. Bebyggel
serne er alle i 3 1/2 etage og opført i gul e mursten. 

Bebyggelsen Stil/eda/ er mod øst opført som stok bebyggelse, og mod 
vest som en sammenhængende bebyggelse, hvor et tilbagerykket mid
terparti udvider vejru mmet og markerer en pladsdannelse. Midterpi\11iet 
er arki tektoni sk fremhævet med altaner og karnapper. 

Bebygge lse n Grønda/s/lIlld er opføl1 med vinkel formede etagebyg
ninger, orienterede mod syd og vest. Bygningerne er udformet med et 
altan-karnapsystem, der afs luttes med kviste. Derved får bygningerne 
en kraftig, lodret opdeling. 

Kvarteret Gmllda/s /-/aveby fre mstår som et velplan lagt område med 
tidstypisk boligbyggeri fra 30'erne og 40'erne. På trods af at enke lte 
nye bygninger adski ll er sig fra helheden - arkitektonisk og materiale
mæssigt - fremstår kV3l1eret som en helhed, præget af smukke grønne 
træk . 

Stil/eda I. ser mod /lord. Bebyggelsen er præget {~f aflal/er og karnappel: 



Lønstruphuse 
LønSlrllphllse er beliggende i den vest lige del af Vanløse, og afgrænses 
mod nord afHanstholmvej, mod vest afTyborøn Alle, mod øst afStad il 
vej og mod syd af vi llabebyggelse. Københavns Kommune udarbej
dede i 1912 en vej- og bebyggelsesplan for området. Planen blev udfor
met med et slynget vej forløb, inspireret af byplankonkurrencen i 1908. 

Kvarteret var udlagt til villabebyggelse, men bestemmelserne blev æn
dret til offentlige formål og boliger. Bebyggelsesplanen omfattede bl.a. 
Vanløse Skole, og et areal nord for Hanstholmvej blev disponeret til 
husvildeboliger. Både Vanløse Skole (191 S) og husvildeboligerne ( 1918) 
blev tegnet af stadsarkitekt Hans Wright. 

LOlISlrllphllse ligger på et forholdsvis fladt areal, tæt ved Damhusengen 
og øst for den tidl igere Vanløse landsby. Bebyggelsen blev opført i 1945-
46 af SAB, med AIS Dominia som arkitekter. Lønslrllphllse rummer 
seks boligblokke, OpfØl1 i 2 1/2 etage. Blokkene ligger placeret vinkel
ret på hinanden, så de danner tre gårdrum. orienteret mod sydvest. 

I gårdenc er der fine små haveanlæg, og alle stuelejl ighederne har pri
vate haver. der er indrammet af lave hække eller stak itter. Mod Hanst
holmvej og Stadilvej er der på nord og vestsiden af blokkene udlagt et 
smalt. beplantet areal. Bebyggelsen er opført i gule mursten, udformet 
som mønstermurværk. og har afvalmede, røde tegltage. Vinduer og fran
ske altandøre er småsp rossede og hvidmalede. 

Løllslruphllse er en harmonisk og ve lproportioneret bebyggelse med 
fine arkitektoniske kval iteter og smukke, grønne træk. 

Nord for LØllslruphllse ligger offentli ge anlæg og institutioner. Van løse 
Idrætspark , der er beliggende Klitmøllervej , blev an lagt i 1942, og sup
pleret med en tribune i 1973. Umiddelbart syd herfor ligger Damsøgård 
Plejehjem og etageboligbebygge lsen Lønslrllpgård (1971), der blev 
opført på arealet, hvor der frem til 1970 lå husvildeboliger. Lønslrllpgård 
er også disponeret omkring fælles grønne area ler med legepladser, men 
har ikke de samme arkitekion iske kvaliteter som Løllslruphllse. 

LØI/Sf ' Ipg{~rd 

LOI1Sfl'llpllllse. Behygge/seslI/Ol/sfe/: mal 1:5.000 

L(;I/srmpltllse se! I/Iod OSI. Træer og lJep/(lml/il/S bidrager lil er frodigt. pral'il/sagligt 
boliglllilj(). 

LOlISlrllphuse med grønning og klippede Irerel: 

Oprindelig bebJgge/sesp/cllljor området omkring LOllSlrllpllllse. 
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Byarkitektoniske elementer 

Jernbane Alle 
Jernbane Alle fungerer som hovedstrøg for den vestlige del af Vanløse 
og forbinder Grøndals Park vej i syd med Jyllingevej i nord i en næsten 
ret linie. Omtrent midtvejs ligger Vanløse Station, og ved stationspladsen 
skifter vejen svagt retning mod nordøst, og stiger ca. 6 m op mod Jyllinge
vej. 

I forbindelse med udskiftningen af Vanløses gårde blev alleens sydlige 
strækning anlagt som hovedadgangsvej til Hyltegård, senere Bogholder
gård. Strækningen blev udlagt som offentlig vej i 1879, samtidig med at 
jernbanen blev ført gennem Vanløse. I 1898 blev den nordlige del af 
alleen - mellem jernbanen og Jyllingevej - og Vanløse Station anlagt, og 
samtidig blev området nord for banen udstykket. I 1934 blev S-toget 
ført til Van løse, og få år efter blev banen anlagt på en dæmning, og der 
blev etableret niveaufri skæringer, hvor jernbane og veje krydsede hin
anden, bl.a. ved Vanløse Station. 

Jernbane Alle har en meget bymæssig karakter, og opdeles visuelt af 
jernbaneviadukten. Både den nordlige og sydlige strækning er præget 
afen næsten sammenhængende karre- og randbebygge lse, der flere ste
der er udformet med meget forske lli ge bygningsudtryk og volumener. 
Strækningen umiddelbart nord for Vanløse Station skiller sig bygnings
mæssigt ud. Her er bebyggelsen mindre bymæssig og har en mere selv
groet karakter, præget af ældre, ombyggede villaer og nyere etageejen
domme med flade tage. Hjørneejendommen "Vanløsehus" markerer dog 
med sit tårn alleens funktionelle og visuelle midtpunkt - stationen og 
stationspladsen. 

Den nordligste allestrækning har en tæt bymæssig karakter med en ho
mogen karre- og randbebyggelse i 3-4 etager. Set mod syd danner Domus 
Vi ta et karakteristisk fikspunkt. 

Den sydlige allestrækning er lige ledes præget af tre-fire etages randbe
byggelse. På hjørnet af Jernbane Alle og Grøndals Parkvej ligger "Van
løseport" fra 193 I, som danner en form for byport, der markerer over
gangen fra Frederiksberg til Van løse. På denne strækning er der også 
store variationer i bygningsudtryk, volumen og bygningsalder. Et ek
sempel herpå er den lave, tidligere biografbygning i en etage, der i skel 
er omgivet af S-etages facadebebygge lse. Tæt ved Van løse Station lig
ger Vanløse Kulturcenter, opført 1958. Mange af butikkerne omkring 
stationen er forsynede med uheldige former for facadebeklædninger, 
skilte m.v. 

Jernbane Alle er ikke nogen grøn alle, idet der kun omkri ng stationen 
og enkelte andre steder er etableret træbeplantning. Alleen afs luttes dog 
af grønne træk - mod syd af Grøndalsparken og et grønt areal ved 
ejendonunen " Vanløseport", og mod nord afet lille grønt areal ved Jyl
lingevejs nordside. Alleen er den mest bymæssige gade i Vanløse, og 
strækningerne med de store bygningsmæssige variationer giver - på både 
godt og ondt - alleen en særlig karakter. 

Jernbane Alle. set mod IlOre/Fest. Van/ose KlIl/ureel/fel: 
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Jernbane Alle. ser mod nordl'es/. Ejendommen VOllfoseporr markerer illdgclIIgel1/i1 
Van/ose Ira Frederiksberg. 

Jernbane Alle, byarkileklOlIisk e/emellt. diagram. 



.lem balle A Ile. ser /IIod ~:\'{I{Jsl. I baggrulldell ses DOII/lIs Visra. 

Vanlose Slatiollsplads. Ilordfor viadl/klen. 

Jernballe Alle I'ed viaduklel/. I baggrull
den ses ejendommen VallIosehIls med 
wrnbygllillg. 

Jen/balle Alle I'ed swriol/sp/adsell . 

Vanløse Slaliol1splads 
Jernbaneviadukten over Jernbane Alle markerer både et visue lt og funk
tionelt knudepunkt. Omkring viadukten, og øst for Jelllbane Alle ligger 
stationspladsen, det er en central plads i Vanløse, ikke kun som trafik
knudepunkt, men også som en del af det handelsmæssige og kulturelle 
centerområde. 

Stationspladsen har lidt karakter af et areal , der er blevet tilovers. Jern
banetraceet skærer Jernbane Alle i en skæv vinkel, og derved er opstået 
et trekamformet areal på hver side af viadukten . 

Stationspladsen nordøst for viadukten afgrænses rumligt mod nord af 
" Vanløsehus", hvis udformning signalerer stationsby. Den øvrige be
byggelse ved stationspladsen, der er vari erende i bygningsvo lumen , 
danner ikke vægge, der understøtter fOlllemmelsen af plads. Stations
pladsen benyttes alene til cykelparkering. Den sydøst lige stationsplads 
har en anelse mere pladskarakter, og er beplantet og møbleret med bænke. 
Det er en lille plads, som afgrænses af høj bebyggelse og af Van løse 
Kulturhus. 

Stationsp ladsen er præget af ny og ældre bebyggelse. af de tilgrænsende 
veje og af S-banen. Mange mennesker har deres daglige gang her, og en 
forbedri ng pladsernes visuelle miljø både nord og syd for stationen vi lle 
ti Iføre bydelens handel smæssige og kulturelle center et tiltrængt kvalitets
løft. 

Van/ose Starioll.splads /lordfor viadllkrell, set 1II0d :'Tdosr. 
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Grøndals Parkvej 
Grul/det/s Parkvej forløber fra Damhussoen i sydvest til Godthåbsvej i 
nordost. Parkvejen følger Grøndalens bevægede forløb, og er anlagt på 
det kuperede terræn, der skråner ned mod Grondalsparken. 

Planlægningen af Grol/dals Parkvej og Grondalsparken blev påbegyndt 
i 1902. Efter inspiration fra byplankonkurrencen i 1908 vejen udformet 
med en boulevardlignende karakter. Den sydlige strækning afGrøndals 
Parkvej og Rebildvej blev anlagt i 1932 som en del af Ring 2, og samti
dig blev den første etape af Grøndalsparken anlagt. Allerede året efter 
blev Gml/dals Parkvej videreføl1 frem til Godthåbsvej og i 1939-43 
blev Grøndalsparken færdiggjort. 

Gral/dals Parkvej danner en grænse mellem etageboligbebyggeisel 
villabebyggelse og Grøndalsparken. Vejen har et smukt kurvet forløb, 
og er samtidig præget af store terrænforskelle, der giver stigninger og 
fald i vejtraceet. Fra vejen er der jævnligt smukke kig ind til Grøndal
sparkens landskabsrum. 

På strækningen fra Damhussøen til Rebildvej har Grøndals Parkvej et 
bredt vejudlæg med cykelstier i begge sider. Fra det meget bymæssige 
kryds ved Alholmvej/Peter Bangs Vej /Alekistevej skifter vejen karak
ter, og er tæt beplantet på begge sider. Mod nordvest ligger etagebolig
bebyggelserne Grolldalsllllld og Grølldals ParkvejeI/s Haveby. Gron
daisiund ligger i et højere niveau end vejen, skærmet af beplantning. 
Grøndals Parkvejens Havebys etageboligstakke er udformet med gav
lene som skulpturelle elementer langs vejen. Gennem bebyggelsens nord
skrånende terræn kan ses mod Linde Alle, som er smukt indrammet af 
alletræer. Mellem Grondalsparken og godsbanen ligger haveforeningerne 
Zenia og Græl/sen og på denne strækning er der kig mod Frederiks
bergs bebyggelse. 

Park vejen stiger op mod Jernbane Alle, hvor etageboligbebyggelsen 
"Vanloseport '· med sine 5 etager markerer en bymæssig indgang til Jern
bane Alle. Ved Jernbane Alle er bebyggelsen tilbagetrukket ITa vejen, 
og afgrænses mod vejen af et grønt anlæg. På strækningen fra Jernbane 
Alle er GrrJlldals Parkvejs vejudlæg smallere, og vejstrækningen falder 
igen markant ned til Grøndalsparkens niveau. Villabebyggelsen langs 
vejen er hajt beliggende, afgrænset mod vejen af befæstede skråninger. 
Efter Grønvangen er anlagt to jernbaneviadukterne - med en afstand på 
ca. 200 m - som vejen føres igennem. Efter viadukterne stiger parkvejen 
mod krydset Apollovej/C.F. Riehs Vej. 

Cmlle/als Parkwd I'ed ,.flekisrel'ej. sel mod "ore/osl. 
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Grondals PlIrk\'{!j lwl Jernbane Alle. set mod 110re/osl. Ejendoll/men l?lIllose Port 
erl({/forme/med el heplalllctfriarealmod Jerl/bane Alle/Grondals Par!.:l 'ej. 

Grol/dals Parkl'ej l'ed jernhalleviadllkrell. 

CmI/dals Park,'ej, ser /IIod I/ordosr. Cykelstieme er adskilt fra koreballen ({{be
p/al/fede rahallel: 



Crol1da/vp{// kell 

• G rOlldalsplIrkcl1 

Grum/als Parf...'ej. hyarkitektollisk element, diagram. 

Cmlldals Parkvej efter Rebildvej. set //Iod nordost. Strækningen IJtlr villavejska
raklel: 

Vif!akl 'arferer ----;-----1 \ --

Grøndals Parkvej ved Gudenål'e), set mod nordosl. Bebyggelsen orienterer sig mod 
Grollda{sparkell. 
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Sallingvej og Hillerødgade 
Hulgårdsvej forbinder de to spidse vejk lyds Sallingvejl Rebildvej - hvor
fra Sallingvej krummer sig mod nord - og Hillerødgade/Hul gårdsvej -
hvorfra Hillerødgade krummer sig mod syd. Fælles for Sallingvej og 
Hillerødgade er deres buede forløb med ali<~beplantning, der adskiller 
fortov og cyke lsti fra vejbane og understreger det lukkede vejforl øb. 

Både Sallingvej og Hillerødgade er gode eksempler på, hvordan over
ordnede veje kan udformes med respekt for det omgivende boligbyg
geri og samtidig gøres oplevelsesrige for trafikanterne. 

Sallingvej, der stort set følger terrænkurverne, er anlagt ca. 1915 for at 
lose problemerne med den kraftige terrænstigning op mod Bellahøj. I 
1919 føres en sporvognsl inie ad Sallingvej og i sl utningen af 30'erne 
får vejen sit nuværende udseende. Samtidig opføres det meste afvejens 
randbebygge lse, tegnet afarkitektellle A. Skjøt-Pedersen, J. Houmoller 
Klemmensen, E. Monberg, H.1.Huusmann m.fl. 

Randbebyggelsen er meget homogen, opført i 3-4 etager, de fleste i røde 
teglsten. Blokkene følger og understreger vejens kmrnning, mens sidevej
ene følger de opri ndelige matrikelskel, så ledes at hjørnerne fremstår i 
forske ll ige skæve vinkler med meget varierede kig ned ad sidevejene. 

Mod vest markeres Sa llingvejs afslutn ing af Adventskirken, og bebyg
gelsen på hjørnet af Jyllingevej og Slotsherrensvej fungerer som fiks
punkt. Mod øst markeres vejens afslutning af et grønt area l, og Grøn
dalskirken danner fikspunkt. 

Hillerødgade er anl agt som forlængelse af Borups Alle i forbindelse 
med udstykningen af Grøndalsvænge i 1914. Det meste af bebyggelsen 
er tegnet af ark itekterne P. Holsøe og 1. Tvede i perioden frem til 1928, 
hvor Grønda lskirken opføres. Mod Borups Alle afsl uttes bebyggelsen 
med en etageejendom opført 1930 med Ivar Bentsen som arkitekt. 

Hillerødgade cr mcre grøn og åben end Sal lingvej, fordi vejcn afgrænses 
afGrøndalsvænges små en- og tofamiliehuse i I 1/2 etage, der følger en 
fast byggelinie og har små forhaver ud mod vejen. Mellem Abrikosvej 
og Brombærvej er bebyggelsen trukket tilbage, således at der opstår et 
grønt areal. som er med ti l at skabe variation i oplevelsen af Hillerød
gade. 

Vejstrækningcn afs luttes mod vest med Grøndalskirken og mod øst af 
den 3 112-etages boligkarre " Hvidkildegård". Mod vest fungere r den 5-
etages bygning "Færgen" på hjørnet af Hulgårdsvej og Godthåbsvej som 
fikspunkt. og mod ost danner skorstene på Novos anlæg fikspunkt. 

Sallil/gl'e) og Hillerodgade. byarkitekfOnisk elelllent. Diagram, 
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Hillerodgade I'ed bebyggelsen Gl'OlIdals\'tenge, set //Iod ost. 

Sallingl'ej I'ed Abakkel·ej. sel mod .\yd- Hillerodgade I'ed Sal/ing\'ej. sel mod 
osl. l'esl. 

.. ----- -_ .. - _ I L 
--

---



Dybendalsvej og Abakkevej 
De to vejes forløb afspej ler matrikel strukturen med lange, smalle jord
stykker, som er et resultat af 1700-tallets udskiftning af Brønshøjs 
bymark. Vejene falder ganske kraftigt mod syd, hvilket giver en for
nemmelse af åbenhed og kontakt til Grøndalen samtidig med at Brønshøj
vejs og Saltøvejs stigning og retningsskift lukker vejbi ll edet mod nord. 

Området var først udlagt til villabebyggelse, men på grund af vanske
ligheder med at sælge grundene udarbejdede kommunen i 1932 i sam
arbejde med de private grundejere en byplan, hvori området blev udlagt 
til halvhøj, åben boligbebyggelse. 

Med A. Skjøt-Pedersen som arkitekt og C. TH. Sørensen som havearki
tekt opfØltes i 1934 boligbebyggelsen " Slettegården" beliggende nord 
for Dybendalsvej mellem Bellahøjvej og Sallingvej samt syd for Dyb
endalsvej mellem Tu lipanvej og Sall ingvej. Bebyggelsen omkring 
Abakkevej blev opført 1939-41 og området afsluttedes 1952-57 med 
opførelse afboli gerne på sydvestsiden af Dybendalsvej nord forTulipan
vej med Charles l. Schou og Erik Kragh som arkitekter. 

Dybendalsvej kantes af brede forarealer til de 2 1/2 og 3-etages langsgå
ende boligblokke, der danner et stramt og smukt grønt rum, som under
streges af de tværstillede boligblokke ved Tulipanvej og ved vejens ud
munding i de overordnede veje. "Slettegårdens" bebyggelse har sadel
tage med tegl og pudsede facader i rødt, gult og grønt med fremsprin
gende vindues- og dørpartier. De senere opførte blokke mod nordvest 
overholder de samme byggelinier og hovedproportioner, men har frem
hævede trappepartier og facader i blank mur med røde og gule tegl veks
lende for hvelt sk ifte. Det grønne præg med spredte træer bidrager til 
oplevelsen afet gedigent boligområde, der er smukt tilpasset den omgi
vende villa- og etagehusbebyggelse. 

Abakkevej har stort set samme karakter som Dybendalsvej med bolig
blokke i 2 1/2 og 3-etager, men her er alle bygninger opført i røde sten 
og bebyggelsen på vejens nordøstside ligger ikke parallelt med vejen, 
men er placeret nord-syd. Herved opløses vej rummet noget, og oplevel
sen er helt forskellig afhængig af, fra hvilken side man kommer. Fra 
nordvest opleves blokkenes langsider, der lukker det grønne rum, mens 
man fra sydøst oplever gavlene og det åbne kig ind til havearealerne. 

Abakkevej. se/m od sydost, 

......... l>" 

Kik mod Grplldals . 'en 
\ 

p.I'benda/svej og Abakkevej. Byarkiteklonisk e/eli/elli. mål 1:5.000. 

Dybendalsvej. set mod IlOrd. 

Dybelldalsvej ved Tl/lipanvej. sel /IIod sydost. 
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Kirkerne i Vanløse 
Kirkerne i Vanløse er ikke - som landsbykirker ofte er - placeret på det 
højest beliggende terræn. Alligevel er kirkerne meget dominerende i 
Vanløses bybillede, idet de er placeret ved bydelens overordnede veje, 
og ro af kirkerne er yderligere placeret meget iøjnefaldende ved store 
vejkryds. Som trafikant i Vanløse kan man ikke undgå at bemærke kir
kerne. 

Kirkerne blev først opført efter at Vanløse blev indlemmet i Køben
havns Kommune. Indtil da hørte Vanløse under Brønshøj Sogn. Van
løse kirke blev som den første opført i 1905. I 1918 blev der bygget en 
midlertidig kirke, som blev afløst af Grøndalskirken i 1928. Advents
kirken blev opført i 1942-44 og Hyltebjerg Kirke i 1960. 

Vonlose Kirke blev opført på et areal, som blev skænket afdet konsortie, 
der stod for udstykningen af villakvarteret Bygården. Kirken er tegnet 
af arkitekt Johs. Magda l Nielsen. Den smukke præstegård blev tegnet af 
arkitekt Thorvald Jørgensen i 1908. Kirkens tårn er udformet med 
korsstillet sadeltag og et kobberbelagt sp ir, der symboliserer kontrasten 
mellem land og by. Kirken, der er opført i røde mursten og med tegltag, 
ligger i dag lidt indeklemt mellem villabebyggelse. På afstand, når man 
kommer kørende ad Jyllingevej , har Vanløse Kirke en anderledes mo
numental virkning. Den hæver sig i sigtelinien og fremtræder smukt. 

Gmndals Kirke blev OpfØ11 samtidig med Bakkehllsene og Grondalsvæn
geo Kirken er tegnet af arkitekt Julius Smith, og udformningen er inspi
reret af de gamle landsbykirker. Grøndals Kirke har dog større dimen
sioner, men i form og udtryk ligner bygningen den traditionelle lands
bykirke med hvidkalkede facader og rødt tegltag. Kirken er markant 
placeret ved krydset mellem Sallingvej, Hillerødgade og Hulgårdsvej , 
hvor den fremstår dominerende i bybilledet. 

Adventskirken blev opført ved krydset mellem Sallingvej, Bellahøjvej 
og Jyllingevej - en beliggenhed svarende til Grøndals Kirke. Kirken, 
som også kaldes Ungdommens Kirke, er tegnet af arkitekt Erik Møller, 
der i 1940 vandt en indbudt konkurrence. Kirken er et eksempel på en af 
de tidligste funktionalistiske kirkebygninger i Danmark og bryder afgø
rende med den traditionelle kirkes form. "Skibet" er opført i røde sten 
og har store vinduesåbninger. Tårnet, som er hvidpudset , er asymmetrisk 
placeret og har frithængende klokker. Kirken fremstår let og elegant, og 
har en markant bygningsprofil i vejkrydset. 

r~)lllebjelg Kirke Cl' tegnet af arkitekterne ehr., Erik og Aage Holst og 
opført på et areal ved Alekistevej. Kirken fremstår som et skulpturelt 
formet bygningsværk, opført i røde mursten. Kirken ligger placeret lidt 
tilbagetrukket fra vejen, og er omgivet af etagehusbebyggelse. 

Gromlals Kirke. set /IIod /lordost. 
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Kirkerne og de store veje. Mal 1:40.000. 

: 

1-~vI'ehjerg Kirke. set fra ,\:I'{/OST. Van/ose Kirke. se/fra \'esI. 

Adl'eI11Ski,.kell. set mod nordosl. 



Vanløses bygninger 

Den oprindelige bebyggelse 
Landsbyen Vanløse - der sammen med de spredt beliggende gårde - var 
Vanløses første bebyggelse, er i dag integreret i storbyen. Bygningerne 
va r af den traditionelle sjællandske type med 3- eller 4-længede gårde, 
hvidkalkede og belagt med stråtag. Udflyttergårdene fra sidst i 1700-
tallet var alle oprindelig 4-længede. Et eksempel på en bevaret gård er 
Bogholdergårdens stuehus, Bogholder Alle IO. 

Efterfølgende omtales de relevante stilperioder og bygningstyper med 
eksempler på de forskellige perioders byggeri. Da anvendelsen af stil
retninger ikke lader sig binde af årstal , kan bygninger i bestemte stil
retninger meget ve l være opført før eller efter stilperioden. Mange af 
bygningerne har en blanding af forskellige stilarter. 

Etageejendomme 
I modsætning til andre forstadskval1erer opstod der kun i begrænset 
omfang en egentlig bymæssig bebyggelse i Vanløse før århundredskif
tet. Først da Vanløse blev indlemmet i Københavns Kommune umiddel
bart efter århundredskiftet , kom der udvikling i etageboligbyggeriet. 

I perioden 1910-15 blev byggeriet - som en modvægt mod den stil
forvirring, der herskede før århundredskiftet, præget af nationalroman
tiske træk. Bygningens konstruktion blev igen afgørende for bygnings
udfonnningen, og teglstenen blev det foretrukne byggemateriale. r pe
rioden 1915-45 var byggestilen præget af nyklassicisme og funktiona
li sme. Arkitekterne ønskede mere enkle huse, og tegnede bebyggelser, 
hvor facaderne blev præget af ensartethed og en fast rytme. Bygnings
kroppene var oftest uden fremspring, og karreernes gårde blev udnyttet 
tilopholdsareal. Et eksempel herpå er bl.a. karreerne langs Jernbane 
Alle . Sidst i I 920'erne trængte funktionalismen frem fra det sydlige ud
land. Den lukkede karrerorm blev afløst af friere udfornlede bebyggel
ser, hvor so lorienteringen blev afgørende. På samme måde ændrede 
bygningerne udtryk fra det nyklassicistiske hus med rolige og enkle 
facader til mere åbne facader, ofte forsynet med altaner. Denne udvik
ling havde baggrund i nye byggelove. Oprindelig sku lle etagehuse have 
to trapper, men kunne nu nøjes med en brandfri trappe samt brand
redningsaltaner til begge sider, og altanerne udviklede sig snart til an
vendelige opholdsarea ler. Der er flere eksempler på funktionalistisk 
præget etageboligbebyggelse i Vanløse, bl.a. "Færgen" på hjørnet af 
Godthåbsvej og Vanløse Alle. 

Jernballe Alle 8/ er opført /923 med 
Robert Sonne Hansen som arJ...itekt. Ejen
dommens enkle ud/ormlling er inspire
ret ajnyklassicisl1IeJ/. Bemærk dejil/! de
taljerede indgangspartiø: 

Bogholder A Ile IO. Bogholderglirdells slIIe/ws er op/ort J 820. Ejendommen var en 
o/fiJI/løses SIO/Sle. Den klassicistisk /{(/formede hovedbygnillgfremtræder velholdt. 

, 

Glysgårdsvej /-3 er opført /92/ og teg
ti et af arkitekt Poul Holsøe. Bygningen 

!remstår smllkr med pudsede lilI/re og af 
va /m etteg/tag. 

Kastallie Alle /3 (/9/4) er tegllet (if ar
kitekl Th. Hinh. der også var arkitekt på 
tårnet i Zoologisk Have. Den meget by
lIuessige ejendom er strengt symmetrisk 
udformet, og trappepartier er markeret 
med en afrunder gav/kvist. 
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Frederiksgards Alle 88 (1934) er tegl/et 
af arkitekt ThonJa/d Dre)'e/: Den gedig
Ile bygnings ,'andreI/e lillier er under
strege/ med jremssprillgende lIIurskifler 
\'ed vinduernes over- og 1111derkam. 
Tmppepartiernes \'il/duer b/yder dog 
deue /IIOl/stel: 

Åbakkel'ej 19 (/940) er tegllet af arki
tekt Eske Krisrellsell. Bygningenjremslår 
med en megellel'el1de og wlrieret facade 
med mange smukke detaljer. De store 
tagkviste girer tagetagens lejligheder 
slor brugs\'ærdi. 
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Dybelldals\'ej 36 (/931) er tegllet af ar
kitekr Anders GrOl'esen. Bygningens/a
cae/euduyk er uhyre enke/" dog er de 
stramme lillier brudt med de afrulldede 
kældervindl/er (hen/Ilder). 

". ,ii li , .. - ----..... - --- - -lL.JI ' 
, ' , 

, J • 

--- - .' .• 

Sallillgl'ej 47-51 (/92 7) er tegllet af arki
tekt A. Skjol-Petersen. Bygningen er selv 
i detaljen præget af \'Om/re11e linie/: som 
feks. i villduessprosserne. 

Godthåbsvej 229 (/937) er tegllet af ar
kitekt Frir::: Schlegel. Bygningen. der; 
daglig omrale kaldes "Færgen" illdgår i 
el større jorretnings- og boligkompleks. 
Bygningen er præget af den internatio
nale funktionalisme. og er meget iojne
filldende/m Godthabss\'ej og Hulgards
vej. 

Annebergl'ej 2 (/928) er tegl/et afarki
tekt Johs. Strom-Tejsen. (se oll/tale side 
27) Bygningen fremstår med Ilybarok
inspirerede gav/partier (he/'llllder). 



Rækkehuse og have boligforeninger 
Den nyere tids rækkehus blev introduceret i Vanløse med arki tekt Thor
ki ld Henningsens Bakkehusene fra I 920'erne. Især i 1940'erne blev der 
opført mange rækkehusbebyggelser i Van løse, bl.a. ZigZag-husene ved 
Sall ingvej , Jydeholmen ved Rundholmen, række- og kædebebyggelsen 
ved Søndervigvej m.fl. Til sammen repræsenterer disse bebyggelser i 
Vanløse et bredt spektrum indenfo r denne boligform. Haveboligfor
eningen Grøndalsvænge ( 1915-28), der rummer ca. 400 huse, er et afde 
smukkeste eksempler herhj emme på en saml et bebyggelse med huse 
udformet efter " Bedre Byggeskik-stilen". 

< 

L~ 

, 'I 
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Hilldbær".j 2 (1928) er tegllet af arki
tekteme POIlI Ha/soe og Jesper n 'ede. 
Del smukt formede dobbelthus i "Bedre 
B)ggeskik-stil" erforsYllet med karnap
per og træbeklædte kviste. 

Arkitekterne Poul Ha/soe og Jesper Tvede: Husfor Io familier i GroJ/dalsvænge. 

Hlllgardsl'ej 4A (1927) er opfort af Kabell
hllVI/S Alm. Boligselskab. De enkle og smuk
ke rækkehuse er bygget med opskalket leg/
rag. 

Hlllgårds,'ej 54 (1925) er tegllet af arki
tekt Til. Hellll;lIgsen. De smukt/ormede 
huse er lorsynel med gav/kvist og ele
gant detaljerede dO/partiel: 

Rækkehuse på Hulgårdsl'ej. p/all, slIit ogjc/cadel: Arkitekt Til. Hellllillgsen 

Bogholder Alle 51 (1944). RækkehIls
bebyggelsen er op/orr af genbrugs
materialer Fa Borgergade-saneringen_ 
Arkitekter K. Agertoji, J. JIlIII Mollerog 
Henning GroveselI. 

LupiJl\'ej 3 er tegnel af arkitekr Th. Hell
ningsell. Gel/nem hygningens udform
ning er der skabt et (~fskærmel udemm. 
Facaderne er ydersl ,'el/ormede og hu
ser /reml1"æder med tyngde. 
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Villaer og småhuse 
Villabebyggelsen i Vanløse startede omkring 1890 i områderne omkring 
Klingseyvej og Bogholder Alle. Villaerne blev overvejende opført med 
en næsten kvadratisk grundplan og i I 1/2 - 2 etager. En del villaer blev 
opført helt eller del vis i bindingsværk . Byggestilen var præget af både 
historicisme, klassisisme og den ita lienske vi llasti l. 

Vi lIa- og småhusbyggeriet i I 920'erne blev præget af den pædagogiske 
påvirkning, derudgik fra Landsforeningen "Bedre Byggeskik" . Forenin
gen bi stod bygmestrene med tilretning af projekter, så ledes at husene 
fik et velformet ydre og en god planløsning . Udgangspunktet var den 
danske byggetradition fra købstæder og landsbyer. "Bedre Byggeskik" 
husene har ofte en kvadrati sk grundplan, halvvalmet tag uden udhæng 
og enkle, velproportionerede facader. I Vanløses villakvarterer findes 
mange smukt formede "Bedre Byggesk ik"-huse. 

Andre tendenser prægede villabyggeriet i mellemkrigsårene. I Vanløse 
findes flere fine eksempler på funktionali sti ske enfamil iehuse. 

' ~ras Alle 6 (/9]7) er /fd!ormelllled er 
smukt pyramide/ag med regI. Der frem
skudre indgallgspartis 1/((/or1ll11illg er ill
spirerer afnyklassicismel/. Tagets OFell

~\'sl'illdlle bl:l'der gav/ells oprindelige. 
strenge symmetri. Hilser er tegn el af ar
kitekt AlfCock-C/allsell. 
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DobbelthIlset AlorsOI'ej]8 (/925)ji'elll
træder med enkle og sIraml udjormede 
jacadeJ: Huset indgal" i Byggeforeningen 
·'Godthabs\"Gng". og er regnet af ark;
fekr Feodor ASlllussel/. 

"Der Hvide Hus", Klingse . .l"'ej 14, er op
jortl889 a(gjæ,.fabrik{/IIf Th. Frederik
sen. Bygl/ingel/s gavle er i tagetagel1ud
fort (!( bindillgs\'ærk. og der Itall'l'almede 
rag erjorsynet med karakteristiske fre
kalltvillduer ved tagkippen. Indgangs
partiet, der ikke kan ses pit billedet. er 
udformel SO I1/ ell loggia. Villaen /rem
træder iovrigt med mange tidstypiske 
dewljel; her/lmler vi"duesudformllillgell 
i stueetagen. 

StOl'l'illg\'ej II. der er op/on 1908. he
nylle!j' SOIll præsrebolig til fllJlI(Jse Kir
ke. Den symmetrisk ud/ormede hygIIilIg 
el'fol'sYllet med en kraftig gesims. der 
gentages i gavlen, der el' stærkt opdel! 
af lisener og valldrelle markerillgel: 

Bygho/m\'ej 28, del' el' op/Dr! i 1918. er 
op/ort i rude sIen og med reg/srellsbelagr. 
ha/wa/met rag. Bygningens Ild formning 
er inspireret af "Bedre Byggeskik". Vin
duerne tJa I. sal er/ors,l'ner med karak
teJ.1itlde. kOllsa/bl/me "a/raner". 

Ogsa Fordresgårdvej 14 er præget af 
"Bedre B.\ggeskik". Bygningen, der er op
jorr i /919. fremtræder med harmoniske 
og smukkefiu:ade/: Arkitekter H. Holsot! 
og T r\ w/e. 

Grondalspark\'ej 58, der er op/orr 1923 
med Bertel Hal/sen som arkirekt, har 
gade Ildformet med buel: Illlldsl/irsge
simser m. \I. Ogsa vinduespartieme er 
markerede med murede stik. 



Prillllllm'ej 15 (/928) eruc({ormet med 
spidstag og en tamlignende udbygning. 
jbn:met med spil: Mel/em tagkalIf og el 
\'andrel gesilJlsband er uc!/ort dekoratio
ner i mUI'I'ærkel. Ogsa gavleIle er præ
get af dekoraliollel: 

L 
Isometri. snit ogfacade. Arkilel..1 H. Bret
ton-Meyers eget Ims. Kalovej 17. 

G.well'ej 7 (/928) er opfort i udmuret 
binding.wærk. Taget er udjort med op
skalkning. Vanlose /"/Immer mange byg
ninger op/ort i bindingsværk. 

S~I' 

Funkishusel Rebi!(h'ej 24 (herullder) er 
opforr i 1934 og tegnet (~{ arkitekteme 
Knud Thorbal/ og M.L. StepheIlselI for 
maleren Egon MarlIiesen. Vil/aen har et 
nærmest kubistisk udu}'k med atelier ti! 
venstre. 

T/dipalll'ej 7 er opforr 1930. Det sym
metrisk /u!{ormede hus har et smukt he/
wilmer og opskalker/eg/tag. De" srralll
me facadeud/ormning er præger af ny
klassicisme. Bemærk der sll/ukt udfor
mede stakit. der alItagelig er tegnet af 
huseIs arkitekl. 

Aggersl'o/dl'ej 22 er opforl /933 og teg
Ilet a/arkitekt GOflsclw/ch-flallsell. FIII/
kishusel fremtræder i b/ank. g/l/II/llr og 
med sta/vinduel: Eli nyere altan i træ
værk harmonerer ikke med husets arki
tekuo: 

Ada/sl'ej 5 (/939) er tegllet af arkitekt 
Edvard fleiberg li! sig seb~ Bygningen 
er opfOl·tmedforskudte etager og et gell
nemgaende skrasriller villduesp(lI"ti. der 
tilforer opholdssIIIelI en atelierfigllende 
belysning. Hl/set repl'æselllerel' en 110g

term, flll/ktione/ arkitekllu: 

DobbeltItuser Priwulal'ej I I A (hertil/
der) er opfOl·r i 1932. Byglliflgeflji-em
træder med halvm/mer teg/rag. Facaden 
er srrel1gt symmetrisk og forsYllet med 
specielt lid/ormede hjomevimluel: 
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Institutioner 
I takt med Vanløses udvikling blev der kort tid efter århundredskiftet 
opført de første institutioner. Vanløse Kirke blev opført i 1905 ved Åle
kistevej , og i 1915 blev Vanløse Skole opført. Grøndals Kirke blev op
ført i I 920'eme, Adventskirken blev indviet i 1945. I 1934 blev Kathrine
dal Skole opført, og Kirkebjerg Skole og Rødkilde Skole blev opført i 
I 940'erne . 

• 

Skolehjemmet. Godr/ltJbs\'ej 253 (herun
der). er op/on /921. De" symmetriske 
bygning er opjOrl med elllllarkallllilba
gel1'lIkket tagerage /lied Ile/valmet tegl
tag. Facac!elld!ormnillgell er præget af 
nyklassicisliske 'ræk. 
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Opstalt af Rodkilde Skole. Katrinedal Skole er op/m'l ,. /934. og 
tegnel li/arkitekt Kaj Gou/ob. Skolen \'Or 
den forsre au/askale, der blev op/ort i 
Kobenl/{H'1/. Del/f/lnktiollalistiske byg
Ilillg er præget afde stramt Ildformede. 
slOre \'induespartie,: Alllaen. der har en 
oml grundform. er et meget smukt rum. 

Rodkilde Skole. Godthabs,·e} 274 (her
III/der). er 0p/OI'f J 948 med Viggo Jacob
sen som arkitekt. Bygllillgskompleksel. 
der består af flere sammenbyggede 
enkeltbygningel: omkranser en indre 
gard. AIlIægget fo/ger og understreger 
det stigende terræn. 

Hl'lteb}erg Kirke, Alekiste,'e} 89. er teg
net af arkitekterne elli:. Erik og Aage 
Holst. Den smukt formede kirke. der er 
op/ort i rode teglsten.ji·emrræder med en 
sk/flplllrel kart/kiel: 

A(h'elllSkirkell (Ungdommens Kirke), de,. 
er beliggende på hjornet (~fSallillgl'ej og 
BellallOjl'ej. blev indviet i 1945. Arkitekt 
Erik Møllerl'Ondt en illdbl/dl arkitelakol1-
klIrrence om kirken i 1940, og lrods krig 
og Vllllskeligheder med atJi'emskaffe byg
gematerialer swrtede byggeriet i 1942. 
Kirken \'GI' en af de Jorste fimktiollalisli
ske kirkel: der blel' Op/OI'I herhjemme. 



Bygningernes bevaringsværdi 

Enkeltbygningsregistreringen 
I foråret 1994 blev der foretaget en registrering af alle bygninger opført 
før 1950 i Vanløse bydelen, med det formal at bestemme den enkelte 
bygnings bevaringsværdi. Hovedresultaterne af denne registrering vi
ses på de følgende ops lag. Bygningsregistreringen er en oversigtlig 
registrering, d.v.s., at den enke lte bygning alene er vurderet ud fra en 
kOl1 udvendig besigtigelse. Fastlæggelse afen bygnings bevaringsværdi 
baserer sig på en række forhold , der vurderes hver for sig: 

Den arkitektoniske værdi er et udtryk for bygningens individuelle 
arkitektoniske kval itet. 

Den kulturhistoriske værdi er et udtryk for bygningens fortid, hvor 
gammel den er. hvad den har været brugt til gennem årene og evt. 
andre forhold af historisk interesse. 

Den miljomæssige værdi er et udtryk for bygningens betydning i for
hold til omgivelser, der støder direkte op til bygningen. 

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

Tilstanden. dvs. bygningens mere eller mindre gode tilstand i tek
nisk/konstrukti v henseende. 

Bevaringsværdien er et udtryk for disse kriteriers indbyrdes afvejning 
og betydning. Bevaringsværdien er salcdes ikke et gennemsnit af 
vurderingen af de forskellige forhold , men bygger på individuelle skøn 
over, hvilke forhold. der bør veje tungest for den konkrete bygning. På 
denne måde fastlægges for den enkelte bygning en bevaringsværdi på 
en karakterskaia fra I til 9. hvor I er den hojeste og 9 den laveste. 

Vanloses i alt 3936 bygninger fordeler sig på de 9 bevaringskategorier 
som ralger: 

Kategori I: O bygninger, kategori 2: 27 bygninger, kategori 3: 590 byg
ninger, kategori 4: 587 bygninger, kategori 5: 1615 bygninger, kategori 
6: 420 bygninger. kategori 7: 161 bygninger. kategori 8: 27 bygninger, 
kategori 9: 4 bygninger. 

Ca. 505 udhuse, skure m.m. har ikke fået tildelt bevaringsværdi. I en
kelte tilfælde har det ikke været fysisk muligt at registrere bygninger på 
grund af indhegning m.v. Opgørelsen over antallet af bygninger kan 
være ufuldstændig. 

Til brug for lokalplan- og byggesagsadministrationen benyttes vurder
ingen i de ovennævnte 9 kategorier. I at lasset er bygningerne for over
skuelighedens skyld inddelt i kategorierne: Høj bevaringsværdi (kate
gori 1-3), Middel bevaringsværdi (kategori 4-6) og Lav bevaringsværdi 
(kategori 7-9). 

~? 
["", .. :", \\Wi~~""'~ 
~~ 'I' 

lfIusfrariol1en herover viser Vanfase opdel! i 5 om/"tidel: Kortene på de/olgende sider 
riser/or hl'erl oll/mele. 1I1'i/ken hemringsværdi. der ved registreringen er lillag' de 
enke/te hygllillge/: 
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Diagram - fordeling af bevarillgsl'lerdier 
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Vanløse Syd 
Vanløse Syd·området afgrænses mod 
nord (t/Vanlose Byvej og S-Iogsliniell ,il 
Frederikssund. mod s)'dost af Dam/w.')
soell og Gronda/sparken og /IIod vest af 
Damhussøen og DamlIllsengen. 
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Vanløse øst 
Van/ose øst-oll/radel afgrænses mod 
/lord af vi/labebyggelsclI syd for Lintl
hofmsl'ej, //Iod OSI af ÅsrrupvejlFIIglsang 
AflClSo,.reb.VI'ejlRwulboh'cj, mod syd af 
S-logfil/icn rif Frederikss/lnd og Groll
t!(I!sparkell og mod \'eSI af Alekistevej, 
Omradcrs bebyggelse er OI'ervejende 
tillagt middel bemrings\'ærdi, Kvarteret 
mellem Ålekislc\'ej og n:\'ggcvældel'cj 
har relativ hoj andel af bygllillger med 
lav bcvarillgsl'ærdi. Kirkebjerg Skole og 
}lere karrer langs Jyllillge\'cj og Jern
bane Alle er/illagl hoj bewlI'illgsl'ærdi. 
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Grøndal øst 
Grøndal øst afgrænses mod nordveSI af 
Degnemosen/Hvid/..ildevej/Hulgårdsvej, 
mod nordøst af Borups A IhJ, mod sydøst 
af Grondalsparkell og mod sydvesI af 
GOdlhåbsvej. Område/s bygninger er 
overvejende tillagt høj bemringsværdi. 

~ 

v 

\-
'r\ 

\ 

'" < 

< 

, 
, 

\ 

~ 

NI c 

f " 
~ , ., 

" " 

\ 

, 

~ \. 

\ 

- ---!:!. flillgvej 

\ 

./ j 

/ 
/ 

y , 
.( 

~ 

~ , 
\' 

, 

, 

, 

{ 
IL 

< 

~ 

< 

~ , 
, ./! 

~'K 
y, 

, { / 
~, 

>r 
, 

X" \. 

;/ 
" 

'\ 
A , 

, , , \ 
) " 



, 

RødkiIde 
Plads 

, 

Grondal Cel1lrel 

, 
;;/ 

\ 
\ 

~ , Gcnrol'e . PI li' IlIngs 
adsen 

'- , 
" " \ 

k7 
. ;;;-....... -. ~ . ~. / l~----.. -
.~. I 

.I!I!' .... "' : • ~ ............. ~ 

c " 
\ 

GOIlt/his " Plæne \ 
" fo -:" 

" , \, 

, 
'" 

I 
"-

( 
\ 

>-

" 
~ 

, , 

~ 

.;/ 

...J.\O~~i\ 

)' 

x 

, 

'" "-~ . 
." 

~ 
~ 

'\ 
~ , 

/ 
< 

~ 

<. 

/ 
/ 

" , 
-- - - - ---

, ..... - .@ -----

"'/ ' ~ ,~. SFllglebakkcn 

l' 
l' 

l' 

l' 

l' 
/ 

l' 

'" (allon 

/ '" '" /' 
,/ ",/ / 
/ / 
" 

Frederiksbe rg Kommune 

Grøndal øst n °l I , /O :5,000 

51 



52 

Grondal 
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Grøndal Vest 
Grolldal Vest~omrcidet afgrænses mod 
nord af Fllglsang A Ile, mod nortlost af 
Godthåbsvej, mod sydost af Grolldals~ 
parken og mod sydvest af Borrebyvej/ 
SallingvejlRamJbolvej. Området rummer 
overvejende bygninger a/middel be\'G~ 
ringsværdi. Etageboligbebyggelsell I'ed 
Salldbygårdl'ej er lil/agt hoj bevaril/gs
I'ærdi. 

Vanløse Vest (s ide 54) 
Van/ose Vest afgrænses mod nord af 
S/otsherrellsvej, mod øst af Jlekistel'ej, 
mod syd afVtlldose BYl'ej og mod I'est 
afKrogebjergparkel1 og Damhusengen. 
Området rummer hovedsageligt \lilia
bebyggelse. Områdets bygninger er 
overvejende lil/agt middel bevaril1gs~ 
værdi. 
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Bevaringsplanlægning 
Vanloses bybillede er præget af kontrasten mellem de store boligbebyg
gelsers planlagte og velordnede udtryk contra de mere selvgroede bykvar
terer, hvor udstykningsmønstrene nok er planlagte, men hvor bebyggel
sen i høj grad er individuel. Bebyggelsen er meget varieret. Hovedpar
ten af bydelens areal er bebygget med parcelhuse, hvoraf enkelte områ
der er præget af værksteder og småindustri. Flere mindre enheder af 
række- og dobbelthuse er ligeledes indpasset i den lave, åbne bebyg
gelse. Etageboligbebyggelsen ligger som punktvise enklaver i den åbne 
parcelhusbebyggelse, især koncentreret i bydelens sydlige og sydøst
lige dele. i tilknytning til de større veje. 

På store, kommunalt ejede arealer øst for Godthåbsvej er opført en række 
karakterfulde bebyggelser: Den aksefaste karrebebyggelse omkring 
Genforeningspladsen, rækkehusbebyggelsen Bakkehusene og havebo
ligforeningen Grøndalsvænge. Disse bebyggelser er præget af de nye 
arkitektoniske strømninger, der vandt indpas i Danmark i InO'erne og 
1930'erne. Langs den smukke Grøndalspark ligger en række velplanlagte 
stokbebyggelser i 3-4 etager, placeret med stokkene vinkelret på par
ken , så nestmulige boliger drager fordel af den attraktive beliggenhed. 

A f det forrige afsnit om vurdering af enkeltbygninger fremgår det , at en 
stor del af Vanløses bygningsmasse er vurderet i kategorierne middel 
eller høj bevaringsværdi. Der er udover værdier i enkeltbygninger også 
store kvaliteter i bydelens helheder. 

Den ud forte registrering sikrer ikke i sig selv bevaring af den enkelte 
bygning eller kvaliteten i det enkelte kvarter. Først når registreringens 
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 eller bevares, men der er græn
ser for, hvor detaljeret en lokalplan kan udformes. Ikke alt kan forudses 
i planlægningsfasen - meget kan først afklares gennem arbejdet med det 
enkelte projekt. Det er derfor vigtigt, at der på forhånd gives den bedst 
mulige inspiration og vejledning til bygherrer, teknikere og håndvær
kere. 

Til dette formål skulle Vanløse Bydelsatlas gerne være et nyttigt red
skab. idet der redegøres for de byarkitektoniske sammenhænge, de ka
rakteristiske træk i de forskellige perioders byggeskik, og for vurderin
gen af de enkelte bygningers bevaringsværdi. 

Som et resultat afarbejdet med at registrere bevaringsværdier i Vanløse 
peges i de efterfolgende afsnit på en række forhold, det er vigtigt at tage 
hensyn til i den fremtidige planlægning. 

Ombygning og nybyggeri 
Det er vigtigt, at der ved ombygning og renovering tages hensyn til 
byggeskikken i den periode, huset er bygget i. således at vinduer, døre, 
altaner, gesimser, facadedetaljer, kviste 0.1. udformes i overensstemmelse 
hermed. For en bydel som Vanløse, der har et stort antal meget små 
parcelhuse, som ikke kan leve op til tidens boligkrav, er det yderligere 
vigtigt, at udvidelser af boligarealet - udestuer, vinterhaver ect. bliver 
tilpasset husets oprindelige arkitektur. Ved indretning eller ombygning 
af butikker er det afgørende for gadebilledet, at bygningens mur "står" 
påjorden og at skiltningen respekterer bygningens lodrette og vandrette 

facadeinddeling. Der bør ligeledes overvejes, hvorledes stueetager med 
nedlagte butikker skal udnyttes - således at .,døde" facadepartier und
gås. 

I byggeforeningsbebyggelser, havebolig- og rækkehusområder er det 
vigtigt, at istandsættelser sker efter fælles retningslinier, således at ens 
huse ikke øde lægges af enkelte uheldige vinduesudskiftninger og andre 
facadeindgreb. 

Flere etageboligområder har ligeledes et ensartet tidstypisk præg, som 
der bør tages hensyn til ved istandsættelse aftag, facader, vinduer, alta
ner og lign. Er disse bebyggelser samtidig vurderet til at have en hoj 
arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi, er de oplagte em
ner for en fremtidig bevarende lokalplanlægning. 

I Vanløse vil nybyggeri i etageboligkvarterer formodentlig fortrinsvis 
ske som fOl1ætning og supplering, ved anvendelsesskift eller i forbin
de lse med nedrivning af utidssvarende bebyggelse. 

Nybyggeri i et ældre gadebillede er en vanskelig opgave. Det er væsent
ligt, at det nye hus i et nutidigt formsprog forholder sig bevidst til de 
karakteristiske træk i den omgivende bebyggelse, herunder bygnings
højde og form , proportioner og vinduesformater, facadematerialer, 
facaderelief og etagehøjder. 

Ved omdannelse af bebyggelse i industri- og erhvervsområder er det 
afgørende, at bebyggelsen tilpasses bykvarterernes struktur, således at 
ny bebyggelse indgår i en naturlig sammenhæng med eksisterende ga
denet, byrum og friarealer. 

Byrum og grønne træk 
Ved fremtidige byomdannelser i bykvarterer med karrestruktur er det et 
væsentligt plan lægningsmål, at søge hovedtrækkene i den eksisterende 
karrestruktur videreført. 

I villa-, rækkehus- og byggeforeningskvartererne er det Især vejenes 
udformning, de små pladser, hegningen mod vej, belægningerne, be
plantni ngen og belysningen, der giver kvartererne karakter og identitet. 

De store grønne områder, der afgrænser bydelen mod syd, er fastlagt i 
kommuneplanen. I den mindre skala er der en række bevaringsværdige 
grønne træk i bydelen. Her skal eksempelvis peges på Rødkilde Plads. 

Flere af de beplantede byrum kunne med en beskeden indsats gøres 
smukkere. Bl.a. findes der nere steder bunkersanlæg, som f.eks. ved 
Gandhi's Plæne og Grøndals Kirke. En nedlæggelse af disse vil skabe 
smukkere og bedre fungerende friarealer. 

De offentlige rum er i øvrigt domineret af den kørende trafiks areal
behov til vejbredder m. v. Der savnes mindre bymæssige pladsdannelser, 
der tilgodeser de svage trafikanter, og som samtidig forbedrer bybille
det - f.eks. i tilknytning til gader med strøgkarakter. Her tænkes bl.a. på 
området omkring Va nlose Station, der rummer mulighed for plads
danneiser på begge sider afbanen. 

Grøndals Centrets placering, der oprindelig var midlertidig, er ikke hel
digt i forhold til det omgivende kvarters byarkitektoniske hovedtræk. 

55 



Litteratturliste 

Margrete Bech m.O.: Arkitek Lokalguide, Grøndal, København. Chri
stian Ejlers' Forlag. 1979. 

Broby-Johansen, R.: Gennem det ny København. Gyldendal. 1959. 

Cramer-Petersen, Lars, Svend Limki lde og Ole Thomassen: Grøndals
kval1eret fra Grøndalsvænge til Bellahøj. Byplanlægning og bebyggelse 
af et københavnsk forstadsområde 19 I 5-50. Brønshøj Museum. 1992. 

Christophersen , Axel: København og omegn gennem 6.000 år. En 
kortlægning af de arkæologiske interesseområder i Københavns Kom
mune. Københavns Bymuseum 1974. 

Danmarks hovedstad. Fra landsby til storby. Red.: Steffen Linvad, Ernst 
Mentze og M. Friis Møller. 1948. 

Faber, Tobias: Dansk Arkitektur. 2. rev. udg. 1977. 

Foreningen Socialt Boligbyggeri. Udsnit af socialt boligbyggeri 1933-
85. I -2. 1986. 

K.A. B.-koncernens bygge- og boligvirksomhed. 1920- I 945. 1945 . 

Knudsen, Tim: Storbyen støbes. København mellem kaos og byplan 
1840- 191 7. Akademisk Forlag. 1988. 

Kolling, J.: Billeder fra Vanløse Villaby. 1906. 

København. De indlemmede distrikter. Byplanmæssig udvikling 1901-
4 I. Stadsingeniørens Direktorat. 1942. 

København fra bispetid til borgertid. Byplanmæssig udvikling til 1840. 
Stadsingeniørens Direktorat. 1947. 

København før og nu. Bd. VI: Yderkvarterer. Red.: Sven Aakjær, Mo
gens Lebech og Otto Nom. 1947-50. 1950. 

København og Københavns Amt. Red. : Bent Rying og Alice Kennebo. 
(Gyldendals Egnsbeskrivelser) 1973. 

Københavns hvornår skete det - fra Absalon til nutiden. Politikens For
lag. 1979. 

Madsen, Hans Helge: København. Nordisk Forlag. 1987. 

Nystrøm, Eiler: Vanløse. Et historisk rids. Udg. af Vanløse Grundejer
forening paa 25-aarsdagen for dens stiftelse. 1920. 

Sestoft, Jørgen : Arbejdets bygninger. (Danmarks arkitektur) Nordisk 
Forlag. 1979. 

Trap, lP.: Kongeriget Danmark. 4. omarb. udg. bd. I. 1929,5. udg. bd. 
20g3.1959. 

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Merete Bodelsen og Povl Engels
toft. 1952. 

Zinglersen, Bent: Københavnske gadenavne og deres hi storie . Politik
ens Forlag. 1972. 

56 

Signaturforklaring 

Vanløse Bydelsatjas 

Bevaringsværdige sammenhænge 
Signaturforklaring til siderne [6-38. 

--
I • 
. -=:::: I 
~ -[ 
[ 

c::= 
c=-= 

Dominerende fræk 

Marktlllf, rumt/tllllle"de bebyggelse 

Højdekurvel: /.011/ (opmålr 1850) 

Sigtelinie 

Udsigt 

Enkelttræ/rrærække 

Vej/Gade/Plads 

Græs/Grollllillg 

Jernbane 

Val/d 

5r; 

Bevaringsværdige bygninger 
Signaturforklaring til siderne 45-54. 

_ Freder bygl/ing * 

_ H(Jj bel'arillgsl'ærdi 

_ Middel bel'arillgsl'{l!rdi 

_ Lav bewlringsl'tl!rdi 

* Bygning fredet efter bygnil/gs
fredllings/ovell eller kirke Olf/
lallet af lov (}fil folkekirkens 
kirkebygl/inger 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 bevaringsmæssige sammenhænge. Den 
omfatter det samlede bymiljø eller forhold i en bebyggelse. Den anden 
vu rdering vedrører de enkelte bygninger. I begge vurderinger benyttes 
to røde farver, en lys og en mørk. 

Bygninger der er dominerende eller markante set som led i en bevarings
mæssig sammenhæng, er ikke nødvendigvis bevaringsværdige i sig se lv. 
Man vi l derfor kunne finde bygninger, der fremhæves med rødt i en 
bevaringsmæssig sammenhæng, men som ikke er fremhævet i enkelt byg
ningsregistreringen. Det omvendte forhold vil også kunne forekomme. 
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Vanløse Bydelsatlas er et led i en række af atlas, der udarbejdes for samtlige bydele i 
Københavns Kommune. 

Skov- og NaturstyreIsen har i samarbejde med Københavns Kommune kortlagt de 
bevaringsværdige bymiljøer og bygninger i Vanløse. Resultaterne præsenteres i dette 
atlas. Samtidig skitseres de bevaringsværdige miljøers topografi, historiske og arkitek
toniske kvaliteter. 
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