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Forord 
Frederiksgaardens Grundejerforening blev stiftet d. 15. maj 1918 og kan 
således i 1993 fejre sit 75-års jubilzum. Foreningen har fundet det naturligt 
at markere jubilzet med udgivelsen af dette skrift, som fortreller 
grundejerforeningens historie. 

Grundejerforeningen omfatter 64 parceller i bydelen Gr~ndal, som 
ligger mellem Frederiksberg og Bellahyrj. Parcellerne ligger ud til vejene 
Primulavej, Lupinvej, Gyvelvej, Mimosavej, Bellisvej, Tulipanvej og 
Bellah~jvej. De hidrorer alle fra en udstykning fra Frederiksguarden, som 
lå dér, hvor Frederiksgård Skole nu ligger. 

I bogen folges kvarterets udbygning og udvikling - ikke i streng krono- 
logisk rzkkef~lge, men tematisk opbygget omkring de mere gennemgå- 
ende problemer, som grundejerforeningen har beskaeftiget.sig med. Tan- 
ken har vzret ikke bare at beskrive foreningens historie, men også et yde et 
lokalhistorisk bidrag til belysning af udviklingen af et villakvarter i et 
område, der oprindeligt var landligt, men som efterhånden blev en del af 
storbyen. 

Til dette projekt blev knyttet cand. scient., kulturgeograf Karsten Klindt- 
Jensen, som har forestået undersogelsen af foreningens historie frem til ca. 
1970 og har udarbejdet kap. 1 - 10 i bogen, mens undertegnede har udarbej- 
det fremstillingen i kap. 11-14 om foreningens nyere historie. Vi har i 
fzllesskab - og sammen med grundejerforeningens sekretrer, Bo Asmus 
Kjeldgaard - lobende revideret udkast til de enkelte kapitler. 

Jeg vil gerne takke lederen af B r ~ n s h ~ j  Museum, Lars Cramer-Peter- 
sen, for at have skaffet arbejdsplads til Karsten Klindt-Jensen på museet og 
for at have bidraget med materiale om Frederiksgaardens historie. Fra en 
lang række personer har vi modtaget vzrdifuldt materiale i form af fotos, 
oplysninger m.v. En szrlig tak herfor skal rettes til Niels og Kirsten 
Hansen, Jens Mikkelsen, Elga Bonderup, JØrgen Christensen, Annett og 
Bent B. Otto samt Borge Aarslew Jensen. 

GrØndal, maj 1993 Bo von Eyben 
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Indledning 
Frederiksgaardens Grundejerforening består af ejendomme, der er udstyk- 
ket fra Frederiksgaarden (BrØnshØj sogn), hvis jorder strakte sig fra 
Gr~ndalsåen i syd til BellahØjvej i nord mellem Godthåbsvej og Limfjords- 
vej. Gården selv lå, hvor nu Frederiksgård Skole ligger. 

Grundejerforeningens 64 parceller er beliggende mellem Sallingvej og 
Bellah~jvej, Godthåbsvej og en linie Øst for Lirnfjordsvej. 

Denne bog koncentrerer sig om nogle af de emner, der har stået på 
dagsordenen siden foreningens stiftelse i 19 18. Hovedkilden er forhand- 
lingsprotokollen, som refererer bestyrelsesmØder og generalforsanilinger. 
Nogle af de tidligst behandlede sager forstås bedst ud fra et forhånds- 
kendskab, som bl.a. har kunnet indhentes gennem litteratur og andre kilder 
på Det Kgl. Bibliotek, KØbenhavns Rådhus m.m., hvorved stoffet ogsi har 
kunnet suppleres. 

Det kan undertiden vEre vanskeligt at folge en given forhandling, da 
bestyrelsens droftelser som regel ikke er skrevet efter disposition, men står 
i vilkårlig orden; det gaelder isaer de f~rs te  årtier. I fremstillingen er der 
imidlertid så vidt muligt tilstrabt en emnemaessig opdeling af materialet. 

Lidt om stedets geologi 
Området ligger på en morzneafiejring, afsat af en lerholdig gletcher under 
det baltiske isfremstgd i sidste istid. Enkelte grusaflejringer har i et tidsrum 
omkring 1900 vaeret genstand for råstofudvinding (se kortet s. 30). 

Den sydlige del ved krydset Godthåbsvej/Sallingvej ligger ca. 17 m 
over havniveau, medens nordgraensen omkring Bellah~jvej når en h ~ j d e  på 
ca. 30 m, hvilket giver en gennemsnitlig haeldning på 4%, efter danske 
forhold ret betragteligt. Den prakvartrere (dvs. fra f ~ r  istiderne) overflade 
består af kalk fra det yngste tertiaer, ca. 60 mio. år gammelt, og ligger naer 
kote 0, altså omkring havniveau. Heri findes grundvandmagasinet, hvorfra 
Kobenhavns Vandforsyning tidligere hentede drikkevand bl.a. fra en bo- 
ring nzr Gr~ndalsåen. I dag er vandindvinding inden for kommunegransen 
oph~r t  . 



Kap 1. 
Træk af Frederiksgaardens historie 

Gården lå i BrØnshØj sogn, Sokkelund Herred, Kobenhavns Amt (indtil 
1901), og udflyttedes fra B r ~ n s h ~ j  by efter udskiftningen i 1783. Oprinde- 
ligt l i  den sydvest for rytterskolen med matrikel nr. 4. Den fik ny placering 
i ejerlaugets sydlige del naer Gr~ndalsåen med matrikel nr. 9. 

BrØnsh~j udskiftedes efter en såkaldt blokfigur, hvor markerne danner 
et rektangulaert mØnster modsat Husum og til dels Utterslev, der udskiftedes 
efter en radiaer figur med landsbyen i centrum (stjerneudskiftning). Disse 
mgnstre ses stadig i gadeforlobet. Stjerneudskiftninger anvendtes hyppigt 
for at undgå bygningsflytninger, hvilket til gengaeld medf~rte stor afstand 
til de yderste lodder. FØlelsen af naboskab og det taette sociale liv, opbygget 
gennem århundreder, vejede her tungere end ulemperne ved en lang 
transport. Blokudskiftning viste sig ofte mest rationel i produktionsmassig 
henseende. 

Frederiksgaarden erhvervedes i 1803 (skode tinglyst d. 2517) af An- 
dreas Frederik Beyer for 6.500 rigsdaler. Han var af pr~steslregt, men 
valgte - efter at have truffet sin hustru, Elise (fodt Host) -en anden livsbane, 
f ~ r s t  som interessent i broderens sukkerrafinaderi p i  de Vestindiske Øer, 
senere som selvstaendig grosserer. 

I det fgrste år red Beyer dagligt ind til sit kontor i Kgbenhavn inde bag 
voldene bag SortedamssØen. Hans hustru bekymrede sig noget, når hendes 
rideglade aegtefaelle drog ud i nattens mulm og morke i vinterrninederne. 
Derfor anskaffede familien en bolig i Stormgade, hvor man flyttede hen, 
når efterårets mØrke satte ind, selv om man altid fors~gte at blive på landet 
så langt hen på året som muligt. 

Under englaenderkrigen besluttede familien at blive i byens nrerhed - det 
var for, man anede uråd om bombardenientet. Familien tog ophold hos 
nogle bekendte på Christianshavn, for man var nok klar over, at der var en 
vis risiko ved at forblive i Stormgade, taet på byens centrum. Alt imens 
indlogerede engelske tropper sig på Frederiksgaarden, hvor de bortfØrte 
forskellige vardigenstande (bl.a. heste) og som symbolsk betaling efterlod 
en mindre pengesum. 

Efter statsbankerotten i 18 13 fulgte en vanskelig tid for Beyer, der mitte 
afhaende boligen i Stormgade og den i 1810 erhvervede Islevgård, tidligere 
kaldet Islegård. Det lykkedes dog senere gennem kapitaltilf~rsel fra en naer 

Udsnit af et matrikelkort over Bronshoj sogn, 
udgivet og forfattet af Severin Sterm, ca. 1835. 





bekendt at fastholde Islevgården og Frederiksgaarden under grossererens 
bestyrelse. 

I 1803, samme år som kobet af Frederiksgaarden, fodtes datteren, den 
senere forfatterinde Sille Beyer, i 1805 og 1807 sdnneme Georg Grove og 
Alfred Beyer. Igen i 1809, 1816 og 1818 voksede bgrneflokken med 
dotrene Elise, Hermine og Alvilda. 

Da gården i 18 1 1 sammen med sognets Øvrige ejendomme opmåltes til 
den nye matrikel, der trådte i kraft i 1844, udgjorde arealet 54 tdr. 4140 
kvadratalen, svarende til knap 30 ha, hvoraf 9 314 tdr. var eng, det meste 
beliggende ved Gr~ndaisåen. Dertil kom en torvelod i Utterslev mose. 
Eng- og mosearealer havde stor betydning i datidens landbrug, hvor 
kreaturfoder som lucerne og runkelroer ikke eksisterede. Hovedloddens 
agerjord blev takseret relativt h ~ j t ,  17-18 ud af takst 24 (dvs. den bedste 
jord), hvilket afspejler jordens hoje frugtbarhed. 

Beyer foretog selv forskellige grundforbedringer, herunder drrening af 
de mest side (dvs. vandlidende) jorder, da der kmvedes storst muligt afkast 
af gården for at dzkke tidligere tab i virksomheden og afdragene. Elise 
Host folte sig stzrkt knyttet til stedet og ville meget nodig give slip på det, 
men ved at szlge Islevgård skaffedes midler til en hårdt tiltrangt istand- 
szttelse af Frederiksgaarden, der stadig stod i samme skikkelse som ved 
udflytningen. Ombygningen var fzrdig ved parrets guldbryllup i 1846. 
Man forstår, at der herved skabtes en god ramme om den store begivenhed, 
hvor familie og venner kom tilstrommende fra nzr og fjern. Sidst på dagen 
samledes hele slzegten til et stort arrangement. 

Beyer spåede, at Kobenhavn engang ville nå ud til gården og forudså, at 
jorden så ville stige i vaerdi. På guldbryllupsdagen d. 25. maj 1846 
oprettedes derfor en arveordning for bornene, som nu omfattede 6 dotre og 
3 sonner. 

Dotrene fik herved bl.a. brugsret over ejendommen, så lrenge de var i 
live. 

En dag i vinteren 1847 drog Beyer i skoven for at hente trz. Det var 
koldt, og han pådrog sig en forkolelse. Svaekket heraf dode han foråret 
samme åri  en alder af81. 

2. pinsedag 1857 - efter en tor forsommer - hvirvlede en kraftig blzst 
nogle gloder ud fra vaskekedlen og antzndte noget narliggende kvas, 
hvorfra ilden bredte sig til bygningens trsvrerk og stråtaget, der straks 
antzndtes. Derefter opåd flammehavet hurtigt bygningerne og det meste 
indbo; bortset fra nogle portrztter, guldbryllupstestamentet og Pi 

Frederiksgaarden, foto omkring Ar 1900. 



indbogenstande stod intet til at redde. Under genopfØrelsen lejede familien 
et hus i BrØnshØj. Den nye gård placeredes på de gamle grundsten, men 
forsikringsbelØbet tillod kun opf~relsen af 3 af de oprindelige 4 lznger. 
Stråtag var man forståeligt nok ikke begejstret for, men der eksisterede 
ingen andre muligheder inden for de ~konomiske ranmer. D. 16. oktober 
samme år kunne familien atter tage stedet i besiddelse. 

Sille Beyer fortæller i sine erindringer indgående om sin fader og 
moders slægt. Hendes forfatterskab forte bl.a. til et mode med Johanne og 
Johan Ludvig Heiberg. Meget levende beskriver hun sin forlegenhed på 
vej til besgget, men straks ved ankomsten indtrådte en tvangfri atmosfxre, 
og hendes manuskripter blev velvilligt modtaget. Sille Beyers arbejder 
omfatter bl.a. Shakespeareoversættelser, som dog ikke hiir fået storre 
betydning for eftertiden. De kom alene i stand på Heibergs foranledning til 
fremforelse på Det kgl. Teater. 

Dansk landbrug var i 1860'erne inde i en opgangsperiode, hvor vægten 
lå på kornproduktion. Denne tilstand ophorte, da markedet i midten af 
18707erne åbnedes for store korntilf~rsler fra bl.a. USA, bistået af et 



veludbygget jernbanenet og darnpskibsforbindelse. Resultatet blev pris- 
fald og igen krise. 

Takket vzre nye tanker, der via landbrugstidsskrifter m.v. bredte sig til 
bonder, som så ulemperne ved den ensidige kornavl - nogle steder udm~n-  
tet gennem faldende udbytte - var landbruget så småt begyndt at o m l ~ g g e  
driften mod stgrre animalsk produktion og mejeribrug. Denne udvikling 
forst~rkedes de folgende årtier, bistået af andelsbevregelsen og tekniske 
fremskridt (centrifugen). Det f~rs te  andelsmejeri oprettedes i 1882. 

Ved en stor indsats lykkedes det at omlzgge landbrugsdriften fra 
vegetabilsk til animalsk (dyrisk) produktion, der kun i mindre grad var 
ramt af prisfaldet. Samtidig tog industrialismen et opsving, og afvandrin- 
gen fra land til by voksede - byerne voksede ud over deres grznser, som 
ofte havde v a e t  nresten urendret siden middelalderen; landskabet 
urbaniseredes gradvist. 

Frederiksgaarden bergrtes også af denne udvikling, og gamle Beyers 
spådomme gik i opfyldelse. I 1887 fandt de tre ugifte dotre, Hermine, 
Alvilda og Valida ("tanterne"), tiden moden til at påbegynde salg af 
byggegrunde (Alvilda d ~ d e  dog 3 år efter). Herved ville de kunne nå at få 
del i salgsprovenuet. Prisen pr. kvadratalen var de forste Ar 50 @re, men steg 
senere til 2 kr. under indtryk af stigende eftersporgsel. I 1888 tinglystes 3 
udstykninger og fra 1889 til 1891 hele 21 ! Herefter gik salget i stå, fordi 
Kobenhavns Kommunes magistrat ankede mod spildevandsafledningen til 
Gr~ndalsåen. Der kunne herefter kun udstedes byggetilladelse på dispen- 
sation. Kobenhavns Kommune havde indflydelse på egnens vandlGb, men 
indtil 1901 horte Frederiksgaardens område under Br~nsh~j-Rodovre Koin- 
mune med grznse til Frederiksberg Kommune på den anden side af 
Grondalsåen. 

Mod århundredets afslutning tog parcelsalget imidlertid atter opsving; 
alene i 1899 tinglystes 16 grunde. Sagen om spildevandet var dog stadig 
ikke l ~ s t  (se kap. 5),  og i 1900 faldt en h~jesteretsdom, som stadkstede 
Kgbenhavns Kommunes forbud. Man bevarede dog en vis optimisme for 
fremtiden, da Kgbenhavns Magistrat havde planer om et storre kloakanlreg 
til brug for de arealer, som var blevet erhvervet ved indlemmelsen i 
Kobenhavns Kommune i 190 1. Dette anlag, der omfattede en hovedledning 
fra Gr~ndalså til Harrestrup A ud mod Kalvebod strand, ville kunne 
tilsluttes enkeltejendomme mod betaling. 



Der foreligger en beretning om livet på Frederiksgaarden i sidste del af 
1800-tallet. Her bringes nogle uddrag: 

"Da den unge student Christen G. Hast fra Stavringgard i Jylland i 1882 kom til 
Kabenhavn for at frekventere Polyteknisk Læreanstalt, behavede han ikke fale sig 
ensom i den store by. Han fik logi i den indre by, men kunne s3 tit han anskede 
drage ud til Frederiksgaard i den del af Branshaj, der granser op til Frederiksberg, 
hvor i dag Frederiksgards All6 minder om dens tilstedeværelse. Garden blev drevet 
af hans tre tanter, sostrene Hermine, Valida og Alvilda Beyer, der havde arvet den 
efter deres far. Hos disse ældre frakener samledes jævnlig hele den del af 
slægterne Beyer og Hast, der permanent eller blot midlertidigt havde taget ophold 
i hovedstaden eller dens nærhed. Det var for den unge student Hast s3 let at 
smutte derud om sandagen, efter hvad han fortæller i sine erindringer - det var 
sdmænd blot en lille halv times rask gang fra sporvognens endestation! 
Tante Hermine stod for det rent landbrugsmæssige, Alvilda tog sig af det omfat- 
tende havebrug, og husholdningen ordnede Valida. 
En bror til de tre frakener var præst i Herlufsmagle og havde en san, der lavede sit 
navn om og kaldte sig Fredrik Bajer. Han startede fredsbevægelsen i Danmark og 
sammen med sin kone, Mathilde, Dansk Kvindesamfund. Han blev i 1908 hædret 
med den ene halvdel af Nobels fredspris. 
"Haven ved Frederiksgaard havde et pragtfuldt valnaddetræ ved kanten af en lille 
dam", fortæller Hast i 1937; "det træ star endnu og vil rimeligvis komme til at 
indga i den park, som Kabenhavns Kommune vil oprette derude, efter at den har 
k0bt den endnu ubebyggede del af Frederiksgaard. Under dette træ blev der 
indgaet mange forlovelser i slægten ..." 
Desværre blev dette parkprojekt ikke fart ud i livet." 

I 1903 samledes hele slzgten for at fejre 100 året for gårdens erhvervelse. 
På nzste side ses hvor omfangsrig familien efterhånden var blevet. De to 
lzngstlevende tanter, Hermine og Valida, var midtpunkt ved festen. 



Familien Beyer samlet ved 100 3rs jubilæet for k ~ b e t  af Frederiksgaarden. I I 





Sangtekst fra 100 3rs jubilæet. "Tanterne" er Valida og Hermine Beyer - de kunne 
være inspirationen til Tante 1 og Tante 2 i Gustav Wieds "Skærmydsler", men er 
det vist nok ikke. 

F r e d r i k s g a a r d  

Sei t  2 5 .  3111'i ,1903. 



Ncl: Ved Vintertid, iianr Hkoveii slani.. 

@n Tid der vw, da IirednXsgan~d 
1- ude i det fjerne Vesten; 
E n  Tur derud for alle stnar 

I htindet tiom en Hejse nttisten: 
Med Oninibus til Hjurnet Iiist, 
Op tjai i itaben Vogii tilaiclst - 
De bruiie Fijaler Iiusker vist 
Enhver, livein de liar V u e  givet. 

Ved Nyttrtirstid, linar t a t  og lividt 
Snetæppet dækked' Vej og (Tnde, 

Da Huin~ret niindre I>liiit, 
Naar i en Drive fa5t vi satle; 

Meii var öm Faren overcitaii't, 
Og Pred~-tXsgunrrl vi linvde ~iiin't 
Og Plads oin Bordet liavde faa't, 
Dti linagte 1'uluei.iic des berlrc. 

Nu ikke længer f iedn~sgaard  
Maa s ~ g e e  i en anden Verden, 

Enhver jo ved: forlerlen Aar 

I K~benliavn ,indlemmet" er den; 

Nu fmer os derurl saa rart 

Elektrisk Sporvogn i en Part, 
Og videre pr. Bulevard 

Til Ganrden op vi flot epaserer. 

I fordums Tid var fiedrz'ksgaard 
En fattig Bondegaard ~ D X L  Landet, 

Men i det nye Hundredaar 

l&- den skarn bleven noget andet. 

En J3igdornskilde1 ren og stor, 

Den lykkeligste Plet paii Jord, 

Hvor Giild af , Arealeru gror, 

Og Aktierne bær' skgnne Renter. 

Men blev end alt forandret der, 

De to er dog endnu tilbage, 

Som fra, vor Barndom vi har kær;  

Dorn inaa man ikke fra oi; tage. 

Paa Billedet I ser dem staa 

Med Ryggen til, men det I man 

l$ tyde, tioin de tænlito paa 

Fra fiedrzXqqaa7% nu bort a t  vandre. 

Nej bliv eiidnii i mange Aar 
I Eders gli.mle Barndomlibolig ; 
Thi ilden Jer  nied Fred~iksgaard 
Vi knn ej gure os fortrolig. - 
En Talr nu for de huarlra~l' Aar, 

Bom gled lien over Fredl-iltsgnnrcl; 

For hele Slægten encl. den sti~ni. 
Soiu Itfldtpu~zkt og s0111 Samdcizgsstedet. 

L. R. 



Kap. 2. N S  Frederiksgaarden dannes 

De grunde, der f ~ r s t  blev udstykket, omfattede Frederiksgaardens sydlige 
jorder nzrmest hovedstaden. Meningen var, at denne udstykning skulle 
vaere et sidestykke til villakvartererne på Frederiksberg. Til at varetage 
fremtidige udstykninger og salg dr~ftede arvingerne oprettelsen af et 
aktieselskab. Aktionærerne skulle bestå af Frederiksgaardens arvinger 
med aktier i forhold til st~rrelsen af deres arveanparter. Forslaget forud- 
satte overenskomst med de to davaerende bosiddende arvinger, Valida og 
Hermine, hvilket opnåedes, hvorefter selskabet konstitueredes på en gene- 
ralforsamling d. 1. september 1901. 

Selskabets aktiekapital udgjorde 200.000 kr. bestående af ejendorn- 
mens vurderingssum inkl. besztning og den endnu ikke udstykkede jord, 
ca. 40 tonder land, med 14.000 kr. prioritetsgzld i hovedparcellen, samt 
formue i pante- og kreditforeningsobligationer, 100.000 kr., med en gzld 
på 10.000 kr. 

Bestyrelsen blev sammensat af 3 medlenuner, én for hver arvelinie efter 
A.F. Beyers 3 afdode sonner, valgt af aktionaereme. Salg, administration 
og vej- og kloaketablering blev henlagt under bestyrelsens regi. Endvidere 
bestemtes, at ingen aktier kunne oinsaettes, så Irenge de to sidste sostre, 
Hermine og Valida, levede, ligesom de fik bopzlsret på gården og til 
indtægterne herfra mod at sorge for bygningernes vedligeholdelse. Andre 
s~rordninger skulle forebygge arvedelingstvister og tilgodese, at såvel den 
yngre som zldre generation fik del i provenuet fra parcelsalget, s i  at alle fik 
gavn af formuens vzkst. 

Efter oprettelsen indledte aktieselskabet forhandlinger med Koben- 
havns Kommune om en vejplan for området, hvori indgik anlzggelsen af 
en 40-50 alen bred boulevard samt nedlzgning af gas- og vandledninger. I 
de to forste k solgtes 12.780 kvadratalen, svarende til en lille tonde land, 
hvorefter der indtrådte en pause. Med vejplanen fastsatte man folgende 
byggevedtægter: Fra ejendommens nordlige skel langs den nuvzrende 
Bellahojvej og indtil 500 alen (300 m) i Godthåbsvejs retning tillodes hojst 
2 etagers villabebyggelse med mindst 3 vzrelser plus kzlder. Syd herfor 
indtil Frederiksgaarden tillodes maksimalt 3 etager, og lzngst nede rnod 
Groridalsåen kunne der opfores indtil 4 etagers bygninger. Disse vedilegter 
tinglystes som deklaration i 1903. 

I 1915 dode den sidste arving og datter efter A.F. Beyer, Hermine, 99 %r 
garnmel. Frederiksgaarden, der i 1902 var blevet tilskgdet aktieselskabet, 
stod nu ubeboet, og udstykningen af de resterende arealer kunne indledes. 
Det drejede sig navnlig om den nordlige og vestlige del af hovedprircellen, 



som bl.a. omfattede det tidligere matrikel nr. 9a, 9av og 9v (se udstyknings- 
planen s. 3 1). Bygningerne solgtes med noget jordtilliggende i 192 1 til 
murermester N. Mikkelsen-Sorensen. Senere blev de overtaget af Koben- 
havns Kommune med henblik på indretning af skole, men de blev revet 
ned, da skolen skulle udvides i 195 1. 

Modsat de kvarterer i Gr~ndal, som lå Øst for Godthåbsvej, blev 
Frederiksgaardens arealer erhvervet af private bygherrer, som selv udfor- 
mede bebyggelserne, og hver gav dem przg inden for de givne rammer. 
Det er interessant at se byggevedt~gtemes bestemmelser (om f.eks. 
etageh~jde, der afhang af de ber~rte  arealers beliggenhed) som et 
planl~gningsredskab, hvormed udstykningsvirkso~nheden tilstrcebte at 
styre byudviklingen bort fra en uonsket sammenblanding af villa- og 
etagebyggeri. Ganske vist skulle kommunen (magistraten) godkende de 
enkelte byggeprojekter, men det er forst med byplanloven fra 1938 og 
senere kommuneplanloven fra 1977, at kommunen fik egentlige bef~jelser 
og pligt til at udarbejde planer for arealanvendelse og byudvikling. 



Kap. 3. Grundejerforeningen stiftes 

Frederiksgaardens arealer var nu udstykkede og de forste huse opfort. Da 
tog en af grundejerne initiativ til at samle beboerne til et inode d. 15. maj 
191 8 kl. 19 på Sille Beyersvej (nuvzrende Primulavej) nr. 13. Han hed 
Niels Hansen-Bonderup, af profession tornremester, so111 så fordelen ved 
en grundejersammenslutning til varetagelse af fielles interesser (se nier- 
mere om Bonderup i kap. 10). 
Foruden Bonderup modte 8 andre, nemlig: 

Grosserer Axel Hansen 
Blikkenslager Iiove Andersen 
Revisor J. Winther 
Mekaniker P.L. Petersen 
VzrkfØrer Chr. Nielsen 
Installator A. Moller 
Blomsterhandler V. Jyllerup 
Murermester Moller 

i orsamlingen enedes om at danne "Frederiksgaardens Grundejerforening", 
nvorefter man skred til valg af en forelobig bestyrelse med A. Moller som 
formand, medens Axel Hansen valgtes til kasserer, Bonderup til sekretier 
og Chr. Nielsen til bestyrelsesmedlem. Bonderup var forst blevet foreslået 
som formand, men han afslog under henvisning til en retssag ~nod aktie- 
selskabet "Frederiksgaarden" (fremover benzvnt A/S), han var involveret 
i. Som det forste vedtog man at udarbejde love for foreningens virke. 

Forste bestyrelsesmode afholdtes d. 23. maj samme år, hvor man straks 
tog fat på at gennemgå det udarbejdede lovudkast og drofte praktiske 
opgaver af forskellig art. Med hensyn til lovene vedtog man at lade dem 
affatte juridisk korrekt gennem en sagforer. Bortset fra deltagelse i udgifter 
til fielles anliggender, renholdelse af fortove m.v. skulle medlemmerne 
ikke bindes til forpligtelser af nogen art. 

Derefter indkaldte man grundejerne til ekstraordiner generalforsamling 
d. 9. juni, hvor de midlertidige love skulle vedtages. Det skete med 
forskellige rendringer tilfojet af bestyrelsen og den juridiske konsulent. 
Dernzst nedsattes et lovudvalg. 

På et bestyrelsesmode d. 13. august 19 18, hvor formanden, kassereren 
og Ph. Petersen som lovudvalgsmedlem var inodt, indstillede man at 
vedtage lovene, som de forelå efter en viderebearbejdning siden juni- 
forsamlingen. Endelig vedtagelse kunne naturligvis f ~ r s t  ske p i  en gene- 
ralforsamling. 



Fra forhandlingsprotokollen. Referat af foreningens f~rste m ~ d e  



Forste ordinzre generalforsamling fandt sted d. 26. september på Br~ns-  
hoj Kro, hvor lovene i deres endelige version skulle til afstemning. De 
enkelte paragraffer blev gennemgået og - for nogles vedkommende - 
ændret inden vedtagelsen. Med hensyn til bestyrelsens sammensztning 
fastsatte 12, at foreningen ledes af 5 bestyrelsesmedlemmer, en formand, 
vice(nzst)formand, en kasserer og 2 reprzsentanter, hvoraf den ene fun- 
gerer som sekretar. Også bestemmelsen om halvårlig generalforsamling, 
en om foråret og en om efteråret, må fredizves. Fra 1939 gik man dog 
over til kun én årlig generaiforsarnling, der szdvanligvis afholdtes i marts 
måned. 

Under dagsordenens pkt. 2, valg af bestyrelse, genvalgtes formanden, 
medens installator Andersen trådte ind som naestforn~and på formandens 
opfordring. Til sekretzr blev mekaniker Petersen foreslået, men her valg- 
tes Niels Hansen-Bonderup med 23 stemmer mod 8. Som to andre besty- 
relsesmedlemmer valgtes hr. Strom og hr. Kondrup. 

På et efterfolgende bestyrelsesniØde nedsattes 5 udvalg, et for beplant- 
ning, et for vejsager, et for sporvejen, et for bebyggelsen, et for renholdelse 
(der også skulle tage sig af problemer fra en nzrliggende losseplads - se 
s. 52) med 2 reprzsentanter i hvert udvalg. 

I foreningens forste år indledtes hver generalforsamling med oplxsning 
af referatet fra forrige generalforsamling. Det fik i 1922 et medlem til at 
foreslå en zendring, så man i stedet lzste op af bestyrelsesni~dereferaterne, 
der ikke som indholdet af generalforsamlingen var almindeligt kendt. 
Argumentet var, at ingen medlemmer havde gavn af at hØre, hvad nian 
vidste eller burde vide i forvejen. Forslaget bifaldtes af forsamlingen og 
betod, at generalforsamlingerne over en lang årrzkke blev indledt med 
oplzsning af forhandlingsprotokollen. Ellers var pionerårene prteget af 
stor aktivitet hos bestyrelsen udmontet i talrige moder, fordi opbygnings- 
fasen krzvede behandling af mange både ventede og uventede sager. 
Navnlig overfor N S  måtte der anvendes megen tid og krxfter på grund af 
selskabets uvilje mod at etablere de anlzeg, der var indeholdt i k~bekon- 
trakterne (se kap. 5). Internt kunne der også opstå vanskeligheder, orn end 
oftest af mindre betydning; således ses kassereren jzvnligt at måtte påtale 
kontingentrestancer, der enkelte gange måtte inddrives ved rettens hjaelp. 

Foreningen modtog nogle gange henvendelse fra grundejere syd for 
Vanlose Allé (Sallingvej) om optagelse, men de blev afvist under henvis- 
ning til den én gang vedtagne geografiske afgmnsning. 



Servitutter 
Grundene var (og er) belagt med servitutter vedrorende byggeh~jde og 
bebyggelsesprocent, idet der ikke må bygges på mere end en fjerdedel af 
grundarealet. Formalet var at opretholde området som villakvarter. Påtale- 
retten lå oprindelig hos AIS, men bestyrelsen Ønskede den overf~rt til 
foreningen, så at man kunne få en vis kontrol med byggeriet. 

På et bestyrelsesm~de d. 18. november 1918 fremlagdes udskrift af 
servitutterne sammen med udkast til overdragelsesdokume~~t vedrorende 
påtaleretten, formuleret af sagforer Yde. A/S gjorde gældende, at for nogen 
overdragelse kunne ske, måtte samtlige medlemmers tilsagn foreligge, 
men man var i Øvrigt indforstået med bestyrelsens Ønske. Dog skulle 
selskabet beholde en vis medindflydelse, indtil den fulde kgbesum for 
parcellerne var betalt. 

Man vedtog derfor at indkalde til ekstraordin~r generalforsamling, 
hvor der samtidig blev fremlagt forslag om kontingentforhØjelse fra 2 til 4 
kr. årligt. Den fandt sted d. 28. november. Her fik medlemmerne omdelt de 
nye love og deklarationen til A/S om overforelse af servitutpåtaleretten. 
Deklarationen blev underskrevet af alle 29 fremmodte, hvorefter overdra- 
gelsen i princippet kunne indledes. 

Men der opstod problemer. Nogle nytilkomne medlemmer vlegrede sig 
ved at skrive under - samtidig forlangte selskabet 25.000 kr for servitutretten. 
FØrst hen på foråret 1920 lykkedes det at skaffe samtlige grundejeres 
tilsagn, så at servitutterne med få ændringer kunne sendes til godkendelse 
hos magistraten. 

De ændringer, det drejede sig om, var bl.a., at man Ønskede bortfald af 
bestemmelsen om pigeværelse, så der i stedet ved sammenlzgning med 
andre rum kunne indrettes et stort v~relse.  Ændringerne blev vedtaget på 
generalforsamlingen efteråret 1919. Endvidere fastsattes regler om opso- 
relse af mindre udhuse nær parcellens skellinie; mod nord krrevedes tilsagn 
fra naboen. 

Ma trikulering 
Grundene var i begyndelsen ikke matrikuleret særskilt, men henhfirte 
under de tidligere matr.nr. 9a, 9v og 9av. Derfor fremstod grundene endnu 
ikke formelt som selvstændige ejendomme. 

På forårsgeneralforsamlingen i 19 19 opfordrede formanden medlem- 
merne til at lade deres parceller matrikulere, hvilket skete i lobet af det 
f~lgende efterår. I marts 1920 forelå matrikelpapirerne, der kom til at koste 
hver grundejer 25 kr. 
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Herved dannedes de nuvzrende matrikelnumre (bortset fra senere 
ophzvede og nydannede numre som folge af sanunenlagte og udpar- 
cellerede grunde, hvilket servitutterne dog satte grznser for), og fremover 
hzftede den enkelte grundejer over for skattemyndighederne. 

Forholdet landlby 
Det udstykkede areal 1ii gennem de f~rs te  år i frie onigivelser med 
landbrugsgårde, der stadig fungerede. En af disse var BrØnsh~j Bakkegård 
på hj~rnet af Godthåbsvej og den nuvrerende Bellah~jvej, hvor der ifglge 

Matrikelpapir for Tulipanvej 7. 





kort fra omkring 1900 tillige fandtes et mejeri. Derudover havde ejendom- 
men et storre svinehold, der formentlig blev fodret med bl.a. skummet- 
mzlk fra mejeridriften. Stanken fra en naerliggende modding og flueplagen 
gjorde ind imellem "landlivet" for udflytterne til en prgvelse, som de nok 
kunne undvzre. Formanden henvendte sig derfor til stadslzgen og fore- 
lagde ham sagen, hvilket resulterede i, at de uhygiejniske forhold blev 
påtalt med besked om, at svineholdet skulle afvikles inden 5 måneder. 
Fristen udlob d. 113 1927, hvor gården stod overfor salg. Den blev senere 
k ~ b t  af Kobenhavns Kommune med henblik på nedrivning. Umiddelbart 
nord for stedet havde Kobenhavns Vandforsyning nogle år tidligere opfort 
et h~jdereservoir. 

Efterhånden som boligbyggeriet skred frem, blev gkdene i omridet 
stadig mere isolerede, medens den landbrugsm~ssige funktion ophorte. 
Frederiksgaarden kom f ~ r s t  til at indgå i et skolebyggeri, men mitte senere 
dele skzbne med andre ejendomme: nedrivning (i 195 1) for at give plads 
til nyt byggeri eller andet. Frederiksgård Skole er opf~r t  omtrent, hvor den 
gamle gård lå. 

I dag vidner gadenavne som Grysgårdsvej, Hulgårdsvej og Tomsgårds- 
vej om områdets oprindelige bebyggelse. 

Pudsigt nok gav Frederiksgaarden navn til et af byens statistiske distrik- 
ter (se kap. 4). 

Frederiksgaardens hovedbygning i sine sidste ar 
inden den endelige nedrivning i 1951. Foto 1946. 





Kap. 4. Et villakvarter opstår. 
Udviklingen frem til 2. verdenskrig 

Udsnit af Geodætisk Instituts malebordsblad M 31 30, revideret 191 5. 
Villakvartererne omkring Br~nshoj er stort set færdiganlagte, medens en stor del af 
Frederiksgaardens arealer endnu henligger ubebygget. Grusgraven 0st for 
Dybendal omtales senere i dette kapitel. Kort-og Matrikelstyrelsen (A 302-93). 



Heldrsh use 
Da grundejerforeningen stiftedes, var kun få huse opf~rt.  Gir  vi nogle år 
tilbage til 1915, viser Geod~tisk Instituts kort os, at der lå to bebyggelser 
langs Godthåbsvej nord for Sille Beyersvej; den ene vil blive oriltalt 
nzrmere i nzste afsnit. Derudover fandtes en mindre bebyggelse nord for 
Ofeavej (Sallingvej). 

Efter at Frederiksgaardens sidste bosiddende arving var d ~ d ,  tog man 
fat på udstykning af de resterende usolgte jorder. En overordnet plan forelå 
i 19 16, og året efter skete udparcelleringen. 

Det er lidt vanskeligt at fglge bebyggelsens fremadskriden på nren hold 
de fgrste år, for ingen officiel kilde oplyser det samlede antal huse år for år. 
Tingbggerne giver således ikke noget sandfsrdigt indtryk af udviklingen, 
da skgderne i begyndelsen fØrst blev udstedt nogle år efter, at grundene var 
blevet solgt, dvs. efter matrikuleringen. 

Principplan over udstykningen, 191 6. 



Niels Hansen (nuværende bopæl i et af rækkehusene p3 Vinlmstien)'i en alder af 2 
3r sammen med sin farmor p3 Frederiksgaardens mark i 1927 syd for Vanl~se All6 
(Sallingvej), hvor mange arealer endnu var Jbne, selv om byggeriet ekspanderede. 

Ved udgangen af 1919 fandtes 6 beboede ejendomme (Kraks 
adressebog, 1920), som derfor må vaere frerdigbyggede forinden; det drejer 
sig om de 3 f~maevnte grunde samt Primulavej nr. 3, 5 og 13. Nr. 13 
beboedes af Niels Hansen-Bonderup indtil ca. 1928. 

Indtil udgangen af 1920 tinglystes 8 grunde, to &r senere var 18 og indtil 
1926 i alt 33 grunde tinglyst, hvilket meget godt afspejler 1920'ernes 
byggeboom. Mange måtte dog forel~big n ~ j e s  med at lade jorden ligge hen 
som kolonihave og lign. (se billedet s. 40), da grundkob og byggeri på en 
gang var en for stor mundfuld. 

Men der blev faktisk bygget. Forhandlingsprotokollen nieddeler, at 2 1 
huse pr. september 1926 var godkendte og fxrdigopf~rte, hvilket steinrner 
rimeligt med vejviserens registrering af 18 adresser i onirådet ved udgan- 
gen af 1925. I marts 1928 var tallet vokset til 27, og så går det strerkt. 



Bygningsarbejdere foran det netop o p f ~ r t e  hus p3 Tulipanvej 7, 1931 

Tulipanvej 7 i begyndelsen af 1930'erne. 



Luftfoto af kvarteret set fra ~ s t ,  juni 1936. Bemærk Handelsbankens bygning 
under opf~relse ved Vanl~se Allé (Sallingvej)/GodthAbsvejkrydset. 
Nowico foto. 

Stadskondukt~rens kort, blad 20, fra 1930 viser 35 grunde bebygget 
med sten(he1års)huse. Hertil skal laegges 4 villaer i f~lge blad 19, som 
dzkker kvarterets vestligste del (revideret 1934), der ifØlge vejviseren også 
rummede beboelse i 1930, samt 3 st~n-e traehuse, herunder Gyvelvej 3, der 
nok fungerede som helårsbeboelse, dvs. i alt 42 huse. I I grunde var helt 
ubebyggede, bl.a. langs Primulavejs nordside, de to hj~rner af Bellisvej og 
Godthåbsvej, medens andre senere sammenlagdes med nabomatrikler. De 
resterende parceller indeholdt kun mindre trrebygninger (se afsnittet om 
sommerhuse s. 40). 

I foråret 1938 var kvarteret så godt som fuldt udbygget. 6 1 grunde havde 
villa, medens kun 3 stod tomme, nemlig Bellisvej 8 (der i 1930 rummede et 
lille trzhus) og nr. 13; Lupinvej 4 kunne ikke bebygges efter opf~relsen af 
GrØndal Bio, se nmmere herom i kap. 12. Endelig blev en fjerde ledig 
grund senere lagt til skolehjemmets ejendom; det drejer sig om matrikel nr. 
7 14 på hjgrnet af Godthåbsvej og BellahØjvej. 

Arkitektur og arkitekter 
Stort set alle huse er opfort som håndv~rkervillaer med eget szrprreg 
modsat f.eks. de mere ensartede boliger i Haveboligforeningen 
"GrØndalsvaenge". Byggetidspunktet afspejler den herskende arkitektur- 
retning - f ~ r s t  yngre historicisme; navnlig de fgrste huse rummer vidnes- 
byrd om lysten til at skabe noget individuelt og originalt, ikke uden 
inspiration fra kobstaedernes bindingsv~rkshuse. Måske vil grundejer- 



foreningens ældste huse på bl.a. Primulavej en dag kunne fredes som 
eksempler på en sådan arkitektur. 

Et af de mere spektakulzre huse stod en lang årrtekke nord for 
Primulavejs udmunding ved Godthåbsvej, indtil det blev nedrevet om- 
kring 1967. Det huskes formentlig af mange på grund af sin gennemf~rte 
bindingværkskonstruktion, der adskilte sig fra andre af kvarterets bygnin- 
ger. 

Forhistorien til dette hus starter d. 26. august 1902, hvor en murermester 
J~rgensen ansggte om tilladelse til at opfØre et 2-etagers hus på en parcel af 
matr.nr. 9v. Med ansogningen fulgte en plan og facadetegning (arkitekt: 
Chr. L. Thuesen). Heraf fremgår, at der var tale om en bygning med flere 
finesser som altan i kunstfadig udsk~ring, spir, trappeudgang til have 
m.m. 

Byggetilladelse meddeltes november sanme år, og i oktober gav myn- 
dighederne dispensation til midlertidig spildevandsudledning til en sump 
på Frederiksgaardens jorder under forudsztning af, at ejendommen blev 
tilsluttet den kommende hovedkloak, når den var færdig, og at ejeren 
betalte de hertil forfaldne bidrag. Disse bestemmelser tinglystes på grunden. 

Det vides ikke, om huset blev opf~rt,  for to år senere kom ejendommen 
på tvangsauktion og måtte overtages af A/S Frederiksgaarden efter util- 
strækkelige bud. Herefter stod selskabet som ejer indtil ca. 19 15, hvor der 
ifblge Kraks vejviser må have været beboelse. I et senere brev angående 
nedrivningen beskrives villaen som en tilflyttet udstillingsbygning fra 
f~rs te  verdenskrig, br~stfældig og konstruktionsmressigt underdimen- 
sioneret. Den åbenbare lighed med tegningen fra 1902 tyder imidlertid på 
ældre oprindelse. 

Luftfoto af kvarteret set fra vest, januar 1937. Handelsbankens bygning merst th. 
er færdig. Primulavej 17, hvor Bonderup havde sin tammerplads, er endnu ubebyg- 
get. Lupinvej 17 (1 g), hvor læge Erik Meyer havde praksis, blev senere adelagt ved 
schalburataae. se s. 76. Nowico foto. 



Det n u  forsvundne bindingsværkshus, Godthabsvej 249, fotograferet en gang i 
1 9501erne, hvor linie 1 1 karte ad Primulavej. 

Hvorom alting er, så tilskodedes ejendommen i 1923 ekspeditionsse- 
kretcer Martin Grorivold, der fra 1925 til 1929 virkede som bestyrelses- 
medlem i foreningen (se kap. 10). 

I 1940'eme indrettedes flere lejligheder i både stue- og overetagen. Det 
stred ganske vist mod servitutterne, men myndighederne gav den fomodne 
dispensation. Desuden var der en overgang (1942) plan om hotelindretning, 
hvortil tilladelse dog ikke kunne forventes givet. Lejlighedsdispensationen 
l ~ b  til en bestemt dato, men den blev forlaenget flere gange, sidst til 1961, 
da boligbehovet efter krigen var stort. 

Bygningen, der som naevnt led af konstruktionsmcessige svagheder, 
forfaldt mere og mere, og de forste nedrivningsplaner ses omkring 1962. I 
1966 var der tale om at opfore en benzin- og servicestation på stedet 
sammen med en mindre 3-etagers boligblok til erstatning af de slojfede 
lejligheder. På det tidspunkt ejedes grunden af murermester Erling Jensen. 
Skolehjemmet Ønskede imidlertid også at erhverve ejendommen - mulig- 
vis fordi en tankstation som nabo ville affode forskellige gener, selv om 
projektet forudsatte sådanne forhold afklaret, inden ibmgtagningstilladel- 
sen kunne udstedes. 

Det lykkedes i 1967 skolehjemmet at opnå skode på grunden. 
Bindingsvaerksbygningen var de sidste år tilholdssted for subsistenslose 
personer og var meget br~stkldig.  Den skulle have vaeret nedrevet nogle 
år tidligere, men blev stående af rent forinelle årsager, da boligministeriet 
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Bille Lavde lagt sin Figur - Fanta- 
sten - over i den groteske Farce. 
Der iaa den. fast og glimtede og 
funklede'al tuslnde fine Paafund - 
han var ustyrlig og tvang Munter- 
heden frem. I et menneskeligere 

Tulipanvej 10 - grundejerforeningens billigste hus, i hvert fald for den heldige 
vinder! Huset blev vundet af en politibetjent, som straks solgte det videre til Niels 
Christian Arndal - sigerfar til den nuværende ejer, Aksel Sjolin, som var chefredak- 
tar for Ekstrabladet i 27 Ar. 
Udklip fra avisen "kbenhavn" d. 16/10 1927. 

Han var storartet. 
Publikum morede sig, og skØnt 

~lut 'en  jo var lidt uiorstaaelig og 
mat, IPd Bifaldet varmt og over- 
dpvede cn enkelt Mishagsytring 
fra det fjerneste. A. B. 

fordrede ny byggetilladelse og finansiering afklaret, inden nedrivningen 
gik i gang. 

Hermed forsvandt en karakteristisk bygning efter en noget omtumlet 
historie. 

Andre individuelt przgede villaer står stadig. 
I f~ lge  oplysninger fra forhenvxrende sogneprmt Jens Mikkelsen, som 

i 1959 overtog Hansen-Bonderups villa p i  Primulavej nr. 15, havde 



Bonderups f ~ r s t e  
villa, Primulavej 13. 

Bonderup i Tyskland set et hus så smukt, at han bestemte sig for at bruge 
det som forbillede for en villa ved Kobenhavn, såfremt han nogensinde 
skulle blive i stand til at rejse den nodvendige byggekapital. 

Det lykkedes ham at erhverve nogle grunde 
ud til Godthåbsvej omkring år 1900. Dem solg- 23Y& 

te han senere med fortjeneste, så der blev råd til 
at opfore en 2-familiers villa (Primulavej 13). 
DrØnimen om huset fra Tyskland lod sig reali- 
sere sidst i 19201erne, og det var tznkt som 
forbillede for vejens bebyggelse: herskabsvil- 
laer. I det hele taget Ønskede Bonderup kvarte- 
ret p r q e t  af flotte villaer, og han brugte Bakke- 
husene som eksempel p i  et - efter hans mening 
- trist og ensartet byggeri, der nØdig skulle -L!.s "-="ir ,-dT 

--- - efterlignes her. - - 

Indtil 1938 havde Bonderup sin tommer- 
plads på Primulavej nr. 17. Herefter byggede 
han med henblik på erhvervsindretning det 
hus, der nu står på stedet. 

Den yngre historicisme udmontet i rode 
murstenshuse med saddeltag og sprossede vin- 
duer praegede 20'ernes byggeri. Bestyrelsen 
udviste sjleldent storre betznkeligheder ved at 

Tegning til matr.nr. 1222, Bellah~jvej 11 1. Bagely 
var ogsa arkitekt til andre huse i kvarteret. 



godkende sådanne hustegninger - hejst krzevede man mindre konstruktions- 
rendringer. 

Da 30'ernes funkisstil indfandt sig i kvarteret, fremkaldte det deriniod 
oftere forbehold over for bygningernes udseende. En tegning kom siledes 
op på generalforsamling og blev genstand for nogen diskussion, indtil man 
enedes om at give bestyrelsen bemyndigelse til at trreffe afgorelse om 
godkendelsen, der nonnalt var et rent bestyrelsesanliggende. 

Et andet hus på Bellisvej 17 kunne heller ikke godkendes, fordi bygnin- 
gen påtznktes forsynet med runde vinduer og taget drekket med grØn 
icopal, som Bonderup personligt modsatte sig. Naboerne fik dog ogsi 
lejlighed til at udtrykke deres mening, og da de fleste var tilfredse, endte 
sagen med, at bestyrelsen accepterede bygningen, efter at arkitekt og 
bygherre var gået ind på at benytte kobber som tagdzkning - vel nok en 
noget utraditionel og bekostelig losning! 



Havetrappen til Bellisvej 17, 
foto fra 30'erne. 

Hvad kostede det at bygge den- 
gang i 20'eme og begyndelsen af 
30'eme? Med venlighed fra ejeren af 
Tulipanvej 7 viderebringes f~lgende 
regnskab: 

De samlede udgifter 1Øb op i 
20.800 kr. (1931), hvoraf 1.500 kr. 
medgik til stuebjzlkelaget, 6.500 kr. 
til taget, 4.400 kr. til dØre, vinduer og 
indvendig trappe, 8.400 kr. til murer- 
arbejde m.v. Entreprisen blev udf~rt  
efter kontrakt med n ~ j e  beskrivelse af de enkelte konstruktioner. Opforel- 
sen skulle påbegyndes ved årets begyndelse og vzre fardig d. 25. septem- 
ber; som arkitekt antog man Charles Aarslew Jensen fra Falster. 

Sommerhuse 
Det er lidt overraskende at erfare, at sommer- og lysthuse var en meget 
udbredt bebyggelsetype i foreningens fØrste år. 

Allerede i marts 19 19 droftedes på et bestyrelsesmØde, om sommerhuse 
skulle ind under foreningens kompetence i forbindelse med, at man fik 
overladt bygningsgodkendelsesmyndigheden fra AIS. Det vedtoges fore- 

Udsigt fra tagvindue p3 Vinlavstien 1924. Grundene mellem Mimosavej og Bellisvej 
udnyttedes til havebrug og rummede kun lyst- eller sommerhuse. Bag de pitto- 
reske havemgbler ses lidt af en frugtplantage, der dækkede en del af omradet. 



Sommerhus p2 Tulipanvej 7 omkring 1930. Fra venstre ses den nuværende ejers 
mormor, Margrethe Andersen, i barnevognen Ruth Christensen (nuværende ejer), 
dernæst moster Astrid. I darabningen: fætre og kusiner. Husets sideflaje er senere 
revet ned. 

l~big t  at holde dem udenfor. Hermed var grundejerne dog ikke frit stillet, 
da byggetilladelse forneli sku% indheiiies frz myndighedenie. 

Formanden lagde under et af de forste bestyrelsesmflder som for nrevnt 
ikke skjul på sin holdning til kvarterets udseende og udvikling, som han 
Ønskede przget af "noble villaer". Senere, under det livlige sommerhus- 
byggeri, gav han således udtryk for nogen reservation, selv om han ikke 
direkte havde noget imod de små tr~huse. 

Hvis vi betragter sommerhusenes udbredelse gennem tiden, viser det 
sig, at 6 af de grunde, som i 1930 var bebygget med murstenshuse, tillige 
rummede mindre, selvstzndige traehuse, medens 13 grunde alene henlå 
med sådanne bygninger. Det vil sige i alt 19 småhuse i kvarteret omkring 
1930. Der var således ikke tale om nogen ubetydelig bebyggelse, men et 
almindeligt sxsonprreget bosztningsalternativ op gennem 1920'erne. 
Nogle huse udfadigedes efter arkitekttegninger, ligesom udlejning jzvn- 
ligt fandt sted, undertiden med virkninger, som afstedkom forskellige 
klager fra naboerne. 

I @bet af 1930'eme udspilledes sommerboligens rolle gradvist inden 
for grundejerforeningens område. 



Sommerhuset pil Bellisvej 17. Den voksne person er den daværende indehaver af 
"Kajs Herremagasin", Godthabsvej 233, Kaj Aarslew Jensen, omgivet af sine bmn. 
Yderst tv. "Lille Kaj". Foto 1933. 

I maj 1938 fandtes der4 småhuse, alle på grunde med storre (lielårs)huse, 
hvoraf 3 er gengangere fra 1930, nemlig Bellisvej nr. 4,6 og 16. 

Husenes forsvinden skyldes ikke blot, at de måtte vige for nye villaer, 
eller andre frivillige dispositioner fra ejernes side. Mange var opfort mere 
eller mindre lovstridigt, for tæt på naboskel, veje m.m. (man tog gerne let 
på kravet om ans~gning til byggemyndighederne). Omkring 1927 blev de 
krævet nedrevet, hvorpå bestyrelsen sagte magistraten om forlængelse af 
fristen indtil 1931. Under alle omstaendigheder måtte man have nabo- 
erklreringer, altså naboemes accept af sommerhusenes tilstedevm-else, så 
formanden og næstformanden måtte derfor vinteren 1928 gå i brechen og 
"bringe dette forhold i orden". 

To huse var imidlertid opfort på samme grund stridende mod alle regler, 
men her lykkedes det at opnå dispensation for en periode, så der ikke 
skabtes præcedens for lignende tilfzlde fremover. 

To andre huse, der stod for nær Primulavej og Tulipanvej, forlangtes 
derimod flyttet. Bestyrelsen enedes derforjanuar 1932 om at sØge placerin- 
gen lovliggjort de naeste 5 år, så at ejerne fik henstand med nedrivningen. 
Magistraten irnodekom ansggningen på dct vilkår, at grundene tinglystes 
nied deklaration angående tilladelsens udlgb. Således havde inan opnået en 
rimelig udgang på den sag. 

Som et kuriosum står enkelte somnierhuse endnu i kvarteret, bl.a. 
Bellisvej 6 og Tulipanvej 7. 



Frederiksh~j - en kontroversiel byggesag 
Frederiksh~j startede som en privat opdragelsesanstalt, der virkede indtil 
1908, hvor den overgik til en selvejende institution, der lejede sig ind i en 
stor villa på Tesdorpsvej på Frederiksberg. Fra da af blev foretagendet et 
statsanerkendt og statsstottet optagelses- og iagttagelseshjem for drenge i 7 
til 14 års-alderen. Samtidig fik den sin egen bestyrelse. 

I 1917 k ~ b t e  man en 4.000 kvadratmeter stor grund på Primulavej for 
opsparede midler med henblik på opforelse (med statstilskud på 275.000 
kr.) af den nuvzrende hovedbygning, der kaldtes "Frederiksh~j". 

Servitutterne på grundene pålagde imidlertid forskellige byggerestrik- 
tioner, herunder begramsning af etageantallet til hejst 2 plus kielder. 

Året efter foreningens stiftelse kom formanden i besiddelse af en 
tegning, hvoraf fremgik, at Frederiksh~j-bygningen skulle omfatte 3 etager 
samt kvist. Sagen dr~ftedes på et bestyrelsesm~de d. 28. november 19 19, 
hvor man besluttede at skrive et brev til hjemmets bestyrelsesformand og 
gore opmzrksom på servitutbestemmelserne og "foreningens ret i enhver 
henseende". Formanden lod sig imidlertid ikke afficere og svarede, at 
grundejerforeningen ville blive draget til ansvar, såfremt den nedlagde veto 
mod byggeriet. Endnu lå hele servitutpitaleretten hos A/S, så foreningens 
juridiske handlemuligheder var begr~nsede. Men det viste sig, at deklara- 
tionsbestemrnelserne netop for de involverede matrikelnumre alene admini- 
strerede~ af magistraten, hvorfor endelig godkendelse af byggeplanerne 
skulle ske her, dog efter boring hos A/S. 

Bornehjernrnets bestyrelse opnåede imidlertid dispensation hos myn- 
dighederne, uden at selskabet rejste indvendinger, muligvis fordi salget 
ellers ville vzre gået i vasken. Magistraten krzvede som nzvnt selskabets 
accept, inden byggetilladelsen kunne udstedes, og man mente at have 
modtaget tilsagn, da tegningen kom retur påskrevet "forevist". Reelt var 
der hverken tale om et ja eller et nej, så med moderne terminologi kan man 
nok kalde AIS' handlemåde for "kreativ sagsbehandling". 

Hzndelsesforl~bet blev kendt for bestyrelsen på et mode i februar 1920 
og for hele grundejerforeningen på den efterfolgende (ekstraordinzre) 
generalforsamling, hvor foreningens advokat talte for at forf~lge selska- 
bets fremgangsmåde retsligt, da der ellers ville vare skabt pracedens for 
lignende sager fremover. Selv om A/S faktisk havde fort iiiagistraten bag 
lyset, som det udtryktes, vedtog man dog ikke at foretage sig yderligere. 

D. 1. november 1920 fandt overflytningen til den nye ejendom sted. Der 
var plads til 50 drenge, som dels modtog almindelig skoleundervisning, 
dels udforte forskellige praktiske opgaver, der skulle virke resocialiserende. 



Senere fungerede hjemmet som laerlingehjem, men det blev omkring 
1957 omdannet til skolehjem, i hvilken forbindelse man opfgrte en ny 
rodstensbygning nord for den gamle hovedbygning. 

Omkring 1980 opstod nogle vanskeligheder af bl.a. ~konomisk art, som 
gjorde, at den selvejende institution formede ejendommen til Kobenhavns 
Kommune, der overtog driften. 

I 1988 omstruktureredes institutionen til en "~izrmilj@institution", der 
skal hjaelpe og stotte bom, som har vanskeligt ved at tilpasse sig den 
almindelige folkeskoleundervisning. Tidligere havde man optaget bom fra 
hele landet. Formålet med strukturaendringen, der trådte i kraft i 1990, var 
at opnå tzttere kontakt til lokalsamfundet (Vanlose-Valby), hvor bornene 
og deres forzldre bor. Man har således ivaerksat forskellige udadrettede 
aktiviteter som juletrzssalg m.v. 

I dag bor der 20 bom i alderen 10 til 16 år og 5 unge fra 16 til 18 år. 
Desuden har man 32 skolepladser med specialundervisning; dertil 12 
heldagspladser. Skolen har 40 ansatte. 

En anden kontroversiel byggesag 
En anden servitutstridig byggeplan omfattende to huse på én grund, 
Bellah~jvej 107-109, som ~nskedes delt, gav fra midten af 1920'eme 
anledning til nye bryderier. Magistraten afstod fra at påtale det afgorende 
punkt, overskridelsen af bebyggelsesprocenten, men nojedes ined at tage 
forbehold. Da bestyrelsen ikke kunne opnå et tilfredsstillende resultat 
gennem forhandling, vedtog man at indkalde til ekstraordinter generrilfor- 
samling d. 24. september 1926 i forlaengelse af den ordinaere, hvor sagen 
havde stået på dagsordenen, men ikke kunne behandles på grund af for lille 
fremmode. 

Formanden opfordrede her medlemnierne til f ~ r s t  at sternme mod en 
deling, da andre dele af kvarteret ellers ville kunne opleve lignende tilfxlde 
fremover, så at villapraeget kunne gå tabt. Opfordringen blev fulgt af nogen 
debat, hvor et medlem mente, at de to grunde ikke ville blive så små endda, 
medens et andet tilsluttede sig modstanden mod de servitutstridige forhold. 
Da sp~rgsmåiet kom til afstemning, viste der sig flertal mod en deling, 
hvilket dog ikke hjalp stort, for magistraten havde det afgorende ord. 

På et efterf~lgende bestyrelsesm~de forelagdes nye tegninger fra arki- 
tekten til husene, der imidlertid stadig ikke opfyldte betingelserne for at 
kunne blive godkendt i henhold til generalforsamlingsbeslutningen. Sagen 
endte i retten, hvor foreningen blev underkendt, fordi delingen allerede var 
en realitet, om end p i  tvivlsomt juridisk grundlag. Dommens indhold blev 



behandlet på forårsgeneralforsamlingen 1927. Her besluttede man at ind- 
anke dommen for landsretten, der dog heller ikke gav foreningen medhold 
for så vidt angik det arkitektoniske, men nok hvad servitutsiden angik. 
Bestyrelsen gik således lettere styrket ud af retssagen - navnlig da magi- 
straten senere måtte indromrne, at der var begået en fejl ved grundens 
udstykning. 

Man endte med at godkende en tegning til et dobbelthus med 2 lejlighe- 
der - bygherren ~nskede  4 - på betingelse af, at huset fremtrådte som én 
bygning, og herved blev det. 

Social ejerbeskrivelse 
Ud fra forhandlingsprotokollen kan man få et vist indtryk af medlemmer- 
nes erhvervsm~ssige baggrund. De, der f ~ r s t  trxder frem, er fortrinsvis 
selvstxndigt nxringsdrivende; senere fremgår det, at der også findes 
personer med andre erhverv. 

Erhvervsfordelingen 1926, 1935 og 1950 i procent. 

l I 



For at få et mere fuldkomment billede af beboernes sociale sammensaet- 
ning er Kraks Adressebog, årgangene 1926, 1935 og 1950, anvendt til 
indhentning af stillingsbetegnelse. Ganske vist er oplysningerne ikke altid 
fyldestg~rende, da det f.eks. ikke fremgår, om en detailhandelbeskzftiget 
adressat er selvstzndig eller blot medhjrelpende, selv om sidstnaevnte ikke 
synes at have udgjort nogen stor gruppe. I andre tilf&lde er stillings- 
betegnelsen utilstrzkkelig til at bedgmme vedkommendes faktiske beskref- 
tigelse. 

Trods disse ufuldkommenheder giver materialet alligevel nogeri ide 
om, hvem der tegnede kvarteret, se figuren s. 45. Godthåbsvej 249-25 1 og 
BellahØjvej 107-109, som tidligere stod inden for foreningen, er medtaget. 

I 1925126 var mange grunde endnu ubebyggede, og indbyggerantallet 
begrznset. Alligevel tegner det sociale "spektrum" sig markant med sterst 
reprxsentation af de selvstzndigt nzringsdrivende i overensstemmelse 
med indtrykket ovenfor; heraf u d g ~ r  håndvzrkerne ca. 2/3. Enlige, pensio- 
nister m.v. må også frernhzves som en ikke uvaesentlig gruppe, ligesom 
skolelærere og lign. gØr sig gaeldende. En del var dog formentlig lejere. 

Betragtes situationen en lille halv snes år senere, livor de fleste huse var 
bygget, fremgår det, at fordelingen er blevet mere markant. Noget overra- 
skende skyldes tilvaeksten hovedsagelig de selvstaendigt nleringsdrivende, 
uden at håndvzrkerne er fulgt tilsvarende med. Nogle af udsvingene kan 
vel stamme fra f~rnaevnte un~jagtiglieder i kildematerialet; uventet er i 
hvert fald tilbagegangen i lzrergruppen, medens funktionaerernes frem- 
march er mere ventet; det samme gaelder for "andre serviceerhverv". Under 
''liberale erhverv" finder man nogle nytilkomne personer, herunder Iaeger 
og en farmakolog, medens antallet af ingeni~rer er reduceret fra 2 til 1 
sammenlignet med 1926. 

I 1950 var andelen af selvstzndige naringsdrivende nogenlunde den 
samme, medens andelen af funktionaerer er blevet mindre, maske som 
fØlge af tilfzldigheder eller rubriceringsforhold. Gruppen af h~jere  funk- 
tionzrer står uzndret. Mere i overensstemmelse med sarnfundsudviklin- 
gen er, at der nu er flere ingenierer (4 i alt), hvoraf den ene, Aage Holde, sad 
i bestyrelsen gennem en årrxkke. Enker og andre enlige ligger på samme 
niveau som tidligere, medens skolelaerere og lign. ikke laengere findes 
reprmenteret. Kategorien "uoplyst" rummer måske nogle af de "savnede" 
funktionzrer. 

Sammenfattende ses, at de selvstaendigt naeringsdrivende (inkl. 
forretningsansatte) dominerer i alle 3 tzllingsår med henholdsvis 37%, 
433% og 46%, når håndvarkere og andre selvstaendige slås sammen - 



Den gamle Iægebolig p3 Lupinvej 17. Foto 1941 

altså en voksende andel af befolkningen i kvarteret. Formanden var ikke 
den eneste tornremester i kvarteret. 

Fordelingen har dog ændret sig markant i de senere år. Desværre er det 
ikke muligt at foretage en præcis sammenligning med fordelingen i dag, 
idet stillingsbetegnelsen for godt 4 0 % ' ~  vedkommende er "uoplyst" (i 
1990). Men blandt dem, hvor stillingsbetegnelse foreligger, er andelen af 
selvstændige (inkl. håndvzrkere) kun 5%, mens der navnlig er en storre 
andel inden for gruppen af liberale erhverv (1 6%). Som man kunne vente, 
er der i dag også en storre andel funktionærer og offentligt ansatte. 

Blandt de mere prominente grundejere var dr. phil. Knud Jessen. Han 
ejede Primulavej 13 i en årrække fra 1928 efter Bonderup og var botaniker 
med pollenanalyse som speciale. Denne teknik bygger på optælling af 
træers og buskes afblzste pollen (blomsterst~v), aflejret i iltfrie moselag, 
der som et arkiv afspejler skovudviklingen siden sidste istid for godt 
10.000 år siden, evt. længere tilbage. Tidligere havde forskningen stottet 
sig til fund fra moser af præserverede stammer, grene m.m., som kun gav et 
ufuldkomment billede af skovens indvandring og sammensætning i rela- 
tion til klimaforandringerne. Jessen var den f~rs te  her i landet, der anvendte 



pollendiagrammer (metoden introduceredes i Sverige omkring 19 16), og 
han grundlagde herved et materiale, som skulle få stor betydning bl.a. i den 
arkreologiske forskning. Hans arbejde er viderefort af Johs. Iversen og 
DGU's geobotaniske afdeling. 

Lzge Erik Meyer boede forst på Vanlose Allé. I 1933 fik han tinglyst 
skode på ejendommen Lupinvej 19 (tidligere 17), hvor der indrettedes 
konsultation. Som det senere skal skildres, var han blandt dem, der fik 
besaettelsesmagtens metoder at fole på narmeste hånd. 

Tilkomst a f service: 
Posthus, apotek og biograf 
Under kvarterets vækst var der bl.a. langs Godthåbsvej etableret nogle 
detailforretninger (se kap. 9), hvorimod d~kningen af offentlig og 
halvoffentlig service ikke havde fulgt befolkningsudviklingen. 

Der er ingen tvivl om, at underlaget i Grondalsvaenge og Frederiks- 
gaardens boligkvarter for både posthus og apotek var til stede sidst i 
1920'erne, men da disse servicefunktioner reguleres af det offentlige, 
findes ingen mekanisme, som automatisk sorgede for tilkomsten. 

Som det fremgik af grafen på nipste side, kom stigningen i befolknings- 
tallet forst i BellahØj rode, men fra 1923 aftager vaksten for helt at stagnere 
omkring 193 1. Til gengæld stiger Frederiksgaard-distriktets folketal s t ~ t ,  
navnlig efter 1933; uden denne ekspansion ville det samlede tal ikke vise 
fremgang gennem hele perioden. 

Udviklingen i Bellah~jdistriktet er noget uventet og skyldes formentlig, 
at der ikke her fandt storre byggeaktivitet sted efter ca. 1930, medens 
Frederiksgaardens rode endnu havde store uudnyttede arealer. 

Som det fremgår af kurverne, steg befolkningstallet igen i begge roder 
frem til 1960 - for Bellahoj rodes vedkommende især på grund af bygnin- 
gen af h~jhusene i begyndelsen af 1950'erne. Siden er indbyggerantallet i 
begge roder gået kraftigt tilbage - i dag er det samlede antal ikke storre, end 
det var i begyndelsen af 1930'erne. 

Frederiksgaarden var d. 20. oktober 1929 r m n e  om et mode med 
deltagelse af beboere omkring Hiller~dgade/Godthåbsvej. Man droftede 
kvarterets udvikling og savnet af bank, posthus og apotek, og man enedes 
om at nedsaette et udvalg til at fremme sagen. Udvalget kom til at bestå af 
Hansen-Bonderup, farmaceut H. Kjrer og redaktor M. Moller, og det tog 
initiativ til et nyt stort mode i BrØnshØj Tivoli, hvor 18 grundeje~foreninger 
var reprresenteret samt andre interesserede, i alt 120 personer. Udvalget 
~nskede sig udvidet til 9 personer, som så blev valgt af forsamlingen. En 



blandt de tilstedevzrende erklzrede sig imidlertid tilfreds med det eksiste- 
rende brevsamlingssted, men blev im~degået stzrkt af lokale handlende og 
håndvzrkere. 

Udvalget deltes dernzst i to, et til at virke for posthus og et til apotek. 
Som formand for begge udvalg valgtes Hansen-Bonderup. Hvad banken 
angik, skulle man sØge at overtale en af de stØrre banker til at anlzgge en 
filial. 

En ansØgning til Indenrigsministeriet om apotek blev mØdt velvilligt, 
men afgorelsen lå hos Sundhedsstyrelsen, og her var der ikke umiddelbar 
imØdekommenhed. Et lignende forlob indtraf for posthusets vedkom- 

Befolkningsudviklingen i Frederiksgaardens og Bellahnj rode fra 191 6 til 1990. 
Frederiksgaardens rode omfatter området sydvest for Godthåbsvej og afgrænses i 
nvrigt af: Bellahnjvej, en linie, der udgår herfra parallelt med Bangsbovej indtil 
Grnndalsparken, der danner grænsen mod syd-sydnst. Bellahnj rode omfatter 
området nordnst for Godthåbsvej og afgrænses i nvrigt af: Borups Alle, en del af 
Frederikssundsvej, herfra en linie forbi Svenskelejren, Degnemosen og H~jdereser- 
voiret og derfra langs Godthåbsvej indtil Grnndalsparken. Der er jævnligt sket 
mindre ændringer i rodernes afgrænsning, men de har næppe væsentlig betyd- 
ning for kurvernes udseende. 

1 - Frederiksgaardens rode - Bellahaj rode - l alt l 



mende: Principiel forståelse hos de overordnede myndigheder, men ingen 
l~fter.  Lange og trange kommunikationsveje var også med til at gØre 
arbejdet besvzrligt. Hvad posthuset angik, modtog man i det mindste 
senere afslag på ansogningen. 

Efter de resultatlØse forhandlinger indkaldtes til endnu et stort 
beboermgde d. 11. juni 1930, hvortil også Sundhedsstyrelsens formand, 
overpostmesteren, stadslzgen Saint reprmentanter for Borgerrepræsenta- 
tionen var indbudt. I alt samledes over 200 mennesker. Sundhedsstyrelsens 
formand og overpostmesteren meldte forfald og lod sig i stedet reprzsen- 
tere af underordnede ansatte, der - som Hansen-Bonderup udtrykker det - 
næppe turde træde frem. Stadslaegen gav sin fulde stotte til apotekans~gnin- 
gen, men ellers fik man ingen officiel opbakning. Ikke underligt, at frustra- 
tionen efterhånden var stor. 

Udvalget forsogte endnu nogle henvendelser til myndighederne, men 
uden positivt resultat. 

Som grafen på foregående side viser, steg befolkningen kraftigt, navnlig 
vest for Godthåbsvej omkring 1930 og de efterfdgende år, og i april 1932 
åbnede Handelsbanken en filial på Vanlese Allés sydlige side. Tidligere 
havde ingen turde kaste sig ud i et sådant projekt - tidernes ugunst siden 
1929-krakket talte for beherskede Økonomiske dispositioner, men ikke 
desto mindre fik banken straks stor kundetilgang og betydning som 
kreditinstitution for byggeprojekter m.v. i området. September 1936 flyt- 
tede filialen til sin nuværende adresse på Godthåbsvej 229, i dag Den 
danske Bank. 

Med hensyn til posthus lå det stadig tungt. Farmaceutforeningen var 
kommet udvalget i forvejen gennem en apotekbevilling på Borups Allé. 

I 1932 udarbejdede K.A.B. et projekt til en storre ejendom med begge 
disse funktioner. Projektet, der forudsatte nedrivning af traebygningeme 
langs Hiller~dgade, blev ikke gennemfort. 

Med hensyn til postdistrikt horte Frederiksgaardskvarteret til Frederiks- 
berg, hvilket i mange henseender var uhensigtmæssigt, så i begyndelsen af 
1935 sammenkædedes posthusans~gningen med anmodning om at få 
oprettet et selvstændigt postdistrikt. 

Udvalgets arbejde syntes nu omsider at bzre frugt, for på forårs- 
generalforsamlingen samme år kunne formanden meddele, at funktioneme 
nu var stillet i udsigt og snart ville blive etableret. Hvad apotekets placering 
angik, skulle farmaceutforeningen også have et ord at skulle have sagt, men 
placeringen - Handelsbankens bygning ved GodthåbsvejNanl~se Allé (i 
dag Sallingvej) krydset - synes at have vakt almindelig tilfredshed hos 
udvalget og lokalbefolkningen. 



Hj~rnet af Godthabsvej og Vanlase Alle med Handelsbankens bygning i slutningen 
af 1950'erne. 

Posthuset åbnede i nærheden ret upåagtet sommeren 1936, hvorved tre 
storre servicefunktioner var placeret centralt i området. 

Samtidig arbejdede man for en biografbevilling. Fjernsyn fandtes som 
bekendt endnu ikke i Danmark, så ville man se film, krævede det en tur til 
byen eller, fra 1936, til Bellateatret på B r ~ n s h ~ j  torv. Til gengaeld eksiste- 
rede der enkelte lokale underholdningstilbud, f.eks. B r ~ n s h ~ j  Tivoli. 

Ifolge planen skulle biografen opf~res  ved Godthåbsvej med bank- 
bygningen som nabo. Da h~ jden  ville overskride 2 etager, måtte 
servitutbestemmelserne på grunden ophæves, hvilket gav anledning til 
flere protester, idet der herved skabtes præcedens for h ~ j t  byggeri længere 
op ad vejen til gene for de tilst~dende grundejere. Planen kunne dog ikke 
iværksættes, for alle havde givet deres samtykke vedrorende servitut- 
ophævelsen. Problematisk var også, at biografudgangen skulle vende ud 
mod Lupinvej via en til formålet erhvervet parcel, hvis naboer uundgåeligt 
ville blive bergrt af den Øgede faerdsel (se herom kap. 12). 

Projektet var en kendsgerning hen på året 1936. Formanden havde 
siddet i bevillingsudvalget, der tog kontakt til bl.a. justitsministeriet, og 



han stod nok lidt med benene i to grofter, da bestyrelsen besluttede at 
nedlzgge protest over udgangsforholdene. Et "plaster på sket" var dog, at 
biografens forhus muligvis kunne indrettes til bibliotek - en anden savnet 
funktion, som dog ikke blev realiseret, hverken dengang eller siden hen. 

Da bevillingen opsloges, meldte 3 15 ansogere sig. Til finansieringen 
var dannet et aktieselskab med en startkapital på 80.000 kr., men byggeom- 
kostningerne lob op i '/2 mio. kr. Arkitekt var Erik Bunch. I et interview d. 
6. august 1937, dagen efter Gr~ndals Teatrets åbning, udtalte Hansen- 
Bonderup, at biografen efter hans opfattelse var den smukkeste i hele 
Kgbenhavn; tomrerarbejdet stod for ~vrigt  hans sgn, Robert Bonderup, for. 
Biografen fik hurtigt stor betydning som samlingssted, ikke mindst om- 
kring jul. Sammen med posthuset, banken og apoteket var der hermed 
blevet skabt et mindre center omkring et trafikalt knudepunkt. 

Ro og orden, milj~forhold 
Umiddelbart vest for den nuvaerende Limfjordsvej lå de f~rs te  år en 
gammel grusgrav, der anvendtes som losseplads for lokale vognm~nd 
med det resultat, at stedet hurtigt fik tilhold af rotter. Dengang krzvede 
affaldsdeponeringer ikke rniij~godkendelse, men til gengzld kunne 
sundhedsmyndighederne skride ind over for sundhedsfarlige tilstande. 

Allerede i foreningens forste år besluttede bestyrelsen at lade en sag- 
forer påtale lossepladsen. Tilsyneladende havde denne beslutning effekt, 
for året efter vedtog man at lade bommen på Primulavej stå åben, da 
korslen til stedet var ophort (se kap. 5). 

En anden losseplads lå ved Godthåbsvejen og gav i s ~ r  anledning til 
lugtgener. For at gore kort proces sogte foreningen at kobe grunden, men 
da der blev forlangt 20.000 kr. i udbetaling, trak bestyrelsen sig ud af 
handlen, for det var mere, end medlemmerne ville gå med til. 

Ud over disse lossepladser måtte bestyrelsen undertiden rykke ud og 
påtale manglende renholdelse på enkelte medlemmers grunde og fortove. 
Her veg man ikke tilbage for i mere grelle tilfzlde at bruge udtryk som 
"svinesti", så der har utvivlsomt vaeret noget om snakken, selv om opfattel- 
sen af renholdelse sikkert svingede meget. Et regulativ pålagde desuden 
medlemmerne at rense fortove, rendestene og kloakbr~nde, hvorfor ingen 
kunne frasige sig sit ansvar, når der kom p å l ~ g  om at bringe disse ting i 
orden. 

Derudover havde den enkelte grundejer snekastningspligt, indtil man 
omkring 2. verdenskrig fik en entreprengr til at overtage opgaven. Selv om 
Primulavej efter 1929 overgik til kommunen, indlab der i 1939 påbud fra 



politiet til grundejerne langs vejen om fejning. Da kommunen imidlertid 
for havde stået for opgaven, mente bestyrelsen, at der måtte vzre skabt 
pr~cedens. 

Synligt affald og lugtmzssige gener kunne vzre slemt nok, men med 
hensyn til stgj havde bestyrelsen været forudseende og indsat visse restrik- 
tive bestemmelser i vedtzgterne. 5 4 omhandlede således forbud mod 
grammofonmusik i fri luft eller gennem åbent vindue. Nu vil en og anden 
nutidig læser måske hzvde, at datidens akustiske apparater næppe havde 
nogen stgrre lydmzssig rzkkevidde. Hertil må bemzrkes, at "tragtVgram- 
mofonerne faktisk kunne prEstere et ganske pznt og gennemsk~rende 
lydtryk, der nzppe faldt i enhvers smag, når man sad stille og roligt rundt 
om i haverne - navnlig i sommerhalvåret. 

Så var der den egentlige menneskeskabte s t ~ j .  På foreningens 3. ordi- 
nære generalforsamling meddelte bestyrelsen, at den havde fået kendskab 
til en plan om et v~rtshus på hjgrnet af Godthåbsvej og VanlØse Allé. Man 
vedtog at modarbejde dette i samarbejde med Grondalsvznge, da stØj og 
berusede personers omflakken både ville genere og skade kvarterets re- 
nommé. 

Det lykkedes dog ikke at stoppe vzrtshuset. Formanden modtog som 
forudset Mager over stoj og uro fra stedet og måtte love at videregive 
Magerne til politiet. Hvorvidt det gavnede er uvist, men fra efteråret 1921 
hores ikke mere til sagen. 

Undertiden opstod uenighed om skelbeplantning og ofte, navnlig i den 
f~rs te  snes år, måtte bestyrelsen gribe ind for at få fjernet boj- traeer og 
anden skyggende vegetation. En enkelt gang kom uoverens: smmelsen så 
vidt, at man besluttede at anskaffe en hegnslov og lade et hegnssyn afggre 
sagen. Striden stod om en hyldehaek (på Bellisvej), som hindrede lystilgang 
til naboen. Udgangen blev, at hzkken skulle fjernes. 

I 1939 var der uenighed om et pilehegn på Frederikshoj, som den 
berorte grundejer mente, foreningen måtte tage sig af, da han ellers ville 
udtrzde. Det vides ikke, om hegnet blev taget v ~ k ;  derimod må truslen om 
udtraedelse tages som udtryk for en ultimativ holdning, der ikke tillod 
noget kompromis. 



Kap. 5. Veje 

Offentlige veje 
På udstykningstidspunktet, 1916-17, fandtes f~lgende offentlige veje om- 
kring kvarteret: 

Godthåbsvej fulgte Frederiksgaardens skel mod ost drejende mod vest- 
sydvest i et knzk ved BrØnshØj Bakkegård (hvor h~jdereservoiret nu står). 
Vejen var oprindeligt udlagt i en bredde af 12 alen (ca. 8 m), men blev 
senere udvidet til 25 m. For at bode på den stejle haldning op mod knakket 
anlagde man omkring 1906 en kurvet skråvej (den nuvzrende Primulavej), 
som forst hed Sille Beyersvej efter forfatterinden af samme navn på 
Frederiksgaarden (se kap. 1). 

De ~vr ige  veje var kun på planlzgningsstadiet (bortset fra området syd 
for kvarteret) undtagen Ofeavej, der omfattede en mindre strækning eller 
indkorsel fra Godthåbsvej, opkaldt efter bagermester O.F.E. Andersen, 
som omkring århundredeskiftet havde sit bageri her. Vejstykket indgår nu 
i Sailingvej og benzvntes tidligere Vanlose Allé. 

Der var stor interesse blandt områdets indbyggere for at få anlagt en 
trafikkorridor til Vanlose via Ofeavej og videre ad en ny 40 alen (25 m) 
bred diagonalvej til GodthiIbsvejs vestlige forlob (den nuvzrende 
Bellah~jvej), hvorfor grundejerne tilbod at afstå de nodvendige arealer 
uden betaling og at deltage i anlzgsornkostningerne. Efter forskellige 
forhandlinger om vilkår og ruteforing, der ændredes nogle gange på 
foranledning af andre forslag, opnåede man i 1915 overenskomst med 
magistraten om vejanlzggets udforelse. 

Da liniefgringen ville komme til at gennemskzre Frederiksgaardens 
jorder, havde N S  forpligtet sig tit at dzkke en del af udgifterne (tinglyst 
deklaration) samt til at yde en afgift på 50 Øre pr. m2 nettoareal ved salg af 
parceller omkring tracéet (se det gråtonede areal på planen s. 30). Denne 
forpligtelse fik betydning for grundene i kvarterets sydlige del, hvor 
selskabet flere gange sØgte at vzlte afgiften over på koberne, som fØrst blev 
præsenteret for opkrævningen, efter at salget var fuldbyrdet. 

I marts 1922 meddelte formanden således, at en grundejer på Gyvelvej 
havde modtaget en a conto regning fra N S  på anlzgsbidrag til Vanlose 
Allé og anmodede vedkommende om ikke at betale, for bestyrelsen havde 
rådfort sig. Så kom det frem, at hele 13 grunde kunne blive pålagt 
tilsvarende bidrag, selv om kobekontrakterne ikke indeholdt bestemmelser 
herom. Man besluttede at forelzgge sagen for en sagforer. Samme sommer 
dr~ftedes de videre tiltag, herunder fordelingen af eventuelle sagsomkost- 



ninger, som et bestyrelsesmedlem mente måtte vzre andre end de 13 
grundejere uvedkommende. Til sidst vedtog man enstemmigt at stille 
sagen i bero og afvente et retsligt udspil fra selskabet. Samtlige medlem- 
mer anmodedes skriftligt om at tilbageholde bidragene, indtil der var 
konfereret nzrmere med bestyrelsen. 

Fra foreningens side kunne man bl.a. henvise til, at de pigEldende 
grunde havde vzret relativt dyrere end andre, så at det forlangte belob 
allerede havde vaeret indeholdt i prisen. Desuden ville de, der solgte 
grundene, gerne kunne stå inde for, at de ikke havde haft noget kendskab til 
de ekstra vejbidrag. A/S mente imidlertid, at forh~jelsen skulle daekke 
retten til hØj bebyggelse, som grundene var belagt med, så forel~big kom 
man ingen vegne. 

Da en forhandlingslosning ikke syntes inden for r~kkevidde, vedtog de 
13 grundejere selv at udtage en eventuel stzvning mod selskabet. Nogle år 
hengik, uden at man horer om nye hrendelser, indtil selskabet i begyndel- 
sen af 1926 meddelte, at det stod fast på sine krav. Nogle grundejere havde 
da allerede betalt en del af a conto bel~bene - vel for at undgå trusler om 

Ø 

inkasso. 
I lobet af foråret 1927 fik en grundejer kendskab til, at hans skode uden 

varsel var blevet tinglyst en hzftelse til AIS om bidrag til sporvejene på 
Vanlose Allé (der indgik i trafikkorridoren). Hermed var målet fuldt, og en 
retssag indledtes. Dommen faldt i lobet af sommeren og gav grundejerne 
medhold, bl.a. fordi der var fremkommet et zldre brev fra A/S med en 
erklaering, som friholdt de 13 grunde for sporvejsbidrag. Selskabet beslut- 
tede at appellere dommen til landsretten, men fik heller ikke her medhold. 
Sagen kom herefter ikke til nogen h~jere  instans, hvorfor formanden på 
den efterfolgende generalforsamling i september 1927 kunne konstatere, at 
man havde vundet endnu en sejr. 

Vejene inden for grundejerforeningens 
omrade 
Fra foreningens start blev vejene et centralt punkt i bestyrelsens arbejde. 
A/S solgte grundene med tilhorende veje, der ikke var fzrdigt anlagte i 
1918. På samtidige udstykningskort er tracéerne afsat i 18,82 m's bredde 
inkl. fortov. De kurvede forlob på Bellisvej og Tulipanvej skulle forment- 
lig give kvarteret en afvekslende karakter og freinh~eve panoramavirknin- 
gen. 

Det var hensigten at fzrdiganltegge vejene umiddelbari efter salget af 
de f~ r s t e  parceller i henhold til k~bekontrakterne, men det havde abenbart 



længere udsigter, navnlig hvad angik Tulipanvej og Bellisvej. Bestyrelsen 
besluttede at henvende sig til AIS for at minde selskabet om dets forplig- 
telser; Hansen-Bonderup skulle tale på medlemmernes vegne. Intet skete 
dog, for man efteråret 1918 skrev til N S  om vejenes mangelfulde og 
ufarbare tilstand. Hertil svarede N S  telefonisk, at magistraten fgrst skulle 
godkende nogle formelle forhold, inden arbejdet kunne påbegyndes. Sva- 
ret må have stået lidt hen i tåge, for der havde været masser af tid til at 
afslutte sådanne formaliteter. I hvert fald overlod man den videre korre- 
spondance til foreningens advokat. Forhandlingerne fortsatte i 19 19, hvor 
et vejudvalg blev nedsat på opfordring fra N S  til at fremme denne og andre 
sager. Udvalget deltog i et mode d. 17. februar på selskabets kontor, hvor 
en reprzsentant lovede, at arbejdet snarest ville blive sat i gang, men 
forel~big afventede man et prisfald på materialer (det var lige efter 1. 
verdenskrig). Igen på NS '  opfordring indtrådte et af udvalgets medlem- 
mer, Hansen-Bonderup, i selskabets eget vejudvalg som "kontrollerende" 
person. 

På generalforsamlingen d. 10. marts 19 19 meddelte formanden, at 
ingenior Hyttemeier havde modtaget fuldmagt til at udbyde vejarbejdet i 
licitation, hvilket ville ske inden for et par dage. Men d. 29. marts måtte han 
konstatere, at intet var hændt, og at man blot var blevet holdt hen med snak. 
Harmfuldt vedtog bestyrelsen at lade dens sagforer, hr. Yde, udarbejde et 
brev til A/S og igen påtale dets passivitet. 

D. 5. maj samledes bestyrelsen til et mode hos hr. Yde, hvor selskabets 
direktor, hr. Klein, var til stede. Bonderup indledte med at rette et skarpt 
angreb på direkt~ren, der på sin side påstod, at hvis ikke foreningen havde 
sendt ham en sagforer "på halsen", ville vejsagen have været væsentligt 
Izngere fremme. Udtalelsen vakte nogen forundring, da hr. Klein åbenbart 
var modt uden mandat fra sin bestyrelse, som han måtte være gået udenom. 
Men hvordan det så end lå, var mulighederne for yderligere forhalings- 
manovrer fra nu af blokeret. 

Ord havde altså udsigt til at blive til handling, og på den folgende 
efterårsgeneralforsamling kunne formanden berette, at arbejdet skulle være 
afsluttet inden for en måned. Det var dog noget af en overdrivelse; i 192 1 
omtales flere mangler ved vejene, og i sommeren 1922 stod Lupinvej 
endnu ufærdig. I forbindelse med droftelseme af nye tiltag manede nogle 
medlemmer til forsigtighed under henvisning til, at A/Sy aktier nok ikke 
stod for godt. 



Navngivning af veje 
Trods vejenes ufuldkomne tilstand stod navngivning på dagsordenen ved 
den ekstraordinære generalforsamling d. 9. juni 1918, da man bl.a. skulle 
have afklaret medlemmernes adressemæssige tilhØrsforhold. 

Der syntes ikke at have vaeret overvejelser angående typen af navne, for 
kun blomsternavne var på tale til valg. Man vedtog at omdØbe Sille 
Beyersvej til Primulavej, og de Øvrige skulle hedde Tulipanvej, Bellisvej, 
Gyvelvej og Syrenvej, som fordeltes ved lodtraekning. 

Vejen nord for raekkehusene fandtes endnu ikke. I efteråret 1919 var den 
netop blevet anlagt. Samtidig var navnet "Syrenvej" blevet kasseret af 
magistraten. Grundejerne på de to veje indkaldtes derfor til et mode med 
bestyrelsen hos Hansen-Bonderup. Her besluttede man i stedet at kalde den 
for "Lupinvej" og den nye vej parallelt med Vanlose Allé for "Mimosavej", 
så man holdt sig inden for blomsterkategorien. 

Da raekkehusene senere skulle navngive deres veje (stier), fik forenin- 
gen udvirket en forandring, så der ikke opstod forvekslinger med de andre 
veje. 

Vedligeholdelse 
Da vejene omsider var anlagt, opstod der snart behov for vedligeholdelse, 
da navnlig skiftende t@ og frost om vinteren og senere korse1 sled og skabte 
huller i overfladen. Principielt henhorte dette anliggende under AIS, hvortil 
grundejerne hver termin betalte et saerligt bidrag på 75 Øre pr. lobende m 
facade. Derudover havde foreningen nedsat et internt vejudvalg. 

I foråret 192 1 konstaterede bestyrelsen, at Primulavej lod noget tilbage 
at Ønske, ligesom tilstanden på de andre veje afstedkom forskellige klager. 
En del af Lupinvej var som naevnt endnu ikke anlagt. Man vedtog derfor på 
et bestyrelsesmØde i juli samme år at sende selskabet et anbefalet brev om 
forholdene, hvori også fortovenes mangelfulde tilstand blev påtalt (se 
herom senere). Heller ikke denne gang havde henvendelsen dog den 
Ønskede virkning. 

Efter juridisk konsultation enedes bestyrelsen om at opfordre medlem- 
merne til at tilbageholde vejbidragene for juni termin 1923. Ca. halvdelen 
fulgte denne opfordring. Frederiksberg Bank, hvortil bel~bene skulle 
indbetales sammen med prioritetsydelseme, naegtede imidlertid at udstede 
kvitteringer alene på disse obligationslån, hvorfor formanden egenhændigt 
måtte gå op til selskabets kontor og betale bel~bene, fortsat uden vejafgift. 

Selskabet v x  nok ved at I ~ b e  trEt i denne sag, for i juli modtog 
foreningens bestyrelse tilbud om at overtage vejene mod selv at sØrge for 



vedligeholdelse. Man indkaldte til ekstraordinær generalforsamling d. 20. 
juli 1923, hvor forslag til en resolution vedrorende overdragelsesproceduren 
blev oplæst. Selskabet krævede alle medlemmers underskrift på dokumen- 
tet, indtil da beholdt det retten til vejafgift. 

Imens pågik færdiganl~ggelsen af Lupinvej, og Mimosavej ventedes 
istandsat inden for den nærmeste fremtid. 

Vejoverdragelsen medforte vedtægtsændringer, som f ~ r s t  kunne træde 
i kraft efter en afstemning på den forestående efterhsgeneralforsamling. 

Efter nogle tekniske tilf~jelser foranlediget af A/S, som foreningen forst 
var utilb~jelig til at acceptere, meddelte selskabet i januar 1924 noget 
abrupt, at overdragelsen nu var fuldbyrdet, og at man ikke havde mere med 
vejene at gore. De indefrosne afgifter for juni og december 1923 tilfaldt 
herefter foreningen. 

Sp~rgsmålet om vedligeholdelse var fortsat aktuelt. Et overslag over de 
n~dvendige arbejder viste et finansieringsbehov på 1.000 kr. ud over 
kassebeholdningen. Bestyrelsen vedtog derfor efter bemyndigelse fra ge- 
neralforsamlingen at optage et lån, der skulle afdrages via vejafgiften. Det 
lykkedes dernæst at få tilsagn fra Frederiksberg Bank om et lån på en række 
betingelser. Herefter gik man straks i gang med at indhente forskellige 
reparationstilbud, inden nogle forventede prisstigninger ville slå igennem. 
Noget af arbejdet skulle iværksættes forsommeren 1924, medens en mere 
gennemgribende istandsættelse af selve vejbaneme blev udsat. Asfaltering 
var endnu ikke på tale. 

Fra juni 1925 udskiltes vejregnskabet fra de Øvrige regnskabsposter. I 
1926 fandt den store istandsættelse sted. Lupinvej, Tulipanvej og Primulavej 
repareredes på visse strækninger, medens Bellisvej fik en mere omfattende 
behandling med bl.a. nedlægning af dræn. Sammenlagt lob udgiften op i 
nogle tusinde kr. 

På et bestyrelsesmØde d. 31. august 1927 vedtog man at foreslå 
vejudvalget ophævet og at lade tilsynet overgå til en kyndig person. 
Forslaget blev senere vedtaget pA generalforsamlingen. 

Herefter var der vel næppe umiddelbart behov for storre reparationer, 
men da der hen mod 1930 var opstået nogle huller, som krævede akut 
udbedring, og da man ikke rådede over de nodvendige midler, linte 
foreningen undtagelsesvis 1 .O00 kr. af et medlem. 

På længere sigt måtte der findes en bedre l~sning, hvad vejbelregningen 
angik. På efterårsgeneralforsamlingen 193 1 berortes bl.a. sp~rgsmålet om 
tjæring. Et konkret forslag fremlagdes dernæst p i  den f~lgende forsamling. 
Med hensyn til Mimosavej skulle r~kkehusene bidrage med ca. 900 kr. af 
de 10.500 kr, som hele arbejdet var budgetteret til. Deres andel omfattede 



den halve vejbane. Her mente et medlem, at man f ~ r s t  burde afvente klart 
tilsagn om bidrag, inden noget blev sat i vzrk, medens et andet havde 
indgivet en skriftlig protest mod, at foreningen satte sig i udgift uden at råde 
over de ngdvendige midler. Forsamlingen enedes om at lade bestyrelsen 
omdele spgrgeskemaer blandt medlemmerne for at få alle tilkendegivelser 
frem. 

Der indhentedes imellemtiden forskellige tilbud. I august 1932 fik man 
et tilbud på 4.353 kr., vzsentligt under det fgrste prisoverslag, hvilket 
betod, at afdragsperioden kunne nedszttes fra 6 til 3 år med en årlig ydelse 
på 20 kr. pr. grund, såfremt r~kkehusene gik med. 

Beslutning om at acceptere tilbudet, fremsat af Dansk Asfdtkompagni, 
skulle trzffes på en ekstraordinzr generalforsamling, der afholdtes d. 8. 
september 1932. I tilbudet indgik en årlig vedligeholdelse, omfattende 
tjzring af en trediedel af vejbanerne for yderligere 800 kr. Af 14 frem- 
modte stemte kun 4 imod, så forslaget var vedtaget. 

Bestyrelsen satte sig dernast til at udarbejde et kontraktudkast med 
Asfaltkompagniet. Hvad rzkkehusene angik, manglede man endnu til- 
sagn, men det skulle skaffes gennem forhandling. 

November 1932 foretog bestyrelsen en rundgang sammen med selska- 
bets direktgr for at se på vejene, efter at den forste behandling havde fundet 
sted. Den mere jzvne overflade har utvivlsomt lettet færdslen i kvarteret. 

Vedligeholdelsestilbudet var baseret på vejarealets stØrrelse. Der havde 
i nogen tid hersket tvivl om bel~bets rigtighed, og i marts 1934 måtte 
fabrikken indr~mme, at arealet af Tulipanvej var ansat ca. 25 m2 for stort, 
hvorefter tilbudssummen blev nedsat til 600 kr. årligt. 

En ny 6-årig kontrakt blev udf~rdiget i april 1935 og omfattede skifte- 
vis reparation og overfladebehandling. 

Primula vejs overdragelse til kommunen 
Der havde siden midten af 1920'erne verseret rygte om, at Primulavej 
skulle overtages af kommunen i forbindelse med sporvejenes udvidelse. 
Foråret 1928 havde magistraten anmodet formanden om at låne vejen, 
medens en istandszttelse af Godthåbsvej stod på, forst for en periode af 6 
uger, siden 3 måneder, mod at kommunen sorgede for vedligeholdelse i 
den mellemliggende tid. De tilstodende grundejere skulle fritages for 
vejafgiften så lange, og allerede betalt afgift blev refunderet. 

På forårsgeneralforsamlingen 1929 kom det frem, at vejen fra 1 .  marts 
var overgået permanent til ko~nrnunen, og at de tilstodende grundejere ville 
blive pålignet bidrag til dens udvidelse m.m. Det sidste mitte formanden 



tage afstand fra. Bestyrelsen fØrte utallige forhandlinger med niyndighe- 
derne om lempeligere vilkår (se også senere), men forel~big uden resultat. 

I forbindelse med vejudvidelsen var en del af grunden på hjomet af 
Godthåbsvej og Primulavej blevet inddraget af det offentlige uden erstat- 
ning til ejeren. Han kunne naturligvis ikke forholde sig passivt over for 
denne krænkelse af ejendomsretten og besluttede derfor at udtage stzvning 
mod magistraten, men tabte sagen. 

Af de samlede anlægsudgifter, 87.000 kr., skulle 16 grundejere langs 
Primulavej udrede 32.000 kr. efter et nedslag på 7.000 kr., som var opnået 
ved forhandling. Bestyrelsen sagte også at få BrØnshØj Grundejerforening 
til at bidrage med 500 kr., da den havde blandet sig. Senere faldt ydermere 
5.000 kr. af som godtg~relse for det gamle, nedtagne belysningsanlzg. 
Mere kunne ikke opnås, men så havde man også opnået en talelig betaling. 

Efter overdragelsen besluttede man på foranledning af Hansen- 
Bonderup, at beboerne langs Primulavej ikke lzngere skulle bidrage til 
vejfonden. Den omfattede herefter kun de 50 parceller (ud af i alt 64 
parceller i grundejerforeningen), som havde facade ud til de private veje. 

Vejtræer 
For haverne var tilplantet og tilvokset, henlå kvarteret nogent uden for- 
sk~nnende vegetation, så man forstår, hvorfor sp~rgsmalet om traeer langs 
vejene blev taget op umiddelbart efter foreningens stiftelse. 

Bestyrelsen vedtog indledningsvis at indhente orienterende tilbud på 
plantning og at nedsætte et udvalg til at tage sig af sagen. ForelØbig måtte 
man dog afvente vejenes færdiggorelse, da kun Sille Beyersvej var klar til 
godkendelse hos magistraten, hvad beplantning angik. 

I august 1920 var man nået så vidt, at plantningen kunne forberedes. 
Bestyrelsen anså allétræer som rØn, ahorn, elm og kastanie for den bedste 
lgsning. Emnet stod pådagsordenen på efterårsgeneralforsamlingen samme 
år, hvor forskellige synspunkter udveksledes; nogle ville helst have frugt- 
træer. Selv om der lå gasledninger under fortovet, skulle det i hvert fald 
ikke hindre det ene eller andet valg (troede man). Generalforsamlingen var 
imidlertid ikke beslutningsdygtig, hvorfor sp~rgsmålet f ~ r s t  kunne komme 
til afstemning på en ny, ekstraordinær generalforsamling. Her stemte 22 ud 
af 32 for plantning. Med hensyn til arten viste der sig flertal for frugttraeer. 
Hver grundejer skulle betale for de traeer, der blev placeret ud for vedkom- 
mendes grund, mod at få ret til frugten. 

Man skulle så blive enige om trætyperne. 



Bestyrelsen, vejudvalget og de enkelte vejes grundejere mØdtes derfor 
en sondag i oktober 1920 for at traeffe naermere aftale om traeme. 
Resultatet blev: 

Primulavej plantes lind 
Tulipanvej plantes "tidlige parer" 
Bellisvej plantes aebletraeer 
Gyvelvej plantes paeretraeer 
Mimosavej plantes elm 
Lupinvej plantes paeretraeer 

Udfaldet kom således for to vejes vedkommende til at afvige fra den 
tidligere flertalsafg~relse; til gengaeld var Ønskerne fra hver vejs beboere 
blevet fulgt. 

Plantningen kom ikke straks i gang p i  grund af forsinkede traeleveraricer, 
men omkring marts 1921 var forehavendet afsluttet. Uheldigvis gik 20 
traeer langs Primulavej ud et halvt år senere, hvorefter et medlem mente, at 

Unge beboere fra Tulipanvej 7 og 
9 foran et af vejtræerne. Fra 
venstre Ruth Christensen, Kirsten 
Kuhnel og hendes s~ster, Vinnie, 
med en niece. 



vejtrzernes tilstand generelt var for dårlig. Det blev nu velfzrdsudvalgets 
opgave at f ~ r e  overordnet tilsyn, medens den enkelte grundejer selv skulle 
sgrge for pasning, herunder erstatning af udgåede trzer ud for hans parcel. 

Trods spr~jtning og lign. indfriede vzksten de f~lgende år ikke helt 
forventningerne. Man mente i september 1926 at have fundet forklaringen: 
ut~theder i gasledningerne. Det vides ikke, om dette forhold blev ordnet; i 
hvert fald fortsatte den kummerlige tilstand, så at foreningen måtte trzde til 
med stgttepzle og anden assistance. 

I midten af 1930'erne var vejtrzerne atter til debat efter en uheldig 
beskzring. Nogle grundejere ville helst gØre kort proces og skzre dem af 
ved roden, medens andre talte for bevarelse. Formanden gjorde her gzl- 
dende, at en borttagning krzvede mindst 213 stemmers flertal. Man vedtog 
derfor at antage en sagkyndig gartner for bedre at få varetaget trzernes 
pleje. 

September 1937 udsendtes sporgeskemaer til nledlemmerne angående 
deres mening om trzerne. På baggrund heraf blev der fremsat forslag om at 
fjerne dem. Dette forslag skulle til afstemning på efterårsgeneralforsamli~i- 
gen samme år. Her viste der sig 19 stemmer for og 25 imod, dvs. flertal for 
at beholde vejtrzerne. Udfaldet gav anledning til nogen efterfolgende 
diskussion, hvorunder et medlem frernhzvede betydningen af, at kvarteret 
fremstod ensartet, og at man ikke kunne fjerne trzer mod ejernes vilje, 
uanset resultatet af afstemningen. Han fik stotte af andre grundejere, der 
også mente, at man zndrede kvarterets præg, hvis trzerne blev fjernet. Et 
medlem angreb formanden, der nok stod lidt splittet i denne sag, for 
manglende neutalitet, når han over for forsamlingen hzvdede, at vejtrzerne 
ville gå ud, når fortovene havde fået tjzrebehandling. 

I 1942 havde to grundejere på Tulipanvej ladet trzerne fzlde ud for 
deres grunde. Derfor Ønskede et medlem bestyrelsens og generalforsarn- 
lingens stillingtagen til, om en sådan selvtzgt var lovlig, og om der i givet 
fald skulle traeffes forholdsregler mod lignende tilfzlde fremover. Efter 
nogle dr~ftelser enedes man om, at grundejerne langs de enkelte veje selv 
måtte bestemme over trzerne. 

I 1950 fremkom der atter et forslag om at fjerne vejtrzerne inden for 
kvarteret, evt. kun på Lupinvej og Bellisvej. Igen var meningerne delte; én 
gik imod, medens en anden henviste til vedtagelsen tidligere om de enkelte 
vejes suveraene afggrelse på dette punkt. Endelig st~ttede nogle grundejere 
en totalrydning og ikke gruppevis fjernelse. Diskussionen udmundede i et 
forslag, hvorefter de medlemmer, som ikke Ønskede traeerne ud for deres 
grund taget bort, skulle have lov at lade dem blive stående. Herfor stemte 
12, hvorefter stilleren trak sit fgrste forslag tilbage. 



I midten af 1950'eme så man resultatet af livskraftige trzers formåen. 
RØddeme fra "de tidlige p~re r "  var trzngt ind i en kloakledning ud for 
Tulipanvej nr. 13 og havde dér bevirket en fuldst~ndig tilstopning. Besty- 
relsen måtte derfor lade ledning og kloakbrØnde opgrave for 300 kr., en 
udgift, man nØdig så gentaget lige med det f~rste.  

Fortove 
AIS skulle have leveret fortove fzrdiganlagte sammen med vejnettet, men 
endnu i foråret 1921 fandt man anledning til at klage over tilstanden og den 
mangelfulde vejvedligeholdelse. Da selskabet ikke af egen kraft ville tage 
skridt til at sØrge for fzerdigg~relsen, valgte bestyrelsen sommeren 1922 at 
sende en skriftlig klage over forholdene. Kort tid efter indlob det svar, at 
man ikke agtede at gå ind på foreningens krav, hvorefter sagen overgik til 
en sagfØrer. 

Efteråret samme år udtog man st~vning mod NS. Indtil videre blev 
omkostningerne ved fortovsvedligeholdelsen afholdt af medlemmerne 

Frugttræerne pa Bellisvej i fuldt flor, ca. 1946. 



selv. Retssagen indledtes, og kort efter bekendtgjordes dommen: Selskabet 
var blevet pålagt at betale det forlangte belob og sagsomkostningerne, men 
havde straks appelleret dommen. Heller ikke landsretten gav selskabet 
medhold, så sagsomkostningerne lob blot yderligere op. Bestyrelsen ved- 
tog at sende AIS et anbefalet brev for at få sagen bragt i orden senest l .  april 
1923, men det gik trægt. Fortovene fulgte med vejovertagelsen (se oven- 
for), så fra da af horte problemerne i den henseende med A/S op, da 
foreningen nu stod som eneansvarlig. Udgifterne til vedligelioldelse af- 
holdtes af vejfonden. 

Enkelte biler var begyndt at indfinde sig i kvarteret. På efterksgeneral- 
forsamlingen 1924 vedtog man en pligt til at anlægge korebaner til garager 
over fortovene, der ellers hurtigt ville blive "kort op". 

I efteråret 1928 tog man sp~rgsmålet om flisebelægning op til droftelse 
på formandens foranledning. Forskellige synspunkter blev fremsat; et 
medlem mente, at tjæring ville være bedst og billigst. Der var helt klart 
behov for en bedre belzgning end hidtil, så bestyrelsen fik bemyndigelse 
til at ordne den finansielle side af sagen. FØrst indhentede man tilbud på 
flisebelægning, som naturligvis ikke var helt billig, så det ville blive 
n~dvendigt at optage lån, såfremt man gik ind på den losning. De samlede 
omkostninger på 3.500 kr. ville endvidere fordre et bidrag på 4 kr. halvår- 
ligt pr. grund i 4 år, når tilskud (og lån) fra kassen var indregnet. 

I mellemtiden fik man de fleste medlemmers underskrift på flise- 
losningen, så arbejdet kunne sættes i gang efter det billigste tilbud med 
færdigstobte elementer. Primulavej, der stod overfor at skulle overtages af 
det offentlige, indgik ikke i projektet. 

Der blev dernzst indgået en aftale med et firma, men da arbejdet trak ud, 
måtte formanden senere konstatere, at man havde vzret uheldig med 
arbejdskraften. Indkorsler til garager kostede 20 kr. pr. stk. Fliselrcgningen 
stod fuldfØrt i oktober 1929. Naestformanden og kassereren valgtes til 
sammen med leverandoren og entreprenoren at besigtige fortovene for at 
afgore, om der var mangler ved materialerne eller ved arbejdets udforelse. 
Leverandoren gav herefter tilsagn om at reparere fliserne, hvor det 
tiltrængtes. På efterårsgeneralforsamlingen 1930 gjorde formanden gæl- 
dende, at fliser, der var odelagt som folge af overkorsel, rnitte erstattes af 
den enkelte grundejer selv. 

Der var ikke de store problemer med fortovene frerriover bo11set fra et 
enkelt sted: Benzintanken på hj~rnet af Bellisvej og Godthåbsvej (nu 
Cykeltanken) blev anmodet om at lade fortovene her flisebellegge, da 
grunden ikke tidligere havde fået belaegning. 



Vejbelysning 
Efterhånden som kvarteret udbyggedes, blev sporgsrnålet om vejbelysning 
aktuelt. Det blev f~rs te  gang rejst på et bestyrelsesmode i januar 1923, hvor 
naestformanden fik til opgave at undersoge mulighedenie. 

Der gik nogle år, inden man horer om konkrete tiltag. Belysriingsvaese- 
net skrev nu til de enkelte grundejere og hevede vejene forsynet med 
gadelamper i henhold til en ny lov. Gjorde man sagen til et forenings- 
anliggende, ville en gunstig ordning kunne opnås. Omkostningerne ville 
forel~big blive individuelt opkrievet af magistraten, men hver grundejer 
kunne så gore regres over for NS,  da man principielt havde betinget sig 
daekning af sådanne udgifter i forbindelse med vejoverdragelsen. 

Endnu engang kom det til tovtraekkeri. 
Sommeren 1925 sendte belysningsv~senet en opgorelse over an l~gs -  

omkostningerne, fordelt efter grundskyld og facadelrengde. Der var i 
foreningen enighed om at videresende regningen til NS,  som man - trods 
tidligere bryderier - mente ville vaere villig til at betale. Derudover ~nskede 
man udgiften beregnet efter facadelzngde, hvilket belysningsv~snet ud- 
bad sig namnere forklaring på. 

Raekkehusenes belysningsanlaeg skulle etableres szrskilt. 
I december 1925 foreslog belysningsvaesenet, at anlreggets opstetning 

blev udsat på grund af den fremskredne årstid. 
I maj det folgende år påbegyndtes opstillingen af standere med elektri- 

ske lamper, og telefonvzsenet blev adviseret om at fjerne ledninger, der 
hang i vejen (dengang fandtes så få telefonforbindelser, at kablerne fortes 
som luftledninger). Foreningen henstillede dog, at man ventede med 
igangsaetningen til om efteråret. 

Primulavej havde da allerede gaslygter. 
På generalforsamlingen d. 15. september 1926 kunne formanden med- 

dele, at gadelyset var etableret og taendt for f~rs te  gang samme aften. 
Regningen skulle betales, men her opfordrede formanden medlemmerne 
til ikke at foretage sig noget, f ~ r  den forestiende retssag var afgjort. Da det 
endvidere lykkedes at opnå henstand fra belysningsvaesenet, behovede 
man ikke foretage sig noget straks. 

Byrettens dom faldt ud til foreningens fordel, men A/S appellerede 
afgorelsen til landsretten, der gav det medhold, fordi en lov fra 1923 
ophaevede nogle deMarationsbesten1111eIser i kobekontrakterne og dermed 
muligheden for at gore regres. Bestyrelsen måtte derfor soge at opnå en 
betalingsordning med afdrag over 20 terminer, hvilket lykkedes i forsom- 
meren 1927. FØrst skulle man rette nogle forkerte facadeberegninger, s i  at 



bidragene blev korrekte. Man vedtog at lade udgifterne afholde over 
vejafgiften, da anliggendet måtte betragtes som en del af vejenes fxrdiggo- 
relse. 

Foreningen havde tabt sagen på en formalitet, som magistraten frem- 
fØrte under retsforhandlingerne. Landsretsdonlrnen var utvetydig, og der 
opstod tilsyneladende ikke splittelse i bestyrelsen om udfaldet, da man 
rådede over midler i vejfonden. 

Derimod gav overdragelsen af Primulavej til kommunen anledning til, 
at beboerne langs vejen vaegrede sig mod at betale lysafgifter, når vejen gik 
over til offentlig eje fra l. marts 1929. Modviljen steg, da belysningsvzse- 
net uden forhåndsmeddelelse fjernede lygterne i forbindelse med vejens 
udvidelse og istandszttelse. Grundejerne fik i l ~ b e t  af sonlmeren foretrr-ede 
for borgmesteren, som modtog en redeggrelse for sagens baggrund med 
anmodning om fritagelse for at betale restgzlden på lysanlzgget. Han 
kunne imidlertid ikke give noget l~f te ,  så nu måtte man i stedet prove at fU 
magistraten i tale. 

Kommunen opkrzvede imidlertid stadig afgift for Primulavejs belys- 
ning trods det åbenbart modstridige heri; desuden afsl~rede en regnskabs- 
gennemgang forkert udregnede bidrag, hvor nogle grunde skulle betale 
uforholdsmzssigt meget, medens 3 var helt fritaget. Magistraten mitte da 
også senere erkende, at der var begået fejl ved udregningen. Det lykkedes 
til sidst at få refunderet vzrdien af de opgravede lamper, der kom til at 
indgå som fradrag ved opgorelsen af omkostningerne for Primulavejs 
udvidelse, ialt 5.000 kr., så udfaldet blev tåleligt for grundejerne. 

Trafik forbindelsec offentlig transport 
I takt med urbaniseringens fremmarch opstår nye transportbehov, og 
erhvervsfordelingen (se kap. 4) viser, at der må have fundet nogen lokal 
virksomhedsdrift sted, navnlig i foreningens fgrste årtier. Denne aktivitet 
har dog nzppe i sig selv affodt afgorende Ønske om bedre offentlige 
transportforbindelser, da megen vare- og persontransport endnu foregik 
ved hjælp af hestekoretojer (evt. cykel), hvis ikke jernbane var inden for 
rzkkevidde. 

En anden trafik bestik i daglige rejser mellem boprel og arbejdssted 
(pendling). Udprzget pendlerkvarter var grundejerforeningens omride 
ikke - i hvert fald ikke oprindeligt, bedomt ud fra beboernes sociale 
gruppering - men det er givet, at manglende sporvognsforbindelse til 
Kgbenhavns centrum virkede hæmmende på anden vis, da f.eks. storre 
indkob måtte ske i byen. 



I 1918 fandtes det nzrmeste sporvognsstoppested på Borups Allé ved 
Hillerodgade. Her havde linie 13 haft endestation siden dens oprettelse i 
1915. Allerede under et af de fØrste bestyrelsesmoder rejste formanden 
sp~rgsmålet om "at få sporvognen i gang" fra Ofeavej, og man tog kontakt 
til nabogrundejerforeninger for at interessere dem også. Formanden hen- 
vendte sig til spomejsdirekt~ren, men uden at opnå noget l~f te .  Bestyrelsen 
rettede derfor skriftlig henvendelse til magistraten, som sagen horte under. 
Her henviste man til kulmanglen som årsag til, at det trak ud med liniens 
videreforelse ( l .  verdenskrig var lige afsluttet). 

I trafikkorridoren fra Vanlose Allé (Sallingvej) niod Godthåbsvejs 
sydvestretning (Bellah@jvej/Jyllingevej) indgik etablering af en sporvejsli- 
nie - derfor pressede grundejerne på for at få startet driften til deres noget 
isolerede ejendomme. Grundejerne omkring den planlagte vej og 
sporvognslinie havde endda indvilget i vederlagsfrit rit afgive de nodven- 
dige arealer og givet tilsagn om at dzkke a~il~gsonlkostningerne. Som 
tidligere omtalt kom denne aftale til at volde kobere af parceller nord (og 
syd) for tracéet mange bryderier. 

Foreningen var involveret i talrige forhandlinger med myndighederne 
om sporvejsdriftens start, herunder kulfordelingsudvalget, men rigtigt 
skred i arbejdet kom der f~rs t ,  efter at en kreds af grundejere henvendte sig 
til ministeriet, da magistraten kun agtede at udfore det planlagte vejanl~g. 
Her må det erindres, at biler endnu ikke var et udbredt transportmiddel, så 
både jernbaner og sporveje havde stor betydning. 

D. 15. august 19 19 blev linie 13's videreforelse fra Borups Allé endelig 
effektueret. Forud var anlagt to nye veje gennem Grondal og Bellah~j, 
nemlig Hulgårdsvej (der forst hed Bellahojvej) og Hillerodgade, sidst- 
nzvnte med henblik på spornedlseggelsen. Gennem nogle år endte linien 
lidt umotiveret ved en åben mark på Jyllingevej, men den blev i 1922 
yderligere forlænget til hj~rnet af Ålekistevej, således at man opnåede 
forbindelse til Vanlose. 

Kvarteret fik således sin sporvognslinie, om end f ~ r s t  efter et sejt 
arbejde. Trafikforbindelserne stod overfor fortsat udbygning, og nu var 
turen kommet til linie 2's forlængelse til Bronsh~j Torv. Et af foreningens 
medlemmer fik i sommeren 1928 fzrd af disse planer, og herved indledtes 
en ny kamp med myndighederne - om end med modsat fortegn. 

Linie 2 blev oprettet i 1902, og den blev viderefgrt og omlagt i flere 
omgange. Omkring midten af 19207erne stoppede den ved hjomet af 
GodthåbsvejMulgårdsvej efter at have haft endestation ved Nrd. Fasanvej 
gennem en årrzkke. Primulavejs overdragelse til konimunen hang sam- 
men med planerne om udvidelse af driften p5 linie 2, idet straekniiigen mod 



Godthåbsvejens "knzk" ved Primulavej rummer en så stor stigning, at der 
stilles ekstraordinart store krav til trzkkriaften. 

I efteråret 1928 forelå der endelig en beslutning om linieforingen. 
Primulavej ville som nzvnt blive omfattet, og da man måtte forudse 
ulemper for de tilst~dende grundejere, navnlig i s t ~ j m ~ s s i g  henseende, når 
sporvognen passerede kurven, var der kun en ting at gore: Forsoge at 
påvirke magistraten til at gå ind for en anden linieforing. Her pegede 
foreningen på en losning, hvor sporvognen fortes ad Vanlose Allé og 
Br~nsh~jvej ,  men det vandt ikke gehor. Formanden indledte derfor en 
storre mobilisering og samlede alle berorte grundejere til et rn~de,  hvor han 
blev valgt som ordforer til at tale deres fxlles sag over for myndighederne. 

Der kom dernzst et mode i stand med borgmesteren i begyndelsen af 
1929. Her modte formanden nogen forståelse for problemerne, dog uden at 
han fik lofte om forhandlinger angående den foreslåede alternative rute. 
Borgmesteren indså nok det forkerte ved den besluttede linieforing, men 
formåede ikke at få sine embedsmznd til at andre projektet. 

Arbejdet gik i gang, overfladen på Primulavej blev sxnket under protest 
fra grundejerne med formanden i spidsen (han boede selv dér), da hzldnin- 
gen på garageopkØrsleme blev uacceptabelt stor. I afsnittet om de private 
veje er skildret, hvorledes en grundejer mod sin vilje fik inddraget et stykke 
have; en anden tilbod magistraten at overtage hans ejendom for restg~lden, 
så kunne han vare kvit med vejbidraget. Da sporvejslinien åbnede novem- 
ber 1929 med kommunens embedsmznd som f~rs te  passagerer, lod den 
betrangte og forbitrede grundejer sit flag stå på halv som demonstration - 
en handling, formanden senere fik at hore for. 

Yderligere en sporvejslinie kom til. Fra d. 16. oktober 1953 fortes linie 
11 ad Godthåbsvej efter omlzgning fra Bispeengbuen til linie 2's rute fra 
RosenØrns Allé. Linien blev nedlagt igen d. 21. juli 1958. 

De Øvrige sporveje blev nedlagt senere, linie 2 i efteråret 1969 og linie 
13 ved udgangen af oktober 1964, hvor de blev erstattet af busser. 

Kloakering 
Som ncevnt i kap. 1 var kloakforholdene ret primitive og tilfxldige for år 
1900 med det resultat, at myndighederne til sidst greb ind og forbod de 
"uautoriserede" spildevandsaflØb. 

Baggrunden for problemet var, at beboerne i Vanlose og tilst~dende 
kvarterers sydlige del oprindeligt havde fået tilladelse til at udlede spilde- 
vand til den overfladegroft, som I Ø ~  langs Gr~ndalsåens nordlige dige med 
aflob mod Rosenåen. Rensningsaiilicg var en ukendt ting, s i  affaldsstoffer 



og bakterier blev sendt stort set ukontrolleret ud i miljoet. Storre praktiske 
vanskeligheder voldte denne fremgangsmåde dog ikke, så I ~ n g e  bebyggel- 
sen var spredt og fåtallig. 

Mod slutningen af det 19. århundrede begyndte man at erkende 
sundhedsfaren ved indtagelse af urent drikkevand og ved manglende 
kloakering i trette bebyggelser, dvs. isaer storbyer og k~bstieder. Sammen- 
hzngen mellem bakterier og sygdomsspredning blev klarlagt - jf. 
koleraepidemien i 1854. Da Kobenhavns vandforsyning ydermere havde 
råderet over ovennrevnte groft, nedlagde magistraten i 1892 forbud mod 
flere udledninger til gr~ften. Formelt skete det under henvisning til loven 
om Kobenhavns vandforsyning fra 1857, og ved h~jesteretsdommen fra år 
1900 blev forbudet stadfatet. Småparcelsalget gik i stå, da der ikke kunne 
udstedes afl~bstilladelse. Nogle grundejere I~s t e  formeritlig problemet ved 
midlertidige sivebronde og lign. 

Der var behov for en regulrer kloakledning. Kort efter hojesterets- 
dommen forelagde magistraten en plan til et stgrre anlieg. En landvresens- 
kommission blev nedsat, og efter flere åstedsnioder afsagde den sin ken- 
delse i oktober 190 1, men da var B r ~ n s h ~ j  og Vanl~se blevet indlemmet i 
kommunen. Fremover kunne byggeprojekter kun godkendes, hvis bygher- 
ren indvilgede i at bidrage til anlregget, hvis omkostninger samlet ville I ~ b e  
op mod 800.000 kr. Myndighederne fastsatte bidragene til 1 promille af 
ejendomsskylden, hvilket blev tinglyst på ejendommene. 

Den nye ledning lob ud gennem Harrestrup Å og derfra forbi 
DarnhussØen til Kalvebod Strand. Herved havde man sådan set blot 
forskubbet problemet, og da bebyggelsen i Vanlose, Bronshoj og Husum 
voksede, viste åen sig utilstrrekkelig som recipient. Resultatet var en 
kraftig stank, navnlig på hede sommerdage, hvorfor magistraten besluttede 
at udarbejde et projekt til overdrekning af åen. Udgifterne hertil ville samlet 
andrage 1,2 mio. kr, som i forste omgang skulle drekkes af de kloakerede 
ejendomme, men på uens måde, hvorved BrØnshojNanl~se alene ville få 
en rentebyrde på 25.000 kr., medens Husum slap uforholdsmaessigt billi- 
gere. 

Dette vakte naturligvis furore også i Frederiksgaurdens Grundejerfor- 
ening. Sp~rgsmålet om udgiftsfordeling blev taget op på et bestyrelses- 
mode i foreningen september 1925. På generalforsamlingen nogle dage 
senere vedtog man sammen med grundejere i Vanl~se, som man havde haft 
kontakt til, at indgive en fxlles protest. Efter grundejernes opfattelse burde 
kloakbidragene rette sig efter grundskylden uanset arealets st~rrelse i 
stedet for den foreslåede fordeling, hvorefter bidraget for liudstykkede 
grunde kun ville blive 3,50 kr. pr. t ~ n d e  land. Når jorden s i  senere blev delt 



i parceller og solgt, kunne ejendommene slippe billigere, når der kom 
bebyggelse til. 

Formanden og ingenigr Udsen blev valgt til sammen med andre 
grundejerrepræsentanter at fØre forhandlinger med myndighederne på 
medlemmernes vegne. Man nedsatte et Palles udvalg med Hansen- 
Bonderup som formand. Han udarbejdede et andet og ifolge udvalget mere 
retfzrdigt forslag til udgiftsfordeling, som forelå foråret 1927. Efter at 
vzre modtaget hos vandafledningskornniissionen blev dette forslag hen- 
vist til Kgbenhavns magistrat, hvor det ibenbart havde stgrre gennem- 
slagskraft, for magistraten indvilgede i at udarbejde en alternativ 
bidragsfordeling, som tog hensyn til udvalgets henvendelse. Sagen for l~b  
dog noget trzgt, og på forårsgeneralforsamlingen 193 1 havde man endnu 
ikke tilsagn om acceptable bel~bsst~rrelser. 

Efter endnu et stort og tidskravende arbejde med mange forhandlinger 
opnåede formanden efteråret samme år forel~bigt, at betalingen kunne 
strzkkes over 30 år med afdrag på 10- 12 kr. årligt pr. husstand. Da sagen to 
år senere nåede sin endelige afslutning, havde man opniet et tilfredsstil- 
lende resultat, hvor bidraget blev fastsat til 1,26 promille af ejendoms- 
skylden til betaling over 20 år. 

En grundejer på Tulipanvej kom imidlertid i klemme lien mod ksskiftet 
1923124, da han ikke kunne modtage aflobsattest fra magistraten, fordi to 
ejendomme, hvorigennem kloakledningen l ~ b ,  ikke havde fået tinglyst 
deklaration angående nedl~gningen. Hvis disse grundejere underskrev 
deklarationen, ville det ifglge deres egne udsagn nedsiette ejendommenes 
værdi. Ganske vist havde N S  tidligere ydet en godtggrelse på 100 kr. pr. 
ejendom, men formanden mente, at det var for lidt, og at der burde 
forlanges 700 kr. som en mere realistisk kompensation. Der blev derfor 
skrevet et brev med formulering af kravet, men selskabet var - man kan 
næsten sige naturligt nok - uvillig til at betale en gang til. 

På den berØrte grundejers anmodning blev sagen overladt til bestyrel- 
sen, der forsagte sig med ny henvendelse. Man overvejede også et sagsan- 
lzg; deklarationen var n~dvendig af hensyn til ejendonlmens belåning, 
men de to grundejere vægrede sig fortsat ved at underskrive uden sikkert 
tilsagn om kompensation. Da forlig med A / S  stadig ikke var inden for 
rækkevidde, tog bestyrelsen i april 1924 skridt til et sagsankg. Erstat- 
ningskravet skulle dække udgifterne til en jernrØrsledning, der skulle 
skærme kloakrgrene. 

Så skete der det, at N S  efter aftale med magistraten uden ejernes 
vidende lod tinglyse en deklaration med bemierkning om ledningens 
tilstedevzrelse (A/S havde i sin tid stået for nedlxgningen). Hermed var 



den beklemte grundejers problem sådan set l ~ s t ,  men formanden måtte 
alligevel misbillige fremgangsmaden - en misbilligelse, der deltes af 
bestyrelsen, hvorefter sagen overgik til foreningens sagfØrer. 1 mellemti- 
den skiftede den ene grund ejer, men i tilfalde af positiv udgang på 
retssagen skulle erstatningen tilfalde saelgeren. Foreningen stod således 
som sagsoger for den anden grundejer - ikke uproblernatisk, for da dom- 
men forelå i efteråret 1924, havde man tabt sagen. Bestyrelsen diskuterede 
udfaldet, men der var ikke stenming for at appellere, og man vedtog for 
denne ene gangs skyld at lade sagsomkostningerne falde på foreningen, 
selv om der strengt taget var tale om et privat anliggende. 

I 1943 stod kloaknettet i B r ~ n s h ~ j  og Vanlose overfor en udvidelse, 
men formanden mente ikke, at medlemmerne ville blive palagt en forhg- 
jelse af de eksisterende bidrag. 

Efter krigen, i 1950151, deltog han i et mØde på rådhuset, hvor en 
kendelse fra vandafledningskommissionen skulle afsiges. Forinden havde 
han ganske vist modtaget bekrzftelse på, at foreningen ikke skulle betale 
nye afgifter. Det drejede sig om en ny ledning langs Godthåbsvej og videre 
ad Lupinvej til afledning af spildevand fra bl.a. h~jhusbebyggelsen. Ken- 
delsen fulgte imidlertid kommunens indstilling på baggrund af oplysnin- 
ger, som Bonderup mente var fejlagtige, da det aldrig havde varet hensig- 
ten, at kloaknettet inden for grundejerforeningens område skulle dzkke 
parkareal og grunde på Bellah~j. Kendelsens formulering irriterede hani 
tydeligt, for han besluttede selv at skrive en laengere redegØrelse til kom- 
munen med opridsning af sagens baggrund, ligesom der skulle sendes en 
meddelelse til de lokale blade, så at "folk kunne se, hvor egenmzgtigt de 
forskellige institutioner arbejder". 

Derefter fulgte yderligere nogle henvendelser til myndighederne, men i 
1954 blev sagen endelig afgjort til medlemmernes fordel. Formandens 
arbejde havde ikke vreret forgzves, og kender man ham ret, fik han sikkert 
bragt nogle misforståelser ud af verden. 

Elforsyning, gas 
Grundene blev ifglge kontrakterne solgt med gasforsyning, medens elek- 
tricitet endnu ikke var indlagt. Fornlanden og installat~r A.P. Andersen 
(naestformand) blev udpeget til at unders~ge mulighederne for få nedlagt et 
elkabel til kvarteret. Bonderup forhandlede med N S  om sp~rgsmålet i 
sommeren 1920 og kunne på den efterf~lgende generalforsamling oplyse, 
at når hverken gas eller elledning var f ~ r t  gennem kvarteret, skyldtes det, at 
selskabet trods to anbefalede breve endnu ikke havde indsendt beglering til 



belysningsv~esenet. 
Sidst man horer til sagen, er i efterket 192 1, hvor elkablerne stadig ikke 

var lagt ned. Men d. 14. november samme h tinglystes deklaration til 
Kobenhavns BelysningsvLesen angående udgifter til elektriske forsynings- 
ledninger. 



Kap. 6. Besættelsestiden 
Beszttelsestiden przgede kvarteret som andre steder. Der var stadig prak- 
tiske opgaver for bestyrelsen, men modeaktiviteten blev noget mere spredt. 

Blandt de emner, der diskuteredes, var inliligheden for at fa stempel- 
maerkeudsalg på posthuset - sp~rgsmålet opstod allerede efter dets ibning 
i 1936, hvor overordnede embedsfolk forelobig blokerede for et sådant 
salg. Nu skulle yderdistriktemes forhold imidlertid undersoges nzrinere, 
inden Finansministeriet tog videre stilling i sagen. Og i rnu-ts 1941 op- 
nåede man det ~nskede tilsagn. 

Derudover var der de tilbagevendende sp~rgsmål om vejvedligeholdelse, 
hvor problemerne isaer vedrGrte materialerestriktionerne, vejtraerne og 
fortovsvedligeholdelsen. Beboerne på Mimosavej havde 0111 vinteren fået 
lov at lade sneen blive liggende på fortovet, da vandledningen her lå kun 60 
cm under terrznniveau og således ville kunne pivirkes af frost uden et 
"isolerende" snedaekke. Oprindelig var ledningen lagt i frostsikker dybde, 
men den kom naermere tercenniveau efter vejens flytning. Ved årsskiftet 
1942143 modtog bestyrelsen en klage fra politiet angående manglende 
snerydning på vejen. Man henviste naturligvis straks til den foreliggende 
dispensation, som politiet dog ikke ville tage til efterretning. Om pilregget 
afstedkom yderligere forfolgelse vides ikke. Tidligere havde man haft en 
tilsvarende sag på Primulavej, hvor kommunen efter at have stiet for 
snerydningen gennem flere år, da vejen var blevet offentlig, pludselig 
forlangte opgaven overtaget af beboerne. 

25 an jubilæumsfesten 
D. 15. maj 1943 havde grundejerforeningen eksisteret i 25 år, hvilket man 
Ønskede at fejre, og bestyrelsen besluttede derfor at fremsaette forslag til 
festligholdelsen. 

Med kun en enkelt stemme imod vedtog generalforsamlingen i 1942 at 
markere begivenheden ved en fest, og et festudvalg blev nedsat. 

Man Ønskede at daekke omkostningerne til bespisning m.m. - hojst 20 
kr. pr. medlem - gennem foreningens kassebeholdning, men da midlerne 
her ikke var ubegraensede, bemyndigedes bestyrelsen til at låne indtil 500 
kr. fra vejfonden "for at sikre festen p i  bedste mide". Et medlem kunne 
ikke acceptere denne fremgangsmide, ligesom han fandt det urimeligt, at 
alle, uanset deltagelse eller ej, indirekte blev pålagt at bidrage til udgifterne 
ved festen. Derfor stillede han forslag om, at ikke-deltagende medlemmer 
skulle have udbetalt et belgb svarende til kuvertprisen, men blev im~degået 
med et ~ndringsforslag om, at der ikke skulle ydes fravaerende personer 



Ved FREDERIKSCAARDENS GRUI"DEJPRFOREN1NG's 

25. Bars Jubilæum don 15/5 1943 

sang man f~lgende Sang paa Bollahej den 16/5 1943 vad 64iden. 

(kfel:l0Aa ja, aa ja, aa ja,aa singsalia") . 
I 1918 var Kebonhavn un mindre By, 
som laa vod Ereaund med Kascrnor,dor stak h0jt mod Sky. 
Iblandt Bcbo~rno var noelo Stykkcr,dur fik'Nys, 
at der var Luft og Lys 
ot Stykk6 udenbyes. 
Paa Fredariksaaarddn var dor Grundo,d~r blcv stykkbt ud, 
saa laj6de do Rosendahl og flyttad ud. 

Oprindelig saa var der vist kun dun bare sorte Mark 
med store,hnarde Krioldu,com man gik rundt og gav crt Spark. 
bien der blcv pl@jot,gravct,r~vut og vendt op og nod, 
dot kost od mogen Sved, 
fer dor blov noget ve'odj 
mon vi fra Byon har jo godt af at faa brugt vor Krop, 
og dor kom snart Radiser og Kartoflur op. 

Saa bygged man ot Hus - f~rat ot lillebitto ut af Træ, 
og man fik Hegn om Grundcn,saa man kul sidde lunt i Læ. 
Hor fik vi vores Sommorhjem do allcrf~rstc Aar, 
men mudcns Tiden gaar 
til noget starro staar 
vor Hulog dorfor byggedo do flosto sig et I?us 
ved Hjælp af Mursten,Bjelkor samt Camont o g  Grus. 

Man danncid en Foroning cin Aftenstund d ~ n  fersto Vaar, 
især til Vern mod Sælgoren,som vistnok h6d Frudoriksgaard, 
Forhandlingerne stod jo tit i Stridighodons Tegn, 
for der var no'et i Vojon 
mod Soidol og mod Kloin. 
Bostyrclsen,vi valgte,maatte tit gi1 dum et Skrub, 
og særlig skrap til dot var Kansun Bonderup. 

Paa Bakkogaardcn var dur 2 3 3  Svin, 
do bluv smidt ud,saa Lugton,dor fer var stærkIblev muro-fin, 
og dcr blov lavat Veje med Kloaklog Gas og Vand, 
de bluv  holdt skidt i Stand, 
og derfor syntes man, 
dut kundo esros mcgot bedro for don halve Pria 
ond don,dur nu til Predcriksgaarden maatte gitos. 

:ar! ov::rtog vi Vcjene og vi brugto Dangeno 
til dsfalt,Fortovrfllsir og Grenolder var hengende, 
og efterhaandon blov dot skam et meget pænt Kvartor, 
et Posthus har vi hor, 
en Bank og moget mur, 
ot Apotok og saa on li110 yndig Biograf, 
som allo Ji vod Bellahej br stolte af. 

I vc~:-zr?a Foroning or dur som Rogel feedoligt, 
:.L skæcirc ?f og til lidt,for cllcrs var dcr kodoligt. 
En cnkelt prevcr altid paa at være in-terussant, 
med alt er han paa Kant, 
han er vist Kværulant. 
Kan Nnndon oj forstaa,at hvis han sandan blivor vod, 
fise hlicr j..?jn Forslag ufr;.~':illc stomt ned, 

Naar vi har naaot saa mogut,saa skyldes dot vort Sammenhold, 
og at Bestyrclson,vi har valgttor ikke blovot kold. 
Vi takkor demlder gik i Spidson,naar dot nogct gjaldt, 
som oj til Fajo faldt, 
saa alting kun blov halvt. 
Don Tak og Hyldost,dor skal lyde hor fra os i Dag, 
skal særlig Ilcnson Donderup,vor Formand,hn*. 



godtgØrelse. Dette forslag stgttedes bl.a. af doktor Meyer, som vidste, at 
han ville vcere borte på dagen, men som ikke af den grund Ønskede at 
modtage noget be l~b .  Da forslaget senere viste sig at kunne samle flertal, 
var vejen banet for de indledende praktiske forberedelser. Direkt~ren og en 
ingeni@ fra Kobenhavns Vandvzrk inviteredes som sierlige gaester, da de 
havde vceret til stor gavn for foreningen under dens forhandlinger med 
magistraten. 

Men så skete der noget. 
Det protesterende medlem havde trods generalforsamlingens beslut- 

ning ikke givet op. Via sin sagf~rer sendte han bestyrelsen et brev med 
indsigelse mod, at man optog lån fra foreningens vejniidler til et så "privat" 
anliggende som en jubilceumsfest. Brevet var udformet ultimativt, og for 
ikke at risikere fogedforbud valgte festudvalget og bestyrelsen i forste 
omgang selv at dzkke et eventuelt underskud, skØnt man vel nok fandt 
indsigelsen n i d k ~ r  og smålig ud over alle rimelige grznser. 

Festen forlob vist meget fornojeligt. Der blev skrevet nogle sange til 
anledningen, hvoraf en gengives på modstående side. 

På generalforsamlingen i marts 1944 takkede formanden festudvalget 
for et godt arbejde og for indkomne gaver, der nied andre bidrag samt 
pengegaver til hans nylig afholdte 70-års fodselsdag lob op i 2.000 kr. 
Herfor kunne der skabes en fond for sognets fattige - behovet var stort 
under krigen. Formanden omsatte nu belØbet i 4%% obligationer, hvis 
afkast tilfaldt de trcengende. 

Krigen rykker nærmere 
Selv om de tyske tropper ikke lod sig se ofte i kvarteret, fik man efterhån- 
den påmindelser om krigens nrervrer. I 1944 blev den jØdiske licge Erik 
Meyers hus på Lupinvej 19 udsat for schalburgtage, muligvis som led i 
jØdeforfØlgelserne, og fordi modstandsbev~gelsen her havde et våbenlager. 
Der var ingen i huset under sprzngningen bortset fra en student, der blev 
slynget ud ved trykket, men som ellers slap uden skrammer. Som billedet 
på s. 76 viser, fik bygningen en hård medfart - kiin skorstenspiben står 
tilbage. 

For at erstatte den Ødelagte villas funktion Ønskede en professor at 
indrette lzgekonsultation på Lupinvej 8, som ejedes af en vognmand, der 
påtienkte at afvikle sin virksomhed og udleje sine gurager til andre vogn- 
mrend. Nogle af de nzrmestboende grundejere mente, at dette stred mod 

Sangtekst fra 25 4rs jubilæet. Stemningen fra pionerarene er fanget ganske godt. 



Doktor Meyers hus p2 Lupinvej 19 efter Schalburg-korpsets aktion. 

servitutterne, da gasgeneratoreme fra bilerne lavede et vrcldigt spektakel, 
navnlig om morgenen, medens andre frygtede, at en ny laegekonsultation 
ville komme til at dele skzbne med dr. Meyers. Bestyrelsen indstillede dog 
at stotte kgbet under forudsaetning af, at villaens ene beboelseslejlighed fra 
myndighedernes side kunne sl~jfes. I begyndelsen af 1945 var tilladelsen 
på plads, og kobet blev effektueret. 

Dr. Meyer flygtede til Sverige under indtryk af jØdeforfØlgelserne. Det 
lykkedes ham at sende en hilsen til formanden, som bragte den videre på 
generalforsamlingen i foråret 1945. Hans hustru blev deporteret til 
FrØslevlejren. Da hun senere vendte hjem, modtog foreningen hende med 
blomster; ikke engang denne udgift kunne f~maevnte sparsommelige med- 
lem lade gå upåtalt hen. 

Erik Meyer vendte også selv tilbage og genopbyggede huset, se s. 78- 
79. 

Radiofabrikken "Neutrofon" på Tomsgårdsvej blev i juni 1944 gen- 
stand for sabotage (udfort af Bopa). For at viderefore virksomheden 
erhvervedes i august 1944 villaen Bellah~jvej 1 1  1. Denne handel gav 
anledning til s t ~ r k  bekymring blandt de omkringboende, da en eventuel 
genoptagelse af produktionen ville betyde et nyt potentielt bombema, som 
ingen ~nskede at vzre nabo til. 

Formanden inviterede derfor nogle af beboerne til et bestyrelsesmØde d. 
3. august, hvor situationen blev droftet narmere. Formanden oplyste, at 
han havde vzret til et m ~ d e  med firmaets prokurist, der indvilgede i at 
indgå som fuldgyldigt medlem af grundejerforeningen og i Øvrigt at 



underkaste sig dens love og vilkår. Med hensyn til villaens anvendelse ville 
der kun blive tale om midlertidig afpr~vning af radioapparater under 
garantiordning som forpligtelse over for firmaets kunder. Endvidere kunne 
et medlem fra et specielt udvalg få adgang til bygningen og kontrollere 
aktiviteterne her. 

IngeniØr Holde udpegedes dernzst som kontrolperson. Efter en 
rundgang i huset uden ledsagelse, overvågning eller andre hindringer 
kunne han konstatere, at der intetsteds forelå indicier for krigsproduktion, 
så man behovede ikke af den grund at frygte ny sabotage. 

Efter befrielsen vedtog bestyrelsen at indgive fzlles politianmeldelse 
mod en beboer i kvarteret, der både under og efter krigen havde optrådt 
udfordrende over for de omkringboende grundejere. 

Frihedskæmpere har d. 5. maj 1945 afsparret Gyvelvej ved Sallingvej under en 
aktion i omradet. Bemacrk bl.a. den hvide afstribning, der tjente til orientering 
under m0rklægningen. 



Luftfoto fra 1946, set mod sydast. Biografen er kommet til, og Erik Meyers nye hus pa Lupinvej 19 star 



færdigopf~rt. Med enkelte undtagelser er alle grunde bebygget. Se tidligere luftfotos s. 34 og 35. 



Kap. 7. 
Kvarterets udvikling efter krigen 
De fleste grunde var nu bebyggede med helhshuse, som det fremgår af 
luftfotoet fra 1946, se foregående side. 

Huset på Bellisvej 13 blev opfort omkring 1950. Den sidste storre 
byggesag på de oprindelige grunde var Bellisvej 8, der bebyggedes så sent 
som 1968 (se også kap. 14). Hermed er de fleste stilarter repraesenteret 
inden for kvarterets område. 

Problemer med servitutternes overholdelse 
I 1949 var villaen på Bellah~jvej l l l, hvor firmaet "Neutrofon" midlerti- 
digt holdt til, blevet solgt til en kober, der Ønskede at indrette 1 1 et-vzrelses 
klublejligheder. En sådan disposition stred mod servitutterne, så bestyrel- 
sen valgte efter at have fået kendskab til sagen at skrive til magistraten og 
henlede dens opmzrksomhed på servitutforholdene, som hejst tillader to 
lejligheder pr. ejendom. Da udlejningen i mellemtiden var påbegyndt, 
vedtog man også at give ejeren pålaeg om at f ~ r e  villaen tilbage til servitut- 
maessig stand, hvilket dog ikke hjalp stort i forste omgang. 

Nogle år senere modtog bestyrelsen brev fra ejerens sagforer med 
anmodning om dispensation fra reglerne, så at udlejningen kunne fortsaette 
på lovlig vis. Der var ikke stemning for at im~dekomme ansØgningen, fordi 
klublejlighederne så åbenlyst k rakede  kvarterets villastatus. 

Herefter vendte ansogeren sig mod szlger, der angiveligt ikke havde 
opfyldt sin pligt til at informere om servitutbegrznsningerne. Et sagsanlzg 
var under op t r~k .  

Andre planer om virksomheder på BellahØjvej fulgtes n ~ j e  af bestyrel- 
sen, og omkring 1960 måtte man påtale de mange vzrksteder og lign., der 
gennem tiden var indrettet i villaerne. 

Fra 1960 bortfaldt dele af servitutterne, men de blev senere erstattet af 
nogle tilsvarende byplanbestemmelser (se kap. 12). 

Ny ejendomsvurdering 
Vzrdien af kvarterets grunde og huse steg jzvnligt i henhold til 
prisudviklingen og de almindelige ejendomsvurderinger, der fandt sted 
med 4 års mellemrum. Under krigen rådede overvejende stilstand, men 
efter 1945 stod det klart, at vurderingerne ville blive staerkt forh~jede - man 
talte om stigninger på mellem 20 og 25%, som formanden fandt urimelige, 
da lejevzrdien for ejendomme op@rt under krigen ansattes lavere end for 



ejendomme, der var opfort tidligere, som folge af en rzkke belånings- 
mæssige og formelle forhold. Han opfordrede medlemmerne til at påfore 
skemaerne en forh~jelse på lo%, da det var urealistisk ikke at regne med 
nogen stigning. 

I begyndelsen af 1946 viste det sig, at forhojelserne androg mellem 15 
og 38% sammenlignet med vurderingerne i andre periferibebyggelser; 
storst var stigningen vedrorende villaer uden lejligheder. Man mente, at 
dette misforhold skyldtes vurderingsmzndenes energiske vilje til efter 
bedste "skrivebordsvis" mere at ville folge skattevzsenets direktiver end at 
foretage en reel værdians~ettelse, som for ~vrigt  var foretaget ret uensartet. 
Et medlem anså vedkommende vurderingsperson for direkte ukyndig i sit 
hvem. Selv om visse fradrag var blevet forh~jet efter et kompromis ved 
Rigsdagsbeslutningen, ville formanden opfordre medlemmerne til at ind- 
klage ansættelserne til landsskatteretten. Her skulle bl.a. omkostninger ved 
grundforbedring anfores som argument for en nedszttelse. 

Navnlig Primulavejs grunde blev ber~rt  af forhojelserne, så på forman- 
dens initiativ udf~rdigedes en fzlles klageskrivelse, hvori man henviste til 
de arealafgivelser, grundejerne vederlagsfrit havde måttet gå med til ved 
vejens overdragelse til kommunen. Dertil kom udgifterne til udvidelse 
m.m. 

En af de andre klagere fik medhold og nedsat ejendomsskylden med 
2.000 kr. 

Hvad Primulavej angik, havde formanden ligget i forhandlinger med 
landsskatteretten i foråret 1953. Såfremt tingene faldt på plads, var der 
udsigt til, at grundforbedringsudgifter ville blive accepteret som skattefra- 
drag, hvilket ville få principiel betydning for alle ejendomme, der havde 
betalt f.eks. kloakbidrag, som fremover skulle kunne trzkkes fra på 
skattebilletten (mente man). Efter yderligere fire moder i Iobet af somme- 
ren lykkedes det januar 1954 at få endeligt tilsagn om en nedszttelse af 
vurderingen i henhold til de fremforte argumenter, og noget af den senest 
betalte skat ville blive tilbagebetalt. 

Udfaldet var utvivlsomt en stor glaede for formanden, der selv fik gavn 
af nedsættelsen. Han havde også lagt et stort arbejde i sagen trods sin h ~ j e  
alder. 

Velfærdsudvalgets arbejde 
I 1922 blev der nedsat et velf~rdsudvalg, der skulle tage sig af forskellige 
sociale opgaver inden for foreningen og de tilstodende kvarterer. 



Dets virksomhed træder forst rigtigt frem i årene hen mod 2. verdens- 
krig og de fdlgende &. Biografen er således et resultat heraf. 

1930'erne var krisetider med stor arbejdsldshed og social nod. I 1939 
indsamledes med hjaelp fra udvalget i alt 1.300 kr. til uddeling blandt de 
trzengende i Gr~ndal, hvorved 104 familier kunne hjrelpes. Naeste år steg 
dette belob til 2.200 kr., som blev fordelt blandt 140 familier. Indsumlingen 
fortsatte de folgende år, hvor behovet ikke var mindre! 

Derudover afholdtes der i Gr~ndals Bio saerlige juleforestillinger, som 
altid trak fulde huse, da andre underholdningstilbud var begrænsede. 

Hansen-Bonderup var formand for velfærdsudvalget. I efterkrigsårene 
arrangerede man skovture for kvarterets reldre, som i private biler blev kort 
til forskellige natursk~nne steder; i 195 1 transporteredes således 85 perso- 
ner i 35 vogne; det vides dog ikke, hvorhen turen gik. 

Endelig medvirkede udvalget til opstilling af en skulptur på Rodkilde 
Plads, "Yngling til Hest", udfdrt af billedhuggeren V. Bissen. 



Kap. 8. Vejene i efterkrigstiden 

Stien fra Bellisvej til Lim fjordsvej 
Denne sti l ~ b e r  mellem Bellisvej nr. 16 og Gyvelvej nr. 1 1 og horer for ca. 
halvdelens vedkommende ind under grundejerforeningen. Stien har gen- 
nem tiden været genstand for megen diskussion, fordi udenforstående 
personer periodevis fandt genvej her, til gene for grundejerne. 

I 1938 modtog bestyrelsen således en henvendelse fra grundejerne ved 
Limfjordsvej med anmodning om sprerring af stien, men det mente man 
ikke kunne lade sig gennemf~re. Navnlig formanden var utilb~jelig til at 
tage et så drastisk skridt. 

I 1941 indkom der en ny foresp~rgsel, hvis konkrete anledning var, at 
man Ønskede at srelge stiarealet mod Limfjordsvej til de tilstodende 
grunde. Da stien havde (og har) stor betydning for navnlig Bellisvejs 
beboere, enedes man om at overlade sp~rgsmålet til foreningens besty- 
relse, der skulle foretage en h~r ing  blandt Bellisvejs beboere. En afstem- 
ning her viste flertal mod lukning. 

De f~lgende år var der tilsyneladende stille om sagen. 
I 1947 meddelte politiet, at stien skulle forsynes med belysning. For- 

manden henvendte sig dernæst i magistraten, som meddelte ham, at arealet 
kunne sælges, hvis man ville undgå udgifterne til lysanlæg. Bestyrelsen 
fremsatte derfor forslag på den efterf~lgende generalforsamling om luk- 
ning - standpunktet var nu vendt 180 grader. Forslaget gav ikke uventet 
anledning til en livlig debat, hvor flere medlemmer, navnlig ornkring 
Bellisvej, talte for at beholde forbindelsen. Så ytrede et medlem, at udgif- 
terne til belysningen alene burde afholdes af tilhængerne, så at Primulavejs 
og Tulipanvejs grundejere blev holdt skadesl~se. Det fik en anden til at 
bem~rke,  at magistratsforhandlingerne skulle f ~ r e s  af tilhiengerne uden 
for bestyrelsens regi. Hansen-Bonderups mulige personlige interesse i en 
lukning af stien ber~rtes også, hvorpå man blev enig om at nedsiette et 
særligt udvalg til sagens behandling. Til sidst kom forslaget dog til afstem- 
ning, hvor 7 gik ind for en sl~jfning, imod var 1 1. 

På et senere bestyrelsesmflde i oktober 1947 mente et medlem, at 
belysningen kunne "ordnes" ved, at man beskar de skyggende trzer langs 
stien. Forel~big foretog man sig intet, og det fandt formanden var en god 
taktik, for jo længere sagen blev trukket i langdrag, desto mindre var 
risikoen for, at pålzgget ville blive opretholdt. S i  meddelte politiet, at man 
Ønskede sagen henlagt, hvortil foreningen kun kunne give sit samtykke. 



Stiforbindelsen stod således stadig åben uden belysning. Ud over kvar- 
terets egne beboere fandt som naevnt også andre, "unge mennesker af 
begge kon", som formanden udtrykte det, vej dertil under tiltagende 
spektakel. Derfor opfordrede han igen i foråret 1954 indtraengende med- 
lemmerne om at forlange stien lukket og fik stotte af et   ned lem. Resultatet 
blev, at der nogle gange opsattes spaerreskilt for cykel- og knallertpassage, 
sidst i 1959. 

Vejenes vedligeholdelse 
På grund af krigen måtte en hovedreparation, der var planlagt i 1941, 
udszttes nogle år, indtil bedre tider oprandt. 

Bestyrelsen vedtog dog at indlede forhandling om en ny overenskomst 
med Asfaltkompagniet i 1944, selv om abonnementet ville blive 25% 
dyrere. Hen mod krigens slutning rådede vejfonden faktisk over rigelige 
midler, så da en kontingentnedsaettelse kom på tale, henviste formanden til 
andre kommende prisstigninger, der nodvendigdorde en vis kassebehold- 
ning. 

Kontrakten med asfaltfabrikken l ~ b  til 1948, hvor den skulle gen- 
forhandles, efter at vilkårene var drgftet på en generalforsamling. IfØlge 
virksomhedens forvalter ville prisen for årlig vedligeholdelse andrage 
1.800 kr., hvilket formanden Ønskede nedsat til 1.200 kr, da han fandt 
tilbudet lige vel dyrt. På grund af direkt~rens bortrejse kunne der ikke 
straks gives indrommelser. Forelobig målte bestyrelsen påtale mangler ved 
Gyvelvejs istandsaettelse inden for den eksisterende kontrakt. Deni lovede 
fabrikken at udbedre. 

For at få indtryk af de forskellige virksomheders priser indhentede man 
yderligere tre tilbud. Det viste sig herved, at en af entreprenorerne kunne 
fremlaegge et billigere tilbud omfattende en engangsistandsaettelse for 
3.000 kr. efterfulgt af årlig vedligeholdelse for 700 kr. samt hovedrepara- 
tion hvert 4. år for 1 S00 kr. Inden kontrakten udformedes, skulle bestyrel- 
sen sammen med entreprenoren drofte de mest påtraengende istandslettel- 
sesbehov, nemlig skleve kantsten og rendesten m.v. 

Herefter blev kontrakten indgået. 
Helt uproblematisk forlob arbejdet ikke - set fra grundejerside. På 

generalforsamlingen i 1950 ankede et medlem over Bellisvejs istandsaet- 
telse. Så greb myndighederne ind. Stadsingenigren havde i begyndelsen af 
1956 skrevet til nogle grundejere og påtalt manglende vejvedligeholdelse 
ud for deres parceller. Dette skulle imidlertid ikke stå uimodsagt. På en 
strzkning skyldtes uregelmaessighederne kon~niunens cgne gravearbejder 



i forbindelse med nedlægningen af en kloakledning fra h~jhusene, hvoref- 
ter jorden i f~ lge  formanden ikke var "stampet ordentligt til", så at også 
vandledningen bristede. Endelig måtte man gore myndighederne opmserk- 
som på servitutforholdene, hvorefter foreningen stod for vedligeholdelsen 
af vejene. 

Vejfondens midler var efterhånden svundet ind, og da en storre regule- 
ring af bidragene ikke havde fundet sted siden 1918, vedtog man i 1959 en 
forhejelse fra 1 til 2 kr. pr. lobende meter. På formandens foranledning 
rejstes dernæst sp~rgsmålet om "tæppebelzgning". Endvidere droftedes 
kommunens overtagelse af vejene, hvilket formanden vendte sig mod. 

En regulær istandszttelse, som nu atter var blevet aktuel, fordrede 
låneoptagelse og yderligere bidragsforh@jelse. Inden dette blev vedtaget, 
indhentede man to tilbud på udforelsen, hvor bestyrelsen overvejede såvel 
private firmaer som kommunen. Et forslag om at beregne forh~jelsen til 
vejfonden efter grundareal i stedet for efter lobende facadelængde som 
hidtil blev forkastet, og man vedtog at sætte bidraget til ialt 3 kr. pr. meter. 
Herefter havde bestyrelsen grant lys til at overveje tilbudene nzrmere, men 
man vedtog at vente med ny kontraktafslutning, indtil den hidtidige entre- 
prenor havde udfort forskellige reparationsarbejder på kantsten og fliser 
som forberedelse til tæppebelzgningen, der skulle indledes i 1961. 

Et tilbud fra Villadsens fabrikker omfattede årlig tæppebelzgning af 
115 af vejarealet, således at det hele ville blive d ~ k k e t  over 5 år, og man 
derved undgik en stor samlet udgift. For tilbudet kunne accepteres, måtte 
bestyrelsen have generalforsamlingens bemyndigelse, da finansieringen 
som nævnt krævede lån samt et srcrligt bidrag på 10 kr. pr. grund halvårligt 
over 3 ås. Der indkaldtes derfor til ekstraordinær generalforsamling d. 12. 
maj, hvor forslagene blev enstemmigt vedtaget. 

Efter et bestyrelsesm~de med ingeni~rer fra entrepren~rvirksomheden 
fik man sluttet kontrakt om arbejdets udferelse og vilkås. Det blev alligevel 
ikke aktuelt at strække belægningen over flere år. Samtidig forsagte 
bestyrelsen at afvikle gælden så hurtigt som muligt gennem forh~jelse af 
det midlertidige halvårlige bidrag fra 10 til 20 kr., men det modte stærk 
modstand hos ét medlem. Derudover synes vejarbejdet ikke at have affodt 
væsentlige problemer eller kritik. 

I 1965 var kontrakten indfriet, men man vedtog at beholde det ekstraor- 
dinære vejbidrag til eventuelle fremtidige reparationsudgifter, hvilket skulle 
vise sig at være en klog disposition. Det stadige behov for midler i 
vejfonden medforte, at man foråret 1967 enstemmigt vedtog at hæve 
belobet fra 20 til 40 kr. 



Fortove 
Fortovenes flisebelzgning var ind imellem lidt af et smertensbarn. Vel 
udfyldte belzgningen sin funktion, men storre belastninger og gentagne 
frostpåvirkninger gik ikke sporlost hen. Fliseme revnede eller haevedes, 
når vandet i jordens porer fros nzr overfladen. Disse uregelmressigheder 
blev bl.a. berori på generalforsamlingen i 1950. Hen mod 1950'emes midte 
overvejede man at indhente tilbud på "behandling af fortovene". Der 
sigtedes til tjaerebehandling, som imidlertid kunne skade trzerne, så et 
sidant forslag kunne ikke smile flertal. 

Fortovet omkring benzintanken p i  hjornet af Godthåbsvej og Bellisvej 
(nu Cykeltanken) var udsat for srerlig belastning i forbindelse med de 
mange overkorsler. Bestyrelsen besluttede derfor at rette henvendelse til 
benzinselskabet om at sorge for flisebelaegning, så at man kunne faerdes 
der. Det skete uden yderligere påmindelser. 

I 1956 modtog flere medlemmer pålreg fra stadsingeni~ren om at 
istandgore deres fortove, herunder at udskifte defekte fliser og at rette 
kantsten op. Her enedes man om, at opgaven var et foreningsanliggende. 
Flisefornyelser havde godt nok fundet sted, men ikke i det omfang, 
myndighederne krzvede, så der mitte påregnes yderligere udgifter hertil. 

Srerlig belastning led fortovene, da faerdslen fra Godthibsvej i 1960 
blev omdirigeret gennem kvarteret efter kollision mellem en sporvogn og 
en tankbil. Andre skader opstod i forbindelse med brzndselslevering, hvor 
vognene korte direkte op på fortovet, hvorfor bestyrelsen anmodede grund- 
ejerne om at påtale forholdet over for deres leverandorer. 

En mere omfattende reparation indledtes november 1967 i forbindelse 
med kommunens overtagelse af vejene. 

Tra fikudviklingen 
De forste år var trafikintensiteten begrznset, navnlig hvad bilkorsel angik. 
Alligevel havde man ivzrksat en begraenseiide foranstaltning i form af en 
bom, som spzrrede Primulavej for storre koretojer. Denne selvtregt kom 
flere gange op på bestyrelsesmØder og generalforsamlinger. 

Bommen stod åben i perioder, men fra 1924 vedtog man at saette den i 
stand og forelobig holde den lukket om dagen. Personbiler udgjorde 
efterhånden en stadig storre del af den samlede trafik i kvarteret; 2. 
pinsedag 1924 optaltes 160 passerende biler! Et medlem foreslog derfor, at 
man alene spaerrede for denne trafik, hvortil formanden svarede, at uanset 
de gode argumenter var en sidan vejspierring ikke lovlig. Forslaget skyld- 
tes nok ikke så meget modstand mod (n1otor)k~ret~jer sonl vejslitagen, der 



var saerlig udpræget på Primulavej. Man besluttede derfor at opsatte 
spærreskilte med velvilje fra Kgl. Dansk Automobilklub, som ville af- 
lagge stedet et besØg og eventuelt bevilge skilte, hvoraf bestyrelsen 
~nskede 4, men forel~big kun modtog 2. 

Trods det problematiske juridiske grundlag opsatte nian forsommeren 
1925 også en bom på Tulipanvej på foranledning af beboerne, og bommen 
på Primulavej anvendtes igen. Der var delte meninger o111 sp~rringens 
effekt og lovlighed; nogle syntes, at den helt burde fjernes, medens et 
medlem fra sit vindue niente at kunne konstatere trafiknedgang siden 
genopsætningen. 

Sagen endte i retten, vistnok med negativt udfald for bomtilhrengerne, 
men da var tidspunktet for Primulavejs overdragelse til kommunen rykket 
så nær, at man alligevel havde måttet fjerne alle slags spærringer. 

De folgende år koncentreredes indsatsen for at begrænse trafikgeneme 
om sporvejsudvidelsen på Godthåbsvej og videre frem til BrØnshØj torv. 
Man mente, at svinget på Primulavej ville skabe særlig megen stoj, jf. kap. 
5. 

F ~ r s t  efter 2. verdenskrig steg motortrafikken så meget, at foreningen 
overvejede forskellige begrænsende foranstaltninger. På generalforsarn- 
lingen i 1947 fremkom såiedes forslag om at opsrette skilte nied "privat 
vej" og "gennernkØrse1 forbudt" samt en vaegtgraense. Men det afslog 
myndighederne, og mere skete der ikke i f~rs te  omgang (se kap. 1 l). 

Der findes ikke officiel statistik, som niermere kan oplyse trafikudvik- 
lingen, men ud fra det generelle billede, at biltrafikken steg stzrkt fra 
slutningen af 1950'erne, må det vurderes, at området nied en gennemgå- 
ende hovedfardselsåre blev prieget markant heraf. I 1962 rejste man på ny 
sp~rgsmålet om at opsætte trafikbegrrensende skilte, da isaer lastvogns- 
korslen var til stærk gene og udgjorde en belastning for veje og fortove. 
Desuden blev det foreslået at opsaette raekvark til hindring af korsel over 
fortovene, men en sådan I~sning viste sig at blive dyrere end fliseudskift- 
ning. 

I 1964 var lastvognsk~rslen på Liipinvej bragt til ophor. 

Kommunens overtagelse af 
vedligeholdelsen a f vejene 
Trafikintensitet, vedligeholdelse, afslag på skilte med vagtgranse har 
formenilig virket fremmende på et forslag om at lade kommunen overtage 
vedligeholdelsen af grundejerforeningens veje, selv om det var blevet 
frarådet af den netop afdode forniand, Niels Hansen-Bonderup. Mulighe- 



derne skulle undersoges nærmere i lobet af foråret 1967. Samme efterir 
afholdtes et mode med kommunens vejdirektorat, hvor foreningen op- 
nåede tilsagn om overtagelse på en rzkke vilkår. FØrst skulle kantsten 
rettes op og sættes i beton ved alle hjorner. Dernæst krævedes s t~bte  fliser 
udskiftet med nye og fortovene "reguleret". Vejene derimod behgvede 
ikke yderligere behandling efter den årlige istandsaettelse. 

Kommunen anslog udgifterne til 65.000-70.000 kr., som i givet fald 
måtte afdrages over en årrzkke. Til sammenligning unders~gte man, hvad 
andre entreprenorer forlangte, og det viste, at arbejdet ikke ville kunne 
udfores vaesentligt billigere.(Prisen blev dog noget hojere end kommunens 
overslag, se kap. 11). 

På generalforsamlingen i 1968 fremlagde formanden, Sverid Stigsgaurd, 
overslag over de fremtidige vedligeholdelsesudgifter. Heraf fremgik, at det 
ville blive billigere, hvis kommunen overtog vedligeholdelsen, så bestyrel- 
sen fik bemyndigelse til at forhandle videre om sporgsmålet og til at saette 
et forslag til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling. 

I april samme år modtog formanden et forslag til overtagelsesforretning 
fra kommunen, og hele bestyrelsen enedes om, at overtagelse burde finde 
sted. Forinden skulle hvert medlem af vejfonden have en skriftlig redego- 
relse for kommunens vilkår, så man vidste, hvad man gik ind til. D. 7. maj 
1968 afholdtes ekstraordinær generalforsamling, hvor alle tilstedeværende 
22 medlemmer stemte ja til forslaget og til, at man oprettede en overens- 
komst mellem foreningen og kommunen om vedligeholdelse i henhold til 
vejlovens 3 8. Med hensyn til vejbidraget vedtog man at fortsaette som 
hidtil. 

For overdragelsen kunne gennemfores, krsvede myndighederne iniid- 
lertid fuldmagt fra vejfondens enkelte medlemmer, så bestyrelsen måtte g i  
rundt og indhente alle nodvendige underskrifter. 

Istandsættelsen som forberedelse til overdragelsen blev indledt i maj 
1969, men forst endeligt gennemfort i 197 1. Sidelgbende sogte man endnu 
engang at få indfgrt vægtbegrænsning for gennemkorende koretojer, men 
uden resultat, da myndighederne stadig ikke ville give tilladelse. 



Kap. 9. 
Forhold til omgivelserne, 
indkebsmuligheder 

Naboomrader 
Stort set havde man et godt forhold til nabokvurtererne og undgik storre 
konflikter - der var kun nogle mindre sager om skyggende trxer og lign. 
Faktisk fandt foreningen og omkringboende grundejereheboere ofte fzl- 
les fodslag, således at man kunne optrzde samlet i stØrre anliggender, 
tvistigheder med myndighederne m.m., der ber~rte alle inden for området. 

At man f.eks. kom godt ud af det med Grondalsvznge Havebolig- 
forening ses bl.a. deraf, at foreningen ved sit 25 års jubilzum i 1936 fik 
overrakt en blomsterdekoration med hilsen fra Frederiksgaardens Grund- 
ejerforening. 

Store karrébebyggelser faldt ikke i bestyrelsens og navnlig formandens 
smag, så da K.A.B. i 1922 planlagde en ejendom på Godthåbsvej over for 
"Mit Hjem", havde han sammen med to andre grundejerforeninger ind- 
sendt en protest til boligselskabet. 

De forste nabobebyggelser, man kom mere direkte i kontakt med, var 
naturligt nok rzkkehusene syd for Mimosavej, opfort i midten af 1920'eme. 
De omtales på generalforsamlingen i marts 1923, hvor de endnu var på 
planlzgningsstadiet. Planerne gav ikke umiddelbart anledning til mishag. 
Det gjorde derimod Mimosavejs flytning, som skulle skaffe plads til haver 
foran bebyggelsen. Bygherren havde forinden opnået tilladelse fra kom- 
munen til at rykke vejen 1 m mod nord. Foreningen besluttede at anmode 
myndighederne om at få opretholdt status quo ved henvendelse til både 
magistraten og indenrigsministeriet, da man ikke tidligere havde modtaget 
respons fra boligselskabet (K.A.B.). Så vidt vides, kom der ikke andet ud af 
skriveriet, end at Mimosavej ved myndighedernes mellemkomst skulle 
saettes i stand, inden den n~dvendige vejattest kunne udstedes. Formanden 
opnåede imidlertid heller ikke noget endeligt tilsagn om denne attest fra 
den pågzldende ingenigr i kommunen. 

Ellers tog bestyrelsen kontakt til r~kkehusene fortrinsvis ved vejarbej- 
der og lign., idet rakkehusene skulle tage sig af Mimosavejs sydlige 
halvdel. Samarbejdet synes at vzre forl~bet stort set gnidningslost. 

Da man fik kendskab til, at der påtznktes opfort rakkehuse ved 
Limfjordsvej, blev der derimod råbt vagt i gevzr, og man vedtog at indgive 
en protest. 



Mod slutningen af 1930'erne ivzrksattes et arbejde for at få fjernet 
trzhusene (husvildebarakkerne) på Godthåbsvej, forelobig uden resultat. 
Som bygningerne stod, mente formanden ikke, at de var nogen pryd for 
kvarteret. Senere, i 1950'erne, fandt han igen anledning til at ytre mishag 
over dem og til at bemarke, at man i det mindste burde forlange er1 
opmaling. 

Mere direkte generende var dog den uro, som opstod i forbindelse med 
nzrliggende bevzrtninger og etablissementer, jf. kap. 4. Her blev tålmo- 
digheden ofte sat på prove, når unge mennesker fra bl.a. Hegnshusene i 
begyndelsen af 1950'erne efter besog i biografen og restaurant "Bali", som 
lå ved siden af, godt opstemte vzltede rundt i kvarteret og lavede spektakel, 
odelagde stakitvzrk, vej- og nummerskilte, der til sidst fandtes i en sådan 
tilstand, at myndighederne skred ind og forlangte dem fornyet. Modne 
frugter fra vejtrzerne har formentlig også fungeret som godt kasteskyts for 
urostifterne. Formanden henvendte sig derfor til Tonisgårdens politistation 
og fik her lovning på mere politiovervågning. 

Senere sogte man også at få lukket uroens arnested, restaurant "Bali", da 
problemerne åbenbart ikke kunne 1Øses på anden vis. Efter et omfattende 
arbejde med henvendelser her og dér lykkedes dette i 1954, hvorefter 
lokalerne skulle omdannes til sygekassekontor. 

lndk~bsmuligheder 
Omkring 1920 fandtes ingen videre detailhandel i kvarteret - man skulle til 
Norrebro eller Frederiksberg for at handle daglige forn~denheder. Måske 
klaredes nogle indk~b via mobile salgssteder eller direkte udsalg fra de 
endnu eksisterende gårde. 

I midten af 1920'erne havde flere handlende etableret sig langs 
Godthåbsvejen og syd og nord for Vanlose Allé. Blandt forretningerne kan 
nzvnes palzgsforretning, slagter, frugthandel, laderhandel, skomager, 
bager, smgrforretning, kobmand, mejeri, cigarhandler, konfekture, manu- 
faktur, boghandel og isenkram. Desuden havde både en Izge og en 
tandlzge nedsat sig i området. 

Omkring midten af 1930'erne var disse funktioner udbygget med 
szbehandel, radioforretning, elinstallator, benzintank, vaskeri og bank. En 
avis fastslår i begyndelsen af 1936, at kvarteret nu har de fleste fornodenhe- 
der, men fortsat savner storre ekvipage(n1ode)forretninger. Skal nian have 
sådanne varer, krzver det en tur til byen, hvorved der "opstår risiko for, at 
kunden også fristes til at kobe varer, som lige så godt kunne erhverves 
lokalt". 



Efter krigen tilkom nogle servicefunktioner omfattende bl.a. tjenestey- 
delser af forskellig art. Antallet af handlende synes at kulminere i 1950'erne 
og 601erne, hvorefter supermarkeder og lign. efterhånden overtog de 
mindre forretningers rolle. 



Kap. 10. Formand gennem 38 år 
Niels Hansen-Bonderup tog initiativ til grundejerforeningens oprettelse, så 
det ville derfor vzre naturligt at vælge ham som formand fra starten. På 
grund af en verserende retssag med AIS Ønskede han imidlertid ikke straks 
at tage mod valg, men trådte i stedet ind som sekretzr, medens installat~r 
A. Moller fik formandsskabet. 

Allerede på generalforsamlingen d. 10. marts 1919, hvor valg af besty- 
relse stod på dagsordenen, overtog Bonderup dog formandsposten, som 
han skulle beholde gennem mere end en generation. Som viceformand 
valgtes A.P. Andersen. 

Hvem var han da,'denne tomermester? 
Forhenværende sognepræst i Grondalskirken, Jens Mikkelsen, beretter, 

at Niels Hansen-Bonderup kom fra et bornerigt arbejderhjem på 
Næstvedegnen. Han blev f ~ d t  d. 23. maj 1873 og var siledes virksom langt 
op i årene. 

Han startede sin karriere i Tyskland som omrejsende svend og fandt her 
forbilledet til sit andet hus på Primulavej (nr. 15). Midlerne v~w i begyndel- 

Niels Hansen-Bonderup med sin hustru, Johanne, under en biltur. 
Foto formentlig ca. 1930. 



sen ikke store, men på en eller anden måde lykkedes det ham at kobe nogle 
grunde, som lå p3 Frederiksgaardens ostlige jorder naer Godthåbsvej, og 
ved senere salg at skaffe sig nogen fortjeneste. Det skete vistnok lige efter 
år 1900, i en tid med ~konomisk opgang og stigende ejendomspriser. 

Bonderup stod bag flere byggerier i området. Da Grondal og Advent 
sogne skulle have et plejehjem, han var involveret i, opstod den tanke at 
opkalde det efter ham. Bonderup var med i det udvalg, som stod for 
opforelsen af plejehjemmet. Han var desuden formand for velf~rdsudvalget 
(se kap. 7), der blev nedlagt omkring denne tid, sidst i 1950'eme. Man 
mente at kunne smigre Bonderup til at yde ~konomisk stgtte, hvis pleje- 
hjemmet fik navn efter ham. 

Han overdrog herefter kassebeholdningen fra velkrdsudvalget (4.000 
kr.) som stotte til byggeriet. Imidlertid Ønskede udvalget, at han også 
personligt skulle yde et bel~b,  hvorefter et af medlemmerne opdagede, at 
hans oprindelige navn i f~ lge  kirkebogen var Niels Hansen. Derfor havde 
man et godt argument for ikke at acceptere navnet "Bonderupgaard! Forst 
ved sognepræst Jens Mikkelsens mellemkomst lykkedes det at dokumen- 
tere over for justitsministeriet, at "Bonderup" havde vaeret anvendt som 
navn siden hans soldatertid ca. 65 år tidligere, hvilket var tilstr~kkeligt, da 
en lovbestemmelse kun krzvede 57 års brug. Forklaringen accepteredes, 
brikkerne faldt på plads. 

Bonderup var meget aktiv under sin formandsperiode bide indadtil og 
udadtil. Som vurderingsmand for Østiftemes Kreditforening fra 192 1 til 
1946 fik han stor erfaring i praktiske og administrative forhold på 
ejendomsmarkedet. Det fortaelles, at han gik rundt og stak sin lommekniv 
i husenes traevaerk for at se, om der var råd. 

Hver gang et problem brzndte p3 - enten for grundejerforeningen som 
helhed eller blot for enkeltmedlemmer - tog han slaebet med at fore 
forhandlinger eller på anden måde optrzede som fortaler. Utallige er de 
udvaig, han har siddet i, utallige er de myndighedsmoder, han deltog i, 
navnlig gennem foreningens forste år. Forhandlingsprotokollen giver ind- 
tryk af ham som en veltalende person, der forstod at fremfore sine syns- 
punkter; ifolge mundtlige beretninger var han en bestemt herre, der satte 
sig i respekt og bestemt ikke lod sig kue! 

De mange udvalgsposter gav undertiden indtryk af, at han også gik 
andre veje end grundejerforeningens. I virkeligheden var der tale orn en 
balancegang, hvor mange hensyn skulle afvejes mod hinanden. Isaer over 
for A/S skulle der udvises varsomhed, da selskabets reprzsentanter i 
udprreget grad anvendte en taktik rned at omgå deres lofter, hvad enten de 
var fremsat formelt eller underhinden. 



Med hensyn til sagernes juridiske aspekter krxvedes ofte slerligt ind- 
blik og argumentationsform, som formanden ikke på forhånd kunne for- 
ventes at være i besiddelse af. Selv om foreningen havde en advokat til at 
bistå her, fornemmer man, at Bonderups ord hyppigt blev tungen på 
vzgtskålen. 

Forholdet til medlemmerne var for det meste godt og tillidsfuldt, hvis 
man skal tro forhandlingsprotokollens udsagn. Efter stiftelsesfesten i 1943 
opstod imidlertid nogle kontroverser med det medlem, der protesterede 
mod festens finansiering. Han gik gentagne gange til angreb på bestyrelsen 
med formanden i spidsen og anklagede den for ungdvendig rundhindethed 
med hensyn til gaveudgifter og lign.; ligeledes var han utilfreds med 
regnskabsopstillingen og andre ting. Ingen tvivl om, at Bonderups tålmod 
her blev sat på en hård prove! 

Privat var han en livsglad person, der satte pris på et godt måltid og 
kortspil. Han havde sin faste sofaplads i biografen, var samlingspunkt for 
familien og kunne lide at lave spas med bgrnene. Sidst i 20'errie - måske for 
- anskaffede han bil og korte meget rundt i Danmark. Hjemme på Primulavej 
var haven ramme om flere fritidsaktiviteter såsom podning og anlxggelse 
af et rosenbed. 

H ~ j t  op i årene foretog Bonderup en flyrejse til USA for at besoge en dér 
bosat datter. 

Bestyrelsens sammensætning gennem 
Arene 
Det kom sjzldent til kampvalg om bestyrelsesposterne, ligesom der var 
lange perioder med kun få udskiftninger, der oftest skyldtes ~nsker  fra 
medlemmerne om at trxkke sig tilbage (alder og lign.). 

De tidligste bestyrelser er skildret i kap. 3. 
I 1920 indvalgtes tomrer Strauss som nyt bestyrelsesmedlem. Han 

havde allerede boet i kvarteret gennem en årrxkke på OfeavejNanl~se 
Allé. Uvist af hvilken grund nedlagde han sit mandat senere på året, 
hvorefter suppleanten, fuldmzgtig Jensen, måtte overtage posten. Da 
tgmreren dede året efter, blev hvervet fast overtaget af direktor 0 .  Hansen. 
Som nzstformand genvalgtes installat~r A.P. Andersen ligesom kasserer 
P. Therp og A.F. Hansen, der havde siddet i bestyrelsen siden 15. april 
1920. 

Formdnden gennerri 38 Ar. 





Sidstnzvnte nedlagde imidlertid sit mandat i lobet af 1922. P.L. Peter- 
sen, der havde fungeret som sekretzr, siden Bonderup overtog formands- 
stolen, Ønskede heller ikke at fortsztte. Allerede i august 1922 måtte 
grosserer Oscar Hansen derfor overtage sekretzrhvervet for nogle måne- 
der. Han stillede imidlertid ikke op til valg på efterirsgeneralforsainlingen, 
hvor ingeni~r Albrechtsen nyvalgtes som bestyselsesmedlem og overtog 
posten. Som andet nyt bestyrelses med len^ kom fabrikant Nielsen ind. 

På forårsgeneralforsamlingen 1923 blev reprresentant A.P. Madsen 
valgt som n~stformand, medens tØmernlester A. Sorensen gik ind som 
andet nyt bestyrelsesmedlem - det fremgår ikke, hvem han rifl~ste. 

Ingenior Aage Holde overtog fra marts 1924 sekretzrposten efter at 
have fungeret som suppleant. Derudover sad bestyrelsen urendret til marts 
det folgende år, hvor Holde overtog kassererhvervet efter Therp, medens 
hans egen post blev besat af tomrer Sorensen. Begge skulle blive siddende 
gennem en lang årrzkke. 

Efteråret 1925 trådte ekspeditionssekretrer M. Gronvold ind i bestyrel- 
sen. 

Så fulgte nogle år med lutter genvalg. I oktober 1929 afloste manufak- 
turhandler Petersen hr. Gr~nvold. Efteråret 1931 trådte N~rregaard ind 
som nyt bestyrelsesmedlem, og han blev halvandet år senere promoveret 
som nzstformand efter A.P. Madsen, som ~nskede at trrede tilbage efter 10 
år på posten. 

Endnu nogle år forlob uden udskiftninger, indtil P. Petersen i marts 
1938 kom ind ved nyvalg. Året efter blev snedkermester Frandsen valgt; 
han sad indtil 1959. 

I 1942 nyvalgtes kontorchef Jensen som bestyrelsesmedlem. Han over- 
tog 10 år senere posten som nzstformand. Tomer A. Sorenseri, som havde 
virket i bestyrelsen siden 1923, heraf som sekretaer siden 1925, aflØstes 
marts 1944 af overassistent C. Christensen. 

Herefter skete ikke de store zndringer. 
På generalforsamlingen i 1955 ytrede Bondenip, at han efter mere end 

30 år som formand snart Ønskede at trakke sig tilbage; dog ville han gerne 
blive siddende, indtil en ny kandidat var udpeget, hvorfor han bad medlem- 
merne overveje dette sp~rgsmål. To år hengik, for en ny person kunne 
udpeges. Det blev bankbestyrer P. Holst efter forslag fra bestyrelsen. Ved 
samme lejlighed udnzvntes Bonderup til aeresmedlem, og han lovede at 
bistå bestyrelsens arbejde fremover i kraft af sin mangeårige erfaring. 

I 1958 indvalgte man ingenior Svend Stigsgaard i bestyrelsen. 
Året efter blev kassereren, Aage Holde, pludselig syg i starten af et 

bestyrelsesm~de d. 28. januar og måtte indlregges på Bispebjerg Hospital. 



Desværre dode han allerede undervejs til hospitalet, så bestyrelsen måtte 
efter den triste nyhed fortsztte med en person mindre. Senere overtog 
suppleanten, overassistent A. Clausen, posten som kasserer. 

Da protokollen var oplzst på generalforsamlingen i 1959, bad Hansen- 
Bonderup om ordet og udtrykte nogle mindeord om afdode kasserer Aage 
Holde, som han havde haft samarbejde med gennem 35 år. 

I 1960 kneb det med at finde personer til bestyrelsesarbejdet. Man 
fors~gte at få Bonderup ind igen, men han afslog under henvisning til sit 
helbred; synet var ikke så godt længere. 

Formanden ~nskede imidlertid ikke at fortsztte, hvorpå Bonderup 
mente, det ville vzre et aktiv for foreningen, dersom en vejkyndig ingeni@ 
el. lign. overtog posten. Her blev Stigsgaard foreslået som kandidat, men 
han vzgrede sig under henvisning til, at han som elektroingeni~r ikke 
havde kendskab til vejanlæg. Hårdt presset tog han alligevel til sidst mod 
valg i foråret 1961. Som naestformand valgte man hr. Frandsen. 

1 1964 overtog E.A. Serensen sekretærhvervet efter C. Christensen, der 
dØde ved udgangen af 1963. Herefter var der stort set genvalg gennem 
resten af 1960'erne. 

På generalforsamlingen d. 2 1. marts 1967 bragte formanden den bedro- 
velige nyhed, at Niels Hansen-Bonderup var afgået ved dØden 93 år 
gammel, og han bad forsamlingen mindes foreningens stifter og formand 
gennem 38 år. 



Kap. 11. Stilleveje 

Den stigende trafik p8 vejene 
Efter at kommunen i 1969 havde overtaget vedligeholdelsen af de private 
veje (se kap. 8), kom grundejerforeningen ind i en rolig periode. Frenmo- 
det på generalforsamlingerne i begyndelsen af 1970'erne var beskedent, og 
der var heller ikke meget at berette om. Mange grundejere var dog util- 
fredse med den hovedistands~ttelse af kantsten, overkgrsler og fliser, som 
kommunen havde iværksat i 1971 som betingelse for overtagelse af den 
fremtidige vedligeholdelse, og som havde kostet over 120.000 kr. Util- 
fredsheden kom kraftigt til udtryk i en sp~rgeskemaunders~gelse blandt 
medlemmerne i 1972, men den gjorde intet indtryk på kommunens 
vejkontor. Efter en besigtigelse af vejene udtalte kommunens vejingeni~r, 
"at arbejdet var i orden i f~ lge  regulativerne", og det tog generalforsam- 
lingen til efterretning. 

Også den stigende trafik på vejene bekymrede medlernmerne. Allerede 
i 1968 mente nogle, at den gennemfgrte udvidelse af Sallingvej - som en 
del af Ringvej II - kunne medfore trafikfor~gelse på vejene. Derfor burde 
man unders~ge muligheden for at lukke Lupinvej og Gyvelvej ved skilte 
med indk~rselsforbud. Men det var for, begrebet "stilleveje" var opfundet. 
Kommunens afvisning var meget bastant: "I besvarelse af grundejer- 
foreningens skrivelse af 22. marts 1968 skal man oplyse, at Gyvelvej og 
Lupinvej er private gader optaget i gadefortegnelsen, og at gaderne efter 
magistratens bestemmelse skal være åbne for den almindeligt forekom- 
mende færdsel. Man skal derfor og efter forhandling med politiet meddele, 
at Ønsket om et forbud mod gennemkorsel af principielle grunde og af 
hensyn til konsekvenserne ikke kan imgdekommes." Heller ikke en 
v~gtbegrænsning kunne kommunen acceptere. 

Det kan ikke undre, at bestyrelsen herefter ikke gik videre med sagen - 
og at den stillede sig skeptisk, da sp~rgsmalet igen blev rejst på generalfor- 
samlingen i 1977 (af en nytilflytter, Bo von Eyben, der 5 år senere skulle 
blive formand for grundejerforeningen). På denne generalforsamling aflo- 
ste Frank Mollerup Svend Stigsgaard som formand, efter at denne havde 
siddet på posten i 16 år. Den nye bestyrelse lovede dog at tage sagen op, 
men tydeligvis uden stgrre forventninger. 

Gennemfartstrafikken var imidlertid Øget kraftigt, især på Gyvelvejl 
Bellisvej. I begge retninger ville bilister undgå krydset Godthåbsvejl 
SallingvejMulgårdsvej ved at bruge foreningens veje som smutvej. Også 
Texaco-tanken på Sallingvej medf~rte megen trafik op ad Lupinvej. Det 



spillede også en rolle, at kvarteret delvis skiftede karakter i den folgende 
periode. I begyndelsen af 1970'eme var det et decideret "s~lvbryllups- 
kvarter", men mange ejerskifter i slutningen af årtiet resulterede i flere b ~ r n  
- i forste omgang flest på Bellisvej, men senere også på de Øvrige veje. 

Skiltning 
Bestyrelsen besluttede sig for at forsoge at få gennemf~rt et indkorsels- 
forbud ved Bellisvejs udmunding i Primulavej. Man mente, at den vzrste 
del af trafikken kom nordfra; dengang var den @verste del af Godthåbsvej 
ved Rodkilde Skole ikke spzrret af. Stor var overraskelsen, da kommunen 
accepterede denne skiltning. Som formanden, Frank Mollerup, udtalte til 
Lokalavisen: "Der er tilsyneladende sket en zndring i myndighedernes 
holdning til den slags sager." 

En enkelt grundejer på Bellisvej var dog ikke enig. Ved offentligg~rel- 
sen af forslaget fremsendte han den indsigelse, at den værste trafik efter 
hans mening korte den modsatte vej (altså fra Rebildvej-krydset ad 
Gyvelvej), og at man derfor i stedet i begge retninger burde opsætte skilte 
med "gennernkØrsel forbudt". Men det afviste kommunen: "Det vil være 
umuligt at få overholdt et sådant forbud". Derimod blev forslaget varmt 
stottet af andelsboligforeningen i etageejendommen ved hj~rnet af Gyvel- 
vej1Sallingvej. 

Kommunen godkendte herefter skiltningen, som grundejerforeningen 
selv skulle betale. Efter en l-års fors~gsperiode blev tilladelsen i 1980 gjort 
permanent, da der ikke i mellemtiden havde vist sig nogen problemer. 
Også på generalforsamlingen konstaterede man, at skiltene "havde virket 
efter hensigten." 

De f ~ n t e  planer om stilleveje 
På generalforsamlingen i 1982 rejste et medlem sporgsmal om, hvad man 
skulle bruge vejfonds-formuen på ca. 10.000 kr. til. Efter kommunens 
overtagelse af vedligeholdelsen betalte medlemmerne direkte til kommu- 
nen for reparationer på vejene; formuen kunne derfor bruges til andre 
formal. I praksis blev den brugt som kassebeholdning i forbindelse med 
den kollektive snerydning, men udgifterne hertil blev altid dzkket ind af 
efterfolgende bidrag fra medlemmerne af vejfonden. Formuen var derfor 
intakt, og et forslag gik ud på, at den skulle bruges til trafiksanering. 

Det var en udbredt opfattelse, at indk~rselsforbudet ved Bellisvej nok 
havde hjulpet på problemet, men at det ikke var en tilstrækkelig I~sning. 
Der var - fortsat - en del trafik den modsatte vej, og forbudet blev ikke altid 



respekteret - end ikke af grundejerforeningens egne medlemmer. Dertil 
kom som nævnt trafikken ad Lupinvej, isaer fra Texaco-tanken, samt at en 
nyetableret discount-osteforretning på hjornet af Gyvelvej/Sallingvej i de 
forste år havde en så voldsom sØgning, at trafik- og parkeringsforholdene 
på den yderste del af Gyvelvej undertiden var helt kaotiske. Endelig var 
farten ofte stor hos de gennemkgrende bilister. 

Bestyrelsen forelagde nogle mulige IØsiiinger på generalforsamlingen i 
1984: Fartbegraensning ved hjaelp af bump el. lign., eller en egentlig 
afspaerring af Bellisvej på str~kningen mellem Lupinvej og Priniulavej. En 
kontakt til kommunens vejkontor havde vist, at man godt kunne få god- 
kendt sådanne forslag, men at grundejerforeningen selv skulle betale for 
dem. Vejene havde nemlig fortsat status som private frellesveje - det var 
kun vedligeholdelsen af dem, kommunen havde overtaget. Forslagene var 
udtryk for et andet syn på stilleveje end tidligere: Forbudsskilte var ikke 
tilstrækkeligt effektive; i stedet skulle der laves fysiske foranstaltninger, 
der begrænsede trafikken og virkede fartdæmpende, og disse skulle så 
ledsages af oplysningsskilte. 

Problemet ved en omdannelse til stilleveje var imidlertid, at også de 
andre beboerforeninger i området måtte inddrages, isaer Vejlauget af ejerne 
af rækkehusene mellem Mimosavej og Sallingvej (herefter benaevnt: 
Vejlauget). Hvis der skulle gennemfores foranstaltninger ved Gyvelvejs 
udmunding i Sallingvej/Rebildvej-krydset, måtte man også inddrage an- 
delsboligforeningen i etageejendommen ved GyvelvejISallingvej. Det store 
sp~rgsmål var derfor, om tre foreninger kunne blive enige om ét fælles 
forslag. 

De andre foreninger blev kontaktet, og et udvalgsarbejde kom hurtigt i 
gang. På allerfØrste udvalgsmØde gjorde reprresentanterne fra Vejlauget 
det meget klart, at de ikke kunne gå ind for en afspærring af Bellisvej. Det 
stod også klart, at hvis trafiksanering skulle gennemfores alene ved hjælp 
af bump, ville det blive en meget dyr Igsning. Kommunen ville ikke tillade, 
at der blev sat stillevejsskilte op, hvis der ikke var fysiske foranstaltninger, 
som dæmpede farten. 

Hvis udvalget skulle opnå enighed, måtte man derfor finde på noget helt 
andet. Efter nogen diskussion - og forhandling med kommunen - enedes 
man om at foreslå, at der også blev lavet et indkØrselsforbud ved Gyvelvejs 
udmunding i krydset, og at både dette forbud og det tilsvarende på Bellisvej 
blev suppleret af "Ø'er" (f.eks. et kantstensomgivet bed) i indk~rsels- 
vejsiden, så at der var stØrre sandsynlighed for, at forbudene blev over- 
holdt. Hvis disse foranstaltninger viste sig at være utilstr~kkelige, kunne 
man så senere overveje at supplere dem med bump. 



Forslaget kom til behandling på generalforsamlingen i 1985, hvor det 
modte kraftig modstand. Navnlig beboerne på Lupinvej indvendte, at de 
ville få mere trafik, hvis Lupinvej blev den eneste adgangsvej til området. 
Beboerne på Tulipanvej indvendte, at de ikke ville få nogen gavn af 
projektet, men måske tværtimod mere trafik. Ved afstemning faldt forsla- 
get med 12 stemmer imod og kun 8 for. Men det faldt i en "positiv" ånd: 
Bestyrelsen blev opfordret til at arbejde videre "med et udvidet projekt, der 
omfatter alle veje." Også på Vejlaugets generalforsamling faldt forslaget, 
hvorimod andelsboligforeningen gerne så det gennemfort. 

Grundejerforening ens og Vejla uge ts fælles 
projekt 
Et nyt udvalgsarbejde gik i gang, i forste omgang kun .sammen med 
reprzsentanter fra Vejlauget. Sp~rgsmålet var, om der overhovedet var 
andre muligheder end dem, man havde provet. På det f~rs te  mode i 
udvalget nævnte grundejerforeningens formand, Bo von Eyben, igen for- 
slaget om at bygge en trafiksaneringsplan op omkring en afspzning af 
Bellisvej. Stor var overraskelsen, da Vejlaugets repræsentanter uforbe- 
holdent tilsluttede sig dette forslag som en helt n~dvendig del af et samlet 
projekt. Det var ikke de samme reprasentanter som i det forrige udvalg, 
men det måtte være Vejlaugets problem, om de tegnede opfattelsen i deres 
"bagland". Det skulle senere vise sig at være problematisk, men for 
udvalget forelå hermed en helt ny situation. Med det nye udgangspunkt 
kunne man overvinde de indvendinger, som havde fort til afvisningen af 
det forste forslag. 

Udvalget arbejdede hektisk i vinteren 1985186. Andelsboligforeningen 
blev kontaktet igen, men den var kun interesseret i det forslag, der var 
blevet forkastet. Med en afspzrring &Bellisvej ville det desuden ikke være 
nodvendigt at lave indk~rselsforbud ved Gyvelvej. Derfor var det ikke 
længere n~dvendigt at have andelsboligforeningens tilslutning. Udvalgets 
forslag blev udsendt inden generalforsamlingen i 1986. Forslaget gik ud på 
folgende: Afspærring for biltrafik på Bellisvej (på strækningen mellem 
Lupinvej og Primulavej); etablering af to bump på henholdsvis Mimosavej 
og Tulipanvej med tilhorende stillevejsskiltning; skiltning ved Texaco- 
tanken og ved Gyvelvej med forvarsling om afspærringen (det sidste måtte 
man dog senere opgive). Projektet ville koste ca. 70.000 kr., der skulle 
fordeles mellem grundejerforeningen og Vejlauget efter antallet af parcel- 
ler (50 i grundejerforeningens vejfond og 28 i Vejlauget, dvs. en andel på 
50/78 for grundejerforeningen og 28/78 for Vejlauget). 





Skitsen over trafiksaneringsforslaget, som blev behandlet og vedtaget p3 general- 
forsamlingen i 1986. Placeringen af vejspærringen pa Bellisvej matte dog ændres 
efter krav fra kommunen, som ikke ville acceptere, at tankbiler m.v. skulle bakke 
ud p3 Primulavej. Skiltet ved Gyvelvej kunne kommunen heller ikke acceptere. Til 
gengæld stillede den krav om stillevejsskilte ved indk~rslerne til de tre sma stier 
mellem Vejlaugets rækkehuse - uanset at det næppe var muligt at k0re 30 km i 
timen p3 disse strækninger. 

Grundejerforeningens andel ville derfor blive ca. 46.000 kr., hvoraf 
formuen i vejfonden dækkede ca. 12.000 kr. Tilbage blev en regning på ca. 
34.000 kr., der fordelt på 50 parceller gav en udgift for hver p i  675 kr. 

Dette forslag led ikke af de samme svagheder som det tidligere: Der 
ville fortsat være to indkgrselssteder til vejene (Lupinvej og Gyvelvej); 
indk~rselsforbudet ved Bellisvej ville blive effektivt; trafikken op ad 
Lupinvej fra Texaco-tanken ville også blive standset, og bumpene på 
Mimosavej skulle hindre, at den flyttede over på denne vej; tilsvarende 
skulle bumpene på Tulipanvej hindre, at gennernfartstrafikken blev flyttet 
derop. Problemet ved forslaget var, at heller ikke beboerne ville kunne 
benytte Bellisvej som udk~rselsvej til Primulavej/Godthåbsvej. Dette var - 
og blev - det kontroversielle punkt i forslaget. 

Debatten om forslaget på generalforsamlingen i 1986 blev den mest 
intensive i de senere år. Kritikken gik navnlig på den manglende mulighed 
for udkgrsel fra Bellisvej. Til vedtagelse af forslaget krævedes efter ved- 
tægterne 213's flertal. Ved afstemningen gik 30 medlemmer ind for forsla- 
get, mens 9 stemte imod. Forslaget var altså vedtaget - med 4 stemmers 
overvægt. Men det skyldtes i fØrste række, at bestyrelsen havde indhentet 
mange fuldmagter til stØtte for forslaget. Af de 30 stemmer for forslaget 
blev de 18 afgivet i henhold til fuldmagt, mens der kun var 1 
fuldmagtsstemme imod forslaget. Hvis man ikke regnede fuldmagts- 
stemmerne med, ville der altså ikke vzere 213's flertal for forslaget, og det 
var netop, hvad bestyrelsen havde forudset. Der blev imidlertid ikke 
fremsat nogen indvendinger mod dirigentens godkendelse af fuldmagterne 
- de kom forst senere (se kap. 13). 

Også på Vejlaugets generalforsamling blev forslaget vedtaget. 
Herefter kunne man gå i gang med detailprojekteringen. De to forenin- 

ger indgav i maj 1986 ansØgning til kommunen om godkendelse af 
projektet, der herefter blev annonceret i lokalaviseme. En enkelt grundejer 
gjorde indsigelse mod afspærringen af Bellisvej, men indsigelsen blev 
afvist: Man var udmzrket klar over, at trafiksaneringen ville medfore "lidt 
besvzrligere frakorsel fra foreningensNej1augets område", men flertallet 
af grundejerne havde foretrukket disse gener fremfor uvedkommende 



gennemkorende trafik. Kommunens godkendelse kom herefter i april 
1987. Arbejdet kunne gå i gang. 

Vejlauget praver at bakke ud 
Samtidig med kommunens godkendelse af projektet fremkom der indsi- 
gelse fra flere af Vejlaugets medlemmer mod vedtagelsen på dets general- 
forsamling året for. Indvendingerne var navnlig, at der var blevet godkendt 
fuldmagter i strid med vedtægterne, og at vedtzgterne overhovedet ikke 
afgav hjemmel til at gå ind i et stillevejsprojekt, især når det omfattede 
foranstaltninger uden for Vejlaugets område (hvad afsp~mngen af Bellisvej 
jo ville vzre). Den forste indvending var ubestrideligt korrekt, men selv 
om man så bort fra fuldmagts-stemmerne, havde der dog alligevel vleret 
flertal på generalforsamlingen for forslaget. Sp~rgsmåiet, om Vejlaugets 
formåisparagraf var rummelig nok til at gore vedtagelsen gyldig, kunne 
derimod nok give anledning til en vis tvivl. 

Der blev derfor afholdt en ekstraordinær generalforsamling i Vejlauget 
i maj 1987, hvor bestyrelsen forelagde et forslag om udvidelse af formåls- 
paragraffen og "samtidig godkendelse af stillevejsprojektet". Forslaget 
blev forkastet med 14 stemmer imod og 12 stemmer for. 

Vejlaugets bestyrelse var hermed bragt i en vanskelig situation. Stod 
den tidligere vedtagelse ved magt, eller måtte den anses for at være 
forkastet? Hvis man gik videre med projektet, ville man så kunne opkræve 
betaling hos de medlemmer, der mente, at man havde overtrådt formåls- 
paragraffen? 

Også grundejerforeningens bestyrelse fik naturligvis hernied et vanske- 
ligt problem. Efter afstemningsresultatet mente Vejlaugets bestyrelse nem- 
lig ikke, at den kunne underskrive nogen kontrakt med entreprengren om 
udforelsen af arbejdet. Sp~rgsmålet var derfor, om grundejerforeningen 
skulle - og kunne - prove at fastholde Vejlauget på en forpligtelse til at 
deltage i gennemforelsen af projektet, herunder betaling af den aftalte 
andel på 28/78 af den samlede udgift. Formanden, Bo von Eyben (selv 
jurist), mente, at indsigelsen vedrorende Vejlaugets formålsparagraf juri- 
disk var uholdbar, og at den kun blev fremfort som et påskud af de 
vejlaugsmedlemmer, som var modstandere af en afspzrring af Bellisvej. 
Det var nemlig til dels de samme personer, som havde deltaget i det 
tidligere udvalgsarbejde, hvor denne modstand som nævnt bevirkede, at 
der ikke blev foreslået en sådan afspærring. Det måtte unægtelig fore- 
komme noget besynderligt, at Vejlauget gennem flere år havde deltaget i 
arbejdet med et stillevejsprojekt for derefter - l år efter den endelige 



vedtagelse - at hzvde, at dets vedtægter overhovedet ikke tillod dem at 
deltage i et sådant projekt. 

Efter konsultation hos en advokat valgte grundejerforeningens besty- 
relse derfor at sztte hårdt mod hårdt. Der blev indkaldt til en ekstraordinzr 
generalforsamling i juni 1987, hvor bestyrelsen bad om forsamlingens 
bemyndigelse "til at foretage alle nodvendige skridt til at gennenifore det 
vedtagne stillevejsprojekt og til at fastholde Vejlauget på dets forpligtelse 
til at deltage i projektet, herunder til at betale den aftalte del af udgifterne." 
Meningen var, at grundejerforeningen i givet fald skulle gennemfore 
projektet alene og derefter indkræve Vejlaugets andel af udgiften, om 
n~dvendigt ved retssag. 

Også på denne generalforsamling blev debatten meget livlig. Enkelte 
mente, at det var forkasteligt at true med retssag, men de fleste fandt det 
mere forkasteligt, at Vejlauget fors~gte at bakke ud af projektet pået så sent 
tidspunkt, hvor man ellers endelig kunne vzre kommet i gang med at 
gennemfore det. Afstemningen viste en overvieldende tilslutning til den 
"hårde" linie: 30 stemte for bemyndigelsen til bestyrelsen, kun 3 imod. 
Også her var mange afja-stemmerne afgivet i henhold til fuldmagt. Denne 
gang blev gyldigheden af fuldmagterne bestridt, men dirigenten godkendte 
dem i overensstemmelse med hidtidig praksis. 

Tre dage efter generalforsamlingen sendte grundejerforeningens advo- 
kat et brev til hver enkelt af Vejlaugets 28 medlemmer, hvori det blev gjort 
gzldende, at der forelå en juridisk bindende aftale om gennemforelse af 
stillevejsprojektet, og at vzgringen ved at opfylde denne aftale var uberet- 
tiget. Vejlauget blev givet en frist på 4 uger til at vedstå sine forpligtelser - 
ellers ville der blive anlagt retssag både mod Vejlauget og mod de 28 
medlemmer personligt. 

Denne trussel virkede. På en ny ekstraordinzr generalforsamling - 
inden fristens udlob - vedtog Vejlauget med 15 stemmer mod 6 at deltage 
i gennemforelsen af stillevejsprojektet, saledes at bestyrelsen kunne med- 
underskrive kontrakten med entreprenoren. 

Tilbage stod kun et internt retsligt efterspil i Vejlauget, idet de 6 
medlemmer, som havde stemt imod, fortsat mente, at Vejlauget var gået ud 
over sine vedtzgter, og at de derfor ikke var forpligtet til at betale nogen 
andel. Vejlauget måtte derfor anlzgge retssag mod de pågældende for at 
indkmve deres andele. Punktum i sagen blev sat ved en byretsdom i 1989, 
der fastslog, at stillevejsprojektet faldt inden for formålsparagraffen. Den 
endelige vedtagelse af projektet var derfor gyldig, og de 6 blev dØmt til at 
betale deres andele. 



For grundejerforeningen var problemet kun betalingen af advokatens 
honorar. Selv om det ikke var kommet til nogen retssag mod vejlauget, 
lykkedes det formanden at overbevise forsikringsselskaberne om, at der 
havde foreligget en sådan "tvist", at retshjzlpsforsikringen i medlemmer- 
nes bygningsforsiknnger skulle yde dzkning. 

Gennemforelse af stillevejsprojektet 
Endelig kunne arbejdet szttes i gang i lobet af sommeren 1987. Det forlob 
uden problemer, og f~rdigmelding kunne sendes til kommunen i septem- 
ber. Det viste sig dog hurtigt, at bilisterne gjorde ihzrdige forsog på at 
komme uden om forhindringerne. Bumpene på Tulipanvej og Mimosavej 
var - efter kommunens anbefaling - blevet udformet med cykelpassage i 
den ene side, hvilket opmuntrede bilisterne til at passere uden om med 2 
hjul på fortovet. Grundejerforeningen sogte derfor - og fik - tilladelse til at 
plante tmer i fortovsarealet ud for de fire bump. 

Vzrre var, at bilisterne også korte uden om vejspzrringen på Bellisvej. 
Kommunen havde ikke givet tilladelse til en permanent skiltning ved 
Gyvelvej, der kunne advisere bilisterne om afspzrringen i den modsatte 
ende. De mange bilister, der i tidens lob havde brugt vejen som smutvej, 
blev tydeligvis irriteret over spzrringen. De fleste vendte dog om og korte 
tilbage med endnu storre fart, end de var kommet, men ikke så få ville 
igennem - selv om det kun kunne gores med 2 hjul oppe på fortovet. 

Grundejerforeningen sagte derfor om tilladelse til at placere 2 stolper i 
hvert fortovsareal ud for vejspzrringen, men kommunen ville kun tillade 1 
stolpe. Konsekvensen var imidlertid, at bilisterne fortsat korte over fort- 
ovet, men nu med alle 4 hjul (se nzste side). Da kommunen indså det, fik 
man tilladelse til at sztte flere stolper op. Argumentet mod stolper på 
fortovsarealet var, at de var farlige for blinde og svagtseende fodglengere, 
men foreningens modargument var, at det var endnu farligere at ramle ind 
i en bil. 

Tilladelsen til vejspzrringen på Bellisvej var kun forelobig. En perma- 
nent tilladelse kunne fgrst gives efter en fors~gsperiode på 1 år. Da 
fors~gsperioden var ved at udlobe, forsogte de grundejere - både i 
grundejerforeningen og i Vejlauget - som var modstandere af afsplerrin- 
gen, på ny en aktion, idet de til kommunen sendte en anmodning om igen 
at få åbnet Bellisvej for gennemkorsel. Anmodningen var ledsaget af en 
liste med underskrifter, der dog kun omfattede 5 medlemmer af 
grundejerforeningen. Anmodningen blev afvist af kommunen, fordi de 
gener, der blev henvist til, ikke var storre eller anderledes end dem, man 



Sporene skræmmer! En smule snefald i december 1987 afslurede med al unskelig 
tydelighed, at 1 stolpe p3 fortovet ud for afspærringen p3 Bellisvej ikke var til- 
strækkelig til at f2 bilisterne til at vende om. Det blev imidlertid ikke nudvendigt at 
bruge billedet som dokumentation over for kommunen af nudvendigheden af at 
sætte en yderligere stolpe op. Da Vejkontoret var ude at foretage en besigtigelse, 
s2 de selv en bilist, der tog turen op over fortovet med alle 4 hjul! Derefter kom 
tilladelsen til at sætte en stolpe mere op meget prompte! 

hele tiden havde måttet regne med. I september 1988 blev vejspærringen 
herefter godkendt som permanent. 

Tilbage var kun det problem, at der skete mange skader på stillevejs- 
foranstaltningerne. Navnlig var granitstolperne på bumpene meget udsatte, 
især når olietank- og renovationsk~ret~jer skulle passere over bumpene. 
Nogle gange var synderen blevet bemærket, så at regningen kunne sendes 
videre, men de fleste udskiftninger af knækkede stolper måtte 
grundejerforeningen og Vejlauget selv betale. Også skiltene var jævnligt 
udsat for hærværk. Det allergroveste var dog, at et af trzerne ved 
vejspærringen simpelt hen blev stjålet, se naste side! 



Lokal-avisen forGMndal, Vsnbm og Lindevang 

I Hvad folk 
dog stjaeler! 
Grunde jerforeningsformund Bo von 
Eyben gjorde store ajne, du han observe- 
rede at tyve i nattens mulm og m a r k  hav- 
d e  gravet et af foreningens trceer op p& 
Bellisvej 
Formand811 for Frederik.- bilisterne prever a t  mase 
g9rdana Grundejerfore- sig trem. udtaler J3o von 
alng, Bo von Eyben gjorde Eyben, der dog mener at  
abm e@, da hui $ fifo denne begivenhed med tyv- 
aendspku den 6. a u g u t  eri af et velvoksent plantet 
0bWW4de *t uhadte træ er det værste, han har 
gernlnemend natten for- aplevet tden henseende. 
indenbvde fjernet et & d e  - Der er Abenbart irigen 
-r. som l n W r  l bp%r-  grænser for, hvad tolk kan 
&((en af Bellirvej ved ud- fA elg selv tii at gere, men 
mundingen Ui RlmuhaveJ. jeg hAber, polllianmeldel- 
Bo von Eyben 0ply8er til sen v11 fere til a t  vi kan fA 
Lokal-avisen. at tyveriet fundet gernlngsmrendene, 
naturligviser meldt tilpou- og eilere mA vi  hAbe pB 
tlet. Lokal-avisene Iresem, som 
- V1 Rar etierhknden været mAakekangivemtgeipr&j, 
ude for lidt ai hvert - med hvisnogen skufle i8 eje pA 
hærveuk mod træer, biler- et nyplantet, ca. 5 meter 
nes akader p8 etolper. hvor b j t  paradisæbletre i en el- 

ler anden have, ilgesom jeg 
06.8 er lnbreweret a t  here 
!m nogle, eom mAnke har 
observeret noget under den 
natlige manevre mellem 6. 
og 6. august pA Belllavej, 
dutter Bo von Eyben, der 
har telefon 81 19 70 65 og har 
privat bopiel pA B e l h e j  8 i 
Vanlose. 

leu 

Artikel i Lokalavisen d. 1518 1989, hvor grundejerforeningens formand, Bo von 
Eyben, betragter de s~rgelige rester. Paradisæbletræer var abenbart lidt for 
attraktive, og man gik derfor i stedet over til r~nnebærtræer. Tyveriet blev meldt til 
politiet, men træet dukkede aldrig op. Foto: Ole Johnny S~rensen. 
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Flere bump pd vejene 
Det varede længe, inden de mange bilister, der havde brugt vejene som 
smutvej, fandt ud af, at den var blevet lukket. Navnlig medlemmerne på 
Bellisvej med små bØrn var bekymrede over, at der stadigvaek var en vis 
trafik, og at nogle bilister kØrte med en efter forholdene ganske hØj fart. 
Formanden, Bo von Eyben, var selv en af de bekymrede forzldre, og han 
tog derfor i 1989 initiativ til at underságe, om b~rnefarnilierne på Bellisvej 
var interesserede i at supplere stillevejsprojektet med nogle bump på denne 
vej - og selv betale for dem. UndersØgelsen bekrzeftede interessen, men 
flere mente dog, at også Gyvelvej og Lupinvej måtte inddrages, da det ville 
gØre områdets karakter af stillevejsområde mere synligt ved indkØrsels- 
stederne. Rundsporgen viste, at i alt 13 medlemmer på de tre veje var 
villige til at deltage i betalingen. Samtidig havde det vist sig, at bump 
kunne laves vzsentligt billigere, end man tidligere havde regnet med, 
således at udgiften pr. deltagende medlem for i alt 4 bump kunne holdes 
nede på under 2.000 kr. 

Forslaget kom til behandling på en ekstraordin~r generalforsamling i 
september 1989. Debatten var mindre intens end ved stillevejsprojektets 
f~rs te  fase, isaer fordi deltagelse i betalingen denne gang var frivillig. 
Derfor krzvedes heller ikke 213's flertal, men det viste sig i Øvrigt, at der 
var et sådant flertal for forslaget, idet 20 stemte for og 7 imod. 

Kommunen gav i november samme år tilladelse til gennemforelse af 
projektet. I mellemtiden var den entreprenor, som havde givet tilbud på 
arbejdet, tilsyneladende sunket i jorden, og f ~ r s t  i ]@bet af foråret 1990 
lykkedes det at finde en anden, som kunne udf~re  det lige så billigt. Klog af 
skade valgte man denne gang at f ~ r e  bumpene ud i hele vejens bredde og at 
anvende træstolper i stedet for de skr~belige og kostbare granitstolper. 
Udforelsen af bumpene var dog ikke helt i overensstemmelse med kommu- 
nens anvisninger, idet man fandt dem lidt for "plateauagtige", men efter 
nogen forhandling gav kommunen dog sin godkendelse i november 1990. 
Samtidig gav kommunen tilladelse til, at de tidligere bump kunne aendres, 
så at de fik samme bredde som de nye. 

I 1993 vågnede andelsboligforeningen på Gyvelvej op til dåd igen, idet 
man nu gerne selv ville udvide stillevejsområdet med et bump mere på den 
yderste del af Gyvelvej. Det kunne grundejerforeningen naturligvis ikke 
have noget imod, forudsat at andelsboligforeningen selv betalte det. Den 
havde jo også haft gavn af de tidligere foranstaltninger, isaer afspzrringen 
af Bellisvej, uden at have bidraget Økonomisk hertil. Hermed er 
stillevejsprojektet bragt til en - i hvert fald forel~big - afslutning, niere end 
en snes år efter, at tanken fØrst opstod! 



Kap. 12. Grmrndal Bio 

Biografbygningen og grunden pi3 Lupinvej 4 
Lupinvej 4 skulle i lobet af 1980'erne blive en af de mest kendte adresser i 
hele GrØndal, selv om den kun omfattede en ubebygget grund. Den kom 
nemlig til at spille en central rolle i kommunens bestrzbelser på at afsaette 
GrØndal Bio til en supermarkedsk~de. Grundejerforeningen blev herved 
indblandet i et spil, som ikke kun engagerede brede kredse i Gr~ndal, men 
som også tiltrak sig stor politisk opmzrksornhed i Kobenhavns Magistrat 
og Borgerreprzsentation. 

Lidt baggrundsviden er n~dvendig for at forstå grundens betydning i 
dette spil. Som omtalt i kap. 4 blev biografbygningen på Godthåbsvej 
opfort i 1937. Inden da udgjorde den bagvedliggende grund, der havde 
facade ud mod Lupinvej (N. 4), et selvstzndigt matr.nr., men det blev 
sammenlagt med biografgrundens, for at byggeriet kunne overholde gzl- 
dende bebyggelsesprocenter. Herefter udgjorde hele grunden fra 
Godthåbsvej til Lupinvej ét matr.nr. (nr. 1237), og der kunne ikke bygges 
mere på dette matr.nr. Derfor henlå grundstykket ud mod Lupinvej ube- 
bygget. Dette var egentlig i modstrid med de oprindelige servitut-bestem- 
melser fra 1903, men magistraten gav dispensation herfra efter h~r ing  af 
grundejerforeningen, der dog betingede sig, at der - "af hensyn til roen i 
villakvarteret" - ikke blev almindelig adgang fra biografen til Lupinvej. 

Til gengæld blev der tinglyst en deklaration på ejendommen, hvorefter 
grunden skulle "anlaegges og vedligeholdes som have efter en af Magisua- 
ten godkendt plan". Denne forpligtelse omfattede hele den del af arealet, 
som stammede fra det gamle matr.nr. 1237, hvis grznse gik umiddelbart 
bag biografbygningen, svarende til skellinien på de omliggende parceller 
(se tegningen). Egentlig skulle dette areal således henligge som haveanlzg, 
men magistraten gav dog tilladelse til, at en del af det blev indrettet til 
cykelparkering til brug for biografdriften. 

Dele af de gamle servitutter blev i 1977 af l~st  af en byplanvedtregt (nr. 
85) ,  der omfattede hele området fra Gr~ndals Parkvej til Bellah~jvej og fra 
Godthåbsvej til skellinien til grundene ud mod Limfjordsvej. Denne by- 
planvedtzgt, som endnu er gzldende, omfattede såiedes hele grundejer- 
foreningens område, herunder Lupinvej nr. 4, og alle bebyggelserne ud 
mod Godthåbsvej, herunder biografbygningen. Men biografbygningen og 
Lupinvej nr. 4 kom ind under forskellige områdebestemmelser i byplan- 
vedkgten, se s. 1 12. Biografbygningen lå i et "E"-område, der var fastlagt 
til boligbebyggelse, hvor der måtte opfØres etagebebyggelse i hØjst 3 
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Omradeafgrænsningen i byplanvedtægt nr. 85 fra 1977. Som det fremgar, er 
matr.nr. 1237 delt op, s3 at biografbygningen omfattes af omradebetegnelsen "E" 
(boligbebyggelse), mens Lupinvejs-grunden omfattes af omradebetegnelsen "B" 
(villaomrade). Grænsen falger en linie umiddelbart bag biografbygningen. 

etager. Lupinvejs-grunden lå derimod i et "B"-område, ligesom 
grundejerforeningens Øvrige parceller. Her fastslog byplanvedtaegten, at 
enhver grunds ubebyggede areal skulle "anlzegges og vedligeholdes som 
have" (jf. ovenfor om deklarationen fra 1937), og at grundene ikke måtte 
"benyttes til handel, fabrik, vzrksted eller anden indretning, der forårsager 
larm eller ilde lugt, frembyder et ubehageligt skue eller på anden måde efter 
magistratens skØn er til ulempe for de omboende." 

Grænselinien mellem de to områder blev lagt på en måde, der respek- 
terede deklarationen fra 1937, dvs. umiddelbart bag ved biografbygningen. 
Det asfalterede cykelparkeringsareal bag bygningen var derfor principielt i 
modstrid med byplanvedt~gten, men den indeholdt dog en supplerende 
bestemmelse, hvorefter den ikke var til hinder for en fortszttelse af 
hidtidig, lovlig udnyttelse. Cykelparkering på dette areal var derfor fortsat 
tilladt, men ikke anden udnyttelse. Som det vil fremgå, blev dette det 
afgØrende punkt i slaget om grundens fremtidige anvendelse. 

Et andet væsentligt punkt blev, at magistraten kunne "indromrne lem- 
pelser i vedtægtens bestemmelser, såfremt karakteren af det kvarter, bypla- 
nen sØger at skabe, ikke derved aendres." Kommunen kunne altså give 
dispensationer, men kun inden for visse - ikke særligt p r~c is t  angivne - 
rammer. 

De f ~ r s t e  planer om supermarked i 
G r ~ n d a l  Bio 
Grondal Bio var blevet opfort af et ejendomsaktieselskab, der k ~ b t e  
grunden i 1936. I 1962 blev den solgt til Sammenslutningen af Kobenhavn- 
ske Sygekasser. Ved gennemforelsen af den nye sygesikringslov i 1973 
blev sygekasserne nedlagt, og ejendommen blev derfor året efter overdra- 
get til Kobenhavns Kommune, der brugte nogle lokaler i den til bl.a. 
sygesikringskontor. 

Da den almindelige biografdod også nåede til Grondal, og biograf- 
lejemålet derfor ophorte d. 117 1982, inåtte kommunen naturligvis under- 
soge, hordan bygningen så skulle anvendes. Det stod hurtigt Mart, at 
kommunen ved udlejning til supermarkedsformål kunne opnå en vaesent- 
ligt h~jere  lejeindtaegt, end man hidtidig havde fået ud af biografdriften. 



I august 1982 kunne borgmesteren for bl.a. kommunens ejendoms- 
forvaltning, H. Thustrup Hansen, oplyse, at der var indgået en lejekontrakt 
med Dansk Supermarked AIS med henblik på indretning af et Netto- 
supermarked i biografbygningen. Sagen blev forelagt for byplanborgmes- 
teren (Villo Sigurdsson), der oplyste, at selve omdannelsen af biograf- 
bygningen til supermarked ikke var i strid med byplanvedtzgten, men at en 
forudsætning for den havde været, at der blev foretaget en "vurdering af de 
trafikale forhold og tilstrzkkeligheden af arealudlæg til offentlige formål i 
området." Vedrorende Lupinvejs-grunden udtaltes det, "at der ikke vil 
kunne forventes tilladelse til etablering af adgang fra Lupinvej til et 
eventuelt supermarked, hverken for kunder eller varetilkgrsel, ligesom der 
ikke vil kunne forventes tilladelse til indretning af parkeringspladser på 
den del af ejendommen, der er fastlagt til villaområde." 

Sagen havde allerede på dette tidspunkt vakt betydeligt politisk rore. 
Flere forslag blev fremsat i Borgerrepræsentationen om, at man i det 
mindste f ~ r s t  burde undersgge mulighederne for at benytte bygningen til 
kulturelle aktiviteter. Men forslagene blev ikke vedtaget, og i stedet indstil- 
lede et flertal i Magistraten d. 25/10 1982, at der blev givet bemyndigelse til 
indgåelse af et endeligt lejemål med Dansk Supermarked AIS. 

En uge efter sendte grundejerforeningens nyvalgte formand, Bo von 
Eyben, et brev - det fgrste af mange - til Thustrup Hansens afdeling, hvor 
han - under henvisning til byplanborgmesterens skrivelse - gjorde det klart, 
at grundejerforeningen ikke under nogen omstændigheder ville give sarn- 
tykke til, at et supermarked fik til- eller frakorsel mod Lupinvej. 

Magistratens indstilling var sat på dagsordenen for Borgerrepræsen- 
tationens mgde d. 11/1 1 1982, men Thustmp Hansen bad i sidste Øjeblik 
om, at den blev taget af dagsordenen igen. Dansk Supermarked A/S var 
sprunget i målet. Man kan kun gisne om årsagen. IfØlge borgmesteren 
drejede det sig om en "bagatel, en formalitet," hvorimod Nettos direktgr, 
Mads Krage, erkendte, "at trafikmæssige problemer har spillet ind." Deri- 
mod mente han ikke, at den massive, lokale modstand i Øvrigt (bl.a. 
indsamling af 1400 underskrifter som protest) havde haft nogen betydning. 
Alle muligheder stod nu åbne. 

Den lokale modstand blev snart organiseret ved stiftelsen af GrØndals 
Medborgerforening, og det blev den, som i de folgende år stod for en fortsat 
biografdrift og andre kulturelle aktiviteter i bygningen. Der faldt igen ro 
om Grondal Bio - men den holdt ikke. 



Udlejning til K~bmandsforeningernes 
Fina nsieringsinstitu t 
I 1985 måtte Medborgerforeningen indstille driften, som i Izngden ikke 
kunne daekke den leje, kommunen krzvede. Igen blev der i Borgerreprzsen- 
tationen forsggt at skabe flertal for, at andre kulturelle anvendelsesmulig- 
heder skulle undersoges, men også denne gang forgzves. 

D. 2716 1986 indgik borgmester Thustrup Hansen en lejekontrakt med 
De Samvirkende K~bmandsforeningers Finansieringsinstitut med henblik 
på indretning af et supermarked i biografbygningen. Kontrakten trådte i 
kraft d. ln, og Finansieringsinstituttet skulle betale en leje på godt 50.000 
kr. - om måneden (20.000 kr. mere, end biografdriften havde givet). En 
tilfreds borgmester kunne udtale, at han på bedst mulig måde havde 
varetaget hensynet til "kommunens ~konomiske situation". Hvordan et 
supermarked i Øvrigt skulle kunne indrettes, var helt og holdent lejerens 
problem. 

Allerede d. 3016 kom udspillet fra lejerens arkitekt: En ansggning om 
tilladelse til indretning af supermarked med til- og frakorsel gennem en 
ombygget port ud mod Godthåbsvej samt indretning af 16 parkerings- 
pladser på Lupinvejs-grunden. Man havde altså indset, at der ikke kunne 
blive tale om til- og frakorsel gennem Lupinvej, men parkeringspladser 
kunne man ikke undvzre. Bo von Eyben kontaktede arkitekten, der mente, 
at man ved en "forhandling" med grundejerne kunne nå frem til en "rimelig 
losning". Svaret var: Der var intet at forhandle om - byplanvedtzgtens 
bestemmelser var Mare, og grundejerforeningen ville derfor ikke acceptere 
nogen form for tilk~rsel eller parkering på Lupinvej 4. Standpunktet blev 
skarpt trukket op i en artikel i Lokalavisen d. 1218 under overskriften: 
"Ingen trafik på Lupinvej 4". Over for overborgmester Egon Weidekamp, 
der havde overtaget alle byplansagerne, blev det przciseret, at grundejer- 
foreningen heller ikke ville acceptere, at kommunen gav lejeren nogen 
dispensation fra byplanvedtægten. Hermed var banen kridtet op, kampen 
kunne begynde! 

I f~rs te  omgang skete der imidlertid intet. Hverken arkitekten eller 
grundejerforeningen fik noget svar fra kommunen. Men grundejerforenin- 
gen kunne udnytte den politiske interesse for biografbygningens skæbne. 
De, som foretrak en fortsat anvendelse til kulturelle formål, eller som af 
andre grunde var modstandere af omdannelse til et supermarked, fulgte 
naturligvis grundejerforeningens indsigelser med stor interesse. Der kunne 
derfor i den fcilgende tid fremszttes en byge af spØrgsmal i Borgerreprzsen- 
tationen til en rzkke borgmestre - sp~rgsmål, som blev stillet af en stzrkt 



Grunden Lupinvej 4.1 baggrunden ses bagsiden af Grgndal Bio og det asfalterede 
areal, som tidligere blev anvendt som cykelparkering til biografen. Efter 
byplanvedtægten h ~ r t e  dette areal sammen med havearealet, og derfor kunne 
kommunen heller ikke give tilladelse til kundeparkering og varetilk~rsel p3 dette 
areal. 

engageret, lokal borgerrepræsentant (Torben Andersen fra SF), men som 
var formuleret af Bo von Eyben: Indeholdt lejekontrakten noget om til- og 
frak~rselsforholdene? Havde kommunen orienteret lejeren om byplan- 
vedt~gten og udtalelserne fra sagen i 1982? Hvordan var lejeren stillet, 
hvis der af den ene eller anden grund ikke kunne indrettes supermarked? 

Svarene var, at alt dette var lejerens problem - og i Øvrigt, "at der adskil- 
lige steder i Kobenhavn er indrettet endog meget store supermarkeder og 
lign., uden at der derved er opstået trafikale problemer". 

Disse svar virkede forbl~ffende. Kunne det virkelig tænkes, at et såkaldt 
Finansieringsinstitut påtog sig at betale 50.000 kr. om måneden i husleje 
uden at have fået nogen form for tilsagn om tilladelser, der - måske - var 
forudsætningen for, at et supermarked kunne komme op at stå? 

Tilsyneladende ja. For da kommunen endelig - 3 måneder senere - 
svarede på arkitektens ans~gning, var det et blankt afslag: "En indretning af 



parkeringspladser på arealet mod Lupinvej er i strid med byplanens be- 
stemmelser, og adgangsforhold for fodgængere til Lupinvej er i strid med 
forudsætningen for tilladelsen til biografindretningen" (dvs. grundejer- 
foreningens betingelse i 1937, jf. ovenfor). Dispensation for byplanvedtæg- 
ten kunne ikke gives. 

Grundejerforeningen slog sig dog ikke til ro hermed. Selv om haven ud 
mod Lupinvej nu var "fredet" mod omdannelse til parkeringsplads, kunne 
man forestille sig, at lejeren ville fors~ge sig med en mere begrænset 
losning, der kun omfattede parkeringspladser og varekorsel på det asfal- 
terede areal umiddelbart bag biografbygningen. Som omtalt ovenfor havde 
dette areal samme status efter byplanvedtægten som det egentiige haveareal, 
selv om det fremtrådte anderledes. 

Grundejerforeningen gjorde derfor Magistraten opmærksom herpå og 
tilf~jede, at der så "naturligvis heller ikke kan gives dispensation vedro- 
rende denne del af grunden". Kommunen svarede - 4 måneder senere - at 
den var enig i, at den afgorende linie lå i fortsættelse af bagskellene på 
naboejendommene, men svaret indeholdt ikke noget om, hvordan man så 
på dispensationsmuligheden. 

Næste udspil kom fra Finansieringsinstituttet. En ny ansogning blev 
sendt til kommunen i juni 1987. Denne gang havde man allieret sig med 
nabogrunden (Texaco-tanken ud mod Sallingvej), således at indk~rslen til 
et supermarked skulle ske over denne grund. Til gengæld skulle Texaco 
have lov til at indrette en vaskehal på en del af Lupinvej 4. Dette projekt var 
lige så dodfodt som de tidligere. Ved indkorsel over Texaco-grunden ville 
man nemlig stadigvæk havne på det asfalterede areal bag biografbygningen 
(se tegningen s. l l l), og der kunne naturligvis ikke gives tilladelse til en 
udvidelse af tankens anlæg ind over havearealet. Ansogningen blev folge- 
lig afslået af kommunen i november 1987. 

Hermed syntes alle muligheder at være udtomt. Desuden var tiden ved 
at 1Øbe ud for Kobmændenes Finansieringsinstitut. Fra d. 111 1988 ville 
nemlig lejekontraktens bestemmelser om uopsigelighed træde i kraft, så at 
lejeren ville være bundet af kontrakten til d. li7 1991. Finansierings- 
instituttet havde nu været lejer i næsten 1% år og betalt henved 1 mio. kr. i 
leje - uden at have fået noget supermarked. Udsigten til at skulle betale flere 
mio. kroner i de næste 3% år, stadig uden sikkerhed for at få et supermar- 
ked, var naturligt nok ikke særligt tillokkende. Finansieringsinstituttet 
opsagde derfor lejemålet og trak sig ud af kampen. 



Netto fors~ger igen 
Man skulle tro, at interessen for at forsoge sig med supermarkedsplaner i 
Grondal Bio efterhånden var kglnet. Men samtidig med at Finansierings- 
instituttet trak sig ud af lejemalet, opstod der forlydender om, at kommu- 
nen i stedet ville szlge ejendommen til Dansk Supermarked N S  til 
indretning af et Netto-supermarked. Der blev talt om en salgssum på 6Y2 
mio. kr. Nettos direktor, Mads Krage, kom på banen igen (efter 5 års 
fravær) og lagde ud med nogle udtalelser til Lokalavisen, som var foruro- 
ligende: Vareaflæsning fra Godthåbsvej-siden var problematisk, men der 
forelå ifolge ham "gode muligheder for tilkorsel over Texaco-stationens 
areal samt fra Lupinvej. P-pladser kan også etableres på arealet bag 
biografen i samarbejde med Texaco". Altså de losninger, som allerede var 
blevet prgvet og forkastet, bl.a. over for Netto selv i 1982! Hvis Mads 
Krage havde "glemt" dette, blev han mindet oni det i flere indlzg i 
Lokalavisen af Bo von Eyben, der bl.a. udtalte: "Mads Krage kan forhandle 
med Texaco, så meget han lyster, og hans varebiler kan kore rundt på 
Texaco-tanken, så meget de lyster, men hvis varerne skal ind i 
biografbygningen fra den side, så må man kaste dem de sidste 10 meter!" 

Den politiske afggrelse blev truffet i Borgerrepræsentationen d. 412 
1988. Fra mange sider blev der bejlet til de to enlige borgerreprzsentanter 
fra Det radikale Venstre og Centrumdemokraterne, som udgjorde tungen 
på vægtskålen. Landsforeningen Ældre Sagen blandede sig i debatten med 
et forslag om at indrette borneinstitutioner og ældreboliger på grunden. 
Men altsammen forgæves; et snævert flertal besluttede, at den skulle 
szlges til Dansk Supermarked AIS. 

Grundejerforeningen anede skumle planer bag denne beslutning. En 
ting var, at kommunen tidligere havde overladt til en lejer at finde ud af, 
hvordan et supermarked i givet fald kunne etableres. Man kunne derimod 
vanskeligt forestille sig, at nogen ville kobe ejendommen for 6% mio. kr. 
uden at have en eller anden form for sikkerhed for, at supermarkedsplanerne 
ikke ville lobe ind i de samme hindringer. Kort sagt: Kunne man stole på, 
at kommunen fortsat ville stå fast på byplanvedtægten, når den ville have 
stor ~konomisk fordel af ikke at gØre det? 

Grundejerforeningens nzste udspil blev derfor at indbringe hele sagen 
for Planstyrelsen. Man Ønskede især Planstyrelsens vurdering af, om 
tilladelse til et stort supermarked var i overensstemmelse med byplan- 
vedtægten, samt af, hvad der kunne gives tilladelse til på arealet bag 
biografbygningen. Planstyrelsen forelagde klagen for kommunen og bud 
om en udtalelse. Den kom f ~ r s t  et halvt år efter - i form af et svar på en 



ans~gning fra Nettos arkitektfirma. Netto havde - trods Mads Krages 
udtalelser - indset, at til- og frukorsel kun kunne ske ud mod Godthåbsvej, 
men havde ansogt om tilladelse til at få ca. 300 m af arealet bag 
biografbygningen omdannet til vendeplads for varebiler, kundeparkering 
m.v. Kommunens svar var igen et afslag, men man tilfojede, at man 
muligvis kunne medvirke til en losning, hvorefter ca. 30 m af gårdarealet 
blev anvendt som vendeplads. Altså: ingen parkeringspladser og kun 1/10 
af det Ønskede areal til varebiler! 

Grundejerforeningen gjorde gældende, at selv en så begrznset tilladelse 
ikke kunne gives ved en dispensation fra byplanvedt~gten, men kun ved en 
lokalplan, der ændrede byplanvedtægten. 

Planstyrelsens afg~relse kom i oktober 1988. Grundejerforeningen fik 
ikke medhold i, at den begrænsede tilladelse, som kommunen havde 
skitseret, ville udlose lokalplanpligt, men det blev klart fastslået, at "ind- 
dragelse af et storre areal" ikke kunne gores blot ved hjalp af en dispensa- 
tion. Og selv om byplanvedtægten talte om "boligbebyggelse", omfattede 
dette udtryk også butikker og lign. i tilknytning til bebyggelsen. Indretning 
af et supermarked på ca. 400 m2 krævede derfor ikke lokalplan. 

Afgorelsen var således hojst en halv sejr for grundejerforeningen - men 
det viste sig at vzre nok. Man kan gisne om, hvorvidt kommunen også kun 
ville have indr~mmet Netto 30 m2 af arealet, hvis der ikke havde verseret en 
sag for Planstyrelsen. Men 30 m2 blev det, og det kunne Netto ikke bruge til 
noget. 

Dermed var situationen låst fast på en næsten absurd måde: Kommunen 
ville gerne sælge ejendommen til Netto, og Netto ville gerne kobe den, men 
kommunen kunne ikke give de tilladelser, der var nodvendige, for at Netto 
kunne bruge ejendommen! Alligevel havde Magistraten pligt til at fors~ge 
at sælge til Netto, for det var den blevet pålagt ved Borgerrepraesentationens 
beslutning! 

Dansk Supermarked AIS ville naturligvis ikke skrive under på nogen 
slutseddel på disse vilkår. I november 1988 udtalte Mads Krage til 
Lokalavisen: "Så længe vi ikke kan få vores spinkle krav om til- og 
frakorsel med varer igennem, hverken kan eller vil vi forhandle yderli- 
gere." 

Ældreboliger i stedet for supermarked 
Der kom ikke flere ansogninger fra Netto om mulige losninger på 
varekØrselsproblemerne m.v. Hvad Bo von Eyben i en kronik i Lokalavisen 



havde karakteriseret som "Supermarkeds-farcen i Gr~ndal" nzrmede sig 
nu sidste akt - 7 år efter starten! 

Det skortede ikke på forslag om andre anvendelsesmuligheder. Nogle af 
dem gik ud på, at biografbygningen burde rives ned og erstattes af f.eks. 
zldreboliger, ungdomsboliger eller sågar en svØmmehai. Andre forslag 
gik ud på, at bygningen burde bruges til medborgerhus, bibliotek eller 
cykelmuseum. Sidstnzvnte forslag blev fremsat af indehaveren af 
"Cykeltanken", Peder Johansen, der havde vzret med til at stifte forenin- 
gen "Dansk Tohjuls Museums Venner", som tilbod at kØbe biografen for 1 
kr.; tilbudet blev h~fligt afslået. 

Overborgmesteren (Jens Kramer Mikkelsen) forholdt sig tavs i debat- 
ten. Man "undersØgte" stadig varetilkØrselsproblemerne m.v. - selv om det 
måtte vzre svzrt at tro, at der skulle findes realistiske IØsninger, som alle 
havde overset i det hidtidige forlgb. Man ville heller ikke debattere andre 
anvendelsesmuligheder; Borgerrepraesentationen havde jo besluttet, at der 
skulle være et supermarked. 

FØrst nogle uger fØr kommunevalget i 1989 kom der forlydender om et 
nyt udspil fra overborgmesteren. Han oplyste, at der var ved at blive 
udarbejdet en lokalplan for hele karréen ud mod Godthåbsvej. Men han 
ville ikke oplyse noget om, hvad den gik ud på. Foruroligelsen bredte sig 
igen i grundejerforeningen. En lokalplan kunne mdre  byplanvedtzgten og 
dermed zndre bestemmelserne om, hvas Lupinvej 4 måtte anvendes til. 
Derved kunne man sztte sig ud over Planstyrelsens afg~relse. Men Bo von 
Eyben gjorde opmzerksom på, at en lokalplan ikke kunne zndre 
kommuneplanen, og den indeholdt przcis samme afgrznsning mellem 
villaområde og boligbebyggelsesområde som byplanvedtzgten. Hermed 
var der lagt op til en ny kamp. 

Men den kom aldrig. Efter kommunevalget hØrte man ikke mere til det 
bebudede lokalplanforslag. Supermarkedsplanerne blev endeligt begravet 
i stilhed. 

F ~ r s t  i 199 1 begyndte der at ske noget igen - efter at biografbygningen 
nu gennem 6 år havde ligget stort set ubenyttet hen med stigende forfald - 
og manglende indtægter for kommunen - til f~ lge .  Ideen om at nedrive 
bygningen og i stedet opf~re  zldreboliger på grunden sejrede. Meningen 
var, at ejendommen skulle sælges til K.A.B., som allerede var i gang med 
at skitsere et projekt med bygning af zldreboliger. Projektet blev sendt til 
naboorientering i bl.a. grundejerforeningen i begyndelsen af 1992, og 
overborgmesteren udtalte i den forbindelse, at "på trods af, at der fortsat er 
interesse for at indrette supermarked i den tidligere biograf, er det irnidler- 
tid, på grund af mangelen på ældreboliger i bydelen, fundet Ønskeligt i 



stedet at rive biografbygningen ned og anvende grunden til opforelse af et 
nybyggeri med zldreboliger." Unægtelig noget af en omskrivning af den 
reelle baggrund for de zndrede planer! 

Projektet krzvede en dispensation fra byplanvedtaegten, fordi der på 
Lupinvejs-grunden skulle opfores 2 "punkthuse" med i alt 4 lejligheder. 
Niir biografbygningen skulle nedrives, kunne man nemlig godt bygge på 
denne del af grunden uden at overskride bebyggelsesprocenten. Grundejer- 
foreningen havde ingen indvendinger imod dette. Det afggrende var, at 
man overholdt byplanvedtzgtens bestemmelse om, at byggeriet på grunden 
ikke fyldte mere end 114 af dens samlede areal. Til gengzld betingede man 
sig, at det netop kun blev disse to punkthuse, som fik til- og frakorsel mod 
Lupinvej. 

I sidste ~jeblik blev der gjort endnu et forsog på at redde biograf- 
bygningen til kulturelle formål, stzrkt stottet af Gr~ndals Medborger- 
forening, hvis mærkesag det naturligt nok var. Man kunne henvise til, at 
salget til K.A.B. var en dårlig forretning for kommunen, som kun fik godt 
2 mio. kr. for ejendommen, men selv skulle bekoste nedrivningen af 
biografbygningen, hvilket ville koste nzsten 1Y2 niio. kr. Det kan ikke 
undre, at kommunen af ~konomiske grunde hellere havde set et salg til 
Netto! Men lobet var kort - Borgerreprzsentationen besluttede sig for 
zldreboligprojektet. I februar 1993 kom byggetilladelsen, og i forsomme- 
ren 1993 skulle nedrivningen af biografbygningen saettes i mrk .  

Hermed sluttede 1 1 års sejt tovtrzkkeri. Grundejerforeningen havde 
vedholdende fors~gt at holde sig uden for de politiske slagsmål - ~konomi 
contra kulturelle interesser - selv om det havde vzret svzrt. Dens stand- 
punkt havde egentlig hele tiden vaeret ganske simpelt: Kommunen skal 
overholde sin egen byplanvedtxgt! Hvis det indebar, at der ikke kunne 
indrettes supermarked, så måtte man finde på noget andet. Dette stand- 
punkt sejrede - og det var samtidig en sejr for de gamle servitutter og 
deklarationer, som lå bag byplanvedtaegten. Og selv om man mistede det 
eneste kulturelle samlingssted i bydelen, kunne der i hvert fald ikke vzre 
nogen tvivl om, at bydelen havde storre behov for aeldreboliger end for 
endnu et supermarked. 



Kap. 13. Grundejerforeningens 
vedtægter 

De gamle vedtægter 
De oprindelige vedtzgter fra 1918 (se kap. 3) blev i foreningens f~rs te  år 
ændret flere gange. Den seneste zndring kom i 1939, da man gik over til at 
have kun én ordinzr generalforsamling årligt. 

Det var derfor ikke mærkeligt, at man i 1980'erne kunne konstatere, at 
tiden var lobet fra vedtzgteme. Bestemmelserne om bidrag til vejenes 
vedligeholdelse havde mistet deres betydning, efter at vedligeholdelsen 
var overgået til kommunen. Til gengald var der fortsat brug for en sarlig 
vejfond, dels i forbindelse med den fzlles snerydning på de private veje, 
dels i forbindelse med vedligeholdelsen af stillevejsforanstaltningerne. 
Desuden manglede vedtzgterne nzrmere regler om bestyrelsens arbejde, 
om referat af generalforsamlingerne, om medlemmernes pligter over for 
foreningen m.v. 

Et særligt vigtigt sp~rgsmål var adgangen til at afgive stemme på 
generalforsamlinger i henhold til fuldmagt. Vedtzgterne tog ikke klart 
stilling til dette sp~rgsmal. De anvendte udtryk som "de tilstedevzrende" 
og "de modende", men disse formuleringer betod ikke ngdvendigvis, at et 
medlem skulle være fysisk til stede for at kunne afgive stemme. Juridisk er 
det noget tvivlsomt, hvad der gzlder herom i foreninger som f.eks. grund- 
ejerforeninger, når vedtzgteme ikke tager stilling til sporgsmålet. Det var 
dog klart, at der var et behov for at kunne lade sig reprmentere ved en 
anden i kraft af en fuldmagt, f.eks. ved sygdom, bortrejse og i tilfzlde, hvor 
ejendommens anliggender blev varetaget af en anden end ejeren. Derfor 
havde man også adskillige gange godkendt fuldmagter på generalforsam- 
linger uden at spekulere nzrmere om problemet. 

Det blev man derimod nodt til, da brugen af fuldmagter tog et dramatisk 
opsving i forbindelse med stillevejsprojektet (se kap. 11). Som nzvnt blev 
der også ved én lejlighed rejst indsigelse mod fuldmagternes gyldighed, 
men den blev - utvivlsomt med rette - afvist af dirigenten under henvisning 
til vedtzgternes tavshed om sp~rgsmålet og den faste praksis. Når brugen 
af fuldmagter var tilladt, kunne man dernzst ikke sztte szrlige grznser for 
omfanget, når der ikke i vedtzgteme var regler herom. 

Der var således et klart behov for at få afklaret dette sp~rgsmål - og dette 
punkt viste sig da også at blive det mest kontroversielle. 



Forslaget om nye vedtægter 
Til generalforsamlingen i 1988 havde Bo von Eyben udarbejdet et udkast 
til helt nye vedtægter for grundejerforeningen. Udkastet var udformet på 
grundlag af den "modelvedtægt", som var opstillet i en vejledning fra 
Planstyrelsen fra 1983 om grundejerforeninger og lokalplanlcegning. Men 
udkastet var naturligvis sØgt tilpasset grundejerforeningens særlige for- 
hold, ligesom en del af de gamle vedtægters bestemmelser blev foreslået 
viderefort. En af disse bestemmelser var kravet om 213's flertal ved 
beslutninger, som medforte direkte udgifter for medlemmerne (ud over de 
almindelige kontingenter til foreningen og dens vejfond), samt ved ved- 
tægtsændringer. Med hensyn til stemmeafgivning ved fuldmagt indeholdt 
forslaget en udtrykkelig bestemmelse om, at dette var tilladt, men at ingen 
dog kunne afgive stemme i henhold til mere end 4 fuldmagter. 

Forlobet af stillevejsprojektet havde vist, hvor vigtige disse bestemmel- 
ser kunne være (se kap. 11). Her krævedes efter den nzvnte vedtægtsbe- 
stemmelse 213's flertal, og erfaringen viste, at det var svært at monstre et 
sådant flertal uden brug af fuldmagtsstemmer. Det skyldes bl.a., at de, der 
er modstandere af sådanne forslag, i almindelighed er mere tilb~jelige til at 
mode frem på generalforsamlinger end de, der er tilhængere. 

Dette viste sig også ved debatten om vedtzgtsforslaget på generalfor- 
samlingen i 1988. Der var navnlig stemning for en skærpelse af kravene til 
kvalificeret flertal. Den kraftige modstand mod forslaget kom bag på 
bestyrelsen, og man kunne ikke nå at færdigbehandle forslaget og de 
mange ændringsforslag, der blev fremsat på denne generalforsamling. 

Bestyrelsen besluttede derfor at udarbejde et nyt udkast under hensyn til 
de synspunkter, der var kommet til udtryk på generalforsamlingen. Det 
blev udsendt til medlemmerne i god tid inden n ~ s t e  generalforsamling, 
således at alle fik lejlighed til skriftligt at fremkomme med ændringsfor- 
slag. Til gengæld skulle man på generalforsamlingen i 1989 kun inddrage 
de zndringsforslag, som var fremkommet forinden. 

Der fremkom en række ændringsforslag fra 3 medlemmer, og enkelte af 
dem accepterede bestyrelsen, således at de indgik i det endelige forslag. På 
de afgorende punkter fastholdt bestyrelsen imidlertid det oprindelige for- 
slag. Et forslag om, at der kun skulle kunne afgives stemme i henhold til 1 
fuldmagt, forte dog til, at bestyrelsen ændrede det tidligere forslags regel 
om 4 fuldmagtsstemmer til 2. Et andet zndringsforslag gik ud på, at hvert 
medlem (parcel) på generalforsamlingen skulle have 2 stemmer, således at 
f.eks. to ægtefæller eller to familier i et hus kunne stemme forskelligt. 
Desuden blev det foreslået, at de ordinzre generalforsamlinger kun skulle 



FOR 

STIFTET DEN 15. MAJ 1918 

§ 1. 
Foreningens Navn er ~Fredenksgaardens Grund- 

ejerforeninge. 

§ 2- 
Foreningens Formaal er at varetage Grundejernes 

Interesser, at serge for Vejenes Vedligeholdelse, disr 
ses Beplantning og Belysning samt Overholdelse af 
Servitutterne og Orden paa Vejene og de u b e b y g ~  
gede Grunde. 

3. 
Som Medlemmer kan optages alle Grundejere i. 

Distriktet, der begrznses af Linierne: Godthaabsvej, 
Vanlese Allés nordlige Side og Frederiksgaardens. 
gamle Skelgrænse. 

§ 4. 
Ved Indtrædelse i Foreningen modtager hvert 

Medlem et Eksemplar af Lovene og forpligter sig 
derved til at holde sig disse efterrettelig i enhver 
Henseende. 

§ 5. 
Det er Medlemmernes Pligt at holde Grundene 

fri for selvsaaende Ukrudt, saasom Agerkaal, Tidsler 
o. s. v. efter Bestyrelsens Sksn, der er det afgerende. 
I modsat Fald har Bestyrelsen Ret til at lade Ukruds 
tet fjerne for vedkommende Ejers Regning. Dog skal' 
Ejeren have 14 Dages Varsel. hvilket gives ham 
skriftligt. Det er Medlemmernes Pligt altid a t  holde 

De gamle love, her i en trykt udgave fra midten af 19301erne, og de nye vedtæg- 
ter, der blev vedtaget i 1989. Antallet af g'er steg fra 19 til 28, især fordi der havde 
vist sig behov for regulering af spargsm3l, som de gamle love ikke tog stilling til. 
Men som det ses, blev nogle bestemmelser overfart næsten uændret. 



VEDTEGTER FOR 

FREDERIKSGAARDENS GRUNDEJERFORENING 

stiftet den 15. maj 1918 

Bilag: KQbenhavns Kommunes Byplan nr. 85 for omrAdet mellem 
Bellahbjvej, Godthasvej, Gr0ndals Parkvej m.m. 

Foreningens navn er "Frederiksgaardens Grundejerforening". 

s 2 

som medlemmer kan optages alle grundejere i distriktet, der begræn- 
ses af linierne: Godthdbsvej, Bellahejvejs sendre side, Sallingvejs 
nordlige side og Frederiksgaardens gamle skelgrense. Hver parcel 
regnes som et medlem. 

s 3 

De af grundejerforeningens medlemmer, hvis grunde helt eller delvist 
har facade ud mod de private fællesveje (Lupinvej, Mimosavej, Gyvel- 
vej, Bellisvej og Tulipanvej), er tillige medlenmier af foreningens 
veifond. 

s 4 

Medlenmier, der afstir deres grunde, er forpligtet til ved salget at 
indmelde den nye grundejer i foreningen, hvilket skal tilfëjes 
salgsbetingelserne. 

s 5 

Ved indtrædelse i foreningen modtager hvert medlem et eksemplar af 
lovene og forpligter sig derved til at holde sig disse efterrette- 
lig i enhver henseende. 

Foreningcris formd? e r  a t  vare tage  medlemmernes f æ l l e s  i n t e r e s s e r  i 
fc>rbiri<irlse med <Ir c jendomme og ve je, der  lidrcr under foreninqcris 

omrbde, herunder at sarge for vejenes vedligeholdelse og beplant- 
ning og for etablering, drift og vedligeholdelae af fællesanlæg, 
som generalforsamlingen beslutter at gennemfere. 



være beslutningsdygtige, hvis mindst 113 af medlemmerne var repræsente- 
ret - en regel, der efter bestyrelsens forslag samt efter de hidtidige vedtzg- 
ter kun gjaldt ved ekstraordinære generalforsamlinger. Endelig blev det 
foreslået, at der skulle indfares en udtrykkelig regel om, at bestyrelsespo- 
ster var ul~nnede - hvortil bestyrelsen svarede, at det havde de altid været, 
idet man alene godskrev kassereren og formanden en mindre godtgarelse 
(på 600 kr. årligt) til dækning af udgifter til mader, telefon og lign. 

Vedtagelsen af de nye vedtægter 
Også på generalforsamlingen i 1989 blev debatten meget livlig. Den 
startede -endnu engang - med, at der blev rejst indsigelse mod gyldigheden 
af de fuldmagter, som (navnlig) bestyrelsen havde indhentet. Da general- 
forsamlingen jo foregik på grundlag af de gamle vedttegter, blev de - endnu 
engang -godkendt af dirigenten. 

Det viste sig, at de fleste af de fremsatte ændringsforslag ikke vandt 
nogen stgrre tilslutning. Navnlig var der ingen, der kunne gå ind for en 
regel om, at en ordinær generalforsamling kun skulle være beslutningsdyg- 
tig, når 113 af medlemmerne var reprmenteret. Det ville nemlig kunne 
lamme grundejerforeningens arbejde, da en sådan regel ville indebære, at 
mindst 22 (af i alt 64) parceller skulle være reprisenteret - og så stort er 
fremmgdet sjzldent. Starre stemning var der for forslaget om 2 stemmer 
pr. parcel, men det faldt dog ved afstemningen. 

De tidligere forslag om en skærpelse af kravene til kvalificeret flertal 
var ikke blevet genfremsat. Tilbage stod derfor kun sp~rgsmalet, om der 
skulle kunne afgives stemmer i henhold til 2 fuldmagter eller kun 1. 
Ændringsforslaget - om kun l fuldmagtssternme - blev nedstemt med 19 
stemmer mod 14, men de fleste af de 19 stemmer blev afgivet i henhold til 
de fuldmagter, bestyrelsen havde indhentet! Dette vakte nogen harme, 
uanset at bestyrelsen henviste til, at en begrænsning til 2 fuldmagter var en 
betydelig im~dekommelse i forhold til de hidtidige vedtægter, der jo ikke 
indeholdt nogen begrænsning, og at dette antal svarede til Planstyrelsens 
modelvedtægt. Et medlem gik så vidt som til at bebude et sagsanlæg mod 
foreningen med påstand om, at fuldmagtemes gyldighed skulle under- 
kendes. Det kom dog aldrig, muligvis fordi den pågzldende selv på 
generalforsamlingen havde fuldmagt til at repræsentere et andet medlem! 

Herefter blev bestyrelsens forslag samlet sat til afstemning, og det blev 
vedtaget med 27 stemmer mod 6. Til vedtagelse krævedes 213's flertal, 
hvilket der således klart var. De nye vedtægter var vedtaget - og har 
fungeret uden problemer siden hen. 



Kap. 14. Grundejerforeningen i dag 

Bestyrelsens sammensætning 
Der har altid været god kontinuitet i bestyrelsens arbejde, fordi nogle 
medlemmer har påtaget sig at bestride posterne gennem meget lange 
perioder. Det gælder navnlig de "tunge" poster som formand, kasserer og 
sekretær. 

For så vidt angår formandsposten vejer Hansen-Bondenips 38 år på 
posten naturligvis tungt (se kap. 10); han tegner sig altså alene for halvde- 
len af den tid, grundejerforeningen har eksisteret. Næstlængst havde Svend 
Stigsgaard posten - i 16 år fra 196 1 til 1977. Ved sin afgang blev han varmt 
takket for sin store indsats for foreningen, ikke mindst i forbindelse med 
forhandlingerne om kommunens overtagelse af vedligeholdelsen af veje- 
ne. 

Derefter kom en periode med hyppigere skift på formandsposten: Frank 
Mollerup var formand fra 1977 til 1979, Soren Aundal fra 1979 til 198 1, 
hvor Kirsten Forchhammer blev valgt til formand. Men allerede på et 
bestyrelsesmØcie i februar 1982 meddelte hun "til forsamlingens bestyr- 
telse", at hun ikke onskede at fortsætte. Som ny formand foreslog man 
hendes mand, Bo von Eyben, der - som det hedder i referatet fra modet - 
"hidkaldes fra arbejdsværelset og erklærer sig villig til valg". Han blev 
valgt til formand på generalforsamlingen 1982 og har været det siden. Han 
var dr.jur. og lektor, senere professor, i retsvidenskab ved KØbenhavns 
Universitet, og som det er fremgået af de foregående 3 kapitler, skulle det 
i de kommende år vise sig nyttigt at have en jurist på formandsposten. På 
generalforsamlingen i 1993 meddelte han, at han ikke havde nogen inten- 
tioner om at prove at slå Hansen-Bonderups rekord, og at der derfor efter 
jubilæumsåret måtte findes en ny formand. Med hans l l år på formands- 
posten betyder dette altså, at 3 personer tilsammen tegner sig for 65 år som 
formænd ud af grundejerforeningens 75 års historie. 

Falgende to sider: Regnskabsopstilling far og nu. Det ældste, bevarede regnskab er 
fra 1926, som her vises i uddrag. At netop dette regnskab er det ældste bevarede, 
er ingen tilfældighed, for det var det farste, Aage Holde aflagde som kasserer. 
Som det fremgar, sargede han for at anskaffe en ordentlig kassebog til den 
formidable sum af 4,60 kr., hvoraf foreningen betalte den ene halvdel og 
vejfonden den anden. Heroverfor star det seneste regnskab for aret 1992. Som det 
fremgar af billedet s. 61, har den ene af de nuværende revisorer (Kirsten Kuhnel) 
sine radder i kvarteret. 



Som nzvnt i kap. 10 varetog Aage Holde posten som kasserer i en 
meget lang årrzkke - fra 1925 til sin d ~ d  i 1959. Efter at hans afloser, A. 
Clausen, dode i 1969, blev posten i 1970 overtaget af Aage Holdes sgn, 
Jens J~rgen  Holde, der i 1963 var blevet valgt som suppleant til bestyrel- 
sen. Han fortsatte arbejdet i faderens ånd - regnskaberne bzrer przg af en 
imponerende omhu og pertentlighed. Det var derfor et stort tab for 
grundejerforeningen, at Jens Jorgen Holde afgik ved doden i 198 1, kun 60 
år gammel. Posten som kasserer blev i 1982 overtaget af Mark Zweig, der 
året for var blevet indvalgt i bestyrelsen, og han blev i 1988 af l~st  af den 
nuvzrende kasserer, Adam Konski. Edb-teknikkens indmarch gjorde det 
efterhånden noget nemmere at fØre og aflaegge regnskabet, end det havde 
vzret med det tidligere, sirligt udforte protokolarbejde, se s. 128- 129. 

Også sekretaerposten har kun haft få indehavere. Både tgrnrermester A. 
Sorensen og overassistent C. Christensen varetog hvervet i en snes år (se 
kap. 10). Herefter havde E. A. SØrensen hvervet fra 1964 til sin dØd i 1971, 
hvor det blev overtaget af Rud Moller-Jorgensen, der samme k var blevet 
valgt som suppleant til bestyrelsen. Da den faste dirigent på generaiforsam- 
lingerne, snedkermester Torben Hansen, i 1978 mitte melde forfald, fik 
Rud Moller-JØrgensen også den opgave. En af sekretzrens vigtigste opga- 
ver er at skrive referat af generalforsamlingen, og det var ikke nemt at vzre 
både dirigent og referent, iszr ikke på de turbulente generalforsamlinger 
vedrorende stillevejsprojektet. Rud Moller-Jorgensen overlod derfor 1987 
sekretzrposten til Helge Larsen, der havde vzret medlem af bestyrelsen 
siden 1982, så at han derefter kunne koncentrere sig om dirigent-hvervet. 
Efter de nye vedtzgter må dirigenten i ovrigt ikke vzre et medlem af 
bestyrelsen. Helge Larsen varetog sekretzrposten indtil 199 1, hvor han 
blev a f l~s t  af den nuvzrende sekretzr, Bo Asmus Kjeldgaard. 

De sidste byggesager 
Da kvarteret stort set var udbygget, har foreningen i de senere år ikke haft 
mange byggesager til behandling. Den senest tilkomne ejendom var 
Mimosavej nr. 10, som i 1975 blev udstykket fra ejendommen Gyvelvej 
14. Den nye ejendom blev bygget i 1978. 

Den lille tankstation på hj~rnet af Godthibsvej og Beilisvej (opfort 
1932) var gennem adskillige år noget af et smertensburn for foreningen - og 
iszr for naboerne på Bellisvej. Foreningen måtte flere gange klage til 
kommunen over, at vilkårene for tilladelsen til erhvervsud~velse på grunden 
ikke blev overholdt, idet den bl.a. også blev anvendt som reparationsv~rk- 
sted, til salg af brugte biler m.v. Den skiftede ustandselig ejer, hvilket gik 



stzrkt ud over vedligeholdelsen. Det var derfor en stor lettelse, da der 
endelig i 1983 kom ordnede forhold på tanken ved omdannelsen til den 
nuvzrende "Cykeltank". 

Kun én ubebygget grund var tilbage inden for foreningens område, 
nemlig Lupinvej 4, hvilket havde sin s~ r l ige  baggrund (se kap. 12). I 
forbindelse med det planlagte zldreboligbyggeri på grunden forsvinder en 
yndet tumleplads for ungdommelige udfoldelser, iszr boldspil og aeblekast 
- hvilket ikke vil blive beklaget af naboen. 

Vejene 
Som nzvnt i kap. l l var der blandt foreningens medlemmer udpraget 
utilfredshed med den "hovedistandsattelse" af fortove og kantsten, som 
kommunen havde gennemfØrt i 197 1 i forbindelse med overenskomsten 
om den fremtidige vedligeholdelse af vejene. Men overenskomsten havde 
i hvert fald den fordel, at vedligeholdelsen nu lå i faste rammer, og at der 
var lagt loft over, hvor meget der årligt kunne opkrzves hvert medlem til 
vedligeholdelsesarbejder. I de år, hvor der blev udfgrt arbejde for mere end 
dette belØb, fik medlemmerne således i virkeligheden et lån af kommunen, 
som tilmed var rentefrit. 

Fordelen herved viste sig navnlig, da det efterhånden blev aktuelt at 
give vejene en ny belægning. Det havde de ikke fået i 197 1, og man kunne 

Ny vejbelægning - her pil Mimosavej i august 1987. 



ikke blive ved med blot at lappe opståede huller m.v. I 1987 blev man 
derfor enig med kommunen om, at tiden var kommet til en hovedistand- 
szttelse af vejene. Af Økonomiske grunde valgte man ikke en egentlig 
asfaltering, men en tjærebehandling med stenbelzgning, som efterhånden 
kgres fast, se billedet på forrige side. 

Et andet, mere og mere påtrzngende problem var de nedkorte 
fortovskantsten. Ved istandszttelsen i 197 1 var kantstenene nemlig kun på 
enkelte strzkninger omkring hjornerne ved vejkryds blevet sat i beton, 
mens de på de Øvrige strzkninger var blevet sat i grus. Den samlede 
fortovsstrzkning på de private veje udgØr ca. 1000 m, og den del, som 
omfattede betonstgbning, udgjorde mindre end 100 in. På de Øvrige 
strzkninger var kantstenen nogle steder kort så langt ned, at den naesten var 
i niveau med vejbanen. En ny hovedistandszttelse, der kunne rette op på 
dette, ville dog blive meget kostbar (ca. 700 kr. pr. lobende meter), og 
kommunen ville ikke gennemfore et sådant arbejde inden for rammerne af 
overenskomsten. 

Derimod annoncerede kommunens vejkontor i 1993 en hovedistand- 
szttelse af dele af Tulipanvej uden for grundejerforeningens område samt 
af Lirnfjordsvej og bebudede, at grundejerforeningens medleiiiiner - eller i 
hvert fald medlemmerne på Tulipanvej - skulle bidrage til at dzkke 
udgifterne herved. Grundejerforeningen protesterede kraftigt under hen- 
visning til, at den ikke havde fået noget bidrag fra de andre grundejerfor- 
eninger, hverken ved istandszttelsen i 1971 eller i 1987. 

En enkelt strzkning -nemlig stien fra Bellisvej/Gyvelvej til Limfjordsvej 
(se herom kap. 8) - var ikke blevet asfalteret og var derfor ofte noget af et 
mudderbad at komme igennem. Det blev der rettet op på i 1989, da stien 
blev asfalteret i samarbejde med grundejerforeningen på Limfjordsvej. 
Samtidig opstod tanken om at navngive stien. I jubilzumsåret 1993 blev 
navnet "Bonderupstien" foreslået til minde om grundejerforeningens man- 
geårige formand, men grundejerforeningen på Limfjordsvej kunne ikke 
tilslutte sig dette forslag. 

Fælles aktiviteter 
Man kan ikke påstå, at grundejerforeningen i de senere år har vzret przget 
af noget "socialt" liv ud over de egentlige grundejerforeningsanliggender. 
Fra tid til anden fremkommer der forslag om ivzrksaettelse af forskellige 
fzlles foranstaltninger m.v., men i praksis viser interessen sig oftest at vare 
meget beskeden. Det er således nogle gange blevet foreslået, at 
grundejerforeningen skulle anskaffe forskellige specialredskaber (f.eks. 



storre stiger) til fælles afbenyttelse eller formidle udlån medlemmerne 
imellem, men noget særligt behov for sådanne foranstaltninger synes der 
ikke at have været. Et ofte tilbagevendende forslag er afholdelse af vej fester 
og lign., men når forslagsstillerne får at vide, at bestyrelsen gerne vil stotte 
ideen, herunder ~konomisk, men at de påg~ldende selv må klare det 
praktiske arbejde, k~lnes  interessen mærkbart. 

På samme måde er det gået de gange, nogen har foreslået tilslutning til 
hybridnettet. Dette er ikke et egentligt grundejerforeningsanliggende, idet 
der i givet fald måtte oprettes en særskilt antenneforening på frivilligt 
grundlag, hvorigennem tilslutningen kunne ske. Også dette forslag modte 
en meget begrænset interesse, og forslagsstillerne gik derfor ikke videre 
med det. 

Indstillingen hos grundejerne har således åbenbart været, at man skulle 
koncentrere sig om de fælles anliggender, som medlemmerne havde inter- 
esse i som grundejere. Et eksempel herpå er en fælles snerydningsordning 
på de private veje. Alle grundejere har pligt til snerydning, grusning m.v. 
på fortovsarealet ud for ejendommen, men på de private veje omfatter 
pligten også vejarealet ud til midten af vejen. Erfaringen viste imidlertid, at 
de færreste grundejere opfyldte denne rydningspligt, hvilket kunne med- 
fore, at postvæsen og renovationsvresen nægtede at k ~ r e  på vejene. Det har 
imidlertid aldrig været nemt at finde et stabilt og pilideligt firma, som 
arbejdet kunne overlades til. Mange firmaer er blevet provet og kasseret 
igen efter en miserabel indsats, indtil man endelig i 198 1 fandt frem til et, 
som fungerede nogenlunde. Efter de senere års snefattige vintre opsagde 
firmaet imidlertid kontrakten, idet den ikke længere var rentabel. Ny 
kontrakt blev indgået med et storre firma (Hoffmann & S~nner ,  som havde 
udfort fØrste fase af stillevejsprojektet), men det har endnu ikke haft 
lejlighed til at vise, om det magter opgaven. 

I 1989 tog bestyrelsen initiativ til at leje en container til fzlles afbenyt- 
telse, således at medlemmerne kunne komme af med affald, der ikke 
omfattes af den almindelig ordning med afhentning af storskrald. Dette 
viste sig at være en stor succes, som siden er blevet gentaget årligt. 

Grundejerforeningen havde i adskillige år været medlem af 
"Parcelhusejernes Landsforening", men på generalforsamlingen i 1983 
indvendte et medlem, at denne forening var partipolitisk farvet, og at 
grundejerforeningen derfor ikke burde vzre medlem heraf, når grund- 
ejerne havde pligt til at være medlem af grundejerforeningen. Bestyrelsen 
fandt, at medlemskabet under alle omstændigheder var uden srerlig værdi, 
og på den folgende generalforsamling vedtog man derfor at melde sig ud. 



I 1991 var Bo von Eyben med til at stifte et lokalråd for Gr~ndal. 
Grundejerforeningerne i bydelen - der er 13 i alt - fik tildelt 2 pladser i 
lokalrådet, hvoraf den ene tilfaldt Bo von Eyben, der i 1993 blev valgt til 
formand for lokalrådet. Grundejerforeningerne er dog ikke som sådanne 
medlemmer af lokalrådet. 

eern varmen 
I 1992 nåede udbygningen af fjernvarmenettet til grundejerforeningens 
område - vzsentlig hurtigere end forudset. I f~rs te  omgang omfattede det 
nedlæggelse af en hovedledning på Lupinvej og Bellisvej (fra Lupinvej til 
Primulavej), da man ville undgA gravearbejde i Godthåbsvejen. Ledningen 
fortsatte op ad Primulavej til Bellah~jvej. Der blev straks nedsat et 
fjernvarmeudvalg, der fik til opgave at undersgge priser m.v. og arrangere 
informationsmØde om de tekniske og ~konorniske aspekter. 

Et stort mode blev afholdt i juni samme år. På grundlag af en 
sp~rgeskemaunders~gelse blandt medlemmerne om bl.a. opvarmnings- 
form og energiforbrug havde udvalget fået udarbejdet et standardtilbud fra 
et VVS-firma, som på modet orienterede nzrmere herom, ligesom 
lånemulighederne blev gennemgået. Godt halvdelen af medlemmerne 
havde erklæret sig positivt interesseret i at få fjernvarme, mens ca. 114 var 
i tvivl. 

I foråret 1993 blev hovedledningen suppleret med stikledninger på de 
Øvrige veje, så at resten af medlemmerne fik tilbud om tilslutning. Samti- 
dig traf kommunen beslutning om tilslutningspligt (inden for en 9-års 
periode), og mulighederne for statstilskud til arbejdets udforelse blev 
forbedret. Tilslutningen steg til over 60%, og adskillige grundejere benyt- 
tede sig af det indhentede standardtilbud. 

På nogle vejstrakninger gik gravearbejdet helt ind til fortovskanten, og 
på disse strzkninger fik man derved en gratis genopretning af kantstenene. 
Også bumpene måtte graves op, og ved retableringen af dem benyttede 
man lejligheden til at Øge bredden på de oprindelige bump, så at de - 
ligesom de senere bump - kom til at omfatte hele vejens bredde. 



Udgravning til fjernvarme p3 Bellisvej, december 1992. 
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Appendiks 2: 
Anvendt kildemateriale 

Utrykt kildema teriale 
Forhandlingsprotokol for "Frederiksgaardens Grundejerforening" 
Bind I Perioden 1515 19 1 8 - 1519 1928 
Bind II " 2719 1928 ff 

Anonym beskrivelse af Gr~ndals udvikling indtil 1933. Her findes bl.a. en 
beskrivelse af forhandlingerne om at få posthus, apotek (og bibliotek) til 
kvarteret. Ophavsmanden er formentlig Niels Hansen-Bonderup efter hånd- 
skriften at domme. 

Anonymt (maskinskrevet) skrift forfattet i anledning af Grundejer-forenin- 
gens 25 års jubilzum i 1943. 

Oplysninger (maskinskrevet) fra forhenvzrende sogneprzst Jens Mikkel- 
sen. 

Realregister for Br~nshoj Sogn, ca. 1871 - 1930. Findes på mikrofilm nr. 
3063,3064,3065 og 3066. Landsarkivet for Sj~lland, Lolland-Falster og 
Bornholm. Til identifikation af sidenumre er benyttet "Alfabetisk 
ejerfortegnelse", Kobenhavns Amts Nordre Birk, ca. 1850- 19 19. Fotokopi 
findes på lzsesalen. 

Tinglysningsboger for Br~nshoj Sogn (matr.nr. 9 bd, 87, 102, 256, 265, 
715, 747, 764, 839-40, 851-55, 871-75, 1191-1237, 1608-09). 
HestemØllestrzde. 

Personlige oplysninger fra: 
"Kajs Herremagasin", Godthåbsvej 233; 
Jorgen Christensen, Tulipanvej 7; 
Annett Otto, Primulavej 17; 
Skoleinspektor Eva Holbek, Frederiksgård Skole; 
Forstander Per Dreib~l, Frederiksh~j . 

Trykt kildema teriale 
Beyer, Emil: Aktieselskabet Frederiksgaard, K~benhavn 1903. 
Beyer, Sille: Erindringer om Slagterne Beyer og Hiort tillige med nogle 
stamtavler. Udgivet efter hendes d ~ d ,  Kobenhavn 1862. 
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BrØnshØj-Husum Avis, navnlig 1936-37. 
B r ~ n s h ~ j  Avis, d. 2. maj 1968. Indeholder beretning om student Christen 
G. H ~ s t  og Frederiksgaarden. 
"Danske Opdragelseshjem". Udgivet af Dansk B~rnehjemsforening, Fore- 
ningen for Skole- og Ungdomshjem og Foreningen for Optagelses- og 
Iagttagelseshjem, Kgbenhavn 1926. 
"De Indlemmede Omraader", 190 1-4 1. Udgivet af K~benhavns Magistrat 
1941. 
Kraks Adressebog. Isaer årgangene 1926,1935 og 1950. 
Lokalavisen for Gr~ndai, Vanlose og Lindevang, d. 1 1. december 1984. 
"Linie 2". Udg. af Sporvognshistorisk Selskab 1982. 
"Linie l l" do 1978. 
"Linie 13" do 1985. 
Nystrgm, E.: Vanl~se: Et historisk Rids. Udgivet af VanlØse Grundejerfor- 
ening paa 25 Aars Dagen for dens Stiftelse, Vanlose 1920. Genoptryk 
1986. 
StadskonduktØrens kort blad 19 i 1:2000. Udgave revideret 1923 og 1934. 
Samme: kort blad 20 i 1 :2000 . Udgave revideret 19 16, 1930 og 1938. 
Statistisk Oversigt, K~benhavns og Frederiksberg Kommuner. Udgivet 
hvert år fra 192 1. 
VanlØse Avis, d. 1 1. december 1984. 








