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”Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg” (FBLF) har modtaget et brev af den 1. 
november 2021 med forespørgsel om, hvorvidt FBLF har bemærkninger til, at der opsættes 40 altaner og 
10 franske altaner mod vej. Endvidere søges der om at opsætte 27 altaner mod gården. 
 
I 2017 fik ”Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg” (FBLF) en forespørgsel om, hvor-
vidt FBLF havde bemærkninger til, at der etableres 38 altaner, hvor af 20 etableres mod gade. Foreningen 
kom med en indsigelse til daværende projekt, da altanerne var ødelæggende for bygningens arkitektur. 
Denne gang er der tale om at en del af naboejendommen, Hoffmeyersvej 2-4, også inddrages i projektet. 
 
Der er tale om to identiske etageejendomme, som danner en port ved indkørsel fra Peter Bangs Vej til 
Hoffmeyersvej. De to ejendomme er tegnet af arkitekt J. L. Lange og opført i 1925. Begge etageejendomme 
er omfattet af tinglyst deklaration nr. 430 af den 28. september 1937 og er udpeget som bevaringsværdige.  
 
Det er nyklassicistiske bygninger hvor særlig formgivningen, farverne, størrelsesforholdet og stofvirkningen 
er vigtige elementer. Det er to store etageejendomme i 4 etager med uudnyttet loftrum.  Bygningerne er 
opført i røde teglsten og taget er et symmetrisk sadeltag med helvalmede gavle. Taget er dækket med røde 
teglsten. Facaderne er symmetrisk opbygget omkring en muret portåbning midt på facaden.  

På begge bygninger er den øverste etage særlig markeret, idet hjørnerne er udformet som tårne og med en 
stor frontispice midt for mod Hoffmeyersvej. Endvidere har etagen muret gesims ved etageadskillelsen til 
såvel etagen nedenunder som mod loftet.  

Hvilket passer på følgende citat: ”Der bør ikke på ethvert punkt af en bygning ske noget. Det er hensigtsløst 
overalt at anbringe ornamentalt varierede virkninger. Bygningens flader og taktmæssige inddelinger bør 
roligt forberede modsætningen til de afgørende steder, hvor alt er sat ind, hvor ornamentet eller det 
betydelige relief understreger, at her er der et afgørende punkt i forhold til hvilken den store masse, bør 
være stilheden før stormen” citat fra Carl Pedersen side 286 i bogen ”Danske arkitekturstrømninger 1850-
1950”. 
 
 
FBLF gør indsigelse mod, at der etableres 40 altaner og 10 franske altaner mod henholdsvis Peter Bangs 
Vej, Hofmeyersvej og Bendzvej. Idet foreningen vurderer, at altanerne vil ødelægge etageejendommenes 
arkitektoniske udtryk, idet disse fremstår oprindelige, bortset fra de 2 meget uheldige altaner på det 
afskårne hjørne af Hoffmeyersvej og Bendzvej.    
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De to etageejendomme skal ses i sin helhed og enhver altan vil netop ødelægge den indbyrdes sammen-
hæng og sløre nyklassicismens vigtige elementer: Den udstrakte bygningsvolumen, stofligheden med den 
murede røde facade samt vinduernes og dørenes rytme. 
 
FBLF gør også indsigelse mod de franske altaner på 4 sal, hvor den markante murede gesims ødelægges. 
Endvidere vil den 4. etages arkitektoniske udtryk bliver sløret og bygningernes symmetri vil forsvinde.   
 
 
Med hensyn til altanerne mod gården vurderer foreningen, at disse ikke skæmmer lokalområdet. 
 
 
Med venlig hilsen 
FBLF/v 
Ditte Thye 
 
 


