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FORORD

Den 8. februar fylder Boligselskabet AKB s.m.b.a. 90 år, og i den anledning udgiver vi
denne arkitekturguide, der viser eksempler fra 90 års byggeri.
Som et af de første almene boligselskaber har vi siden 1913 været med til at bygge
boliger, der var med til at forny den danske boligkultur. Og i løbet af de 90 år er der
ikke et år ti, hvor vi ikke har været med til at bygge den pågældende tids typiske boli-
ger.
Visionerne om at skabe gode lejeboliger sammen med arkitekter, der havde et stor t
social- og samfundsmæssigt engagement, fik konkrete udtryk i de første store karrébe-
byggelser, der siden blev afløst af ideerne om lys og luft til boligerne og deres beboe-
re. Nogle år tier var det de store elementhusbyggerier, andre de små huludfyldninger.
Vi har været med til at eksperimentere med nye byggematerialer og nye boligformer,
og fejltagelser har ikke kunnet undgås.
Vi har for hver t ti-år valgt et par eksempler på dette år tis byggestil for dermed at
vise mangfoldigheden i vores boligudbud. To af afdelingerne er oprindelig opfør t af
Københavns Kommune. Det er de to ældreboligafdelinger Engholmen Nord og
Nørrebro Vænge, som vi over tog i 1992.

Finn Christensen Henning Andersen
Formand Adm. direktør



Arbejdernes Kooperative Byggeforening,
der blev dannet i 1913, opfør te umiddel-
bar t herefter sit første byggeri Frederiks-
holm Karré 1 i Kongens Enghave i Køben-
havns syd-vest kvar ter, nordøst for Frede-
riksholm Kalk- og Teglværks oprindelige
arealer. Det blev begyndelsen til en byud-
vikling for området.
Teglværket var blevet etableret i 1873, på
baggrund af lettilgængelige forekomster af
ler og kalk i området, og ekspanderede
voldsomt i takt med den kraftige byggeak-
tivitet, der opstod, da København voksede
ud over voldene.
I 1918, da råstofferne i undergrunden var
sluppet op, blev teglværket nedlagt og flyt-
tet til Nordsjælland. Men inden da havde
man planlagt, at arealerne gradvist skulle
overgå til andre formål.

Kongens Enghaves bystruktur er præget af
få store byelementer, som danner en vari-
eret bydel: etageboligområderne omkring

P. Knudsens Gade, Borgbjergsvej og
Mozar tsvej, Vestre Kirkegård mod nord,
Sydhavnens erhvervsområder med bebyg-
gelse i både små og meget store dimensio-
ner, haveforeningerne syd for Musikbyen
og mod vest grænser bydelen op til det
store grønne område Valbyparken.
Kongens Enghave har et klar t funktionsdelt
bymønster som særkende i forhold til de
fleste andre københavnske bydele. Det er
med til at give bydelen sin egen karakter,
og skyldes dels den sene velplanlagte
udbygning, og dels at der ikke eksisterede
en oprindelig bebyggelse/landsby, hvorfra
udviklingen kunne foregå.
Kongens Enghave er som boligområde ud-
bygget i perioden fra 1908 og frem til
1950’erne, og den forholdsvis kor te udbyg-
ningsperiode har skabt en homogen byg-
ningsmasse, præget af sin tids arkitektur-
idealer. Stor t set alle bydelens boligområder
er opfør t efter samlede bebyggelsesplaner,
der er i høj grad tale om en planlagt bydel.

FREDERIKSHOLM KARRÉ 1
Kongens Enghave

Opførelsesår
1913

Adresse
Enghavevej 200,
Hørdumsgade 1, 5-9, 13-17, 21
P. Knudsens Gade 2, 18-22
2450 København SV

Ejerforhold
Boligselskabet AKB, København 
Afdeling 0101 
Frederiksholm karré 1

Arkitekt
Mandrup Poulsen

Grundareal
5.159 m2

Bruttoetageareal
5.440 m2

Bebygget areal
1.953 m2 heraf vej 971 m2

Antal boliger
74

Lejlighedsfordeling
41 2-rums
21 3-rums
12 4-rums

Gennemsnitsstørrelse pr. bolig
73 m2

Erhverv
4
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resterende er ejeropgange. Fra hver
opgang er der adgang til seks lejligheder.
Arkitekt Mandrup Poulsen udformede de
første karréer i 3 og i 2 etager med man-
sardetage.
De nationalromantisk prægede bygninger
fremstår mod gaden i blank mur af røde
sten. Hvor hovedtrappen ikke har tilknyt-
ning til facaden er der på 1. og 2. sal
udfør t loggiaer. Gårdfacader er fra sokkel
til underkant vindue opfør t i blank mur af
røde sten, afsluttet foroven med rulleskifte,
den øvrige facade er opfør t i gule sten.
Taget, som er dækket med røde teglsten,
er udfør t dels som mansardtag med ind-
byggede kviste og dels som sadeltag.
Langs P. Knudsens Gade-siden var der,
inden gadeudvidelsen i 1960’erne, oprinde-
ligt større forhaver med overdækkede
verandaer af træ, disse er delvist bevarede
langs Hørdumsgade.
Husene er opfør t med bærende facademu-
re og hovedskillerum. Lejlighederne har
adgang til to trapper, traditionelt ligger
hovedtrappen og lejlighedens ”fine” rum
mod gade med adgang fra en smal forstue
parallel med hovedskillerum.
Alle rum har haft mulighed for opvarmning
med kakkelovne.
De to 2-rums boliger på 57-64 m2 har fra
hovedtrappen adgang til en forstue, der
var fordelingsrum til stue, soveværelse,
køkken og et diminutivt toilet.
Boligerne er siden ombyggede, idet bad og
toilet er indbygget ved en reduktion af
soverummet. Formentlig har en familie på
mindst fire personer været normen i
denne lejlighedstype.

3-rums boligen har ligeledes adgang fra
hovedtrappen til entré, som betjener alle
rum, tre pæne værelser, et skævt køkken
og trekantet bad og toilet når boligen lig-
ger ved hjørne, ellers fremtræder boligen
med regulære rum. Bad/toilet af tidens
standard med en bredde på ca. 95 cm.

Frederiksholm byggeriet høstede stor
anerkendelse, men det var også dyr t. En 
2-værelsers lejlighed kostede 28 kr. om
måneden, og en gennemsnitlig ugeløn for
en arbejder var på det tidspunkt 20 kr.
Bebyggelsen er i Miljøministeriet, Skov- og
Naturstyrelsens bydelsatlas over Kongens
Enghave tillagt høj bevaringsværdi.

Trafikudviklingen har sat sit præg på bolig-
miljøet, bydelen opdeles af jernbaneforbin-
delser og de store indfaldsveje, P. Knudsens
Gade og Sjællandsbroen til Københavns
centrum, og trafikintensiteten får vejene til
at virke som barrierer.

Frederiksholm bebyggelserne omkring 
P. Knudsens Gade er opfør t af AKB i perio-
den 1913-1948, hvoraf de første fire kar-
réer er fra 1913-1918.
Frederiksholm Karré 1 består af en åben
karré, hvor to parallelt liggende blokke
danner et gårdrum lukket mod Enghavevej
og åben mod vest. Gården blev tinglyst
som fællesareal, og ikke, som det var nor-
malt, opdelt i private parceller. Den er ind-
rettet som grønt område. Der er 23
opgange i karréen, 13 hører til AKB, de

1913-191998
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Københavns brokvar terer blev frigivet til
bebyggelse efter ophævelse af demarka-
tionslinierne i 1852, hvilket gav anledning
til en voldsom byggeaktivitet, der på få
år tier ændrede Nørrebro fra landområde
til by, i store områder med en ret planløs
og meget heterogen bebyggelse.
Kvar teret omkring Guldbergs Plads er
opfør t i årene 1915-32 med bistand af
flere af tidens kendte arkitekter.
Bebyggelserne er overvejende opfør t som
karréer i 31⁄2-5 etager i røde mursten og
med røde tegltage. Karréerne har fået en
varieret udformning og vejmønsteret er
formet med buede og knækkede linier, så-
ledes, at der opstår visuelt lukkede gade-
rum. Den ensar tede materialekarakter giver
området et fælles byarkitektonisk træk.

JAGTVEJ KARRÉ 1
København N

Opførelsesår
1915-16

Adresse
Jagtvej 78a-92
Arresøgade 25-27
Guldbergsgade 101-111
2200 København N

Ejerforhold
Boligselskabet AKB, København
Afdeling 0201 Jagtvej karré 1 

Arkitekt
Mandrup Poulsen

Grundareal
5.469 m2

Bebygget areal
2.514 m2

Bruttoetageareal
11.302 m2

Antal boliger
182

Lejlighedsfordeling
33 1-rums

125 2-rums
19 3-rums
3 4-rums
2 5-rums

Gennemsnitsstørrelse pr. bolig
62 m2

Erhverv
2

1913-191911

Situationsplan



vinduer og døre er overalt udfør t stik.
Langs Jagtvej passagen og Guldbergsgade
er små forhaver.
Taget er dækket af røde teglsten.

Bebyggelsen indeholder forskellige lejlig-
hedstyper og -størrelser, helt overvejende
dog små lejligheder. 2-rums lejligheder er
de mest typiske. Fra hovedtrappen kom-
mer man ind i en entré, som trods sin
skævhed og lille størrelse giver adgang til
alle boligens rum.
Mens lejlighedens stue og soveværelse har
rimelige dimensioner og lysforhold, er såvel
køkken som toilet af en i dag uacceptabel
standard, lejligheden tilhører den talrigt
repræsenterede type i datidens byggeri,
hvor hoved- og bitrapper ligger overfor
hinanden med wc mv. indeklemt herimel-
lem. I dette tilfælde hvor husdybden er
lille, er der derfor behov for de kraftigt
fremskudte trappetårne mod gården.
Ved byggeriet af Jagtvej karré 1 er det
bemærkelsesværdigt, at der i bebyggelsen
blev indrettet et betydeligt antal 1-
værelses lejligheder beregnet til enlige. Der
var indlagt centralvarme, og de var udsty-
ret med alkove, brusebad, spisekøkken og
loggia. Det var noget helt nyt i København,
og disse boliger blev ønskelejligheder.
Billedet fra byggeriets opførelse viser det
nette miljø, som omgiver en enlig kvindelig
beboer.
Selvom småt er godt, har bade- og køkken-
faciliteter i dette tilfælde været så diminuti-
ve, at lejlighederne senere er ombyggede,
så de i højere grad kan tilfredsstille enlige i
dag.

13

AKBs første boligbebyggelse på Nørrebro
består af en karré i 5 etager dannet af tre
fløje omkring et gårdrum.
Bebyggelsen er helt baseret på det tradi-
tionelle håndværk, bærende murede faca-
der og hovedskillerum, træbjælkelag,
hoved- og bitrapper af træ. Øverste etage
er en mansardetage.
Facader mod gade er opfør t i blank mur af
røde sten. Facader mod gård er fra sokkel
til underkant af vinduer udfør t i røde sten,
afsluttet med rulleskifte. Resterende facade
er opfør t i gule sten.
Guldbergsgadefløjen er udfør t med loggi-
aer på gade- og gårdfacade. Over loggiaer,

12
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Frederiksholm karré 8 ligger lidt syd for
AKBs første byggeri i Kongens Enghave og
er opfør t 13 år senere. Den optager et
areal på ca. 9.000 m2 og er med sine 5
etager + tag en tæt bebyggelse.
Udnyttelsesprocenten er ca. 210.
Det er den periode, hvor
Statsboligfondens store karréer sætter
dagsordenen, lukkede randbebyggelser
omkring en større gård, her ca. 36 x 110m.
Adgangen til lejlighederne sker ad hoved-
trapper fra gadesiden eller køkkentrapper
fra gården, og uanset orientering ligger
opholdsstuerne mod gaden.

Bygningsstrukturen er klar og stram, base-
ret på de bærende murede facader, hoved-
skillerum og træbjælkelag. Da den største
del af lejlighederne består af enten 2 eller
3 rum, bliver facaderne tilsvarende enkle.

FREDERIKSHOLM KARRÉ 8
Kongens Enghave

Opførelsesår
1926

Adresse
Borgbjergsvej 41-55
Borgmester Christiansens Gade
35-37
Harald Jensens Gade 2-8
K.M. Klausens Gade 32-48
2450 København NV

Ejerforhold
Boligselskabet AKB, København
Afdeling 0108 
Frederiksholm karré 8 

Arkitekt
Mandrup Poulsen

Grundareal
9.176 m2

Bebygget areal
3.327 m2

Bruttoetageareal
19.842 m2

Antal boliger
296

Lejlighedsfordeling
129 2-rums
80 3-rums
22 4-rums
65 værelser

Gennemsnitsstørrelse pr. bolig
67 m2

Ombygget i 1968
Arkitekt C. Maaholm
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cismens, og det funktionelle baggrunds-
materiale var – som det ses – umiddelbar t
til stede. Resultatet er såvel enkle som
økonomiske bygninger, der når de er bedst
i propor tionering af huller og flader er en
fryd. Men overdreven repetition kan også,
når kvaliteten svigter, føre til tristesse og
kedsomhed.

Planerne er konsekvent styret af trappe-
placeringerne: Hovedtrappe direkte over-
for køkkentrappe, adskilt af entré og toi-
letrum. Opholdsstue og soveværelse har
rimelige størrelser og propor tioner, køkke-
net er acceptabelt mens toiletrummet
nærmest antyder, at disse funktioner er et
nødvendigt onde, et rum på godt 1m2 med
plads til toilet forekommer i dag bizar t,
men minder om, at retirader i gården var
et netop forladt stadium.
De kor tere fløje har tilsvarende planløs-
ninger, men hjørnerne er vanskelige og de
rumlige resultater pauvre, den ydre orden
og fasthed modsvares ikke af en tilsvarende
indre stringens.

I den indre gård er der indrettet store og
velfungerende udearealer, som både er til
rekreation og til leg.

17

I fløjen mod K.M. Klausens Gade, der alene
består af 2-rums boliger, viser facaden mod
gade trappens vinduesbånd og to fag store
vinduer, mod gården køkkentrappe-vindue
og fire vinduesfag plus et lille glug til spise-
kammeret.
I fløjen mod Borgbjergsvej er der en blan-
ding af 2- og 3-rums boliger. Facaden mod
gaden bliver nu til trappe og tre fag vin-
duer, mod gården trappe og stadig fire fag
vinduer.
Tidens arkitekturidealer var nu klar t klassi-

16
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Bebyggelsen Østerbrogade 95 ligger på
Østerbro i området ved den tidligere
Østerbrogades Kaserne.
I forbindelse med planlægningen af
Fælledparken blev der i 1911 fastlagt en
gadeplan for området, og her blev der i
20’erne og 30’erne opfør t boligbebyggel-
ser i 4-5 etager nord og nordvest for
kasernen. Disse bebyggelser er velplanlagte
og danner fine beplantede plads- og gade-
rum. Østerbros karrébebyggelser er gene-
relt af høj standard, og udover variation i
de enkelte bygninger er der også stor vari-
ation i karréernes udformning.
Østerbro er udbygget senere end de
andre brokvar terer. Grundene er normalt
ikke så hårdt udnyttet bl.a. på grund af
bygningslovgivningen (loven af 1889), der
krævede bredere gader og forbød korri-
dorlejligheder. Lejlighederne blev også

ØSTERBROGADE 95
København Ø

Opførelsesår
1929

Adresse
Borgmester Jensens Allé 1-5,
Jacob Erlandsens Gade 10
Urbansgade 2-4
Østerbrogade 95
2100 Københvn Ø

Ejerforhold
Boligselskabet AKB, København 
Afdeling 0207 Østerbrogade 95

Arkitekt
Mandrup Poulsen

Ingeniør
Skat Behrend

Grundareal
3.616 m2

Bebygget areal
2.330 m2

Bruttoetageareal
12.363 m2

Antal boliger
95

Lejlighedsfordeling
20 1-rums 
1 2-rums
4 3-rums

26 4-rums
21 5-rums 
4 6-rums
5 7-rums

14 værelser

Gennemsnitsstørrelse pr. bolig
130 m2

Erhverv
4

Institutioner
1
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meget store, og som det også tydeligt ses
på bygningens ydre, er der tale om boliger
for et meget velhavende klientel, herud-
over er der dog 20 1-værelseslejligheder.
Til den slags repræsentationsboliger må
trapperne placeres således, at hovedtrap-
pen, som ligger mod gårdfacaden, giver
adgang til de ”udadvendte” stuer, hvor
gæster modtages, mens køkkentrappen 
placeres ved lejlighedsskel i lejlighedens
anden ende, hvor køkken, bad/toilet og
soverum er lokaliserede.
Selvsagt findes de repræsentative stuer ved
gadefacaderne, som gennembrydes af
store brede vinduer eller karnapper, som
giver rummene fint lys. Standarden var
overalt høj, bygningen blev indrettet med
centralvarme, badeværelser og i en enkelt
opgang med elevator.

Bygningen er udfør t med bærende facader
og hovedskillerum. Facader mod gade er
opfør t i blank mur af røde sten over den
grove granitstenssokkel. Facader mod gård
er fra sokkel og til over vinduer i kælder
og stueetage udfør t i røde sten, herover er
gule sten. Taget er dækket med tegl.
Gadefacaden har murede karnapper, og
over vinduer og døre er udfør t stik.
Omkring hoveddøre er indfatninger udfør t
i Ølandssten. Vinduer er af træ og hvidma-
lede.
Den nyklassicistiske arkitektur spores ikke
her, snarere en tidligere tendens mod
barok, mens karnapper og dyrkelsen af
materialekvaliteter mv. vækker mindelser
om nordtysk og hollandsk byggeri fra den
tid.

21

større, idet bygherrerne så en fordel i at
leje ud til det veletablerede borgerskab
med gode indkomster.

Byggeriet af den store karré Østerbrogade
95 ved Borgmester Jensens Allé hør te ikke
til de nære opgaver for Arbejdernes
Kooperative Byggeforening. Opgaven blev
givet til AKB af Husejernes Kreditkasse, i
hvilken AKB havde lån.
Bebyggelsen består af en strygejernsformet
lukket boligkarré i 5 etager.
Randbebyggelsen danner et lukket går-
drum, som er indrettet som rekreativt
område. Denne karré hører i øvrigt til de
hårdt udnyttede med en bebyggelsespro-
cent på ca. 340%, og gården udgør kun ca.
1300 m2 i forhold til bruttoarealet, der er
ca. 12.350m2.
Bebyggelsen rummer meget forskellige lej-
lighedsstørrelser, den overvejende del

20
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Kanslergården ligger på Østerbro i samme
område nord for den tidligere
Østerbrogades Kaserne, som den tidligere
beskrevne AKB bebyggelse, Østerbrogade
95. Et velplanlagt kvar ter med bebyggelser
af en generelt høj standard.
Mens karréen Østerbrogade 95 stadig er
formet som en lukket karré, har funktiona-
lismen sat sit præg på Kanslergården. Den
lukkede karréform tæt knyttet til gade-
rummet er begyndt at åbne sig og afløses
af friere udformede bebyggelsesplaner og
på tilsvarende måde ændrer bygningerne
udtryk.

KANSLERGÅRDEN 
København Ø

Opførelsesår
1936

Adresse
Borgmester Jensens Allé 2-16
Jagtvej 210 220
Kanslergade 12-18
2100 København Ø

Ejerforhold
Boligselskabet AKB, København 
Afdeling 0208 Kanslergården

Arkitekt
Emanuel Monberg og 
Henning Or tmann

Ingeniør
Skat Behrend og K. Møller Holst

Grundareal
6.451 m2

Bebygget areal
3.197 m2, heraf vej 788 m2

Bruttoetageareal
14.742 m2

Antal boliger
161

Lejlighedsfordeling
33 2-rums

107 3-rums
19 4-rums
2 5-rums

Gennemsnitsstørrelse pr. bolig
92 m2

Erhverv
3
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jernbeton har vundet indpas, og at udefra
kommende arkitekturidealer blander sig
med den traditionelle brug af danske
materialer.
Facader er udfør t i blank mur af røde hånd-
strøgne sten. Omkring hoveddøre samt
omkring køkkentrappedøre og -vinduer er
fremspringende indfatninger muret som
rulleskifte/stik. Taget er dækket med tegl-
sten, vinduer er af træ og hvidmalede.
Mod Borgmester Jensens Allé er huset ud-
før t med markante karnapper, som ikke er
uden lighed med Østerbrogade 95’s kar-
napper. Mod øst og vest er boligerne for-
synet med altaner.

Randbebyggelsens plan er endnu karakteri-
seret ved at have hovedtrappen og de
”fine rum” lagt mod gade, uanset oriente-
ring, og køkken og køkkentrappe mod går-
den. Mellem de to trapper klemmes entré
og bad/toilet ind. De typiske planer med 
2-rums og 3-rums boliger er alle symme-
triske om trapperne. Som princip ligger de
3-rums boliger mod Borgmester Jensens
Allé med karnapfacaden mod sydøst.
Planerne er – med hjørneløsningen måske
som undtagelse – klare og præcise med
ordentlige og velformede rum. De er
nemme at møblere, fordi lejlighedsarealer-
ne ikke er knebne: 2-rums og 3-rums lejlig-
heder på henholdsvis 71 m2 og 93 m2.

Også denne bebyggelse bærer præg af, at
beboerne tilhører et nogenlunde velbjerget
segment af samfundet. Lejlighederne er på
trods af størrelserne bedst egnet for små
familier på grund af rumsammenhængen.
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Kanslergården, der opføres midt i 30’erne,
er netop en sådan bebyggelse, der består
af en åben irregulær karré i 4 etager med
udnyttet tagetage, fire ”knækkede” blokke,
der sammen med en hegnsmur danner et
lukket gårdrum. Rummet er dog forholdsvis
snæver t, og karréens bebyggelsesprocent
er da også godt 220. Blokkene åbner sig
mod sydvest mod Ove Rodes Plads.
Gårdrummet er indrettet delvist som
grønt område.
Husene er fremdeles baseret på håndvær-
kets teknologi , dvs. traditionelt opbygget
med bærende facader og hovedskillerum af
murværk. Men de brede vinduesåbninger
og karnapper afslører, at stålbjælker og
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Boligbebyggelsen Bispevænget ligger på
Bispebjerg og er en del af Bispeparken, der
ligger i et trekantsområde, der afgrænses af
Frederiksborgvej, Tagensvej og
Landsdommervej.
Bebyggelsesplanen for området Bispe-
parken er udarbejdet af Københavns
Kommune i samarbejde med Ivar Bentsen
og Kooperative Arkitekter, med C.Th.
Sørensen som landskabsarkitekt.
Bebyggelsesområdet Bispeparken er place-
ret omkring en nord-sydgående grønning,
der mod nord i et kraftigt stigende terræn
rækker næsten op til Grundtvigskirken.
For opførelsen af de enkelte bebyggelses-
afsnit stod forskellige boligselskaber med
hver deres arkitekter, og der var blevet
truffet aftale om fælles retningslinier for
bebyggelsens udformning bl.a. med hensyn
til materialer, taghældning m.m.
En meget stor del af boligbyggeriet i

Københavns kommune blev netop i denne
periode opfør t på Bispebjerg. I 30’erne
havde funktionalismen inden for arkitektu-
ren brudt radikalt med for tiden, den lukke-
de karréform åbnedes og afløstes af friere
udformede bebyggelsesplaner med grønne
fællesarealer, hvor solorienteringen er afgø-
rende, og et fint samspil mellem bygninger
og grønne rum er prioriteret.
Bygningernes udtryk ændrer sig ligeledes,
fra de klassicistiske huse med enkle rolige
facader til huse med mere åbne facader og
med altaner til begge sider. Udviklingen
afspejler ændret lovgivning og byggeteknik.
Tidligere skulle etagehuse have to trapper,
nu kunne man nøjes med én trappe og
brandredningsaltaner til begge sider, og
selv med bibeholdelse af de bærende faca-
der og midterskillerum gav jernbeton en
mulighed for friere åbning af facaden.

BISPEVÆNGET 
København NV

Opførelsesår
1940-41, 1943

Adresse
Bogtrykkervej 25-49
Frimestervej 59-81
Fuglefængervej 1-15
Tagensvej 187-225
Tuborgvej 249-255
Tårnblæservej 1-11
Væbnervej 1-5
2400 København NV

Ejerforhold
Boligselskabet AKB, København
Afdeling 0209 Bispevænget 

Arkitekt
Henning Or tmann og 
Berner Nielsen

Ingeniør
Olaf Ellern

Landskabsarkitekt
C.Th. Sørensen, Ronald Lund

Grundareal
37.973 m2

Bebygget areal
9.004 m2

Bruttoetageareal
43.468 m2

Antal boliger
662

Lejlighedsfordeling
15 1-rums 

359 2-rums
279 3-rums

9 4-rums

Gennemsnitsstørrelse pr. bolig
66 m2

Erhverv
7

Ombygget i 1993
Arkitekter Hvidt & Mølgaard A/S

1940-194927
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murede byggeri fik en opblomstring under
besættelsen. Bor tfald af bitrapper har været
en velkommen forøgelse af brugsarealet.
Der var centralvarme og brusebad i alle
lejligheder.
Boligerne er udformet med 2 altaner, og
den der vender mod solen er skåret ind i
facaden, så udearealet bliver beskyttet.
Lejlighedsplanerne er stadig symmetriske
om trappen, bor tset fra altanen på sydvest
facaden. Køkken og bad/toilet er nu rykket
om på nordøst-siden af huset, hvor også
trappen er placeret, og adgangsvejene i
bebyggelsen er disponeret her til.
Planerne er interessante. Så stor en bolig
kunne dengang let rumme seks personer :
Tre børn i et kammer eller soveværelse, to
voksne i et værelse eller kammer og ét
større barn i eget kammer. Stuen rummer
spiseplads og plads til 2 lænestole eller
lænestol og der til en arbejdsplads.
Baderummet på ca. 2,8 x 1,1 m har en
adskilt toiletdel.
Boligområdet har store kvaliteter. Den
arkitektoniske udformning og områdets
landskabelige kvaliteter danner tilsammen
et ensar tet og sammenhængende område.
1940’erne var en storhedstid for det socia-
le boligbyggeri, hvor de sociale boligselska-
ber fungerede som gode og fremsynede
bygherrer, både arkitektonisk, planlægnings-
mæssigt og socialt. I dag kan der i området
forekomme tegn på nedslidthed, vindues-
og altanrenoveringer er tilsyneladende
eneste fornyelse, der viser sig i det ydre.
Hele området mangler forbedring på kvar-
tersniveau – et løft der bør tage udgangs-
punkt i områdets karakter og særkende.
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Boligloven af 13. april 1938 betød nyt soci-
alt boligbyggeri, efter at det i nogle år
havde været stagnerende. Den nye lov
bragte noget nyt: et tilskud til børnerige
familier, dvs. familier med mindst 3 hjemme-
boende børn under myndighedsalderen.
Loven betød et socialt og samfundshygiej-
nisk fremstød, og den fik stor betydning i
den kommende tid. Efter den nye lov yde-
des lån til kommuner, andelsforeninger og
sociale selskaber.
Bispevænget er opfør t under denne boli-
glov, hvilket indebar at af bebyggelsens 660
lejligheder skulle ca. 1⁄4 være til børnerige
familier, dvs. lejligheder med mindst tre rum.
Boligloven sikrede en rimelig husleje, og
herudover en gunstig stilling for børnerige
familier. Det betød et indskud på 3% af
byggesummen, hvilket dengang var 500 kr.
pr. lejlighed.
Det blev et meget attraktivt byggeri at bo i.

Bebyggelsen Bispevænget består af tre stok-
ke, der vender ud mod den store grønning,
og syv vinkelformede 5-etages boligblokke,
der afgrænser området mod Tagensvej.
De vinkelformede huse er placeret således,
at de danner syv gårdrum, som boligernes
opholdsarealer er orienteret mod, enten
mod syd eller vest. Bebyggelsen opdeles af
nord-syd og øst-vest gående mindre veje.
Boligblokkene følger det stigende terræn.
Blokkene er udfør t med blankt murværk i
gule sten og taget er dækket med røde
teglsten, etageadskillelserne er udfør t med
træbjælkelag.
Husene er stadig opfør t med bærende faca-
der og hovedskillerum, det traditionelle
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Bebyggelsen ligger på Nørrebro på en lang,
smal grund, der strækker sig fra Nærum-
gade til Ørholmgade med Nørrebroparken
på sin østside. Dette store rekreative om-
råde, som blev anlagt på den nedlagte nord-
banes arealer, er en herlighedsværdi for de
mange beboere i ældreboligerne. En over-
ordnet nord-syd gående grøn sti er under
anlæg på Frederiksberg og i København.
Bebyggelsen omfatter fem stokke i fem
etager, to mod Nørrebroparken og tre mod
Sandbjerggade vest for. Friarealet mellem
blokkene indsnævres kraftigt mod nord, i
det ligger også adgangsvejene til blokkene.

Bebyggelsen fra 1942-43 har været karak-
teristisk for den periodes byggeri af ”alders-
renteboliger”, med meget små 1-værelses
boliger med pauvre køkken- og toiletfor-
hold uden eget bad.
Alligevel må de ses som et resultat fra be-
gyndelsen af vejen mod et velfærdssamfund.
De to sydlige blokke er disponeret som
midterkorrido-bygninger med ensidige 1-
og 2-rums boliger. De tre nordlige blokke
har derimod opgange, der typisk betjener
tre lejligheder pr. etage.
I sidstnævnte er det typiske layout, at en
opgang med trappe og en lille elevator
giver adgang til tre boliger : en lille 1-værel-
ses bolig, beliggende direkte overfor trap-
pen og 2-rums boliger, som omgiver den
på begge sider. Typiske træk er også her, at
køkkenet, som dog er et selvstændigt rum,
er tilknyttet opholdsstuen, og toilet/bade-
rum ligger tæt ved soverum.
Lejlighedernes rumstørrelser giver dog kun

NØRREBRO VÆNGE 
København N

Opførelsesår
1942

Adresse
Nørrebro Vænge 1-15, 2-16
2200 København N

Ejerforhold
Boligselskabet AKB, København 
Afdeling 1702 Nørrebro Vænge

Arkitekt
Charles I. Schou

Ingeniør
Peder Bruun

Bruttoetageareal
22.204 m2

Antal boliger
350
Herudover 1 gæstebolig

Lejlighedsfordeling
107 1-rums 
243 2-rums

Gennemsnitsstørrelse pr. bolig
63 m2

Ombygget i 1994
Arkitekter Hvidt & Mølgaard A/S

1940-194931
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i de største 2-rums lejligheder mulighed
for, at to personer kan bo her.
I korridorhusene er 2-rums boligerne af
samme størrelse og med tilsvarende
sammenhæng mellem funktionerne.
Soverummets størrelse er også her så
begrænset, at kun en person kan bebo lej-
ligheden.
Husene er, som det stadig var almindeligt
på opførelsestidspunktet, udfør t med
bærende hovedskillerum og facader af
murværk og taget dækket af tegl.
De to sydlige blokke er forsynet med gan-
ske små altaner.
En klar og præcis takt og rytme i facadens
vinduesåbninger er sammen med det gode
murværk med til at skabe en stilfærdig,
men værdig arkitektur, og med et velplejet
grønt rum mellem bygningerne er det
samlede miljø meget fint.
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Et af AKB’s senere byggerier på Frederiks-
holm-grundene i Kongens Enghave er karré
15, der ligger på en lang, smal grund
mellem P. Knudsens Gade og jernbaneter-
rænet.
Bebyggelsen omfatter en lang, gennemgå-
ende blok mod Hørdumsgade og ni blokke
vinkelret herpå mod P. Knudsens Gade, en
kambebyggelse hvori boligerne orienteres
mod åbne gårde vendende mod sydøst.
Med denne situationsplan har det været
muligt, ved anvendelsen af nogle smallere
trappemellembygninger, at opnå tilstrække-
ligt lys til den gennemgående fløj.

FREDERIKSHOLM KARRÉ 15
Kongens Enghave

Opførelsesår
1944-1947

Adresse
Hørdumsgade 53-81,
P. Knudsens Gade 47-58, 58-134 
2450 København NV 

Ejerforhold
Boligselskabet AKB, København
Afdeling 0115 
Frederiksholm karré 15

Arkitekt
Henning Or tmann og 
Berner Nielsen

Ingeniør
Olaf Ellern

Landskabsarkitekt
Ejner Friis

Grundareal
20.599 m2

Bebygget areal
6.914 m2

Bruttoetageareal
21.344 m2

Antal boliger
376

Lejlighedsfordeling
243 2-rums
109 3-rums

8 4-rums
3 værelser

Gennemsnitsstørrelse pr. bolig
57 m2

1940-194935
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hvoraf ca. 2⁄3 af lejlighederne er 2-rums
boliger, og 1⁄3 er 3-rums boliger.
I den lille 2-rums lejlighed ønskede man at
gøre erfaringer med hensyn til anvendelsen
af spisekøkkener. Disse fik en god modta-
gelse, og i månedshæftet Arkitekten fra juni
1949 skrives der om byggeriets spisekøk-
kener : ”Stærk mados, som opstår under en
del af madlavningen, kan i samme grad hol-
des bor te fra opholdsstuen, som det i det
hele taget er muligt i en lille 2 værelsers
lejlighed, ved dobbeltdøren, der er tætslut-
tende (dør trin), samt ved anvendelsen af
emskærm over gasbordet”. Ikke mindst den
sidste anordning har vist sig at være effek-
tiv. At indføre spisekøkken var et eksperi-
ment, mange opfattede det på den tid som
en fornærmelse at skulle spise i køkkenet.
I den lange fløj mod Hørdumsgade er ind-
passet enkelte boliger, som udover to rum
på 2. sal disponerer over et værelse og et
kammer i tagetagen, som en intern trappe
giver forbindelse til. Endelig er der i den
kor te fløj indpasset enkeltværelser, som
ved opførelsen havde adgang til fælles wc
og håndvask.

Med den eksplosive trafikstigning på 
P. Knudsens Gade blev bebyggelsen offer
for en uacceptabel støjbelastning, som nu
tilstræbes reduceret, såvel på friarealerne
med støjskærm som i lejlighederne med
lydisolerende vinduer mv.

3736

Trapperne giver adgang i hver etage til to
lejligheder i den gennemgående fløj og en i
den kor te fløj.

Bebyggelsen, der er i 3 etager, er opfør t
som traditionelt muret byggeri med tegltag
og kviste.
Facader er opfør t i blank mur af gule sten.
Der er udfør t kantfrise om hoveddøre, og
stik over vinduer.
Bebyggelsen er projekteret i den ret kor te
periode, hvor der var forbud mod udfø-
relse af altaner, opholdsstuerne er derfor,
som en kompensation herfor, forsynet med
et temmelig stor t vindue med lav bryst-
ning.

Bebyggelsen omfatter forskellige boligtyper, Lejlighedsplaner 1:200



Bebyggelsen Engholmen Nord ligger i
Kongens Enghave i Københavns sydvest-
kvar ter.
På den vanskelige grund ved hjørnet af 
P. Knudsens gade og Borgmester
Christiansens Gade er indpasset én stok
langs sidstnævnte gade, én langs P. Knudsens
Gade og en stok vinkelret på, som for-
binder de to. Der dannes herved et syd-
vest-orienteret friareal, et rekreativt områ-
de mod Borgmester Christiansens Gade.
Alle stokke er i 3 etager, trappeadgange er
lagt mod nordøst, nord og nordvest.

Bebyggelsen rummede ved opførelsen i
1949 i alt 217 små lejligheder, ved ombyg-
ning i 1992 er etagearealet omdisponeret og
rummer nu kun 127 lejligheder for ældre.
Husenes struktur er enkel og klar, bærende
ydermure og hovedskillerum af teglsten,

ENGHOLMEN NORD 
Kongens Enghave

Opførelsesår
1949

Adresse
P. Knudsens Gade 41-55
Borgmester Christiansens 
Gade 1-13
2450 København SV

Ejerforhold
Boligselskabet AKB, København 
Afdeling 1102 Engholmen Nord

Arkitekt
Povl Baumann og Aage Müller

Bruttoetageareal
7.436 m2

Antal boliger
127

Lejlighedsfordeling
40 1-rums
87 2-rums

Gennemsnitsstørrelse pr. bolig
59 m2

Ombygget i 1993
Arkitekter Hvidt & Mølgaard A/S
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de egnede også for fysisk handicappede.
Opholdstue af rimelig størrelse, mens de
kun ca. 7 m2 store soverum betyder at
boligerne, selv de største 2-rums på ca. 60
m2 kun er egnede for enlige.
Der indgår adskillige layout af boliger, men
typisk er en 2-rums énsidig bolig placeret
overfor trappe og elevator, mens de to
resterende 2-rums lejligheder omslynger
den første og herved får lys fra to facader.
Fælles for typerne er, at de små vinkelkøk-
kener ligger i åben forbindelse med
opholdsstuen, og at toilet/baderum er tæt
på soverummet.

Bebyggelsens arkitektoniske kvaliteter vur-
deres i dag væsentligt højere end ved op-
førelsen, hvor den måtte forekomme gam-
meldags og umoderne.
For bebyggelsens arkitekt Povl Baumann
var den også en fastholdelse af karakter-
træk, som han på banebrydende vis havde
vist allerede i 1919-20 i den berømte

karré for Københavns kommune ved
Struensegade og Hans Tavsens Gade, for-
billede for en lang række fine klassicistiske
karréer på Østerbro og Nørrebro.
For Baumann var håndværksmæssig kvalitet
baseret på fagenes bedste traditioner,
udnyttet af arkitekter med største omhu
og forståelse, nøglen til arkitektonisk kvali-
tet og ikke tilfældige modernistiske form-
idealer.
Bebyggelsens kvalitet er så høj, at den
burde registreres som bevaringsværdig.

husdybde ca. 10 m, og det er interessant at
konstatere, at målmæssigt svarer 3 fag i
nordøst-facaden til 2 fag i sydvest-facaden,
hvad der medfører fint dagslysindfald i de
forekommende rumstørrelser.
Den meget enkle komposition er forenet
med en særdeles fin propor tionering, som
igen er intimt forbundet med den eksem-
plariske detaljering af tegl og mur.

Husenes enkle og klare hovedstruktur har
da også muliggjor t en ombygning i 1992
med henblik på at opnå tidssvarende boli-
ger, som forekommer særdeles vellykket.
Adgangsforholdene er helt ændrede, såle-
des at der i forbindelse med trappeopgang
er installeret elevator, hermed betjenes 3
lejligheder på hver etage.
Alle lejligheder er nu udstyret med tids-
svarende bad, toilet og køkkenfaciliteter,
med dimensioner som gør dem nogenlun-

1940-19494140
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Københavns kommune tilbød som ejer af
et større areal i Lyngby-Taarbæk kommune
AKB og KAB at over tage disse. AKB lod
udarbejde en fælles bebyggelsesplan for
området, som godkendtes af såvel Køben-
havns kommune som Lyngby-Taarbæk
kommune.
Planen omfattede en parkbebyggelse bestå-
ende af 3-etages blokke med kun to til tre
opgange. Otte blokke er placeret ved
Lyngbygårdsvej og de resterende sytten i
to hesteskoformede grupper omkring
grønninger. Der var på det tidspunkt ikke
behov for en skarp trafikdifferentiering,

gående og kørende trafik følges ad på
adgangsvejene, men grønningerne er bilfri
og krydses kun af gangstier.
Blokkene og boligplanerne er karakterise-
rede af de taktfast placerede altaner, ind-
byggede i blokkene og hermed nogenlunde
afskærmede for vinden, et typisk mønster
for byggeri fra denne periode. I en blok
med tre opgange og seks lejligheder pr.
etage er der imidler tid indbygget syv alta-
ner. Dette giver anledning til forskellige,
lidt tilfældige sammenhænge mellem stuer,
soveværelse og altaner. Ved adgangssiden
har de standardiserede betontrapper nu
holdt deres indtog, i øvrigt sammen med
affaldsskakten, som nyt ”teknisk” gode. Ved
samme facade placeres i fast sammenhæng
toilet/baderum og køkken, med henblik på
installationsøkonomi, samt enkelte værelser
og kamre. I alle planer indgår relativt lange
entréer, som giver adgang til de fleste rum
i boligen, dog er der fra alle opholdsstuer
adgang til ét rum.

LYNGBY ETAGEHUSE 
Lyngby

Opførelsesår
1950, 1951, 1961

Adresse
Baunepor ten 1-5, 21-31
Carlshøjvej 40-46, 52-58
Lyngbygårdsvej 103-125, 102-
124, 126A
Parkhøjvej 1-11, 14-20
Plovvej 1-11, 2-12
2800 Lyngby

Ejerforhold
Boligselskabet AKB, Lyngby
Afdeling 3001 Lyngby Etagehuse

Arkitekt
Henning Or tmann og 
Berner Nielsen,
Kilde og Dan Fink

Ingeniør
Olaf Ellern og Villum Hansen

Grundareal
81.241 m2

Bruttoetageareal
25.145 m2

Antal boliger
377

Lejlighedsfordeling
7 1-rums

164 2-rums
155 3-rums
51 4-rums

Gennemsnitsstørrelse pr. bolig
67 m2

Erhverv
1

Institutioner
1
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En typisk etage rummer to 2-rums boliger,
tre 3-rums og en 4-rums bolig, alle med
samme rumtyper. Opholdsstuen er af rime-
lig størrelse, ca. 19 m2, soverum ca. 12 m2

og kamre 8 m2. Kamrene er desværre
meget smalle, kun 2 m, og i opholdsstuer-
ne giver de meget forskellige måder hvor-
på altaner møder stuen anledning til lidt
sære altanadgange. De meget smalle kamre
giver en mindre heldig arealdisposition af
4-rums boligen, som består af opholdsstue
plus tre ens snævre kamre.

Blokkene er opfør t med murede facader,
tværvægge samt hovedskillerum, formentlig
med henblik på en ”let” pladsstøbt dæk-
konstruktion, det høje 45 grader tag er
ikke udnyttet, men giver plads for en træ-
gitter-konstruktion, der bærer tegltaget.
Facaderne er udfør t med blank mur af gule
teglsten og hvide betonaltanbrystninger,
tagtegl er røde.

50 år efter opførelsen udgør bebyggelsen
et fint grønt miljø med høj kvalitet. Bolig-
erne opfylder derimod ikke tidens krav,
hverken til boligstørrelser eller udstyr og
mange installationer er nedslidte. Bebyg-
gelsen indgår nu som en del af en af
Lyngby-Taarbæk kommune planlagt, hel-
hedsorienteret byfornyelse.
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Bellahøj, der er Københavns højeste bakke,
er en del af et højdedrag, der strækker sig
fra Vanløse til Bispebjerg.
I 1944 udskrev Københavns Kommune en
konkurrence om en bebyggelsesplan for
Bellahøj.
Arkitekterne Mogens Irming og Tage
Nielsen vandt konkurrencen, med et pro-
jekt som gav forslag til en bebyggelse med
højhusblokke, der udnyttede den eneståen-
de beliggenhed med udsigt over
København, og samtidig friholdt de store
dele af arealet til park.

Det er Danmarks første højhusbyggeri og
det blev sat i gang som et forsøgsbyggeri
af Københavns Kommune. Fire boligselska-
ber gik sammen om at opføre pionerpro-
jektet Bellahøj, som blev gennemfør t efter
en samlet bebyggelsesplan. Arbejdernes
Kooperative Boligselskab med Eske
Kristensen som arkitekt, Arbejdernes

BELLAHØJ 
Brønshøj

Opførelsesår
1953-1955

Adresse
Ved Bellahøj 7, 11, 14-22
2700 Brønshøj

Ejerforhold
Boligselskabet AKB, København
Afdeling 0401 Bellahøj

Arkitekt
Eske Kristensen

Ingeniør
Birch og Krogboe

Landskabsarkitekt
C.Th. Sørensen

Grundareal
29.067 m2

Bebygget areal
4.314 m2

Bruttoetageareal
22.926 m2

Antal boliger
261

Lejlighedsfordeling
2 1-rums 

80 2-rums
171 3-rums

7 4-rums
1 5-rums

Gennemsnitsstørrelse pr. bolig
88 m2

1950-195947
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grundens længderetning. Ved placering af
højhusene er der taget hensyn til solorien-
tering, udsigtsforhold og slagskygger fra
nabohusene.

Byggeteknikken var ny: De bærende kon-
struktioner af præfabrikerede betonele-
menter eller beton støbt i en glideforskal-
ling, facaden er isoleret og beklædt med
letbetonelementer. Gennemførelsen af byg-
geriet foregik ikke uden problemer.

AKBs afsnit, der er tegnet af arkitekt Svenn
Eske Kristensen, ligger på begge sider af
det friholdte parkområde midt på grunden.
Punkthusene er opbygget af to blokke for-
bundet af et glasinddækket forbindelsesled,
der indeholder en trappe og to elevatorer.
De to blokke har hver to lejligheder pr.
etage, og idet de er forskudte i nord-syd
retningen, kan den østlige blok alligevel op-
nå vestsol, udover at dens sydfacade åbnes, i
modsætning til vest-blokken hvor begge lej-
ligheder orienteres mod eftermiddagssolen.
I højden er de to blokke som konsekvens af
trappeleddet forskudt etage.Terrænbevæ-
gelsen optages herved samtidig.

Planforskydningen medfører, at adgangsfor-
hold til de større lejligheder bliver lidt kro-
gede. Køkken og baderum er i de fleste
lejligheder stadig forbundet til fælles fald-
stammer af økonomiske grunde, dog uden
større bindinger på lejlighedsplanerne.
Da planerne i øvrigt er baserede på, at
opholds- og spisestue fungerer som forde-
lingsrum til værelserne, er rum og rumfor-
løb enkle og forståelige og møbleringsmu-

ligheder gennemgående gode.
Alle lejligheder er forsynet med altaner,
hvis brugsmæssige kvaliteter i de højere
liggende etager er tvivlsom, ikke mindst når
de som udtrukne skuffer, hænger ubeskyt-
tede foran blokkenes facader.

Trappehusene fremstår transparente i for-
hold til de forskudte, mere tungtvirkende
bygningskroppe. Den tilbagetrukne tageta-
ge, kun med én stor bolig og terasser
afslutter de store bygningsvoluminer, hvis
altanpar tier og vinduesbånd understreger
bygningernes lodrette virkning.
Trods dette opnås ikke den arkitektoniske
virkning af høje slanke tårne på bakken.
De enkelte blokke måler ca. 10 x 16 m i
plan, men når to blokke ses over en diago-
nal, er udstrækningen 25-30 m, og med så-
danne størrelser og en bygningshøjde på
ca. 30 m opfattes objekterne som en klump.
Højden burde have været mindst 50 %
større og antallet af huse tilsvarende redu-
ceret, således at afstanden mellem massi-
verne samtidig ville være blevet forøget.
En fløj i et af dobbelthusene blev endda
bygget ud med en ekstra huslængde og
forsynet med en supplerende opgang til en
blanding af punkt- og længehuse.

Byggeformen gav anledning til intense dis-
kussioner om dens generelle brugsværdi
som familiebolig, da relationen til friarealer-
ne er problematisk, ”er de bare passivt til at
se på, for man går vel ikke ned til dem”.
Højhusene på Bellahøj fik efterfølgere, især
som længehuse, men højhuses popularitet
har været begrænset.

Andels Boligforening med Dan Fink som
arkitekt, Foreningen Socialt Boligbyggeri
med Edvard Heiberg, Karl Larsen samt Ole
Buhl og Harald Petersen som arkitekter, og
Københavns Almennyttige Boligselskab med
A/S Dominia samt Stadsarkitektens
Direktorat som arkitekter.
Bellahøj-bebyggelsen består af dobbelte
punkthuse i 9 og 13 etager med omkring
1300 lejligheder, en nordlig del med 15
højhuse og en sydlig med 13, imellem lig-
ger landstedet Bellahøj.
Punkthusene ligger højt i landskabet i et
kuperet terræn, forskudte og diagonalt på

1950-19594948
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Bebyggelsen ligger ca. 800 m vest for
Alber tslund station lige nord for jernba-
nen. Den består af tolv etagehuse på hver
4 etager og seks 2-etages altangangshuse
samt et center, der indeholder børneinsti-
tutioner, butik, tandklinik, bibliotek, selskabs-
lokaler, klublokaler og ejendomskontor.
Et stor t T-formet, åbent område, hvori en
fælled og diverse fællesarealer er placeret,
er bebyggelsens primære struktur. Over 
T-et mod øst er placeret seks stokke i to
etager disponeret som altangangshuse, og
på begge sider af fælleden ligger seks stok-
ke med etagehuse på fire etager, øst-vest
orienterede. Rummene mellem stokkene
veksler mellem adgangsvej og parkering og
grønne gårde for leg og rekreativt ophold.
Kørende trafik kommer udefra, dvs. fra veje
nord, syd og øst for bebyggelsen.
Planen er klar og stringent, men noget ske-
matisk i sin detaljering, altså bygningernes

formning, og med de gennemgående fire
etager har en beplantning ikke let ved at
lægge det formildende grønne slør over
den megen beton.
Det skematiske genfindes i bygningernes
plandispositioner.

HEDEMARKEN
Albertslund 

Opførelsesår
1968-1969 

Adresse
Hedemarksvej 24-94
Hedemarksvænget 1-143
Nyvej 25-95
2620 Alber tslund

Ejerforhold
Boligselskabet AKB, Alber tslund
Afdeling 5001 Hedemarken

Arkitekt
Knud Hallberg

Ingeniør
Max Kaplan

Landskabsarkitekt
Ole Nørgaard

Grundareal
137.622 m2

Bebygget areal
25.844 m2, heraf vej 2.982 m2

Bruttoetageareal
67.860 m2

Antal boliger
891

Lejlighedsfordeling
456 2-rums
361 3-rums

9 4-rums
60 5-rums
5 værelser

Gennemsnitsstørrelse pr. bolig:
76 m2

Fælles Center

Erhverv
5

Institutioner
6

1960-196951
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trævinduer som overvejende materialer.
Stueetagen skiller sig ganske vist ud fra de
overliggende, men tagets meget flade
hældning er ikke i stand til at berige et
arkitektonisk udtryk.
Der kunne i høj grad være behov for
beboerinitiativer til privat begrønning på
de franske altaner, som i takt med større
og flere træer i mellemrummene ville mild-
ne indtrykket af det teknokratiske byggeri.
Altangangshuse har facader mod nord
(altangang) og syd (altan).
Her finder man 2-rums boliger med en
meget enkel plan. Fra altangang kommer
man ind i vindfang og entré, der giver ad-
gang til alle rum. Mod altangangen ligger
bad/wc og køkken med spiseplads, der har

dør til opholdsstuen, et pænt stor t rum
med udgang til en lidt smal altan, der
spænder i hele boligens længde. En lille
garderobe ligger mellem baderummet og
soveværelse. Planerne virker dog noget
stive.
Ved senere ombygning er adgangsforholde-
ne ændret, således at kor te altangange
med en trappe betjener to lejligheder på
1.sal. Unødig passage på altangangen er
herved elimineret.
Det er slående, at der i de lavere bygning-
er med deres tilsluttede haver er opnået
et mere humant miljø.

De tolv etagehuse består alle af seks
opgange, som i sin hovedstruktur er ganske
ensar tede, og med et gavlfag som undta-
gelse er planløsningerne også ens. En trap-
pe giver adgang til to symmetrisk placere-
de 3-rums boliger og en mellemliggende
2-rums bolig, ensidigt orienteret. 3-rums
boligernes lange entréer og gange giver
adgang til boligens rum. Det var et af
tidens krav, at ingen rum bør være forde-
lingsrum med adgang til andre værelser.
Toilet og baderum har en fin standard.
Desværre er kamrenes målforhold mindre
overbevisende, forholdsvis dybe og meget
smalle. Opholdstue og soveværelse er
meget rummelige. Altaner er erstattet af
franske døre. Bygningernes ydre fremtræ-
der derfor også som meget lidt differentie-
ret, med grå beton, eternit og mørkmalede

1910-19195352
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Blåkildegård i Taastrup er en boligbebyg-
gelse projekteret og udfør t i slutningen af
1960’erne og bygget i 1970-71.
En stor bebyggelse opfør t under ét, med
meget begrænset variation i bygningsenhe-
derne.
Situationsplanen er anlagt som et meget
enkelt diagram, og trods det lidt skematis-
ke ganske fin: Fem kvar terer bilbetjenes fra
deres langsider, som ligger nord-syd og
med gående trafik ad kor te stræder.
Kvar tererne mødes ved et slags hovedsti-
forløb over en række små torve. Den
kørende trafik kommer til bebyggelsen ad
en vej før t nord om kvar tererne, således
at der ved deres sydlige afslutning kan pla-

BLÅKILDEGÅRD 
Taastrup

Opførelsesår
1970-1971

Adresse
Cirklen A1-E12
Trekanten A11-G10
Firkanten A1-H10, B8, C8, D9
Femkanten A11-I10
Sekskanten A1-J10
Blåkildevej 13
2630 Taastrup

Ejerforhold
Boligselskabet AKB, Taastrup
Afdeling 4801 Blåkildegård

Arkitekt
Henning Or tmann

Ingeniør
Lemming & Eriksson

Landskabsarkitekt
Erik Mygind

Grundareal
115.295 m2

Bebygget areal 
22.586 m2, heraf vej 434 m2

Bruttoetageareal
40.959 m2

Antal boliger
405

Lejlighedsfordeling
49 2-rums
3 3-rums

300 4-rums
53 5-rums

Gennemsnitsstørrelse pr. bolig
100 m2

20 atelierhuse

Fællesbygning
1

Institution
1

1970-197955

Butikker, vÊrksteder, beboerklubber

Fritidsklub
Bold-
klub Vuggestue

T¯j/bogcafe,vÊrksteder,beboerklubber

Vaskeri, selskabslokaler, klubber

ejendomskontor, afdelingsbestyrelse

Cirklen

Trekanten

Firkanten

Femkanten

Sekskanten

Kompost
jord/sten

Genbrugs-

Tennisbaner

Pensionistboliger

Pensionistboliger

Vuggestue

Børnehave
Supermarked

Biblotek

Posthus

Legeplads

Blåkildevej

Rugkærgårdsvej

Materielgård

B
lå

ki
ld

ev
ej

Byhave

Trekanten A

Trekanten B Trekanten B

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11.10. 12. 13.

Trekanten C

10.9.8.7.6.3.1. 2. 4. 5.

Trekanten D

3.2.1. 4. 5. 8.7.6. 9. 10.

Trekanten E

6. 7. 8.5.3. 4.2.1.

Trekanten F

3.1. 2. 4. 5. 6. 7. 8.

Trekanten G

6. 7. 8. 9. 10.5.3. 4.2.1.

13.11. 12. 14. 15. 20.16. 17. 18. 19.

Trekanten G

Trekanten H

Cirklen A

Cirklen A

4. 3. 2. 1.

7. 6. 5.8.9.10.11.12.

Cirklen C Cirklen C

Cirklen C

Cirklen D

Cirklen D

Legeplads

Basketbane

Beplantet jordvold

plads

Garager

Garager

Firkanten A

9. 8. 7. 6.

Firkanten A

5. 4. 3. 2. 1.

Firkanten B

7.8. 6. 5. 4. 3. 2. 1.

6.7.8. 5. 4. 3. 2. 1.

Firkanten C

1. 2. 3. 4. 5.

Firkanten D Firkanten D

1.2.3.4.9. 8. 7. 6. 5.

Trekanten D

Firkanten E

7.12.13. 11 10 9. 8. 2.6. 5. 4. 3. 1.

Firkanten F

Firkanten F Firkanten F

9. 8. 7. 6. 5. 1.2.3.4.

9.10. 7.8. 6. 5. 4. 3. 1.2.

Firkanten H

Sekskanten A

9. 8. 7. 6.

Femkanten A

Femkanten B Femkanten B

Femkanten C

Femkanten D Femkanten D

5.3.1. 2. 4.

Femkanten E

Femkanten F

Femkanten G Femkanten G

Femkanten I

2.1. 4.3. 5. 6. 7. 8. 10.9.

Femkanten H

Sekskanten J

Sekskanten ISekskanten I

Sekskanten H

Sekskanten G

10.

Sekskanten F

9.

Sekskanten F

8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.

Sekskanten E

Sekskanten D Sekskanten D

Sekskanten C

Sekskanten B

Sekskanten A

12.11. 14.13. 15. 16. 17. 18. 20.19.

Femkanten I

Firkanten I

3.4. 2. 1.

Cirklen B

1.2.3.4.5.

9. 8. 7. 6.13. 12. 11. 10.14.

14.15. 12.13. 11. 10. 9. 8. 6.7.

1.2.3.4.5.

Cirklen E

1.2.3.4.5.6.7.8.

10.12. 11. 9.

Cirklen E

Cirklen F

Cirklen G

Blåkildevej

Nr.13

Bålplads

Boldbane

Pavillon

Kælkebakke

Beplantet jordvold

Byskov

8.6. 7. 9.

6.10. 9. 8. 7. 4.5. 3. 2. 1.

2.1. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 3.2. 4. 5. 7.6. 8. 9.

5.4.3.1. 2. 8.7.6.

6. 7. 8.2.1. 3. 4. 5.

2.1. 4.3. 5. 6. 7. 8. 10.9.

2.1. 3. 4. 5.

8.6. 7. 9.

9.6. 7. 8. 10.

7.2.1. 3. 4. 5. 6. 12.8. 9. 10. 11. 13.

5.9. 8. 7. 6. 3.4. 2. 1.

6.10. 9. 8. 7. 4.5. 3. 2. 1.

10. 9. 8. 5.6.7. 4. 3. 2. 1.

10. 9. 8. 5.6.7. 4. 3. 2. 1.

10. 9. 8. 5.6.7. 4. 3. 2. 1.

1.4. 3. 2.5.6.7.8.9.

6.8. 7. 4.5. 2.3. 1.

8. 5.6.7. 4. 3. 2. 1.

4.5. 3. 2. 1.
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miske rammer kunnet frembringe et miljø,
der befordrer videre positive initiativer fra
beboerne. Selvom bebyggelsen er 30 år
gammel, og man har brudt hård belægning
op for herved at øge de bløde rekreative
arealer, mangler der træer og begrønning.
En for tsat målrettet indsats med en grøn
dækning af betonvægge ville gøre under-
værker.

Bebyggelsen består af 353 2-etages række-
huse og 52 mindre lejligheder. Til hver t
rækkehus er der et udhus samt for- og
baghave.
Rækkehusene er opfør t som montagebyg-
geri med facade-, dæk- og vægelementer i
beton.
Af bebyggelsens godt 400 boliger, stor t set
i to etager, er ikke mindre end 300 4-rums
boliger i voksende størrelser, fra 92-130 m2,
flest dog ca. 100 m2.

Ved adgangsstien ligger, under et gennem-
gående tagplan, udhuse til hver bolig. Ud-
husets facade og et dørpar ti lukker boligen
totalt af fra stien, bag udhuset er der en
meget lille grund, hvorfra der er adgang til
boligen.
Fra en smal entré er der i stueplan bad,
toilet, spisekøkken og opholdsstue, fra hvil-
ken der er udgang til husets have. Dens
areal svarer ca. til husets bebyggede areal.
En trappe fører op til 1.sal med tre rum
og baderum.
Et antal 5-rums boliger har fire rum i over-
etagen, og hermed forøges stueetagens
rum og areal betragteligt.
Endelig findes et antal 2-rums boliger

beliggende ved gavle, således at adgangen
til den 2-rums bolig på 1. sal kan ske her-
fra.

Det er karakteristisk for Blåkildegård som
for meget af den periodes montagebyggeri
i store serier, at det er lykkedes at produ-
cere store, velindrettede boliger for famili-
er med børn. Desværre strakte økonomien
ikke til en tilsvarende kvalitet i bebyggel-
sens arkitektur og miljø.

ceres diverse fællesanlæg samt pensionist-
boliger og butikker.
Der er mange gode intentioner i bebyggel-
sesplanen. Biltrafikken er holdt væk fra de
bolignære omgivelser, der er rigelige fælles-
arealer og velbeliggende og velpropor tio-
nerede stræder og pladser. Desuden er der
have til hver t hus.
Som det var tilfældet på det tidspunkt, da
bebyggelsen blev projekteret, betød prog-
noser for motoriseringen anlæg af meget
store parkeringsanlæg og brede veje. Kon-
sekvensen er større, oplevelsesfattige area-
ler, der i stor grad splitter bebyggelsen.
Intimiteten har været tænkt opnået i stræ-
der og på små torve, men desværre mod-
virker de ensar tede bygninger med ensar-
tede betonoverflader, af ret ucharmerende
karakter, hensigten.
Bebyggelsen deler således skæbne med en
omfattende del af boligbyggeriet fra den
tid. Den utilstrækkelige differentiering af
såvel boligenheden som den anvendte byg-
geteknik har ikke indenfor de givne økono-

1970-19795756
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Planlægningen af Avedøre Stationsby blev
påbegyndt i 1962 som en af de første S-
banebyer på Køgebugtlinien. Det ca. 70 ha
store område blev udformet som en klar t
afgrænset bymæssig bebyggelse, i kontrast
til og som samlingspunkt for de omliggen-
de åbne boligkvar terer, efter de bedste
byplanlægningsidealer fra 1960’erne.
Den endelige planlægning og projektering
blev i 1968 overdraget Kooperativ Bygge-
industri med Glostrup Boligselskab og AKB
som bygherrer, og opførelsen strakte sig
fra 1972-82. Fra 1994 har AKB stået for
administrationen af hele bebyggelsen.

AVEDØRE STATIONSBY
NORD, SYD OG STORE HUS
Hvidovre

Avedøre Stationsby Syd
Opførelsesår
1973-74 

Ejerforhold
Boligselskabet AKB, Avedøre
Afdeling 3501 
Avedøre Stationsby Syd

Arkitekt
Kooperativ Byggeindustri A/S

Ingeniør
Kooperativ Byggeindustri A/S

Bruttoetageareal
84.057 m2

Antal boliger
941

Lejlighedsfordeling
1 1-rums 

127 2-rums
412 3-rums
324 4-rums
77 5-rums

Herudover 11 ældreboliger
76 værelser

Gennemsnitsstørrelse pr. bolig
89 m2

Erhverv
6

Institutioner
7

1970-197959

Situationsplan



Det fremgår tydeligt, at det konstruktive
system, bærende facader og hovedskille-
rum af præfabrikerede betonelementer,
udøver mindre tvang på plantypen, end
hvad der f.eks. var tilfældet i Hedemarkens
etagehuse med bærende tværvægge.
Generelt er boligstandarden høj, lejlighe-
derne er også forsynet med altaner, i vidt
omfang glasinddækkede. Facadernes beton-
elementer er grå med frilagt tilslagsmateri-
ale, en yderligere begrønning kunne tilføre
bebyggelsen kvalitet.
Rækkehusene i to etager med overvejende
3- og 4-rums boliger er disponeret med
en relativt lille husdybde og bærende faca-
der af farvede, præfabrikerede betonele-
menter.

Opholdsstuer, køkkener/alrum ligger på
terræn, og har adgang til en lille have. De
forholdsvis store soverum og kamre ligger
på 1. sal med bad og toiletrum. Ligesom i
etagehusene giver gangarealerne adgang til
alle rum.
Som Avedøre Stationsby i dag fremtræder,
forekommer den som en af de mere vel-
lykkede nye, store bebyggelser.
De renoveringsarbejder mv., som allerede
er gennemfør t, og som naturligt for tsat skal
foregå, skal som i Store Hus forbedre bolig-
kvaliteten, udbedre teknisk svage løsninger
og ikke mindst medvirke til et bedre by-
miljø med højere æstetisk kvalitet.

Avedøre Stationsby består i sine hoved-
træk af:
– Store Hus – et stor t bolighøjhus umid-
delbar t ved S-togsstationen med et mindre
forretningscenter i dets underetage.
– Bymuren – en sammenhængende række
af etagehuse i 4 etager, som omslutter
bebyggelsen og skarpt markerer grænsen
mod det åbne land.
– 2-etages rækkehuse, samt en lavere
bebyggelse af få 3-etages terrassehuse.
Her til kommer fællesanlæg såsom vugge-
stuer, børnehaver, skole, gymnasium, biblio-
tek, idrætsanlæg og en kirke.
Hovedadgangsvejen, som forløber øst-vest
langs nordsiden af en stor grønning, hvor
fællesanlæggene er placeret, skiller byen i
en nordlig og en sydlig del, og kor te bolig-
veje leder til parkeringspladser i boligernes
nærhed. En hovedsti forløber tilsvarende
langs grønningens sydside.
Imellem hovedadgangsvejens indføring i
byen og S-stationen ligger Store Hus.

Det 12-13 etages høje ”landmark” er dis-
poneret som et altangangshus med tre
altangange langs vestfacaden og to på øst-
siden, og hver altangang betjener 2-rums
lejligheder i to planer, som man går op og
ned til. Typisk ligger køkken og opholdsrum
på det første plan, mens toilet, bad og
soverum findes på det næste.
Bygningen er opfør t som en betonkon-
struktion med bærende tværvægge og
overvejende lette facadeudfyldninger. Der
er altaner til begge sider, nu heldigvis
glasinddækkede.

Bymurens etagehuse omfatter ca. 800 boli-
ger af varieret størrelse: 2-, 3-, 4- og 5-rums
boliger.
Planerne er tidstypiske, idet forstue og
mellemgang giver adgang til samtlige boli-
gens rum.
I forhold til lidt tidligere boliger er rumme-
ne bedre propor tionerede og nemme at
møblere.

Avedøre Stationsby Store Hus
Opførelsesår
1976-1977

Ejerforhold
Boligselskabet AKB, Avedøre
Afdeling 3522 Store Hus

Arkitekt
Thure Nielsen & Rubow A/S

Ingeniør
Hansen, Carlsen og Frølund

Bruttoetageareal
33.264 m2

Antal boliger
479 2-rums

Gennemsnitsstørrelse pr. bolig
69 m2

Herudover
8 værelser

Avedøre Stationsby Nord
Opførelsesår
1979-1982 

Ejerforhold
Boligselskabet AKB, Avedøre
Afdeling 3523 Avedøre 
Stationsby Nord

Arkitekt
Kooperativ Byggeindustri A/S 

Ingeniør
Kooperativ Byggeindustri A/S

Bruttoetageareal
77.068 m2

Antal boliger
898 

Lejlighedsfordeling
36 2-rums

427 3-rums
423 4-rums
21 5-rums

Herudover 20 særboliger
100 ungdomsboliger/værelser

Gennemsnitsstørrelse pr. bolig
86 m2

1970-19796160
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Bebyggelsen er den sidste del af den total-
sanering, som indenfor en ca. 10-årig peri-
ode er foregået i et forslummet område
omkring Rigensgade og Kronprinsessegade.
Det eksisterende gadenet, hvis basis er det
oprindelige Nyboders, er fastholdt, og de
ny bebyggelser bærer ligeledes præg af
stokbebyggelser. Dette gælder også AKBs
bebyggelse, som dog er en variation af
temaet, idet de to gange to stokke dels er
adskilte af et lille torv, dels er lukkede for
enderne af kor te fløje.

Bebyggelsen er disponeret med kælder og
”højtliggende” stueetage. Adgang til alle
boliger foregår fra bebyggelsens to indre
gårde, hvis plan svarer til stueetagens.
Blokkene fremtræder som 3-etages byggeri
med højt tag, og dette volumen er konse-
kvent udnyttet til boliger i 2 x 2 etager.
De øverste lejligheder nås ad altangange
ind mod gårdene.

OLFERT FISCHERS GADE 
København K

Opførelsesår
1978

Adresse
Olfer t Fischers Gade 44-46 

Ejerforhold
Boligselskabet AKB, København
Afdeling 1301
Olfer t Fischers Gade

Arkitekt
Kooperativ Byggeindustri A/S

Ingeniør
Kooperativ Byggeindustri A/S 

Landskabsarkitekt
Landskabsarkitekterne I/S

Grundareal
2.666 m2

Bebygget areal
1.551 m2

Bruttoetageareal
5.367 m2

Antal boliger
68

Lejlighedsfordeling
12 2-rums
52 3-rums
4 4-rums

Gennemsnitsstørrelse pr. bolig
79 m2

1970-197963
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let samt trappe til overetagen, som indehol-
der køkken i åben forbindelse med stor op-
holdsstue.Trappe og bad ligger ind mod
altangang og gård, opholdsrum mod gaden.
De øverste lejligheder optager tagrummet
og nyder godt af et stor t volumen. Også
køkkensiden mod gården får her lys fra
taskekviste af mere passende størrelse.

For bygningernes fremtræden kunne man
ønske, at lysindtagene havde været dispo-
neret med mindre åbninger mod gaden og
større mod gårdsiden.
Bebyggelsen må også ses som en reaktion
mod de store saneringers arkitektur. Det
gælder i lige høj grad boligernes disposi-
tion som husenes udformning. Lidt af ratio-
naliteten er blevet ofret for nostalgien.
Bebyggelsen rummer således udmærkede
byboliger i et kvar ter, der i dag er et meget
attraktivt sted at bo.

65

Bygningernes tre etager plus tagetage
medfører nødvendigvis større volumen
end Nyboder-stokkenes, men i bygninger-
nes gadefacader er tilstræbt en materiale-
mæssig overensstemmelse: skalmuren er
skuret og gulkalket, og står på en sor t sok-
kel, taget er dækket af tegl, men desværre
gennembrudt af meget store taskekviste til
øverste lejligheds opholdsrum. Mod gårde-
ne derimod er facaderne lette konstruktio-
ner med træ og eternit som de domine-
rende materialer.
Som en nydelig detalje kan noteres, at
altangangen langs blokkene gennembryder
facaderne mod såvel Kronprinsessegade og
Rigensgade, hvis bymæssighed herved tilfø-
res de indre gårde.

De 2-etages boliger er disponeret således, at
der i nederste plan af lejligheden er adgang
fra forstue til et eller to værelser, bad og toi-

64
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Bebyggelsen ligger i Herlevs nordvestlige
del, på grænsen til Værløse kommune, i et
landskab karakteriseret af mange små søer,
som terrænet falder ret kraftigt ned mod.
Bebyggelsen krummer sig omkring en af de
små søer, og terrænbevægelsen udnyttes
meget fint til at lægge dens to rækker af huse
i to niveauer med ca. 1 etages højdeforskel.
Man kommer til bebyggelsen fra den øst
for liggende adgangsvej, hvor til to parke-
ringspladser slutter sig.
Fra parkeringspladsernes niveauer er der ad-
gang til overetagen i den østlige husrække.
Fire stiforbindelser og en enkelt passage

for kørende trafik føres brat en etage ned,
og man befinder sig nu på en gennemgå-
ende boliggade, landsbygaden som den gen-
nemgående struktur. Fra denne gade er der
dels adgang til boliger i den østlige husræk-
kes underetage, og ad udvendige trapper
til deres overetage, samt til overetagen i
husrækken mod vest.
Denne husrækkes underetage ligger altså
to etager lavere end P-pladsniveauet, og
man er herved nede ved den grønning,
som strækker sig omkring den lille sø. Alle
huse har små haver ved vestfacaderne og
mindre afskærmede ankomstpladser mod
øst. Haverne mod grønningen er kantede
med karakterfulde hække, formet som dele
af cirkelslag.
Bebyggelsesformen lægger umiddelbar t op
til en boligdisposition i to etager. En sådan
er også gennemfør t i et vist omfang, men
samtidig findes der mange boliger i ét plan,
hvilket selvsagt medfører, at boliger i byg-
ningernes underetage bliver ensidigt belyst,

HÆKMOSEN l
Herlev

Opførelsesår
1985

Adresse
Hækmosen 2A, 34E
2730 Herlev

Ejerforhold
Boligselskabet AKB, Herlev
Afdeling 4502 Hækmosen l

Arkitekt
Suensons Tegnestue ApS

Ingeniør
S.E. Brockhuus A/S

Landskabsarkitekt
Ginman, Harboe, Borup ApS

Grundareal
24.018 m2

Bebygget areal
2.595 m2

Bruttoetageareal
4.437 m2

Antal boliger
69

Lejlighedsfordeling
43 2-rums
20 3-rums
6 4-rums

Gennemsnitsstørrelse pr. bolig
64 m2

Fælleshus

1980-198967
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ligt mindre spændende, entréen er et afluk-
ket rum, som herved reducerer opholds-
etagens rummelighed. Da overetagen skal
rumme tre rum + bad, og etagen kun er
3,8 m2 større end 3-rums boligen, bliver
layoutet meget kompakt.
Der er i alt 43 2-rums boliger, hvoraf 18
ligger i en underetage med en lukket faca-
de, bag hvilken bad og køkken er placeret,
sidstnævnte dog i åben forbindelse med
opholdsstuen.
Bebyggelsen er en typisk repræsentant for
reaktionen mod 60’ernes og 70’ernes

store industrialiserede bebyggelser.
Skala, disposition, konstruktioner og mate-
rialer levner plads for byggeriets traditio-
nelle fagområder (murer og tømrer), der
medfører en – måske lidt nostalgisk – arki-
tektur, der søger det pæne og ordentlige
frem for at afsøge højere kvalitetsniveauer
gennem industrialisering. Ganske karakte-
ristisk er boligernes størrelse blevet redu-
ceret i forhold til 60’ernes.
Den fine bebyggelsesplan, de stilfærdige
huse med de sobre materialer gør
Hækmosen til et rar t sted at være.

og har en mørk side mod jordopfyldningen.
De to husrækker er begge brudt op og be-
står af enheder indeholdende tre huse, som
kan disponeres med simple grundformer,
hvor knækkene optages i mellemrummene.
Boliggaden er principielt forbeholdt gående
og cyklister, men personbiler kan køre igen-
nem frem til vendepladser ved hver ende
af bebyggelsen.
Bebyggelsens veje, pladser og friarealer
bærer præg af en meget omhyggelig indsats
fra de projekterende, i valg af materialer, af
planter mv. og med en sikker detaljering.
Bygningerne fremtræder som enkle række-
huse med bærende vægge og udvendig
skalmur af gule tegl. Trapper og altaner er
forholdsvis grove trækonstruktioner, en lidt
grov, men sund byggeform.
Bebyggelsen, der består af 17 rækkehus-
blokke i to etager, omfatter meget forskel-
lige boligtyper :
Fjor ten 3-rums boliger ligger således på ter-
rænet, at adgangen fra vej/sti sker til over-
etagen ad udendørs trapper. På denne etage
ligger spisekøkken ved indgangen, mens
opholdsstuen vender mod det åbne friareal.
Den 18 m2 store stue er regulær og har
adgang til altan. Sammen med spisekøkken
udgør opholdsområdet ca. 35 m2, ”et pænt
stor t rum”.
En trappe fører ned til underetagens mørke
del, hvor også bad/toilet er placeret.Til den
fri facade ligger to værelser, det største
med udgang til terræn og en lille have.
Seks 3-rums boliger med samme planløs-
ning ligger dog sådan på terrænet, at de via
gavlen har adgang til underetagen.
De seks 4-rums boliger forekommer rum-

1980-19896968
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Bebyggelsen Nyhuse, Grønne Ager og Grøn-
ne Have indgår som en del af rådhusområ-
det i Hillerød, nogle få hundrede meter
vest for Slotssøen og Frederiksborg Slot.

Bebyggelsen består af 2-etages bygninger,
der som to u-formede åbne karréer er
beliggende øst og vest for det gamle pleje-
hjem, hvor der nu er indrettet fælleslokaler
for hele bydelen.
Nord for de to karréers lukkede ender for-
løber en større grønning hen mod rådhuset.
Den kørende trafik kommer ad Grønnegade
sydfra, og umiddelbar t ved denne ligger
bebyggelsens parkeringsarealer.
I gårdrummene, der udnyttes til leg og
rekreativt ophold, er placeret redskabssku-
re til lejlighederne på 1.sal, anbragt i karak-
teristiske halvrunde træskure med stedse-
grøn bevoksning på ydersiderne.

Hver karré er gennembrudt af por te, hvor-
igennem stier skaber forbindelse dels
mellem karréernes indre gårdrum og dels
mellem gårdrum og bygrønningen. På yder-
siden af karréerne adskiller redskabsskure

NYHUSE 
Hillerød

Opførelsesår
1990 

Adresse
Grønne Have 1-23
Grønne Ager 1-23
3400 Hillerød

Ejerforhold
Boligselskabet AKB, Hillerød
Afdeling 4401 Nyhuse

Arkitekt
Ib og Jørgen Rasmussen

Ingeniør
Dominia A/S

Landskabsarkitekt
Sven Ingvar Andersson

Grundareal
9.550 m2

Bruttoetageareal
4.664 m2

Antal boliger
60

Lejlighedsfordeling
29 2-rums
16 3-rums
15 4-rums

Gennemsnitsstørrelse pr. bolig
74 m2

1990-199971

Situationsplan



Spisearealet er det typiske fordelingsareal
med direkte forbindelse til opholdsstue og
f.eks. via fordelingsgang til 2 værelser og
baderum.
I 4-rums lejlighederne når man til
værelserne, dels direkte fra forstue områ-
de, dels via stue og endelig lidt utraditio-
nelt gennem køkken.
En del af boligerne er indrettet for bevæ-
gelseshæmmede og for kørestolsbrugere.

Husenes bærende struktur er tværskille-
vægge, hvis afstande varierer stærkt.

Tilsvarende er lette skillevægge opstillet
meget frit.
Bebyggelsen fremtræder med murede faca-
der i røde sten, som opdeles af i alt 6
bånd af hvide sten.
Bebyggelsen bærer præg af at være fra en
tid, hvor store glasarealer var bandlyste
efter energikrisen mv.
En smuk indpasning i byområdet og en fin
landskabsbearbejdning, et boligmiljø, der
udgør en fin helhed og samtidig indplace-
rer og føjer sig til det eksisterende miljø.

de små haver i stueetagen, skurenes tag-
plan udnyttes af lejligheden ovenpå til ter-
rasse.
Al adgang til boligerne sker fra de indre
grønne rum, adgangen til 1. sal ad udvendi-
ge trapper, der betjener to lejligheder.

Boligernes planløsninger er meget forskelli-
ge f.eks. i henseende til orientering mod
verdenshjørner, såvel som mod indre rum
eller mod den store grønning.
Et lille karakteristisk træk, adgangen sker
altid i en retning på 45 grader mod byg-
ningens facade.
Lejlighederne, der er i én etage, er udformet
således at entré/forstue er udeladt, og der
er direkte adgang til boligens opholdsrum.
Gangarealer er minimeret. Typisk sker
adgangen til et spiseområde i (tæt) forbin-
delse til køkken. Ofte ligger toilet/bad i til-
knytning her til, men i andre tilfælde place-
res det ved facaden modsat adgangen, kun
ved hjørnesammenskæringerne ligger toi-
let/bad ubelyst.

1990-19997372
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Nansensgade ligger i Nørrevoldkvar teret,
som afgrænses af Peblinge sø, Gothersgade
med Botanisk have, Nørrevoldgade,
Ørstedsparken og Gyldenløvesgade.
Kvar teret blev udbygget over en kor t
årrække efter 1870. Efter at demarka-
tionsområdet udenfor søerne blev frigivet
til bebyggelse i 1850’erne, opretholdt man
stadig et terræn mellem volden og søerne,
dette område blev derfor bebygget senere
end brokvar tererne. Arkitekten Ferdinand
Meldahl, der har udarbejdet planen for om-
rådet, argumenterede for at opretholde en
del af voldterrænet som parker. Omkost-
ningen herved resulterede i en meget tæt
bebyggelsesplan, idet staten kalkulerede
med for tjeneste ved salget af voldterræ-
net. Meldahls løsning var en rationel plan
af karrébebyggelser i et traditionelt gridnet.

Gennem kvar teret løber Nansensgade,
som en baggade med en voldsom overbe-
byggelse af små lejligheder. I gårdene var
der erhvervsbebyggelser og bag- og side-
huse. Kvar teret er stadig i dag et boligom-
råde, på trods af at der i 1960’erne var
planlagt nedrivning af Nansensgade og
omdannelse til erhvervsområde. Saneringer
og gårdrydninger har ændret kvar teret, der
i dag er et meget attraktivt sted at bo.
Bebyggelsen Nansensgade 25-31 er en del
af en karrébebyggelse med randhuse mod
de omgivende gader og med side- og bag-
huse. Den består af to hovedelementer,
begge i seks etager, dels et gadehus med 34
almene familieboliger og et beboerlokale,
og dels en bygning, vinkelret på gaden, som
indeholder 12 ældreboliger. Dens sydfacade
afgrænser den pladsdannelse, som er opstå-

NANSENSGADE 
København K

Opførelsesår
1998

Adresse
Nansensgade 25-31
1366 København K

Ejerforhold
Boliselskabet AKB, København
Afdeling 1303 Nansensgade

Arkitekt
Domus arkitekter a/s

Ingeniør
Dominia A/S

Landskabsarkitekt
Charlotte Skibsted

Grundareal
3.853 m2

Bebygget areal
614 m2

Bruttoetageareal
4.006 m2

Antal boliger
34 + 12 ældreboliger

Lejlighedsfordeling
12 2-rums
30 3-rums
4 4-rums

Gennemsnitsstørrelse pr. bolig
87 m2

1990-199975
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alrum. Det egentlige køkken er småt, men
hænger sammen med alrummet, og det
skaffer samtidig plads til en lille opholdsal-
tan orienteret mod friarealet. Rummene
mod gaden er forsynet med franske døre.
De 12 ældreboliger repræsenterer ligele-
des de bedste kvaliteter i disse års byggeri.
Rimeligt store og velpropor tionerede rum,
der alle tager hensyn, til at kørestolsbruge-
re skal kunne bevæge sig rundt i alle rum,
der er skydedøre til såvel køkken som
bad/toilet, og store altaner vil være kær-

komne udeopholds-arealer for især svær t
gangbesværede.
Udover boliger er der indrettet et fælles-
lokale med køkken og toilet i stueetagen,
og i ældreboligfløjen er der desuden et
vaskeri.
Bebyggelsen er forsynet med velfungeren-
de udearealer, den sydlige del er indrettet
til parkeringspladser. Den indre karréfor-
mede gård, der optræder som et sammen-
hængende anlæg, er indrettet både til leg
og til rekreation.

et ved naboens, Handelshøjskolens tilbage-
rykning fra gadelinien, et brud der hænger
sammen med byggeriets 8-etages højde.
I modsætning her til er den ny bebyggelse,
byhuse der i formsprog og skala stilfærdigt
tilpasser sig kvar terets ældre huse. Der er
taget store indpasningshensyn, overfør t
målforhold og facadeinddelinger, men de
fremtræder i et nutidigt formsprog.
De er gennemfør t i en materialekvalitet
svarende til omgivelserne, facaderne er af
teglsten, der er skalmurede og filtsede og
fremstår med overflader, der i stoflighed og
udtryk modsvarer de eksisterende huses
facader.
Gadehusets facade er opdelt i mindre en-
heder, der svarer til skalaen i Nansensgade.
Enhederne fremkommer som følge af trap-
peopgangenes lodrette spalter, dækket af
en let metalbeklædning, men samtidig hol-
des bygningen sammen af den gennemgå-
ende kraftige gesims, som skiller tagetagen
med dens typiske ”københavner tag” fra de

fire etager, der hviler på den specielt høje
stueetage.
De 34 boliger i fløjen mod Nansensgade
er baseret på et fælles planprincip, som er
karakteristisk for disse års boligbyggeri.
De illustrerer f.eks. lovkrav til adgangsfor-
hold: Rimeligt store trapper med elevator,
som gør det muligt for gangbesværede at
nå alle boliger, såvel som krav om rigelige
arealer i toilet og baderum, nødvendige
ligeledes for gangbesværede. Da lejligheder-
nes samlede areal er begrænset, er bolig-
rummenes størrelse beskeden.
Der er da også en klar tendens til at ud-
forme boligens gangarealer som rumdele,
der hænger sammen med opholdsrummene.
I dette tilfælde ankommer man til et for-
stueareal, som med sine glaspar tier og glas-
døre forbindes til opholdsstue og alrum,
og samtidig muliggør en gennemlysning af
hele lejligheden. Toilet og bad har direkte
adgang fra forstuearealet, mens adgang til
de to værelser sker fra opholdsstue og

1990-19997776
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I 1997 vandt Tegnestuen Vandkunsten 1.
præmie i den af AKB afholdte konkurrence
om ”Kvalitet i etagebyggeri, byggeri med et
100-årigt perspektiv”.

Den oprindelige bebyggelse i denne del af
Christianshavn blev omkring 1900 i stor t
omfang udskiftet med en højere og tættere
bebyggelse af en ikke særlig høj kvalitet.
Ganske naturligt, da de meget store arbejds-
pladser i havnen og på Holmen gav behov
for nær t liggende boliger. Dette arbejder-
kvar ter er som hele Christianshavn under
forvandling i takt med, at havnens karakter
er totalt ændret. Mens meget store områ-
der ved havn og kanaler bliver udnyttet til
privat dyr t boligbyggeri, er der heldigvis
også blevet plads til det lille almennyttige
byggeri.
Bebyggelsen er beliggende i Prinsessegade
på Christianshavn som nabo til Christians-
havns Gymnasium og Christianshavns Skole
og genbo til Vor Frelser Kirke med Laurits

de Thurahs spir, i et oprindeligt arbejder-
kvar ter med boliger for havnens og flådens
folk. Kvar terets bygningsmæssige karakteri-
stika er karrébebyggelser.
Boligbebyggelsen består af et gadehus i 4
etager, en børnehave med tilhørende fria-
real i stueetagen, og herover 18 boliger i 3
etager.
Friarealerne, en forsænket cirkelformet
legeplads, skyder sig ud midt i gården og
danner med sin lave beplantede vold et
veldefineret uderum for børneinstitutio-
nen. I volden er indbygget skure til lege-
redskaber m.v.
For husets beboere er der i den nordøstli-
ge solvendte del af gården tre gamle æble-
træer suppleret med yderligere træer til en
lille lund, og der er anlagt en terrasse op
mod den store sydvestvendte gavl på
nabobygningen.
Den overliggende bygning er disponeret som
et langt og stramt anlæg, der sektioneres af
tre gennemgående opgange med elevator

PRINSESSEGADE 
København K

Opførelsesår
2000 

Adresse
Prinsessegade 56-60
1422 København K

Ejerforhold
Boligselskabet AKB, København 
Afdeling 1801 Prinsessegade

Arkitekt
Tegnestuen Vandkunsten

Ingeniør
Lemming & Eriksson

Landskabsarkitekt
Tegnestuen Vandkunsten

Grundareal
2.729 m2

Bruttoetageareal
2.500 m2

Friareal
1.906 m2

Antal lejligheder
18 boliger

Lejlighedsfordeling
18 3-rums 

Gennemsnitsstørrelse pr. bolig
ca. 100 m2

Børneinstitution

2000-79

Situationsplan



net nås fra den store opholdstue, der er
gennemgående i hele bygningens dybde.
Karakteristisk for boligen er dette gennem-
lyste opholdsrum med etagehøje vindues-
par tier fra gulv til loft i hele rummets
bredde mod gade og friareal. Mod gaden
(nordvest) er boligen forsynet med altan i
opholdsrummets fulde bredde, mod karré-
ens indre (sydøst) med fransk altan i det
store glaspar ti.
Opholdsrummet er det centrale forde-
lingsrum, der på den ene side giver adgang
til to værelser og garderobeareal og til
køkken til den modsatte side, køkkenet i
åben forbindelse med opholdsrum.
Det konstruktive princip betyder at samtli-
ge ikke-bærende vægge er flytbare. Husets
bærende tværvægge skiller trappe, installa-
tionszoner og vådrumsområder fra arealet
med opholdsrum og værelser, det kunne
således være et stor t sammenhængende
areal, idet skillevægge med glas over kunne
erstattes af skabe etc. Fremtidige brugere
vil have frihed til at kunne indrette dette
store areal, ca. 65 m2, på anden vis. At stue
og værelser skal forstås som ét område
kan aflæses i facaden, idet vindue i stue og
værelse er sammenhængende indenfor
altansektionen.

Bygningen har opnået usædvanlig kvalitet
takket være den faste og klare komposition,
den fine propor tionering og de djærve og
sobre materialer. Det kan ses på bygningen,
at den økonomiske ramme har sine be-
grænsninger, men den er netop et fint bevis
på, at høj arkitektonisk kvalitet er betinget
af talent og engagement frem for penge.
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og trapper, og store installationsskakte.
De tre boliglag ”svæver” over gadeplanets
gennemlyste etage, hvor børnehaven er
placeret.
Boligblokken er disponeret som to norma-
letager med en overliggende tagetage, der
skyder sig ind under taget.
Bygningens hovedkonstruktion er baseret
på bærende beton-tværvægge omkring
trapperum og lejlighedsskel. Facadekon-
struktionen er en let konstruktion, monte-
ret på etagehøje facadeelementer. Tag og
facade på boligetagerne dækkes med sor te
og mørkegrå, vandrette beklædningsplader.
Pladerne er modstandsdygtige overfor luft-
forurening og sikrer en dæmpet og sam-
lende fremtræden af den præcise bygnings-
krop. Den mørke farve giver endvidere
kontrast til de ophængte altankonstruktio-
ner i galvaniserede stålplader.

Boligblokken er disponeret således, at man
fra trappen kommer ind i et forstueareal,
der er i åben forbindelse med opholdsstu-
en. På begge sider af adgangsarealet ligger
lejlighedens våde rum, køkken og bad/toi-
let, som herved umiddelbar t sluttes til
installationsskaktene. Der er adgang til
bad/toilet fra ”forstuen”, hvorimod køkke-
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Lynghuset er en institution for multihandi-
cappede, opfør t for Københavns Kommune,
beliggende i Københavns nordvest-kvar ter,
i området nord for Frederikssundsvej, der
rummer en blanding af boliger og
erhvervsbebyggelser.

Bebyggelsen består af 29 almene plejeboli-
ger med tilhørende fællesarealer og ser-
vicearealer placeret i en 31⁄2-4-etages rand-
bebyggelse på hjørnet af Provstevej og
Theklavej, og en 2-etages bygning mod
Thoravej. De to bygninger er forbundet af
en glasoverdækket forbindelsesgang.

LYNGHUSET 
København NV

Opførselsår
2001

Adresse
Provstevej 4
2400 København NV

Ejerforhold
Boligselskabet AKB, København
Afdeling 0602 Lynghuset

Arkitekt
Bornebusch Tegnestue a/s

Ingeniør
Jens-Peter Madsen ApS

Landskabsarkitekt
Henrik Fog Møller

Grundareal
2.419 m2

Bruttoetageareal
2.665 m2

Antal boliger
29

Lejlighedsfordeling
29 1-rums/2-rums

2000-83
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stue, en lille køkkenniche, samt et stor t
badeværelse. Boligernes vinduer er udfor-
mede som franske altandøre.
I tilknytning til boligerne for de multihandi-
cappede ligger der i den 2-etages bygning
et dagtilbud med grupperum, sanse- og
terapirum, samt to væksthuse.
Bygningerne er opfør t med en bærende
betonelement-konstruktion med skalmur af
røde teglsten. Lette facader på penthouse-
etagen, udfyldningselementer, por te og sol-
afskærmningslameller er udfør t i træ.
Friarealerne, gårdhaver er opdelt i tre rum
af pergolaer.

Adgang til bebyggelsen foregår både fra
Provstevej, Theklavej og Thoravej.
Hovedindgangen er fra Provstevej, hvor
man via en rampe kommer ind i anlæggets
midte. Fra gadeniveau er stueplanet hævet
en halv etage for at reducere indkik.
Adgang kan ligeledes ske med bil ad
rampe til kælder, hvorfra der via elevator
er adgang til bygningen. Parkering er place-
ret i kælder.

De 29 boliger ligger fordelt på fire etager,
med den øverste penthouse-etage tilbage-
trukket i forhold til den murede bygnings-
krop. På de fire etager er der henholdsvis
5, 7, 8 og 9 boliger, der har adgang til fæl-
les køkken og opholdsareal, og fra fælles-
arealet er der direkte adgang til udendørs-
areal i form af gårdhaver eller tagterrasser.
I gange er der vinduer fra gulv til loft, hvil-
ket giver gode dagslysforhold og fint udkik.
Boligerne indeholder sove- og opholds-

2000-8584
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Boligbebyggelsen Geels Plads ligger i hjer-
tet af Virum, på hjørnet af Geels Plads og
Cedervænget, over for Virumhallen og tæt
på stationen.
Bebyggelsen består af 18 almene ældrebo-
liger med tilhørende fælleshus.
Bebyggelsen er et længehus i to etager med
indgang fra Cedervænget. De 18 lejligheder
har to eller tre værelser og er fordelt på
tre opgange, hver med elevator.
Adgang til lejlighederne sker via et over-
dækket adgangs- og opholdsareal, der på
hver etage er fælles for 3 boliger.
Ud mod Geels Plads har beboerne i stuen
små private havearealer og beboerne på 
1. sal altaner.

Boligerne er indrettet som seniorboliger.
Det vil sige, at de både ude og inde er
indrettet til at modsvare de behov, som de
fleste mennesker får i ældrelivet. Der er

god tilgængelighed, der er plads til beboe-
re med nedsat mobilitet og i et vist om-
fang også til beboere med fysiske plejebe-
hov. Facaden er skalmuret i gule sten og
med grå pudset sokkel, og med træbeklæd-
te felter ved vinduespar tier og espalier på

GEELS PLADS
Virum

Opførelsesår
2002

Adresse
Cedervænget 47 A-1
2830 Virum 

Ejerforhold
Boligselskabet AKB, Lyngby
Afdeling 3006 Geels Plads

Arkitekt
Domus arkitekter aps.

Ingeniør
Wissenberg A/S

Landskabsarkitekt
Charlotte Skibsted

Hovedentreprenør
B. Nygaard Sørensen A/S

Grundareal
4.190 m2

Bruttoetageareal
1672 m2

Antal boliger
18

Lejlighedsfordeling
12 2-rums
6 3-rums

Gennemsnitsstørrelse pr. bolig
93 m2

Fælleshus

2000-87
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aldersrenteboliger fra 1940-50’erne. De
forekommer nu som udifferentierede
”ældreghettoer”, med uacceptabel stan-
dard, men var på opførelsestidspunktet
resultat af en progressiv social holdning,
milevidt fra de typiske alderdomshjems
opbevaring af ældre i et enkelt rum uden
håndvask. Tidernes forbedrede økonomi
har muliggjor t en hensyntagen til ældres
vidt forskellige behov i boligmiljøet, og
blandt AKBs udviklingstemaer er da også
seniorboliger, som indgår i boligselskabets
lange tradition for at udvikle nye veje i til-
vejebringelse af gode almene boliger.

facaden mod øst. Taget er beklædt med
tagpap.
Vinduer er af træ med udvendig alumini-
umskappe. Farven er udvendigt mørk blå-
grøn og indvendigt hvid.
Trapper i ankomstarealet er af beton med
skridsikker overflade. Arealet er overdæk-
ket og afskærmet med glas mod parkerings-
pladsen.
Vægge i ankomstarealet er gule mursten
og beklædning af lærketræ, mens hoved-
dørene er mørkegrå.
Fælleshuset indeholder et stor t opholds-
rum med køkkenniche, et handicaptoilet
og et beboervaskeri.

Uanset at denne bebyggelses niveau ligger
over det i dag typiske, er det tankevækken-
de at sammenligne seniorboligerne med

2000-8988
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KILDER OG LITTERATUR

Generelt har følgende bøger og 
tidsskrifter været hovedkilder :

Byggefag Boliger Byggeforening 
A/S Arbejdernes Kooperative Byggeforening 
1913-1963
Årsberetninger og diverse publikationer 
fra Boligselskabet AKB

Tidsskriftet Arkitekten
Tidsskriftet Arkitektur DK

Bispebjerg Bydelsatlas 1991
Kongens Enghave Bydelsatlas 1993
København Østerbro Bydelsatlas 1995
København Nørrebro Bydelsatlas 1996

Tegningsmateriale fra AKBs arkiv

Fotos:
AKBs Arkiv
Svend Erik Andersen
Lars Bahl
Ann Holmgren
Tove Ørsted Larsen
Karin Peitersen
Mikal Schlosser
Marianne Svolgaard
Witraz Arkitekter
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