
    Frederiksberg den 16. februar 

 

Vedr. Byggeplaner på Kong Georgs Vej 57-61 

 

Efter borgermødet d. 6. februar vil jeg også skriftligt bidrage med mine perspektiver på denne sag, som så 

stærkt berører mange beboere på især Holger Danskes Vej og Kong Georgs Vej.  

Ved mødet deltog et større antal borgere, og de fleste var bekymrede, vrede, ophidsede eller kede af det. 

De mange tilkendegivelser om dette, blev et par gange mødt med en attitude, som kunne forveksles med 

arrogance, og jeg kunne blive bekymret for, om man er opmærksom på, at det er basale elementer af 

livskvalitet, som er i spil for de berørte borgere? At det handler om adgangen til dagslys og om at have en 

nogenlunde fornemmelse af privatliv i eget hjem!                                                                                  

Borgmesteren fremstod heldigvis både lyttende og eftertænksom, og gav sobre svar på de stillede 

spørgsmål, fx om hvorfor der er fastlagt en byggeprocent, som nye byggerier sjældent overholder.  

Arkitekten fremlagde projektet, som i sig selv har nogle kvaliteter, men som med sin placering er 

fuldstændig hensynsløs overfor omgivelserne. Hun fremhævede, at de havde vægtet at bygningen ikke 

skulle gøre stort væsen af sig, og jeg for så vidt enig i, at materialerne virker velvalgte ift. dette. Men for os 

som skulle have bygningen placeret få meter fra vores gadedør, er den alt andet end diskret.                      

Det åbne byrum, som arkitekten talte varmt for, er slet ikke ønskeligt for kvarteret med denne placering. Vi 

har et dejligt og varieret cafémiljø på Godthåbsvej, som særligt de senere år er blevet en levende gade i 

udvikling. Men det er ikke en fordel at trække livligheden nærmere den tætte boligbebyggelse. 

 

At ville forbinde de eksisterende gavle med et nyt byggeri ser rigtig godt ud på arkitektens tegninger og på 

de opbyggede modeller. Men set i virkeligheden bliver det for os på Holger Danskes Vej et brutalt indgreb, 

som vil forringe vores boliger kraftigt og helt ødelægge vores lille have og vores gårdmiljø. Arkitekten talte 

både om ”et spil af lys og skygge”, og om at skabe ”et intimt miljø” – men for os bliver der ikke et spil, kun 

skygge! Og vores udeområder bliver alt andet end intime med altaner ned i vores have og en tagterrasse 

mod vores gård. Gavlene står fint som de er, men hvis man ønsker at give kvarteret et yderligere løft og 

særligt kendetegn, kan man tilføje et smukt gavlmaleri som andre steder på Frederiksberg og i København. 

 

Byggeriet i sin nuværende fremstilling vil give et miljø, hvor vi bor så tæt, som man byggede i fordums 

sociale boligbyggerier. Det ved man i dag har en lang række uønskede konsekvenser. Så meget at man flere 

steder, fx i Høje Taastrup Kommune, river boligblokke ned for at åbne områder for mere lys og luft. Dette 

er et projekt som Høje Taastrups borgmester Michael Ziegler er meget engageret i, og han har stor viden på 

området. Det kunne være interessant, hvis man på Frederiksberg indhentede tilsvarende viden.  

 

Som en af mine naboer foreslog på mødet, vil også jeg appellere til at medlemmer fra By- og Miljøudvalget 

kommer til Holger Danskes Vej og ser med egne øjne hvordan al lys, der slipper ned til os, kommer fra 

netop den vinkel, hvor det nye hus er placeret på de nuværende tegninger, og hvor tæt på hinandens 

vinduer vi vil være med et byggeri vinkelret på vores ejendom. Ved samme lejlighed kunne man passende 



køre et par gange frem og tilbage ad Kong Georgs Vej og opleve, hvor komplicerede trafikale forhold der er 

her store dele af dagen. Ikke mindst i timerne hvor kommunens busbørnehaver benytter vejen. 

 

Vi hilser gerne nye naboer velkommen i vores kvarter. Men vi gør det ikke gerne, hvis prisen skal være så 

urimelig høj for os som allerede bor her. 40 nye lejligheder kan kvarteret ikke bære. Og placeringen, som på 

det nuværende forslag, er nok det værst tænkelige for os på Holger Danskes Vej. 

Hvis man i stedet byggede en etageejendom trukket ud til Kong Georgs Vej, ville generne for Holger 

Danskes Vej-siden være betydeligt mindre. Man kunne også bygge i forlængelse af de to gavle med huse 

der ville stå i 90 graders vinkel på Kong Georgs Vej – faktisk som en spejling af de to såkaldte tvillingehuse 

på Holger Danskes Vej. Begge muligheder ville kunne give den nye ejendom en privat have, frem for det 

åbne byrum, som ikke gavner kvarteret. Mellem haverne – der hvor den eksisterende 6 meter høje mur står 

nu – kunne man fx lave en glasmur (benyttet fx i ejendomme på Østerbro), således at lyset ikke bremses, 

men gennemgang mellem Holger Danskes Vej og Kong Georgs Vej forhindres, hvilket er yderst vigtigt for 

vores privatliv. 

Ideelt set kunne man i stedet tilføre Kong Georgs Vej mere af det, der gør vejen karakteristisk, nemlig de 

meget forskelligartede bygninger og boligformer. Man kunne istandsætte de to gamle villaer og fx indrette 

disse med lejligheder.  Desuden kunne man supplere dette med en form for rækkehus, hvor de nuværende 

gamle skure står. Der kunne blive adskille attraktive boliger på grunden, og man kunne på denne måde 

imødekomme både nuværende og kommende beboere. 

 

Jeg håber at titlen på siden ”Bliv hørt” er oprigtigt ment og at Byrådet på Frederiksberg vil lytte til de mange 

berørte borgere – og passe godt på vores alles Frederiksberg og på vores hjem. 

 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Nordbo – Holger Danskes Vej 88 

 


