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1 Indledning 
 

Denne rapport beskriver, hvordan gadebelysningen på Frederiksberg Allé har ændret 

sig gennem årene. Rapporten er udarbejdet med henblik på at afklare, hvilken type 

belysning der gennem tiderne har været på Frederiksberg Allé, og hvornår.  

Rapporten er udarbejdet i forbindelse med en modernisering af den nuværende 

belysning på Frederiksberg Allé, der muligvis skal tage udgangspunkt i alléens tidligere 

belysning.  

Da den kommende belysning eventuelt skal forholde sig til belysningsudstyrets 

tidligere udtryk, forholder rapporten sig til perioden fra ca. midten af 1800-tallet til 

1948. Det vil sige fra cirka det tidspunkt, hvor den første belysning med gaslamper 

etableres til ændringen af anlægget i 1948, hvor anlægget forbedres og får et mere 

moderne udtryk. I denne periode sker der overordnet 3 større ændringer af 

belysningsanlægget på Frederiksberg Allé. Dertil kommer sandsynligvis mindre 

ændringer og tilpasninger undervejs på dele af alléen.  

Baggrundsmaterialet for rapporten er research i den digitaliserede fotosamling på 

www.kbhbilleder.dk, der drives af Københavns Kommune, samt research i 

Frederiksberg Stadsarkiv, idet forvaltningsdokumenter er gennemgået tilbage fra de 

første gemte optegnelser i 1867 og frem til 1948. 

De ældre fotografier og oplysninger fra arkivet er sammenholdt med henblik på at 

skabe et overblik over, hvilken type armaturer og belysningsudstyr, der har været 

anvendt på Frederiksberg Allé samt i hvilke perioder. 

Alt billedmateriale i rapporten tilhører Frederiksberg Stadsarkiv og Københavns 

Museum, som venligst har tilladt gengivelse i denne rapport. 

 

2 De første gaslamper på Frederiksberg Allé 
Det har ikke været muligt at finde dokumentation for, præcist hvornår de første 

gaslamper etableres på Frederiksberg Allé, men det har sandsynligvis været i midten 

af 1800-tallet. I 1853 traf Borgerrepræsentationen i København nemlig beslutning om 

at opføre Vestre Gasværk, som fra 1857 og i mange år frem forsynede belysningen i 

Frederiksberg og København. 

Af ”Uddrag af Frederiksberg Kommunes Kommunalbestyrelsesforhandlinger, 1867-

1871”1 fremgår det, at det på møder jævnligt blev diskuteret, hvorvidt der skulle 

nedlægges gasledninger til forsyning af belysning på strækninger i kommunen. I 1867 

var man således godt i gang med at udbygge gasledningsnetværket til belysningen i 

kommunen. 

Der findes en del fotografier fra Frederiksberg Allé dateret i årene 1890-1930’erne. Her 

ses gaslamperne, som består af et hængende armatur på en såkaldt ”bispestav” – dvs. 

en mast med kraftig krumning. Masten har dekorative profiler og ornamenter på 

toppen. Selve armaturet består af en stor hængende kuppel. Udstyret og udtrykket 

har været typisk for perioden. Enkelte steder har gaslamperne været monteret på 

                                                
1 ”Uddrag af Frederiksberg Kommunalbestyrelses forhandlinger for Aaret fra 1ste April til 31te Marts 1968 samt 
Kommunens Regnskab for nævnte Tidsrum og Budget for Aaret fra 1ste April 1968 til 31te Marts 1969”. Se 

bl.a. siderne 11,16, 18, 25, 31, 34, 35 og 37. 
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gittermaster. Disse gittermaster blev etableret på Frederiksberg Allé, da alléen i 1863, 

som den første strækning i Danmark, fik etableret sporvogne.  

Belysningen med gaslamper har sandsynligvis ikke været placeret regelmæssigt langs 

alléen, men hvor der har været behov. Af en række billeder fra alléen er der nemlig 

ingen belysning at se på dele af strækningen. Sammen med gittermaster, bænke og 

plakatsøjler har gaslamperne udgjort byens inventar i disse år. 

På figur 1 – 3 samt forsidebilledet ses den oprindelige gaslampe på Frederiksberg Allé. 

 

 

Figur 1. Frederiksberg Allé ved St. Thomas Plads. Fotografiet er dateret til ml. 1890-1935. 
Til højre ses gittermasterne til sporvognene og i baggrunden en af de gamle plakatsøjler. 
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Figur 2. Frederiksberg Allé ved husnummer 42 fotograferet omkring år 1922. Her er to stk.  
gaslamper monteret på en gittermast. 

 

 

Figur 3. Det nordlige fortov ud for matrikelnummer 73 set mod vest. Billedet er taget i 1915 og 
viser de gamle gaslamper og bænkene på dette tidspunkt. Yderst til venstre ses en af de 
gittermaster, der blev anvendt til forsyning af sporvognene. Gaslamperne stod placeret langs 
fortovene på promenaderne. 

 

 



 

 

RAPPORT  

 

Date: 28/12/2018   5838bil001-Rev0-research-historiskegadelamper-FRBALLE Page 5 (12) 

3 Omlægning af Frederiksberg Allé og 
elektrificering af gadebelysningen 1926/27 

I 1926/27 planlægges en større omlægning af Frederiksberg Allé. Opgaven udskrives 

som en arkitektkonkurrence med 42 bydere. I forslagene er der ikke indtænkt 

belysning og i det hele taget er der primært fokus på, hvordan alléens træer skal 

etableres samt hvilken typer træer, der skal anvendes. Alléens skønhed relateres til 

træerne og vuet gennem alléen. Projektet får stor bevågenhed i medier og befolkning.  

Træernes største fjende er gassen, som forsyner gadebelysningen, fremgår det af 

forvaltningens mange dokumenter fra sagen. Gasledningerne var generelt utætte, 

hvilket betød at rødderne på alléens lindetræer døde. Elektrificeringen af belysningen 

på Frederiksberg Allé er derfor længe ventet op til 1926/27.  

Både kommunens tekniske forvaltning og Frederiksberg Belysnings- og Vandvæsen 

udarbejder forslag til den nye elektrificerede belysning i 1926/27. Der udarbejdes 

overordnet tre forslag fra Frederiksberg Belysnings- og Vandvæsen, hvor det 

gennemgående foreslås at etablere belysningen i wire.  

Af forslagene fremgår det, at man fokuserer på at få belysningen ind over den 

midterste kørebane (9 m) samt på de to sidekørebaner (6 m). Der foreslås løsninger 

med anvendelse af gittermaster uden dekorative detaljer, gittermaster med enkle 

dekorative detaljer ved arm samt en mastetype med buet arm, der minder om de 

tidligere gaslampers master (bispestave), se de tre forslag i figur 4-6.  

De på tegningerne forslåede armaturer er enkle armaturer uden optik med 

frithængende lyskilde.2 Man har sandsynligvis valgt at etablere en løsning, der minder 

om forslaget vist på figur 5, hvor belysningen over midterkørebane og sidekørebaner 

etableres i wire monteret på gittermaster. 3 Et par år senere etableres to rækker 

belysning over midterkørebanen, men i 1939 må man slukke en del af belysningen på 

grund af krigen og behovet for at spare. 

Som nævnt tiltrak projektet sig stor bevågenhed i 1926/27 og der findes flere artikler 

og læserbreve i dagbladene, hvor valget af træer diskuteres ivrigt. Også en artikel i 

Politiken fra 1927 nævner en af de forslåede løsninger. Forslaget kritiseres for at 

anvende wire og høj placering af armaturer - en løsning der menes at høre til på 

primært smalle gader. Derudover falder et par kritiske kommentarer angående 

forslaget om at anvende ”bispestave”.4 

Blandt materialet fra renoveringen finder man en skitse over master til elektrisk 

belysning, hvorpå der er monteret en lanterne af den type, der stadig anvendes på 

Frederiksberg Runddel og St. Thomas Plads og i dag er ombygget til LED, se figur 7. 

Selve armaturet fremgår dog ikke af de tre forslag fra Frederiksbergs Belysnings- og 

Vandvæsen til selve Frederiksberg Allé, ligesom det heller ikke har været muligt at 

finde fotografier fra selve alléen med dette armatur opsat.  

Armaturet fremgår til gengæld af billeder af andre veje i området, samt på St. Thomas 

Plads og ved Frederiksberg Runddel. Det er derfor sandsynligt at dette armatur har 

været anvendt særligt til Frederiksberg Runddel samt St. Thomas Plads til elektrisk 

                                                
2 Frederiksberg Kommunes tekniske forvaltning, J. Nr. 127. Telefonledninger, Lysledninger, Gasledningerne in. 

u i. Frederiksberg Alle.   
3 Dette fremgår af senere tegninger udført i forbindelse med forbedringen af belysningen i 1948. I materialet 
fra sagen i 1926/27 finder man desuden et par brochurer fra producenter af gittermaster samt en tegning. 
4 Politiken, 1. Januar 1927. Artiklen Byens Ydre og Byens Trafik ved Aarsskiftet, ingen forfatter angivet. 
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belysning, og at det er anlagt i forbindelse med omlægningen 1926/27. På figur 1. ser 

man nemlig, at de ældre gaslamper også har været anvendt på St. Thomas Plads.  

I dokumenterne fra omlægningen i 1926/27 finder man derudover korrespondancer 

om, at man på St. Thomas Plads ønsker at etablere 8 stk. lygter udover de 

wirehængte og tværgående lamper.  

Det er derfor meget sandsynligt, at denne type lampe kun blev opsat på St. Thomas 

Plads og Frederiksberg Runddel, og at de først er opsat i forbindelse med omlægningen 

og elektrificeringen af belysningen 1926/27. 

 

 

Figure 4. Ét af forslagene foreslår at anvende “bispestave” placeret tæt ved kørebanen med 
wirehængt belysning over sidekørebaner. 
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Figur 5. Èt andet forslag viser gittermaster og wirehængt belysning over alle kørebaner. 

  

Figur 6. Ét tredje forslag viser belysning monteret på wire over midterste kørebane og de 
øvrige armaturer er ophængt på gittermasterne på vandret arm.  
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Figur 7. Skitse over mast og armatur. Bemærk teksten på dokumentet ”…Lygtepæle for 
elektrisk Belysning”. 

 

 

Figur 8. Den nederste del af tegningen viser hvordan kabler skulle trækkes gennem sokkel og 
mast. 
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Figur 9. Fotografi fra Frederiksberg Runddel, der viser Frederiksberg Kirke ca. 1960. Bemærk 
lanterne monteret på gittermast i forgrund. 

 

10. Fotografi fra St. Thomas Plads med lanterne. Lanternen ikke helt identisk med lanternen 
på Frederiksberg Runddel. Fotografiet er dateret mellem 1900-1930. 
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4 Forbedring af belysningen i 1948 
I 1948 sker der igen større ændringer i belysningen på Frederiksberg Allé.  

Da man har problemer med at få nok lys på overgangen mellem midterste kørebane 

og promenader, foreslås det at opsætte armaturer på 4 m master ved overgangen til 

kørebanen for at forbedre belysningen.  

Af tegningerne fremgår det, at masterne er bertlede og har et industrielt fremstillet 

udtryk, som vi genkender fra nutidens belysningsudstyr. Der er igen tale om en 

armaturtype med frithængende lyskilde og uden optik.  

I samme forbindelse omplaceres belysningen over den midterste kørebane, idet de to 

rækker armaturer over den midterste kørebane reduceres til én række. Der er 

sandsynlighed for, at armaturerne over kørebanen i denne forbindelse skiftes til et 

armatur der i overordnet formsprog minder om armaturet af typen København 

(Philips). Dette armatur tegnes dog først i 1977. 

 

 

Figur 11. Tværsnit over den nye og forbedrede belysning i 1948. Der tilføjes armaturer på 
master ved overgangen mellem kørebane og promenader. De to rækker med armaturer over 
midterste kørebane reduceres til én række og af tegningerne fremgår det, at der påtænkt at 
opsætte et nyt armatur. Belysning over sidekørebaner er her fortsat wirehængt. 
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5 Konklusion 
På baggrund af fremlægningen af ovenstående materiale kan det konkluderes, at de 

første gaslamper på Frederiksberg Allé er monteret på såkaldte ”bispestave” – dvs. en 

mast med kraftig krumning og hængende armaturer.  

I forbindelse med omlægningen af Frederiksberg Allé i 1926/27 elektrificeres 

belysningen, og der opsættes wirehængt belysning i et regelmæssigt forløb monteret i 

gittermaster over den midterste kørebane samt over sidekørebanerne. Der anvendes 

armaturer med frithængende lyskilde uden optik med et enkelt udtryk.  

I forbindelse med denne omlægning er det sandsynligt, at der opsættes lanterner med 

et mere ornamenteret udtryk på Frederiksberg Runddel og på St. Thomas Plads af den 

type der stadig anvendes og i dag er ombygget til LED. Der er dog også sandsynlighed 

for, at der på St. Thomas Plads ikke er tale om helt samme udgave af lanternen som 

den, der anvendes på Frederiksberg Runddel, som det fremgik af billedmaterialet.  

I 1948 forbedres belysningen, idet der opsættes armaturer på master ved overgangen 

mellem kørebane og promenader, og der sker sandsynligvis en udskiftning af 

armaturerne over den midterste kørebane. 

Den lanterne, der stadig anvendes og i dag er ombygget til LED og er opsat ved 

Frederiksberg Runddel og på St. Thomas Plads, er således ikke den originale gaslampe 

på Frederiksberg, men er sandsynligvis opsat i forbindelse med omlægningen 1026/27 

på netop disse to runddele, men ikke den øvrige del af Frederiksberg Allé.  
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