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Indledning 

Den Franske Skole, Lycée Francais Prins Henrik består af  tre separate skolebygninger 

beliggende på en grund mellem Værnedamsvej, Gl. Kongevej og Frederiksberg Allé.

Skolebygningerne er alle tre af  forskellig dato og har hver deres særegne udtryk, dog alle 

forankret i historicismens arkitektur fra sidste halvdel af  1800-tallet, og hver især præget med 

særegen facadeornamentik inspireret fra forskellige perioder i arkitekturhistorien.

Det omkringliggende miljø er præget af  tæt, bymæssig bebyggelse fra slut 1800-tallet og 

starten af  1900-tallet, og selve skoleområdet ligger afskærmet med fritstående skolebygninger 

omgivet af  et åbent skolegårdsareal. Alle bygningerne er, til trods for tidens ændringer og 

enkelte tilbygninger, velproportionerede, symmetriske bygningsværker alle oprindeligt bygget 

til skoleformål.

Nærværende rapport er udarbejdet af  Baumann Boe-Whitehorn Arkitekter i september 

2018 og med baggrund i historisk materiale samt egne registreringer. Rapporten er tænkt 

som grundlag for drøftelser for den forestående transformation af  bygningerne og området 

omkring hvor nye funktioner skal tage hensyn til husenes særlige karakter og opretholde dets 

værdier på sigt. For at kvalificere beslutningen for nyt funktionsindhold i bygningerne, lægges 

der i nærværende rapport vægt på en grundig analyse af  kompleksets bevaringsværdier. 

Bygning A
Hovedindgang
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Resumé og anbefalinger

Det er væsentligt, at den fremtidige brug af  husene nøje overvejes i forhold til de værdibærende 

elementer, således at en omdannelse af  huset med nyt indhold ikke slører de tilstedeværende 

værdier, men opretholder dem og måske endda styrker dem. I det ydre bør det bestræbes, 

at fastholde facadernes oprindelige fremtræden med en klar og markant vinduesrytme og 

den traditionelle materialeholdning. I udgangspunktet kan en tilføjelse til en bygning eller 

et bygningsanlæg godt medvirke til at sikre en opstramning af  nogle af  de bærende værdier. 

Ligeledes giver en ombygning gode muligheder for, at ”slippe af ” med nogle af  de skavanker 

som kan være kommet til gennem årene.

Vurderer man på bygningsanlæggets hieraki, så er det i sagens natur bygning A og dernæst 

bygning B der er det mest interessante bygninger. Bygning V placerer sig nederst i dette 

”bygningshieraki”.

Eftersom bygningernes indre over flere omgange er ombygget og de oprindelige funktioner 

mange steder er ændret, står det klart, at der i det indre er større mulighed for ændringer og 

modernisering. Overordnet er det trapperummene i bygning A og B, der har værdi i kraft 

af  deres oprindelige placering. Derudover har bygningernes symmetri en stor betydning for 

indtrykket af  bygningerne. Et forhold der ligeledes bør ”indregnes” i forhold til den fremtidige 

disponering.

Materialemæssigt fremstår hovedtrappen i bygning A som en større bevaringsværdi i kraft af  

den originale materialeholdning. Bygningernes indre har generelt vist sig fleksibel i forhold til 

de ændringer, der med tiden har gjort sig gældende for undervisningslokaler og administration, 

og vil sagtens kunne bære nye funktioner og yderligere nyindretninger. Indvendigt er den 

klare konklusion således, at der er tale om robuste bygninger der – restaureringsfagligt såvel 

som statisk  - tåler en ombygning. En ny indretning skal dog naturligvis tage udgangspunkt i 

bygningernes eksisterende hovedstruktur.

A

B

V
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I tillæg til at vi betragter bygningerne soom ”robuste” og dermed som omstillingsparate i 

forhold til at indbygge en ny funktion, er det dog væsentligt at gøre opmærksom på, at dele af  

bygning V (i forbindelse med gymnastiksalen) har behov for at der suppleres med nye statiske 

tiltag der vil medføre at indretningens fleksibilitet i et vist omfang begrænses. Bygning V´s 

indre er blevet ændret markant i flere omgange. Helt overordnet er der få originale elementer 

indvendigt og samlet set har interiøret en meget lav bevaringsværdi.

Det er vigtigt at opretholde områdets karakter af  en stemningsfuld gennemgang, en pause i 

den tætte by der omgiver skolens område. Det er ligeledes vigtig at arbejde med og bevare et 

grønt præg.

Det arkitektoniske projekt lægger op til, at der påbygges en ny tagetage i forbindelse med 

bygning A og bygning B. Det vurderes at disse bygningers robuste ydre arkitektur kan tåle, 

at der bygges en etage på. Det må være en forudsætning, at der udføres en påbygning af  høj 

arkitektonisk kvalitet. 

Man tænker umiddelbart, at arkitekturen i påbygningen bør have et let udtryk og i særdeleshed, 

at de nye bygningsdele med fordel kan adskilles fra de eksisterende bygninger via tilføjelse af  

nye bygningsdele der markerer sig med enkelthed, lette materialer og den form for modernisme 

der udspringer af  en forståelse for bygningens historiske værdier. Værdier der medvirker til at 

bygningerne her – så mange år efter deres opførelse – stadig besidder solide værdier i og for 

nutiden.

Bygning A
Bevaret trappe i den smalle passage langs bygningens sydgavl
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Schneekloths første skolebygning på Værnedamsvej
Malet umiddelbart efter opførelsen i 1856
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Schneekloths skolebygninger 1856 - 1969

Hans Schneekloth (1812-1882) oprettede i 1854 Realskolen for Frederiksberg og Vesterbro, 

dels i sin egen lejlighed, dels i et havehus ikke langt fra Enghavevej. Efter kun to år lykkedes det 

Schneekloth, sammen med en kompagnon, at opkøbe en del af  en tidligere forlystelsesgrund 

ved Værnedamsvej på Frederiksberg og hér opførtes en ny moderne skolebygning med 

gymnastiksal, klasseværelser og kontorer på Værnedamsvej 13.

Schneekloth var forud for sin tid og var en fremtrædende debattør i skoleforhold fra 1850’erne 

og frem. Han ville først og fremmest gøre skolen fri af  kirkens og statens indflydelse og var 

derudover en af  de første til at introducere gymnastikundervisning for piger på sin nyoprettede 

skole. Hans tanker og undervisningsform vakte tillid hos den voksende borgerlige befolkning 

på Vesterbro og Frederiksberg og skolen havde fremgang og et støt voksende elevantal.

Efter Schneekloths død overtages ledelsen af  to nye bestyrere. Skolen har fortsat fremgang 

og det voksende elevantal betød at skolebygningen fra 1856, bygning V, nu var ved at blive 

for lille. En ny bygning blev planlagt og stod indflytningsklar 2. maj 1885. Ved indflytningen 

skiftede skolen navn til Schneekloths Latin- og Realskole.

Den nye skolebygning, bygning A, blev opført på en nyerhvervet grund mod vest umiddelbart 

bag den gamle skole. Den blev tegnet af  arkitekt Philip Smidth og bygget i historicistisk stil i 

røde mursten og med en pompøs indgangsfacade med granitsøjler og detaljer i smedejern og 

tegl. Bygningen indeholdt gymnastiksal og baderum, samt klasselokaler og kontorer. Desuden 

tilføjedes en separat bygning til sløjdundervisning kort efter hovedbygningens opførelse. Denne 

tilbygning er dog nu forsvundet.

Den gamle skolebygning fra 1856 blev fraflyttet og i 1886 overtaget af  Dansk Sløjdlærerskole,  

der gjorde brug af  bygningen i over 100 år, inden den igen fraflyttedes i 1996.

Schneekloths første skolebygning
Bygning V

Foto ca. 1900
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Schneekloths anden skolebygning fra 1885
Bygning A

Foto ca. 1900



Frederiksberg Realskole
Bygning B

Foto fra 1910
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I 1880 opførtes på en grund længere mod vest, på Frederiksberg Allé 22, den daværende 

Frederiksberg Realskoles nye skolebygning, bygning B, tegnet af  arkitekt D.W. Leerbeck. 

Bygningen forbliver realskole frem til 1919, hvor den sammenlægges med Schneekloths skole 

under navnet Svanholm Gymnasium.

De to bygninger, hhv. den tidligere realskole og Schneeklots skolebygning fra 1885, forblev 

samlet, senest under navnet Statsgymnasiet Schneekloths Skole indtil 1969, hvor skolen 

fraflyttede lokalerne til fordel for nye bygninger i Brøndby.

Statens HF-Kursus og Lycée Francais Prins Henrik

Det daværende Statens HF-Kursus overtager bygningerne A og B og foretager en række 

ændringer og ombygninger. Klasselokalerne gøres større og tagetagerne indrettes til 

undervisning. Grundstrukturen bevares dog stort set i begge bygninger, der beholder de 

oprindelige gang- og trappeforløb. I 1972 opføres en tilbygning til bygning B tegnet af  

Eske Kristensen, indeholdende kontorer og kantine i forbindelse med bygningens tidligere 

gymnastiksal. Statens HF-Kursus bruger bygningerne frem til 1991.

I 1992 overtager Lycée Francais Prins Henrik de to bygninger, som nu igen får funktion som 

skole. Op igennem 1990’erne og frem til 2005 moderniseres og nyindrettes de forskellige 

lokaler, og en gangbro i 1.salshøjde opføres mellem de to bygninger. I 2005 overtager skolen 

desuden den gamle bygning V ved Værnedamsvej, som Dansk Sløjdlærerskole er fraflyttet en 

årrække forinden. Bygningen ombygges kraftigt i det indre men bevarer sit ydre udtryk fra 

ombygningerne i starten af  1900-tallet.
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Tidslinie

• 1854: Hans Schneekloth opretter Realskolen for Frederiksberg og Vesterbro i en række 

mindre lokaler Vesterbro.

• 1856: Ny skolebygning opføres på Værnedamsvej 13B (daværende Værnedamsvej 79) og 

skolen skifter navn til Latin- og Realskolen på Frederiksberg

• 1880: Ny bygning til Frederiksberg Realskole opføres på Frederiksberg Allé 22B (tidligere 

Frederiksberg Allé 8)

• 1885: Ny skolebygning, nuværende Værnedamsvej 13A, opføres til Schneekloths 

Skole, nu Schneekloths Latin og Realskole, der fraflytter den tidligere skolebygning på 

Værnedamsvej 13B

• 1886: Dansk Sløjdlærerskole overtager ejendommen Værnedamsvej 13B. Mindre 

ændringer i planen foretages.

• 1901: Bygningen Værnedamsvej 13B udvides med tilbygget risalit mod Værnedamsvej 

og rumstrukturen ændres markant. Der foretages samtidig mindre facadeændringer i 

forbindelse med ændrede adgangsforhold.

• 1914-15: Værnedamsvej 13B forsynes med ekstra mansardetage på den vestlige fløj.

• 1919: Frederiksberg Realskole sammenlægges med Schneekloths Skole under navnet 

Svanholm Gymnasium.

• 1930: Skolen skifter navn til Statsgymnasiet Schneekloths Skole.

• 1969: Schneekloths Skole fraflytter bygningerne på Frederiksberg Allé 22 og 

Værnedamsvej 13A

• 1973: Statens HF-Kursus flytter ind i bygningerne Værnedamsvej 13A og Frederiksberg 

Allé 22B. Ny tilbygning til Frederiksberg Allé 22 (nu A og B) opføres og de eksisterende 

bygninger ændres planmæssigt.

• 1991: Statens HF-Kursus flytter til Sønderjyllands Allé og skifter navn til Frederiksberg 

HF-kursus

• 1992: Lycée Francais Prins Henrik (Prins Henriks Skole) overtager bygningerne på 

Frederiksberg Allé 22A og 22B samt Værnedamsvej 13A

• 1996: Dansk Sløjdlærerskole fraflytter bygningen på Værnedamsvej 13B

• 2005: Prins Henriks Skole overtager bygningen på 13B. Der foretages planmæssige 

ændringer i bygningens indre, samt nye adgangsforhold til kælderetagen på Værnedamsvej 

13B og Frederiksberg Allé 22B
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Skolens bygningsarv 

Skolens bygninger, rum og deres indretning afspejler, hvilke opgaver skolen har haft gennem 

tiden, og hvilke ressourcer og metoder, man har brugt for at nå målet. I hele 1800-tallet og 

første del af  1900-tallet var der markant forskel på skoler på landet og i byerne. På landet var 

skolerne oftest små enetages bygninger, gerne i bindingsværk og med stråtag, med skolestue i 

den ene ende og lærerens bolig i den anden ende. 

I byerne blev de fleste skoler holdt i bygninger, der var opført til skolebrug, og her gav børne-

tallet mulighed for aldersmæssig opdeling i klasser, ligesom drenge og piger oftest gik i klasser 

for sig selv. Derfor var der flere klasseværelser og flere lærere og ofte også faglokaler til fx 

håndarbejde, naturhistorie og gymnastik. Særligt i København og Aarhus blev der i 1800-tal-

lets anden halvdel bygget en stor mængde nye og meget store skoler i flere etager og med alle 

datidens nymodens faciliteter.

Omkring 1900 var der stor opmærksomhed på skoleelevers helbred, og det medførte også in-

teresse for arbejdsstillinger. Mange steder blev de ældre møbler udskiftet med nye indstillelige 

pulte til et eller to børn. I denne periode fik mange byskoler også badefaciliteter og storkøkken-

er og spisesale, hvor der kunne uddeles mad til de mest trængende af  eleverne. Særligt fagloka-

ler til husgerning, sløjd og naturfagene kom til i de nye byskoler, der blev bygget i 1900-tallets 

begyndelse. I alle disse var der også bade- og gymnastikfaciliteter.

I 1910 - 30erne voksede byernes forstæder også, og dermed et behov for nye skoler. Her af-

prøvede datidens førende arkitekter nye former f.eks. aulaskolerne, hvor alle lokaler vendte ud 

til en central hall i flere etager med svalegange. Nye skoleformer var også pavillonskoler med 

flere mindre bygninger og friluftsskoler til specialundervisning, hvor vægge og vinduer kunne 

åbnes op for frisk luft. 

Det er et vigtigt aspekt i skolearkitekturens historie, at skolen ikke kun har skulle indrettes 

med stillesiddende undervisning for øje, men at skolen er en bygning, der skal kunne rumme 

ofte hundredevis af  børn, der også har behov for leg, mad, sanitet, omsorg og kreative sysler. 

Rådmandsgade Skole. 
Eksempel på 1800-tallets skolebyggeri København
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Faciliteter som håndvaske, varmekældre, cykelskure, toiletter, skolelægelokale, lærerværelse og 

-boliger har ofte fyldt mere i drøftelserne om skolebyggeri end indretningen af  selve under-

visningslokalerne. 

Historicismen

De tre skolebygninger, der idag udgør Den Franske Skole, er alle produkter af  de historicistiske 

arkitekturstrømninger, der prægede tiden fra omkring 1820 og frem til århundredeskiftet. 

Denne stil kom i særdeleshed til at præge København efter 1850erne, da de nye brokvarterer 

opstod og udbyggedes “udenfor voldene” omkring hovedstadens gamle centrum.

Stilen udmærker sig ved dekorative facader med elementer inspireret af  forskellige epoker 

i europæisk arkitekturhistorie og den var særligt udbredt på offentlige bygninger; stationer, 

skoler, hospitaler etc.

I historicismen tillagde man de forskellige historiske bygningstræk forskellige symbolske 

værdier og man var ikke bange for at blande stilarter fra forskellige perioder i den samme 

bygning. Den øgede nationalfølelse og religiøsitet i det 18. århundrede gjorde, at man ikke 

udlukkende holdt sig til de klassiske stilarter, som det tidligere var tilfældet i klassicismen. Man 

gjorde nu brug af  andre tiders strømninger, især middelalderen og renæssancen som den kom 

til udtryk i landets egen historie, samtidig med at man fandt inspiration i fyrsteligt og kirkeligt 

byggeri fra hele Europa.

Bygningernes indre var ligeledes præget af  blandingen af  stilarter, og man skyede hverken 

stærke farver eller dekorative elementer som loftstuk og træpaneler. Møblerne var tunge og 

polstrede og ofte lige så dekorativt udsmykkede som samtidens bygninger.

Parti fra Vimmelskaftet 1914
De historicistiske bygninger præger gadebilledet.
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Bygningsmiljø 

Den Franske Skole ligger i dag som et kompakt skolemiljø med de tre skolebygninger, med 

bygning A som det centrale omdrejningspunkt, omgivet af  en skolegård med moderne 

legepladsområder og arealer til boldspil. Store træer præger fortsat området og giver om 

sommeren skygge og grøn kontrast til det omkringliggende tæt bebyggede bymiljø. Pladsen 

omkring bygning A er rigelig, mens der omkring bygning B og V er smallere passager. 

Bygning V’s nordfacade er som den eneste af  de tre skolebygninger sammenbygget med den 

omkringliggende karréstruktur. 

En smal passage fra Frederiksberg Allé giver adgang til området omkring bygning B. Her 

er der cykelparkering samt opholdsarealer omkring tilbygningen fra 1970’erne. En noget 

bredere, og tydeligvis mere benyttet passage giver adgang til skoleområdet fra Værnedamsvej 

langs bygning V´s sydfacader, hvorfra man føres videre til skolegårdsområdet og mødes af  

bygning A´s dekorerede hovedfacade. Begge indgange til skolen er spærret af  porte, hvor kun 

elever og ansatte har adgang via nøglebrikker.

Selve området får forholdsvist meget lys, idet de fleste omkringliggende byggegrundes 

baggårde ligger op til skoleområdets indhegning. Derved ligger de store boligkareér med en 

passende afstand og giver mulighed for lys til skolegård og bygninger i et stort dagligt tidsrum. 

Skolegården er delvist belagt med asfalt og i visse områder belagt med et stødabsorberende 

underlag. Desuden er der flere steder bløde, gradvise forhøjninger i terrænnet for at skabe 

variation til leg og motion.

Alle bygningerne er orienteret med hovedfacader mod øst og vest. Dog er de alle hver især en 

smule forskudt fra denne akse og ligger med lidt forskellig orientering, hvilket giver et varieret 

byrum i forbindelse med de omkringliggende karréer og baggårdsbygninger. Området er så at 

sige et lille åndehul med større kig til himlen, når man kommer udefra i de tæt bebyggede og 

trafikerede gader omkring Værnedamsvej og Gl. Kongevej.
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Bygningsbeskrivelse – Bygning A, Værnedamsvej 13A

Skolebygning opført i 1885 af  arkitekt Phillip Smidth til erstatning for Schneekloths Skole, hvis 

oprindelige bygning fra 1856 på Værnedamsvej 13B var blevet for lille til at huse det voksende 

antal elever.

Bygningen er opført som og er fortsat en fritstående bygning i historicistisk stil i rød tegl over 

en granitsokkel og med gennemgående midtrisalit og yderligere fremspringende frontparti 

mod øst, der indrammer hoveddør og ankomsttrappe. Midtrisalittens tag er en etage højere 

end gavlpartierne mod nord og syd og er mod øst kronet med et segmentfelt med skolens 

oprettelsesdato 1854 og bygningens opførelsesdato 1885.

Alle etageskift er markeret af  en gennemgående kordongesims med varierende udsmykning. 

Mellem stue og 1.sals gesims er murværket horisontalt rustikeret, hvor resten af  etagerne 

præges af  blank mur med rustikhjørner ved risalitter og bygningshjørner. Taget er en form for 

fladt mansardtag med skifer på siderne og tagpap øverst. De kraftige skorstene, som ses på de 

oprindelige tegninger, er med tiden blevet fjernet.

Over det fremspringende indgangsparti, hvis dør og overlysvindue er fornyet, findes to 

vinduesforløb med originale sprosser og rammer. Yderligere detaljer som granitsøjler og 

smedejernsbalustre er ligeledes bevaret. Tagkviste med originale segmentbuer i hvidmalet træ 

flankerer det hævede midterparti og afslutter bygningens gavlpartier. Udover midtrisalittens to 

bevarede vinduespartier er alle andre vinduer og døre udskiftet.

I begge gavle fører en trappe op til adgangsdøre, der igen fører ind til bygningens gennemgående 

trapper. I sydgavlen er den oprindelige granittrappe bevaret. Mod nord er trappen erstattet af  

en ståltrappe. Begge gavle har et stort gennemgående vinduesparti, der spænder over 1. sals og 

og 2. sals etage- og trappereposer. Begge vinduer indrammes af  liséner i murede rustikkvadre. 

Derudover er vinduerne fornyet og har mistet den oprindelige sprosning.
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Bygning A
Østfacade
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To nye, mindre vinduer er tilføjet på hver side af  nordgavlens vindue i 1. sals højde. De er 

ikke indpasset i bygningens symmetri eller takt og virker derfor noget malplacerede. Ved 

udgangstrappen i nordgavlen har der oprindeligt været et halvtag med udsmykket kantbort og 

båret af  ornamenterede støbejernssøjler, men dette er på et tidspunkt fjernet.

Vestfacaden er mindre ornamenteret end nordfacaden, men vindues-, facade- og etagetakt 

er den samme. På 1.salen er det andet vindue fra nord fjernet og erstattet af  en dør til en 

gangbro, der giver forbindelse over gårdspladsen til bygning B mod vest.

Udover tilføjelsen af  kældervinduer, gavlvinduerne mod øst og gangbroen mod vest er der 

ikke sket store ændringer i bygningens facade. De dekorative elementer er alle bevaret og vel 

vedligeholdt.

I 1890’erne tilføjedes en enetages tilbygning i stueplan mod vest umiddelbart nedenfor 

gymnastiksalens vinduer til brug som sløjdlokale. Bygningen er senere fjernet.

Bygning A
Nordgavl og gangbro til bygning B
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Bygning A
Hovedtrapperum
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Bygningens indre har overordnet bevaret sin oprindelige struktur; de oprindelige trapper, 

trapperum og gangarealer er bevarede, samt gymnastiksalen der spænder over kælder og 

stueplan med vinduer mod vest. Toiletfaciliteter er senere indrettet i bygningen og størstedelen 

af  de oprindelige klasseværelser er slået sammen for at få større og mere brugbare rum. 

Klasseværelserne og gymnastiksalen var oprindeligt indrettet med høje, malede paneler af  

lodretstillede træplanker afsluttet med konsol. Dørene var klassiske fyldningsdøre med rammer 

og spejle, gangarealerne dekorerede med pilastre og lofterne havde stukkant. Væggenes 

dekorationer findes ikke længere, men det bør undersøges om lofternes stuk stadig forefindes 

over de nedsænkede pladelofter. 

En del originale vinduesgerichter og vinduesplader er stadig til at finde, og de tre trappeforløb 

står med originale håndlister, trin, balustre og vanger. I hovedtrapperummet er nye, supplerende 

gelændre i stål kommet til, og trappernes undersider er beklædt med akustikplader. Alle indre 

døre er fornyet, lofter er nedhængte og gulvene er beklædt med linoleum.
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Bygning B
Østfacade og grangbro til bygning A
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Bygningsbeskrivelse - Bygning B Frederiksberg Allé 22 A og B

Fritliggende skolebygning opført i 1880 af  arkitekt D.W. Leerbeck til brug for den tidligere 

Frederiksberg Realskole. Denne bliver sammenlagt med Schneekloths Latin og Realskole i 1919 

under navnet Svanholm Gymnasium.

Bygningen er opført i historicistisk stil og er enkel og nedtonet i sin ornamentik i stil med 

norditaliensk renæssance. Soklen er pudset, kældervinduerne sidder højt og etagen afsluttes af  

en kordongesims under stueetagens vinduer. Endnu en kordongesims adskiller stueetagen fra 

1.salen. Facaden mellem gesimserne er beklædt med brede, afrundede, pudsede kvadre på alle 

facader. Centralt på øst- og vestfacade er der en fremspringende risalit med fire vinduesfag. 

1.salens vinduer har overliggende, afrundede nicher og mellem hvert vindue sidder en profileret 

gesims og giver den mellemliggende murflade en pilaster-agtig karakter. Over 2.salens vinduer 

ligger endnu en kordongesims og facaden afsluttes med en kraftig profileret gesims ved tagfod. 

Taget er et saddeltag, belagt med tagpap.

En senere tilbygning, Frederiksberg alle 22A i rød tegl er bygget i forbindelse med vestfacadens 

risalit i to etager over kælder. Bygningen er opført i 1972 og tegnet af  arkitekt Eske Kristensen 

og har gennemgående, lodrette vinduespartier i asymmetrisk takt beklædt med plader i 

etageadskillelsen. En adgangsdør i glas sidder i terrænniveau i vestfacadens vinduesparti, de 

øvrige vinduespartier, bortset fra et enkelt, bredt parti på sydfacaden, afsluttes af  mur i højde 

med hovedbygningens kældervinduer. Ved overgangen mellem den ældre skolebygning og 

tilbygningen er facadeornamentikken på den ældre bygning fjernet og vinduesåbninger udvidet 

og brugt til gennemgang.

Hovedbygningens vinduer og døre er alle af  nyere dato. En oprindelig granittrappe med 

oprindeligt gelænder i smedejern fører fra terræn til en adgangsdør i bygningens sydgavl. 

Derudover er der adgang til kælderetagen fra østfacaden, samt til den høje stueetage via en 

ståltrappe. Ydermere er der adgang til et af  trapperummene fra en dør i vestfacaden. En senere 

tilføjet gangbro i 1.sals-højde giver adgang til bygning A.

Bygning B  og tilbygningen mod vest
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I bygningens indre er grundstrukturen med centralt gangareal og de oprindelige trapperum 

bevaret. Oprindeligt lå en rektangulær øst-vest-orienteret gymnastiksal centralt i bygningens 

kælder- og stueplan. Kælderen indeholdt derudover baderum, brændelager, omklædning og 

portnerkontor. De øvrige etager indeholdt klasseværelser og kontorer, iblandet lærerboliger 

med køkken og pigekammer på bygningens øverste etager.

Bygningen overtages i en årrække af  Statens HF-kursus. Herved omdannes blandt andet 

gymnastiksalen til kantine og samlingssal og forbindes direkte med den nye tilbygning. De 

øvrige etager i tilbygningen indrettes med kontorer og de gamle klasselokaler og lejligheder i 

den ældre bygning sammenlægges til større undervisningslokaler.

Bygningen gennemgår frem til i dag en række moderniseringer og indre ombygninger. 

Kontorrummene i tilbygningen er i dag større klasselokaler. De øvrige etager er indrettet 

til undervisning og SFO. Kælderetagen er indrettet med teknik og lager, samt separate 

toiletfaciliteter for elever og lærere.

Udover trapperummene og enkelte vinduesdetaljer; gerichter og vinduesplader, er der ikke 

bevaret noget af  den oprindelige rumudsmykning i den ældre bygning fra 1880. Af  den 

oprindelige rumstruktur er der stort set kun gangarealer og trapperum tilbage. Lofter er 

nedhængte og alle døre fornyet.

Tilbygningen fra 1970’erne er i sit ydre uændret og i det indre er adgangsforhold og trapperum 

bevaret. Rumstrukturen har ændret sig til større rumligheder i takt med udviklingen og Lycée 

Francais’ overtagelse af  bygningerne i 1992 og frem.

Bygning B
Trapperum
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Bygning V
Set fra Værnedamsvej
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Bygningsbeskrivelse - Bygning V, Værnedamsvej 13B

Oprindelig tofløjet, t-formet skolebygning fra 1856 opført til Schneekloths Skole og fraflyttet 

af  denne i 1885. Bygningen overtages af  Dansk Sløjdlærerskole i 1886 og efter en årrække 

ombygges den gamle skolebygning og udvides med fremskudt frontispice mod Værnedamsvej 

af  arkitekt Philip Smidth i 1900. Bygningen forsynes ydermere med en ekstra mansard-etage 

i 1914-15.

Stilen er tidlig historicisme opført i rød tegl med pudsede murbånd. En muret kordongesims 

med underliggende mønstermurværk løber under 1.salens vinduer på alle facader. 

Mønstermurværket gentages under gesims ved tagfod. Taget er belagt med skifer undtagen på 

mansardens øverste del, der er belagt med tagpap.

Oprindeligt var bygningen fritliggende med gavle mod nord, vest og syd samt et trekantet, 

centreret gavlparti i østfacaden mod Værnedamsvej, alle udført med blændinger i 

mønstermurværk og med gavlvinduer. Et foto fra slutningen af  1800-tallet viser et antal tagkviste 

i bygningens vestfløj. En senere opført karré mod nord er sammenbygget med bygningens 

nordfacade, så skolebygningen nu indgår i Værnedamsvejs sammenhængende bygningsmasse. 

Sydgavlen står stadig frit; her er der passage fra Værnedamsvej til den nuværende skoles øvrige 

bygninger.

Tilbygningen, frontispicen, mod Værnedamsvej er opført i samme stil som resten af  bygningen, 

dog med større, nordvendte vinduespartier, og med to gavlvinduer indsat i blændingerne. To 

nye kviste i historicistisk stil blev også tilføjet i taget mod øst på hver side af  frontispicens 

gavlfelt. Ved ombygningen blændes en række vinduer i bygningens sydgavl. Nicherne er stadig 

synlige.

I 1914/15 forhøjes vestfløjen med en mansard-etage og vestgavlens trekantsfelt erstattes af  

et mansardformet gavlparti med sparenicher, vinduespartier samt et dørparti med adgang til 

flugttrappe langs vestgavlen.
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Vestgavlen er yderligere, indenfor de seneste 10 år, forsynet med påmuret efterisolering 

omkring vinduer og dørpartier fra kælder til og med 3.sal.

Skolen skifter i en periode ”funktion” til Sløjdskole, hvilket et reliefprydet gavlparti i 

skønvirkestil over bygningens daværende hovedindgang mod Værnedamsvej bevidner 

med tekst og symboler. Dele af  gavlpartiet er skadet, hugget bort, efter opsættelse af  et 

glashalvtag over indgangsdøren. Endnu en skønvirkedetalje ses i et senere tilføjet vindue med 

farvet glasmønster i sydgavlens 1.salsniveau. Alle andre vinduer er fornyet. De oprindelige 

flugtvejsdøre i østgavlen er bevaret, men alle andre adgangsdøre er erstattet af  partier i metal 

og glas.

Bygningens indre plan har oprindeligt været symmetrisk over en østvest-gående akse med 

ankomstgang og hovedtrappe, samt bitrappe i fløjen mod Værnedamsvej og et centreret 

gangareal i vestfløjen, alt sammen omgivet af  kontorer og klasselokaler. Der har oprindeligt 

været fuld kælder under hele bygningen.

Ved udvidelsen i 1900-tallet indrettes frontispicens kælder- og stueetage med lager- og 

butikslokaler, og de øvrige etager i fløjen mod Værnedamsvej indrettedes til bolig. Vestfløjen 

nyindrettedes allerede i 1880’erne med større lokaler for at imødekomme den nye funktion 

som sløjdskole.

Op igennem 1900-tallet nyindrettes og ændres bygningens indre løbende efterhånden som 

kravene til indretning af  skolebygninger ændres og udvikles, således at der i dag stort set ikke 

er nogen spor tilbage af  den oprindelige indretning. Den oprindelige hovedtrappe er erstattet 

af  en nyere trappe i stål med åbne, omkransende reposer ved etagerne. Større klasselokaler er 

indrettet sammen med toiletter, kontorer, depoter og møderum, og den oprindelige centrale plan 

er helt forsvundet. Lofterne er nedsænkede for at give plads til installationer, gulvene beklædt 

med linoleum og oprindelige døre erstattet af  plade- og branddøre. Enkelte vinduesgerichter 

er bevaret, blandt andet gerichterne omkring det ornamenterede skønvirkevindue i 1.salens 

sydgavl.

Bygning V
Ny hovedtrappe
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Værdibærende elementer

De værdibærende elementer er kendetegnet ved alle de forhold, som giver bygningerne deres 

særegne udtryk og afspejling af  tidens arkitektur samt alle de forhold, der kendetegner området 

som helhed.

Den taktfaste opbygning af  de tre bygningers forskellige facader har værdi som udtryk for 

arkitekturen samt forståelse for de arkitektoniske strømninger, der har været gældende på 

tidspunktet for deres opførelse. 

Alle facader er stærkt præget af  håndværkeres og arkitekters forståelse for udsmykningens 

detaljering og materialeholdning. Træk som murbånd, gesimser, både murede og trukne, 

facadepuds, originale vinduer og døre, detaljer som granitsøjler og smedejernsbalustre er alle 

eksempler på dette.

Bygningsdetaljerne med deres patinering og klassiske materialeholdning skaber sammen med 

bygningskroppen en autentisk helhed. Hvis disse enkeltheder går tabt eller udskiftes, vil der 

opstå en ubalance og et generelt værditab for husene.

Bygningernes placering på grunden, hvor der er taget stilling til åbenhed mellem husene for at 

give plads til lys og leg, er også et værdibærende element og er med til at give området karakter 

som en lille oase mellem de omkringliggende, tæt sammenbyggede boligkarréer. Det smalle 

ankomstområde, mellem karréerne og overgangen mellem disse og det mere åbne og lyse 

skolegårdsområde, er ligeledes et værdifuldt karaktertræk.
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I bygningernes indre knytter værdierne sig overordnet til de steder, hvor den oprindelige 

grundplan er bevaret, hvilket kun gør sig gældende for hovedtrækkene i bygning A og B, hvor 

oprindelige trapper og placering af  gangarealer fortsat opleves. 

Bygning V er som beskrevet kraftigt ombygget. Dog har især ombygningen af  trapperummet 

givet mere lys og luft til etagerne, hvor netop lysindfald til gengæld er et problem i bygning A 

og Bs gangarealer, der forekommer mørke. Glasdøre mod gavlenes trappeopgange i bygning 

A afhjælper dog dette en smule.

Derudover er det de bevarede detaljer som, oprindelige trapper med bevarede snedkerdetaljer 

som håndlister, ballustre mm, bevarede gerichter og vinduesplader, der gør sig gældende 

som værdibærende elementer. Ydermere har hvad der måtte forekomme af  oprindelig 

tagkonstruktion både byggeteknisk og arkitekturhistorisk værdi.
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