
OM SAMSKABELSE  
I ALLÉGADE  

Frederiksberg Kommune har afsat penge til en 
åben proces, der skal understøtte udviklingen 
af Allégade fra Frederiksberg Runddel til Gl. 
Kongevej/Smallegade. 

I 2017 mødtes Allégades aktører og Frederiks-
berg Kommune ved en række workshops. 
Målet var at finde idéer til, hvordan Allégade 
kan blive i fremtiden.

WORKSHOP 1 
juni 2017, TV-Lorry

WORKSHOP 2 
sep. 2017, Allégade 10

WORKSHOP 3 
dec. 2017, Belis bar

I denne folder har vi samlet forslagene fra de 
tre afholdte workshops. Alle forslagene tager 
udgangspunkt i, at Allégade skal beholde 
den rolige atmosfære og identitet, samtidig 
med at den inviterer til mere liv.  De afholdte 
workshops har været åbne for alle beboere, 
restauratører og buiksindehavere, så alle 
kunne komme med deres idéer.  
Resultatet er en række idéer til, hvordan 
Allégade kan blive endnu bedre. 

Idéproces om  
Allégade, december 2017

ALLÉGADE
FREMTIDENS

SÅDAN KUNNE VI  
ARBEJDE SAMMEN 

IDÉER TIL ALLÉGADE

FORENINGEN  
ALLÉGADES VENNER 
 
Rygraden i Allégades samarbejde kunne 
være en forening kaldet ’Allégades Venner’. 
Foreningen kunne stå for at koordinere 
information og aktiviteter, som spænder på 
tværs af interesserne i flere del-netværk. 

Netværk 
for 

kulturliv

Beboer-
netværk:

formidling og  
børne aktiviteter

 

Netværk  
for events og 
foreningsliv

Netværk 
for handelsliv 

 og bevært-
ninger

Foreningen Allégades venner 
 

De fremtidige aktiviteter i Allégade kunne 
være aktiviteter, som bygger på Allégades 
mad, det grønne og kulturen, hvilket er ting, 
der kendetegner området.

Aktiviteterne bør tilgodese dem, der bor i 
området, samtidig med at begivenheder får 
tydeligere rammer at folde sig ud på. 

Fremtidige aktiviteter i Allégade kunne være 
ting, som:

NETVÆRK FOR KULTURLIV
 
 
Kulturinstitutionerne på Frederiksberg har 
et godt netværk. Netværket kan videreudvik-
les lokalt i Allégade, f.eks. i forbindelse med 
planlægning af Frederiksberg-dagene, for at 
medvirke til bedre forbindelse til og kommu-
nikation med beboerne i området.

Aktiviteter som kulturnetværket  
kan bidrage til:

• Fotoudstillinger på Rådhuspladsen

• Udvidet Høstfest/børnehøstfest langs 
Promenadestien eller picnicdage, der 
koordineres med beboernetværket

• Aktiviteter ved dage med vejlukninger i 
Allégade – start ved Frederiksberg Allé 
med marked, teater og andre aktiviteter

• Aktiviteter til hver sæson på  
Runddelen (street basket, dans mv.) 

• Montmartre inspireret offentlig kunstud-
stilling. Kunne f.eks. foregå på Frede-
riksberg Runddel eller i det Kgl. Danske 
Haveselskabs Have

BEBOERNETVÆRK
 
 
Beboernetværket kunne bestå af borgere fra 
Allégade. 
Beboernetværket kunne bidrage med aktivite-
ter og f.eks. halvårlige koordineringsmøder og 
kontakte Frederiksberg Kommune i forbindelse 
med afholdelse af aktiviteter.  
 
På de tre workshops var der interesse for at 
arbejde med:

• Formidling - Allégade før og nu 
Undergruppe i beboernetværket, som arbej-
der med at synliggøre fortællinger; historie 
om diverse huse og kultursteder og skulp-
turer. Indsatsen kunne ske i samarbejde 
mellem beboere (beboerforeninger), ild- 
sjæle og Foreningen for Bygnings- og Land-
skabskultur på Frederiksberg

• Børneaktiviteter  
F.eks. børneloppemarked på Runddelen 
flere gange i løbet af sommeren. De kan 
koordineres med Kulturlivsnetværkets akti-
viteter

Mangfoldighed Event- og butikslivHverdagsliv

NETVÆRK FOR EVENTS 
OG FORENINGSLIV

Allégades netværk kunne arbejde sammen 
med byens andre eventarrangører og for-
eningsliv, f.eks. i forbindelse med:

• Copenhagen half-marathon: 
Et særligt miljø/stemning på Allégade, 
hvor lokale historier og aktiviteter af høj 
kvalitet kunne indgå i en tilbudspakke til 
maratonløbere og deres familier

• Byvandringer 
Binde Allégade sammen med de øvrige 
destinationer i området. Vandringerne 
kunne koordineres med beboernetvær-
kets arbejde med formidling af Allégade 
samt med Stadsarkivet og Foreningen 
for Bygnings- og Landskabskultur på 
Frederiksberg

NETVÆRK FOR HANDELSLIV 
OG BEVÆRTNINGER

Frederiksberg Erhverv kunne medvirke til at 
stifte netværk for handels- og beværtnings-
miljøet i Allégade og evt. nærved liggende 
gader. 

Aktiviteter som handels- og beværtnings-
netværket kan bidrage til:

• Intern kommunikation mellem hand- 
els- og beværtningsaktører 

• Koordinere fælles aktiviteter, tematiske 
handelsdage, fælles markedsføring ved 
events mm.

• Madmarked; ’torve-handel’ via let til-
gængelige og billige boder/stadepladser

• Styrker Allégades historier og fortællinger

• Spænder over både store og små events

• Styrker markeder, beværtnings- & butiksliv

• Inviterer til møder mellem generationer

• Sikrer mangfoldighed; medborgerskab  
& folkelighed

• Bevarer de lokale kvaliteter og skaber flere 
overraskelser



Riddersalen & Lorry’s have; med kvaliteter 
som en kulturel og kreativ ramme om aktivi- 
teter som børneteater og tv-optagelser

Have med kirsebærtræer og roser, med kvalitet 
som stille ’lomme’  til ophold og rekreation

VI KUNNE ARBEJDE FOR AT:

Fortælle vores historie
Formidle historierne fra Allégade og tydeliggøre smutveje til 

haver og baggårde. Historisk er Allégade Frederiksbergs vugge. Strukturen 
med det meget brede byrum stammer fra den gamle ”Ny Hollænder by’’. 
Landsbyen blev anlagt i 1651 af efterkommere af hollandske amagerbønder, 
der fik jorden i fæste. Landsbyen blev ud fra hollandsk tradition opført som 
to snorlige rækker af 10 gårde overfor hinanden. Den oprindelige struktur 
har været påvirket af ødelæggelser efter krige, brande og frasalg af arealer 
til lystejendomme, men er stadig tydelig. Der er en stor koncentration af 
fredede bygninger i Allégade, og de fleste øvrige bygninger er udpeget 
som bevaringsværdige. Der er i det hele taget et kulturmiljø af historiske, 
kulturelle og arkitektoniske elementer, skævheder og lag, der fortæller om 
hverdagsliv og fest i Allégade. Allégade har således i århundreder, og den 
dag idag, mange levende underholdningsdestinationer i gaden.  

Styrke det grønne 
Bevare de historiske grønne kvaliteter i det brede 

gaderum, der er de gamle hollændergårdes fællesjorde. Bevare 
og styrke perlerækken af forskelligartede haver, parker og typer af 
træer og beplantninger og samtidig se det grønne i en større samlet 
kontekst; koble det grønne strøg bedre sammen med Frederiksberg 
Have og en grønnere Rådhusplads. Nye træer kan understrege 
allévirkningen langs vejen

Skabe bedre forbindelser 
Styrke forbindelserne for gående til Allégades desti-

nationer - både visuelt og fysisk. Styrke promenadestien mellem 
Frederiksberg Rådhusplads og Runddelen med bedre forbindelser 
mellem de forskellige plads- og haverum, samt på tværs af kryd-
sende veje. Belysning, siddemuligheder og aktiviteter langs prome-
nadestien kan forbedres. Sikre at gadens kultur, handel og bevært-
ningerne har forbindelse til den brede gade. 

Mindske trafikkens virkning
Skabe gode og sikre krydsningsmuligheder på Allégade 

samt skabe bedre forhold for bløde trafikanter ved Frederiksberg 
Bredegade – hvor strømme af gående og cyklister krydser hinanden. 
Skabe bedre fortove, og samarbejde med kultur- og handelsliv om 
f.eks. de dage med vejlukning, der allerede afholdes.

Skabe nye opholdsmuligheder
Opstille flere og kunstneriske siddemøbler som kan 

skabe rum til fordybelse ved de grønne områder. Møblerne kunne 
 relatere sig til stedernes fortællinger og personligheder. Opholds- 
mulighederne skal have et fælles udtryk som skaber en helhed - 
men med variationer, som er tilpasset de lokale behov, og som kan 
danne optimale rammer for såvel hverdagsliv som fest.

Forbedre belysningen
Udvikle idéer til ny belysning, der kan forbedre  tryg-

heden, stemningen og oplevelserne i området, og især skabe gode 
oplevelser  i de mørke områder langs promenadestien. 

  Bevare stakitterne men åbne lågerne
  Have mere ens stakitter, som kunne bevare kvaliteterne 

ved de eksisterende stakitter og åbne lågerne til offentligt tilgænge-
lige parker og haver.
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MEÏR ARON GOLDSCHMIDT
forfatter og satiriker (1819-1887)

RIDDERSALENS KIOSK
udendørs børneteater

HOFNARREN 

HENRI NATHANSEN
forfatter (1868-1944)

HOLGER DRACHMANN
 digter og kunstmaler (1846-1908)

HANS VILHELM KAALUND
 digter (1818-1885)

GEORG CARSTENSEN
grundlægger af Tivoli og Alhambra

MANDEN OG KVINDEN
af Anker Hoffmann (1960)

REVYMUSEET
Riises Landsted (1860)

FUNDER
café

RIDDERSALEN
teater siden 1914

CAFÉ GROCK
natklub

BELIS BAR
Frederiksberg Rådhus

INTIME
jazz-bar

LORRY
traktørsted fra 1834, nu TV-studie

ØKOHUSET 

FREDERIKSBERG RÅDHUS
opført 1942-1953

FREDERIKSBERG KIRKE
barokkirke fra 1734

AVENY T
teater siden 1919

CAFÉ PHENIX

ALLÉENBERG
restaurant

STORM P. MUSEET

LE DEUX AMOURS
restaurant

LUDVIGS MINDE
gadens ældste hus (1770)

ROSENHAVEN
anlagt (1966) på den gamle remise

ALLÉGADE 10
byens ældste restaurant (1780)
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Kultur og off. service

Handel/restauration i stueetagen

Privat/bolig i stueetagen

Eksisterende træbeplantning 

Forslag til ny allé-træbeplantning

Offentlig park

Offentlig tilgængelig have

Privat have

Stakit

Vigtig forbindelse for gående

Parkrum med unik, samlet identitet

Statue eller unikt element

Styrke 
promenadestien  

gennem bedre forbindel-
ser til pladserne samt 

til det grønne parkstrøg, 
med belysning og  

opholdszoner

Udvikle en plads.
 Samle pladsen hvor 

stierne krydser  
(minimere parkering)

Have med store træer og løgbed. En have, 
der har kvaliteter som en rolig ramme til 
møder og fællesaktiviteter

Udvikle 
Rådhuspladsen

  
Frederiksberg Rådhusplads kan 
blive et tilgængeligt og fleksibelt 
mødested med mere hverdagsliv, 

kultur, lys og tryghed. Rådhus-
pladsen kan underopdeles og 

forbindes bedre til  
det grønne område
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lé
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Smallegade

Frederik VIs Allé

Hollændervej

Frederiksberg Allé

Frederiksberg Bredegade

i

MANGFOLDIGHED 
OG KONTRASTER 
Allégade er Frederiksbergs historie og fremtid; er landsbyen i byen 
og hverdagsliv i samspil med festdage. Fortællinger fra Allégade 
beretter om gadens særlige historie, mange kvaliteter og store 
forskelligartethed. Fortællingerne er mangfoldige og rummer både 
modsætninger og synergier, som tilsammen skaber et fælles tredje; 
det unikke ved Allégade.

Fortællingerne udfolder historien om hele gaden, de enkelte steder 
og institutioner og tilknyttede personligheder - fra fortiden, over 
nutiden til fremtiden – og levendegøres af bygningerne, aktørerne, 
beboerne og brugerne.

KORTETS FORTÆLLING
 
Kortet summerer og illustrerer de historier og visioner for fremtid- 
ens Allégade, som er kommet frem i samskabelsesprocessen. Kortet 
viser således hverken dagens situation eller et konkret projekt. Kortet 
kan ændres og udvikles i takt med, at Allégades nye netværk iværk-
sætter aktiviteter, og nye behov og idéer tager form.
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Revymuseets have: Have med vand- 
spejl og kvaliteter, som ramme om 
udstillinger, matinéer og revyer

Bevare Runddelen  
Frederiksberg Runddel er et formelt rum, hvor 
alléerne  mødes; en plads, der har kvaliteter til at 
samle aktiviteter og mennesker. Pladsen skal fort-
sat være let tilgængelig og med en tydelig kant.

ALLÉGADE
FREMTIDENS

Carstensens plads; 
én af Allégades fine have-

rum med en klippet lin-
de-arkade, som fremover 

kan kobles direkte til  
Rådhuspladsen


