Fredede ejendomme og deres sikring
En gennemgang af Frederiksbergs fredede ejendomme og hvilke bevarende bestemmelser de er omfattet af, ud over Kulturstyrelsens fredning.
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Indledning
Bygningskulturen er den mest synlige del af vores kulturarv. Vi bevæger os rundt i den hver
eneste dag, og den er en del af byens identitet. Bygningerne fortæller Frederiksbergs kultur- og
arkitekturhistorie fra det var et lille landsbysamfund omkring et gadekær til det blev en moderne
storby midt i hovedstaden.
Den danske bygningsfredningslov kom i 1918, og den gjorde det muligt at sikre, at de bedste og
vigtigste bygningsanlæg opretholdes, og vores kulturarv sikres både for vores egen skyld, men i
endnu højere grad for fremtidige generationers skyld.
Siden 1918 er ca. 9000 danske bygninger blevet fredet, men kun 44 af disse ligger i Frederiksberg Kommune - et meget lille antal, i forhold til andre tætbebyggede danske kommuner.
Kulturstyrelsen gennemfører i disse år en samlet gennemgang af alle landets fredede bygninger, for skal skabe bedre overblik og viden om de fredede bygninger, således at fredningerne
bliver mere forståelige og det tydeliggøres, hvilke værdier som er vigtige at bevare.
Samtidig kan kulturstyrelsen ophæve fredninger hvis bygningen ikke længere har tilstrækkelige
arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier til, at en fredning giver mening.
I Frederiksberg Kommune var der 44 fredede ejendomme ved fredningsgennemgangens start. I
2011 blev KB Hallen ødelagt i en voldsom brand, og i 2013 besluttede kulturstyrelsen at ophæve dens fredning. I begyndelsen af 2015 blev fredningen af Allégade 10 ophævet, da der er
udført en række ændringer - især indvendigt - uden tilladelse fra hverken Kulturstyrelsen eller
bygningsmyndigheden på Frederiksberg, og bygningen derfor har mistet sin kulturhistoriske
relevans.
Allégade 10 er imidlertid omfattet af lokalplan 79, hvis formål er at hindre kvalitetsforringende
ændringer af de omfattede bebyggelsers ydre fremtræden. Derfor kan kommunen fortsat varetage bevaringen af Allégade 10, selvom fredningen er ophævet.
Langt fra alle af Frederiksbergs resterende 42 fredede bygningsanlæg er dog omfattet af en sådan bevarende lokalplan, og mange af dem har derfor ingen sikring mod nedrivning og ændring
hvis de også mister deres fredningsstatus.
Derfor er nærværende rapport blevet udarbejdet for at skabe et overblik over hvilke bestemmelser de fredede bygninger er omfattet af - udover deres fredning - og hvilken grad af sikring de
har, hvis de mister deres fredningsstatus.
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Begrebsforklaring
I denne rapport gennemgås Frederiksberg Kommunes fredede bygninger og bygningsanlæg en
efter en, for at samle al relevant information, og vurdere deres sikring i tilfælde af mistet fredningsstatus. Ved hver bygning er følgende punkter besvaret:
Fredningens omfang:
Kulturstyrelsens officielle definering af fredningens omfang.
Hvis ikke andet er angivet, omfatter fredningen ifølge bygningsfredningsloven hele bygningen samt mur- og nagelfast inventar.
Fredningsår
Det år hvor bygningen fik fredningsstatus. Mange af Frederiksbergs ældste bygninger blev
fredet ved bygningsfredningslovens indførsel i 1918. Grænsen for hvor gammel en bygning
må være for at blive fredet, er løbende blevet sænket, og flere fredninger kom til igennem
årene. Den seneste fredning var i 2009, da Det Grønne Funkishus på Nordre Fasanvej blev
fredet.
Beskrivelse
En kort beskrivelse af bygningen.
Matrikelnr.
Den fredede bygnings matrikelnummer eller -numre
Kulturmiljø
Et kulturmiljø er et ”geografisk afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling”. Kommunenerme skal foretage en kortlægning
og udpegning af værdifulde kulturmiljøer i bysamfundene. Således er kulturmiljøer medtaget
i Frederiksbergs seneste kommuneplan, og næsten hele byen er omfattet af kulturmiljøer.
Bevaringen af værdifulde kulturmiljøer er kommunernes ansvar, og i kommuneplanen er der
derfor også lavet generelle rammebestemmelser for kulturmiljøer: ”Lokalplaner, som omfatter
kulturmiljøer, skal indeholde bestemmelser, som sikrer bevaring af bebyggelsernes væsentlige, karakteristiske hovedtræk. En vurdering af bebyggelsens væsentlige hovedtræk kan
f.eks. omfatte bebyggelsens art og funktion, bebyggelsesform, bebyggelsens samspil med
samfundsudviklingen og byudviklingen, udvikling af den kommunale bebyggelsesregulering,
samt særligt betydningsfulde enkeltbygninger eller enkeltbebyggelser i det kulturhistoriske
miljø. Det er samtidig vigtigt, at områderne fremstår som levende, nutidige bymiljøer.”
Yderligere beskrives disse retningslinjer for kulturmiljøer: ”Nybyggeri, udvidelse eller ændringer af eksisterende bygninger inden for et udpeget kulturmiljø kan kun ske under hensyntagen til kulturmiljøet.”
Disse bestemmelser og retningslinjer kan ikke i sig selv bruges til at sikre en bygning mod
kvalitetsforringende ombygning eller nedrivning. De kan dog bruges til at få skrevet bevarende bestemmelser ind i lokalplanerne, som det f.eks. er gjort i lokalplan 189 for svømmehalskvarteret, hvis formål er at sikre bevaring af eksisterende bevaringsværdig bebyggelse.
Desuden kan kulturmiljøerne muligvis bruges som en slags sikkerhedsnet. Hvis en bygning
ikke er omfattet af en lokalplan, men er omfattet af et kulturmiljø, er der en snæver mulighed
for at man kan argumentere for at bevare ejendommen, med hjemmel i byggelovens § 6 D,
som bestemmer at ”Kommunalbestyrelsen kan gøre en tilladelse efter byggeloven afhængig
af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser
opnås en god helhedsvirkning.
Stk. 2. Skiltning, lysinstallationer o.lign. må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i
forhold til omgivelserne. Kommunalbestyrelsen kan ved forbud eller påbud sikre opfyldelsen
af 1. pkt.”
Denne procedure er dog aldrig afprøvet og det er tvivlsomt om den kan bruges, så de fredede ejendomme som evt. ville kunne sikres på den måde, har vi valgt kun at vurdere som
værende begrænset sikret.
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Bevaringsværdi
I Danmark bruges SAVE-metoden som standard for kortlægning af arkitektoniske værdier i
miljøet. SAVE er en sammenskrivning af ”Survey of Architectural Values in the Environment”,
og bygger på en vurdering af fem forskellige forhold ved en bygning:
• Arkitektonisk værdi
• Kulturhistorisk værdi
• Miljømæssig værdi
• Originalitet
• Tilstand
Hvert af disse forhold vurderes på en skala fra 1-9 og sammenfattes til en samlet bevaringsværdi for bygningen.
I Frederiksberg Kommune er det bestemt at bygninger med en SAVE værdi fra 1 til 4 er
bevaringsværdige og dermed omfattet af følgende generelle rammebestemmelser i kommuneplanen:
”I lokalplaner med bevaringsværdige bygninger skal det sikres:
- at den bevaringsværdige bebyggelse ikke må nedrives uden Kommunalbestyrelsens tilladelse,
- at bebyggelsen ikke må ombygges eller på anden måde ændres, dog undtaget indvendig
ombygning som ikke ændrer bebyggelsens ydre karakter,
- at eksisterende bygninger ved konstruktive ændringer, ved ændret facadeudformning samt
ved udskiftning af tag, vinduer og døre får en sådan ydre udformning, at den oprindelige
karakter bibeholdes,
- at karakteristisk beplantning bevares og at grønne strukturer, grønne forhaver mv. bibeholdes og indrettes på en måde som understøtter oplevelsen af den bevaringsværdige bebyggelse.
• I forbindelse med ombygning og renovering af bevaringsværdige bygninger skal energiforbedrende tiltag søges realiseret. Tiltagene må ikke gå ud over bygningens bevaringsværdige
udtryk.”
Lokalplan
Her noteres hvilke lokalplaner bygningerne er omfattet af, hvad enten de har bevarende
bestemmelser eller ej.
En bygning er selvfølgelig bedst sikret hvis den er omfattet af en lokalplan med bevarende
bestemmelser. Hvis den ikke er omfattet af bevarende bestemmelser, er det næsten bedst
hvis den slet ikke er omfattet af en lokalplan - ligger i et hvidt område - i forhold til hvis den
er omfattet af en lokalplan uden bevarende bestemmelser. Så kan man nemlig, som tidligere
nævnt, måske sikre den ved brug af byggelovens §6d.
Deklarationer med bevarende bestemmelser
På visse ejendomme kan der være facadecensur og andre bevarende bestemmelser i
tinglyste deklarationer. F.eks. er hele den ene ende Allegade omfattet af facadecensur i en
gammel servitut, som stadig er gældende.
Sikring
Hvis en bygning er omfattet af en lokalplan eller en deklaration med bevarende bestemmelser, så kategoriseres bygningen som sikret. Hvis en bygning kun er omfattet af en lokalplan
uden bevarende bestemmelser, kategoriseres den som ikke sikret. Hvis den som ovenfor
nævnt ikke er omfattet af en lokalplan, men er omfattet af et lokalplan er der en snæver
chance for at den kan sikres ved brug af byggelovens §6d, og den bliver derfor kategoriseret
som havende begrænset sikring.
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Kulturmiljøer
Kort
fra kommuneplan 2013 som viser hovedfaserne i Frederiksbergs kultur- og byhistorie og de udpejede kulturmiljøer
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Udpegede kulturmiljøer
Mere om kulturmiljøer
Ifølge planloven skal en kommuneplan indeholde retningslinjer for sikring af kulturhistoriske
bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige
kulturhistoriske bevaringsværdier. Ifølge oversigten over statslige interesser i kommuneplanlægningen drejer det sig om kulturmiljøer, der illustrerer et tema, en tidsepoke eller en udvikling, der
har fundet sted.
Afsnit om periodisering?
Inden for de beskrevne hovedfaser udpeges i Kommuneplan 2013 25 konkrete bebyggelser og
byområder, som er omfattet af kommuneplanens retningslinjer for bevaring af kulturmiljøer. Siden sidste kommuneplan er der udpeget et nyt kulturmiljø, kulturmiljø 4.4 Novo og Novozymes.
I det følgende er hvert enkelt kulturmiljø beskrevet. Nummerering af kulturmiljøerne er baseret
på kommunens opdeling i kvarterer og henviser til kort i kommuneplanens rammedel.
1.1. Landsbyen Solbjerg ved Frederiksberg Bredegade
Området er sandsynligvis opstået omkring middelalderlandsbyen Solbjerg. Solbjerg havde givetvis den karakteristisk snoede Frederiksberg Bredegade som bygade og Andebakkedammen
som gadekær. Landsbyen var forbundet med København af forbindelsesvejen Gammel Kongevej, og bymarken omfattede det mest af det nuværende Frederiksberg. Da Solbjerg blev nedlagt
i 1620, kom Bredegade 50 år efter sammen med den senere anlagte Smallegade til at indgå
som en del af landsbyen Ny Amager. Området blev bebygget med sammenbyggede småhuse
og enkeltstående landsteder – Møstings Hus fra 1800, nuværende Hassagers Kollegium fra
1805 og Bredegade 11 fra 1790. Frederiksbergs nuværende rådhus blev opført i 1953.
1.2. Landsbyen Ny Amager omkring Allégade
Landsbyen Ny Amager blev oprettet den 2. juni 1651, da Frederik III gav ladegårdsmarken i
fæste til 20 bønder fra Amager. Allégade blev bygaden i den nye landsby og fik med de tilbagetrukne sammenbyggede gårde og forhaverne sit karakteristiske bebyggelsesmønster. De
eksisterende lave etagehuse er opført i det 19. århundrede – på nær landstedet Ludvigsminde
(ca. 1770) i gadens nordlige del. I midten af 1700-tallet tog landsbyen navn efter slottet - Frederiksberg.
1.3. Frederiksberg Slot, Frederiksberg Have og Søndermarken
Området omfatter Frederiksberg Slot med tilhørende slotshaver - Frederiksberg Have og Søndermarken. Slottet blev opført som kongelig sommerresidens i flere etaper fra 1699 til 1738.
Slotshaverne blev anlagt som et barokanlæg i begyndelsen af 1700-tallet og blev senere omlagt
i engelsk romantisk havestil omkring år 1800. I tilknytning til slotskomplekset blev der etableret
bl.a. staldgård, funktionærboliger, og senere traktørstederne De små Haver, samt gartnerier ved
Pile Allé. Der blev etableret portfløje ved Frederiksberg Runddel. Med anlægget af Frederiksberg Allé i 1700-1734 blev slottet forbundet med Vesterbrogade. Vesterbrogade havde siden
middelalderen været en del af landevejen fra København til Roskilde.
Roskildevejen fortsatte efter nuværende Platanvej ad Rahbeks Allé og derfra videre over Valby
landsby. Frederiksberg Allé blev udlagt som en lukket, barok paradeavenue til slottet for kongen
og hans
følge. Gammel Kongevej fortsatte med at spille en central rolle som alfarvej mellem København
og landsbyen. Pile Allé blev anlagt som opkørsel til slottet i 1710. I 1775 blev der anlagt en ny
Roskildevej fra nuværende Platanvej/Vesterbrogade i lige linje over Frederiksberg Bakke og
videre mod vest. Frederiksberg Slot og en lang række af de historiske bygninger i Frederiksberg
Have og Søndermarken er fredede i henhold til Bygningsfredningsloven. Begge haver er omfattet af havefredning i henhold til Naturfredningsloven.
1.4. Kvarteret omkring Steen Blichers Vej
Kvarteret blev bebygget fra omkring 1870. Kvarteret er præget af karrébebyggelse ud til Smallegade, det bagvedliggende villakvarter og fabrikskomplekset efter Den kongelige porcelænsfabrik (1882).
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1.5. Centrum omkring Frederiksberg Centret
En vigtig forudsætning for Frederiksbergs udvikling til en storby i Hovedstaden blev bl.a. anlægget af jernbanen og byggeriet af Frederiksberg Banegård. Frederiksberg Banegård blev indviet
i 1864. Jernbanen og banegården betød, at der blev dannet et bycentrum mellem jernbanen og
landsbyen ved Allégade. Centrumdannelsen blev op gennem den sidste halvdel af det 19. århundrede forstærket med byggeriet af Forsørgelses- og Hospitalsvæsenet institutionskompleks,
byens første kommuneskoler, rådhus med tilhørende brandstation. De sociale institutioner
flyttede til Nordre Fasanvej i 1903 og Frederiksberg Domhus, brandstation og politistation blev
opført på stedet i perioden 1919-1932 og Frederiksberg Hovedbibliotek
i 1935. Senest har indvielsen af Falkoner Centeret i 1958 og efterfølgende Frederiksberg Centret i 1996, og de nye pladser, Solbjerg Plads, Solbjerg Torv og Falkoner Plads i 2005, forstærket bymidten.
2.1. Villakvarteret mellem Peter Bangs Vej og Roskildevej
Kvarteret har udviklet sig fra Søndre Fasanvej og mod vest i perioden fra århundredskiftet og
til mellemkrigstiden. Kvarteret er præget af datidens bebyggelsesformer og den kommunale
bebyggelsesregulering
efter zoneprincippet. Karakteristiske bebyggelser er Diakonissestiftelsens store institutionskompleks (1876-1940), det karakteristiske kulissebyggeri med storgårdskarréer ved Peter Bangs Vej
(fra 1920´erne) og forskudte blokke (1930´- og 1940´erne) længere ude ud til Peter Bangs Vej,
og den vidtstrakte villabebyggelse syd for Peter Bangs Vej med Dalgas Boulevard, Hoffmeyersvej og Kronprinsensvej/Troels-Lunds Vej som de gennemgående hovedstrøg. Syd for Borgmester Godskesens Plads er der ligeledes opført etagebyggeri i form af storgårdskarréer fra
1920´erne. Derudover er området præget af aldersmæssigt og arkitektonisk varieret villabyggeri. Området mellem Jyllandsvej og kvarterets vestlige dele er bygget i mellemkrigstiden og årene
lige efter besættelsen. Området mellem Søndre Fasanvej og Jyllandsvej er bygget i perioden
1900-1920. Den hvide By fra 1899 er Frederiksbergs eneste eksempel på de små kooperative
byggeforeninger, der med statslån og kommunal understøttelse blev etableret i mange danske
byer i årene omkring århundredskiftet. Herudover skal endelig nævnes HF Dalgas, som blev
anlagt i 1930 på det tidligere baneanlæg Vestbanen.
2.2. Kirkegårdsområdet
Kirkegårdsområdet rummer Frederiksbergs eksempel på storbykirkegårde. Solbjerg og Søndermarken kirkegårde blev i perioden 1865-1929 udlagt som vidtstrakte og isolerede begravelsespladser i modsætning til de tidligere landsbykirkegårde, der omsluttede de gamle sognekirker,
som Frederiksberg kirke og Frederiksberg kirkegård er et eksempel på.
2.3. Villakvarteret vest for Søndre Fasanvej
Kvarteret er bebygget fra Søndre Fasanvej og mod vest fra århundredskiftet og op gennem mellemkrigstiden og repræsenterer datidens villabebyggelsesformer og den kommunale bebyggelsesregulering efter zoneprincippet. Området er præget af det karakteristiske kulissebyggeri med
boligblokke fra 30´erne ud til Søndre Fasanvej og det bagvedliggende villakvarter.
2.4. Punkthusene ”Søndermarken”
Punkthusene mellem Borgmester Fischer Vej og jernbanelinjen blev opført af det almennyttige Frederiksberg forenede Boligselskaber i den første del af 1950´erne. Bebyggelsen er et af
Danmarks få eksempler på den tidlige efterkrigstids nye strømninger i etagebyggeriet, som var
inspireret af den internationalt kendte byplanlægger Le Corbusier. Denne bebyggelsesform er
karakteriseret ved høje punkthuse, som er udlagt i parkområde med tilhørende mindre butikscenter og institutionsbyggeri.
2.5. Kvarteret omkring Nordens Plads
Kvarteret er bebygget mellem 1965 og 1977 og er Frederiksbergs eneste eksempel på efterkrigstidens boligbyggeri og byplanmæssige strømninger. I overensstemmelse hermed er kvarteret isoleret fra byens gennemgående vejnet og bygget op omkring enkelte forbindelsesveje
og dertil stødende stianlæg og mindre stikveje. Kvarteret centrum udgøres af højhuset Domus
Vista og det nedenfor liggende butikscenter. Butikscenter og højhus er omgivet af lavere boligblokke og en tæt-lav bebyggelse – skelvejene.
3.1. Lindevangskvarteret
Kvarteret er opstået mellem 1916 og 1940 og repræsenterer en bebyggelsesform, hvorefter
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etagebyggeri skulle samles i enheder enten som kulissebyggeri langs gennemgående veje eller
i selvstændige kvarterer med skoler og andre institutioner. Lindevangskvarteret er et forbilledligt
eksempel herpå med Lindevangsskolen og Lindevangsparken i centrum omgivet af periodens
helt dominerende storgårdskarréer
opført af tidens aktører i det fremvoksende nye sociale boligbyggeri: kommunen, almennyttige
boligforeninger eller offentligt understøttede private byggeselskaber.
3.2. Ved Grænsen
Området er bebygget af Frederiksberg kommunale funktionærers Boligforening i årene 19151918 og er Frederiksbergs eneste eksempel på tidens haveboligforeninger. Almennyttigt og andelsbaseret foreningsbyggeri bestående af forskelligartede dobbelt- og enkelthuse udlagt som
selvstændige og isolerede kolonier og med uregelmæssige og bugtede vejforløb.
3.3. Den sønderjyske By
”Byen” er opført af kommunen i 1920´erne og er ligesom Lindevangskvarteret udtryk for tidens
koncentrerede kvarterer med etagebyggeri. Selv om ”byen” er bebygget med en karrélignende
randbebyggelse til gaderne er udtryksformen en nyskabelse med gadernes bugtede form og de
brudte blokke, der ud til gaderne har forhaver og bag husrækkerne rekreative friarealer i form af
nyttehaver og legepladser. I tilknytning til kvarteret blev Sønderjyllandsskolen og det omgivende
idrætsområde etableret omkring 1940.
4.1. Fuglebakkekvarteret
Kvarteret er udbygget i perioden fra århundredskiftet og igennem mellemkrigstiden. Kvarteret
repræsenterer de for tiden karakteristiske villabyggelsesformer og kommunal bebyggelsesregulering efter
zoneprincippet. Der er etableret kulissebyggeri langs de gennemgående veje. Langs Borups Allé er etableret ensartet etageboligbebyggelse i form af tidstypiske storgårdskarreer fra
1920´erne. Langs Godhåbsvejs nordside er etableret mere uhomogen karrébebyggelse fra
omkring 1930. Bag kulissebyggeriet langs de gennemgående veje er store villakvarter, hvor
rækkehusbebyggelsen frem til Egernvej udgør et organisk og arkitektonisk hele sammen med
randbebyggelsen ud til Godthåbsvej, og hvor det øvrige villakvarter
og dets gadeforløb er orienteret omkring den store Kristian Zahrtmanns Plads.
4.2. Hospitalskvarteret
Kvarteret er opstået fra omkring århundredskiftet i forbindelse med udflytningen af Forsørgelses- og hospitalsvæsenets institutioner fra området mellem Howitzvej og Solbjergvej. Områdets
bebyggelse, der stammer fra tiden efter udflytningen i 1903 og frem til 1970´erne, repræsenterer
vigtige faser i offentligt byggeri på det sociale og sundhedsmæssige område. Dels Københavns
Amtsygehus (etagebyggeri) ved Nyelandsvej (1893) samt kommunens ældre hospitalsbyggeri
ud mod Ndr. Fasanvej (pavillonbyggeri) og institutionsbyggeriet lang Tesdorpfsvej og Stockflethsvej (1903-1906) – alderdomshjem, sygestiftelse og børnehjem. Dels Alderdomshjemmet Østervang ved Godthåbsvej/Tesdorpfsvej (1923) og hospitalsudvidelsen (etagebyggeri)
ud mod Godthåbsvej (ultimo 30´erne) samt senere hospitalsbehandlingsbygninger – 1960´og
1970´erne.
4.3. Femte Juni Plads Kvarteret
Kvarteret er etableret i perioden fra århundredskiftet til mellemkrigstiden. Kvarteret repræsenterer de for tiden karakteristiske villabyggelsesformer og kommunal bebyggelsesregulering efter
zoneprincippet.
Der er etableret kulissebyggeri langs Godhåbsvej med storgårdskarréer fra 1930´erne på strækningen mellem jernbanen og C.F. Richs Vej og mellem Tesdorpfsvej og C.F. Richs Vej i form af
stokbebyggelser fra 1950´erne. Bag kulissebyggeriet er store villakvarterer, hvor vejforløb og
bebyggelse er orienteret omkring den langstrakte Femte Juni Plads og kvarterets nord-sydgående parallelveje. Kvarteret er klart afgrænset mod Hospitalskvarteret ved Tesdorpsvej/Stockflethsvej og det tidligere industrikvarter syd for linjen Nyelandsvej/La Cours Vej og Bernhard Bangs
Allé. Kvarteret afsluttes af den koncentrerede etagebebyggelse ”Ringparken”, der med sine
terrænmæssigt forskudte stokke er et særdeles godt eksempel på 1930´ernes funktionalistiske
byggeri af boligblokke.
4.5 Novo og Novozymes.
Kulturarvsstyrelsen har i 2007 udpeget 25 nationale industriminder fra perioden 1840-1970.
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Novo og Novozymes ved Hillerødgade/Nordre Fasanvej på grænsen til Nørrebro i Københavns
Kommune er et af de udpegede industriminder. Novo startede sin virksomhed i 1925 og flyttede
i 1932 til en tidligere
mejeribygning, som udgør den ældste del af den bevaringsværdige bebyggelse mellem Ndr.
Fasanvej og S-banen. I 1934 startede insulinproduktionen i nye fabriks- og laboratoriebygninger
ved Nordre Fasanvej, opført i tidens moderne funktionalistiske byggestil, tegnet af Arne Jacobsen. Bygningerne er for størstedelen meget velbevarede, og især laboratoriebygningen mod
Nordre Fasanvej er et af de fornemste eksempler på funktionalisme i Danmark. I 1968-69 blev
opført et større en større gærings- og rensningsfabrik nord for Hillerødgade – også tegnet af
Arne Jacobsen. Fabriksanlægget benyttes stadig til produktion.
Det samlede bygningskompleks udgør dels et stykke dansk industrihistorie, hvor mange af anlæggene er bevarede – dels et stykke arkitekturhistorie over dansk industribyggeri af høj kvalitet
fra begyndelsen
af 1900-tallet til slutningen af 1960-erne.
5.1. Svømmehalskvarteret
Kvarteret er udbygget i perioden ca. 1880-1920 fra Falkoner Allélinjen til Fasanvej-linjen.
Kvarteret repræsenterer særlig typisk lejekasernebebyggelse med små lejligheder, hvor bebyggelsen blev udlagt i forholdsvis smalle karréer for at undgå de baggårdsbebyggede karréer,
der kendetegnede Hovedstadens bebyggelse fra 1850 og i de følgende 30-40 år. I forhold til
tilsvarende bebyggelser på Københavns ydre brokvarterer er kvarterets udformning udtryk for
den strammere bebyggelsesplanlægning. Karréstrukturen brydes af den præcist afgrænsede
pladsdannelse Langelands Plads og husrækkerne i de enkelte karréer
er brudt op, således at sollys bedre kan trænge ind til gårdrummene. Kvarteret rummede frem
til midten af 1950´erne desuden den filantropiske boligbebyggelse De Classenske Boliger, der
blev overtaget af kommunen i 1909 og gradvis nedrevet. Nedrivingen og den efterfølgende nye
bebyggelse er eksempel på den tidlige byomdannelse og sanering af utidssvarende boligområder. Resultatet blev det sociale (oprindelig kommunale) boligbyggeri i området omkring Rolfs
Plads fra årene under og lige efter 1. verdenskrig, udlægget af Aksel Møllers Have og den høje
bebyggelse vest for haven fra de første efterkrigsårtier.
5.2. Mariendalskvarteret
Kvarteret er udbygget i perioden 1890-1914 fra Falkoner Allé-linjen til Fasanvej-linjen. Kvarteret
repræsenterer, som følge den stramme bebyggelsesregulering kommunen tog i anvendelse i
tiårene før første verdenskrig, et af de første forsøg på zoneopdelinger af en kvartersbebyggelse: Kvarterets sydlige del omkring Holger Danske Vej er udbygget med tidstypiske lejekaserner
med små lejligheder, svarende
til karrébebyggelsen i Svømmehalskvarteret. Området fra Falkoner Allé og frem til Kronprinsesse Sofies Vej er præget af villabebyggelse og i kvarterets vestlige del mellem Holger Danskes
Vej og Nitivej er et område primært udlagt til industri.
6.1. Det Biovidenskabelige Fakultet 1858 og frem
Det Biovidenskabelige Fakultet (tidl. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole) er områdets dominerende element. Det Biovidenskabelige Fakultet flyttede fra Christianshavn til Frederiksberg
i 1858. Hovedbygningen er tegnet af G. Bindesbøll og opført 1856-1858. Bygningen er fredet.
Fakultetets åbne, ekstensive bebyggelsesform er betegnende for det østlige Frederiksbergs
landlige karakter frem til ca. 1900, hvor området stadig havde gode og store byggegrunde. Fakultetet har siden overtaget flere interessante bygninger, for eksempel traktørstedet og forsamlingsstedet Gimle, tegnet af J.A. Stillmann i 1874. Gimle er i dag kantine. Et andet eksempel er
landstedet Rolighed, hvis hovedbygning er opført ca. 1770. Fakultetet har desuden løbende og
jævnligt bygget om og til.
6.2. Kvarteret mellem Gammel Kongevej, Bülowsvej, Thorvaldsensvej og Sankt Jørgens
Sø
Store dele af Frederiksberg mellem Gammel Kongevej og Ladegårdsåen kom i 1765 på auktion. Jorderne blev typisk købt af det bedre københavnske borgerskab. Handelsmanden P.A.
Jaeger købte otte af de udbudte lodder og byggede ejendommen Forhåbningsholm som lyst- og
avlsgård. Op til gården førtes en lang allé, den nuværende Forhåbningsholm Allé. Hovedbygningen til Forhåbningsholm er bygget af en senere ejer omkring 1770 og eksisterer stadigvæk
som Forhåbningsholms Allé 24, hvor den tydeligt afviger fra husrækken med sin særlige tilbagetrukne placering.
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På Forhåbningsholms jorder rejste sig i 1850’erne og fremefter nogle af de første villakvarterer på Frederiksberg. F.C. Bülow, inspektør ved Ladegården, der på dette tidspunkt fungerede
som Københavns Fattiggård, købte i 1852 en del af jorderne fra Forhåbningsholm og begyndte
med at anlægge Fuglevangsvej og vinkelret herpå H.C. Ørsteds Vej. Bülow ville have ført H.C.
Ørsteds Vej ud til Gammel Kongevej, men kunne ikke komme overens med familien Trier, der
ejede Wilheminelyst ud mod Gammel Kongevej. I stedet anlagde han Bülowsvej ved at forbinde
to ældre markveje. H.C. Ørsteds Vej blev forlænget ud til Gammel Kongevej i 1872, hvor opkørslen til Wilheminelyst, Wilheminelyst Allé, blev indlemmet som en del af H.C. Ørsteds Vej, og
Wilheminelysts jorder udstykket. Flere villaer i området omkring Lindevej, Uraniavej og Kastanievej er tegnet af arkitekt Henning Wolff (1828-1880). Husene er præget af den frie historicisme, bygget i gule teglsten med skifertag, mønstermurværk og dekorativ udsmykning. Villakvarteret er typisk for bebyggelsen på Frederiksberg, som den formede sig især fra 1850’erne og 30
år frem, hvor Frederiksberg var en villaby. Nogle af villaerne står mere eller mindre uforandret,
andre har gennemgået forskellige ændringer, men kvarteret udgør samlet betragtet en enestående helhed. Områdets etagehusbebyggelser langs Gammel Kongevej er et udtryk for det
karakteristiske bebyggelsesmønster (kulissebyggeri) anno ca. 1900 med etagebyggeri langs
de store og gennemgående veje. Øst for H.C. Ørsteds Vej ligger Schønbergsgade-kvarteret.
Schønbergsgade-kvarteret er blandt de første egentlige beboelseskvarterer, der blev opført
fra slutningen af 1850’erne. Det var et kvarter for småkårsfolk og udviklede sig med tiden til et
slumkvarter: et tæt bebygget arbejderkvarter med små lejligheder, bag- og sidehuse, typisk korridorejendomme. De første forsøg på at ville sanere Schønbergsgade-kvarteret blev gjort i 1957
og strakte sig ud over de følgende årtier. Danmarksgade blev bortsaneret endeligt i 1971, men
udløbet af gaden ses stadig mellem Gammel Kongevej 72-74. Schønbergsgadekvarteret har i
dag et særdeles uensartet præg med en blanding af ældre og yngre bebyggelse. Samlet er området karakteristisk for måden, Frederiksberg udviklede sig på, frem til omkring århundredskiftet.
Som følge af fraværet af en egentlig bebyggelsesregulering førte det til en blandet bebyggelse,
bestående af etagehuse, villaer og industri, og et bebyggelsesmønster, der er helt anderledes
end det vestlige Frederiksberg, hvor zoneinddelingsprincippet i byplanlægningen vandt indpas.
6.3. Kvarteret mellem Falkoner Allé, Den Grønne Sti og Gammel Kongevej.
Grundtvigsvej og Bianco Lunos Vej er anlagt i 1850’erne på udstykningerne efter landstedet
Christianshvile, ejet af hofbogtrykker Bianco Luno. Handelsgartner C.C.L. Rathsacks store gartneri blev udstykket
fra omkring 1880. Her blev Ceresvej, Rathsacksvej og Christian Winthers Vej anlagt. Vejene
er bebygget med fine ofte toetages villaer i løbet af 1880’erne. Centralt i området lå det store
mejeri Pasteur. Mejeriet ejede hele området mellem Grundtvigsvej – Henrik Steffens Vej – Gammel Kongevej og Bianco Lunos Allé. De fleste af bygningerne blev med tiden revet ned, og i
1906 flyttede chokoladefabrikken Globus ind på adressen Grundtvigsvej 9-11 og overtog en af
mejeriets tidligere bygninger. Chokoladefabrikkens
hovedbygning huser i dag Frøbelseminariet. Villakvarteret har ikke samme unikke arkitektoniske
helhedspræg som f.eks. villakvarteret omkring Lindevej-Uraniavej og en del af Kastanievej, men
repræsenterer
et vigtigt kapitel i Frederiksbergs historie som villaby og dermed den blandede bebyggelse for
tiden frem mod århundredskiftet.
6.4. Etagehusene omkring Danas Plads og Sankt Markus Plads ca. 1905
På Danasvej og de omkringliggende gader blev der i 1870’erne og 1880’erne etableret flere
småindustrier i kølvandet på den første industrialisering af Frederiksberg. Ét af kvarterets
største og mest markante fabriksanlæg var Carl Lunds blikvarefabrik. En del af bygningerne er
bevaret. Markuskirken blev indviet i 1902. Etagehusene omkring Danas Plads og Sankt Markus Plads er anlagt omkring 1905. Danas Plads er anlagt 1906-07. Kvarteret er karakteristisk
for kvarterdannelsen på Frederiksberg omkring 1905. Tilsvarende illustrerer kvarteret også det
arkitektoniske brud mellem en meget dekorationsglad historicisme (Sankt Markus Kirke) og en
mere enkel og klar tilgang til arkitekturen. Centralt i kvarteret ligger Radiohuset, indviet 1945.
Radiohuset er placeret, hvor den tidligere Ladegård lå.
7.1. Området mellem Gammel Kongevej, Frederiksberg Allé og bygrænsen/Vesterborgade.
Østsiden af Allégade og Frederiksberg kirke og kirkegård hører historisk sammen med miljøet
omkring Allégade, som er beskrevet under område 1.2. Frederiksberg Kirke, som erstattede en
landsbykirke fra 1654, blev indviet i 1734 og var Frederiksbergs sognekirke fra 1736. Området i
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øvrigt blev udbygget i den sidste halvdel af det 19. århundrede og er præget af etagehuse langs
de større veje og mindre veje med villaer og enkelte etagehuse. Kulissebyggeriet langs Gammel
Kongevej, Frederiksberg Alle og Vesterbrogade er typisk for byggemåden omkring 1900. Blandingen af etagehuse og villaer er et typisk udtryk for det bebyggelsesmønster, som var fremherskende på Frederiksberg, inden en egentlig bebyggelsesregulering
slår igennem. Efter bombardementet af Den Franske Skole i 1945 består området omkring Dr.
Priemes Vej og Maglekildevej af en blanding af ældre og nyere etagehuse.
7.2. Området omkring Rahbeks Allé
Bakkehuset er oprindelig anlagt som ét af de tre vangehuse, som Christian IV i 1620 opførte til
sine opsynsmænd i udkanten af Ladegårdsmarken. Kammasvej og en linjeføring parallelt med
Rahbeks Allé var en del af den gamle Roskilde Landevej. Landevejen førte direkte forbi Bakkehuset, som i en periode af sin historie fungerede som kro og gæstgiveri for vejfarende. De
omkringliggende alleer med etagehuse er anlagt og bebygget anlagt fra 1880’erne og frem.
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Allégade 4 - 2003
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Byhus
Allégade 4
Fredningens omfang: Forhuset med sidehus (opført ca.1850)
Fredningsår: 1978
Beskrivelse:
Allégade 4 er en integreret del af gadens særlige bebyggelsesstruktur, der er karakteriseret af
de tilbagetrukne forhuse med mindre baggårde og de langstrakte forhaver omkranset af stakitter. Huset blev opført i midten af 1800-tallet som erstatning for et af de gamle landejendomme
i landsbyen Ny Amager. Husrækkens tilbagetrukne bebyggelseslinjer og langstrakte forhaver
omkranset af stakitter, er videreført fra den gamle landsby.
Den eksisterende restauration i stuen blev etableret i 1921.
Matrikelnr: 35h
Kulturmiljø: 7.1 - Området mellem Gammel Kongevej, Frederiksberg Allé og bygrænsen/Vesterborgade (se beskrivelse side 15).
Lokalplan: 79 med tillæg
Bevaringsværdi: 4
Deklarationer med bevarende bestemmelser:
5368 fra 12/6 1940 – servitut om bebyggelse og benyttelse af forhaver – facadecensur
11326 fra 23/1 1967 – tilladelse til glasveranda som skal fjernes når kommunalbestyrelsen
forlanger det
Sikring
Byhuset på Allégade 4 er omfattet af lokalplan 79 som blev lavet i 1993, med henblik på at
bevare bebyggelsen i og omkring kerneområdet som er afgrænset af Frederiksberg Allé, Værnedamsvej, Gammel Kongevej og Allégade. Lokalplanen har til fomål at hindre ”kvalitetsforringende ændringer af områdernes bebyggelses ydre fremtræden, at sikre bevaringen af karakteristiske bygningsdele og væsentlige dekorative elementer samt at sikre, at ny bebyggelse gives
en tilfredsstillende arkitektonisk udformning og indpasning i eksisterende bebyggelse.”
Desuden er ejendommen, ligesom resten af ejendommene langs den del af Allégade, omfattet
af servitut 5368, som indeholder en facadecensur samt bevarende bestemmelser om anvendelse og indretning af forhaverne.
Konklusion
Husets ydre fremtræden er sikret jvf. både lokalplan 79 og servitut 5368.
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Allégade 5 - også kaldet Riises Landsted - i 2003

Allégade 5 i 2015. Realdania renoverede både bygning og
forhave i 2005.

Allégade 7 - oprindeligt en del af Lystgården Enighedslyst,
nu TV2/Lorry’s lokaler.

Allégade 9 - oprindeligt en del af Lystgården Enighedslyst,
senere indrettedes teater under navnet Riddersalen.

Allégade 11

Side 20

Lorry
Allégade 5, 7, 9 og 11
Fredningens omfang: Husrækken mod Allégade (Nr. 5 opført i 1860; Nr. 7-9 opført i 1700-tallet
og senere ombygget; Nr. 11 opført i 1881)
Fredningsår: 1978
Beskrivelse
Bindingsværksbygningen på Allégade 7-9 blev opført i 1700-tallet som lystgården Enighedslyst,
som var en del af den oprindelige række af landejendomme langs det nuværende Allégade i
landsbyen Ny Amager. I 1834 blev bygningen omdannet til traktørsted, og det markerede starten på stedets anvendelse som forlystelsesområde.
Ejendommen blev i 1896 solgt til Frederik Laurentius Feilberg - også kaldet Lorry Feilberg, der
opkaldte stedet efter sig selv. Efterhånden voksede Lorry og omfattede flere kabaret- og varietérestauranter både i Allégade 9 og i nabohusene. Etablissementet Lorry gik i betalingsstandsning
i 1977 og TV 2/Lorry tog lokalerne i brug i 1989.
Matrikelnr.: 119a og 119b
Kulturmiljø: 1.2 - Landsbyen Ny Amager omkring Allégade (se beskrivelse side 11).
Lokalplan: Ingen
Bevaringsværdi: 3, 2, 3 og 4
Deklarationer med bevarende bestemmelser:
5368 fra 12/6 1940 – servitut om bebyggelse og benyttelse af forhaver – facadecensur
8072 fra 11/9 1951 – tilladelse til tribuner som skal fjernes når kommunalbestyrelsen forlanger
det.
Sikring
Lorry-anlægget er, ligesom resten af ejendommene langs den del af Allégade, omfattet af servitut 5368, som indeholder en facadecensur samt bevarende bestemmelser om anvendelse og
indretning af forhaverne.
Anlægget er akkurat ikke kommet med, da området i lokalplan 79 blev udviddet i et tillæg, derfor
er bygningerne ikke omfattet af en lokalplan. Dog tilhører de kulturmiljø 1.2, så muligvis kan de
sikres ved brug af byggelovens §6d.
Konklusion
Bygningernes ydre fremtræden er sikret med facadecensuren i servitut 5368 og kan muligvis
sikres yderligere ved brug af byggelovens § 6d.

Side 21

Allégade 6 D, havehuset i 2015

Allégade 6 A-C, forhuset i 2015

Allégade 6 D, havehuset, plan fra 1929

Side 22

Møllmans landsted
Allégade 6 A og D
Fredningens omfang: Havehuset (opført i 1750-53 formentlig af Philip de Lange) og forhus
med sidehuse (opført ca. 1794, ombygget 1852)
Fredningsår: 1918, fredning udviddet i 1978
Beskrivelse
Havehuset blev opført i 1750-53 af klædekræmmer Magnus Møllmann, formentlig efter tegninger af murermester og arkitekt Philip de Lange (1705-1766). Huset lå dengang alene, markant
tilbagetrukket fra Allégades øvrige bebyggelseslinje på en smal langstrakt grund. Forhuset og
dets sidehuse kom til senere, i henholdvis 1794 og 1929, og fuldte den øvrige husrækkes bebyggelseslinje mod Allégade.
Havehuset er kendetegnet ved sin originale grundplan, der afspejler tidens rokoko stil, med en
kort, dyb hovedform, hvor de lange korridorer kunne undgås, og de store otte-kantede stuer lå i
tværaksen med direkte adgang til det fri.
I Danmark er der ikke bygget meget i den meget korte rokoko periode, så Møllmanns Landsted
er ét af få eksempler på rokoko arkitektur i Danmark.
Matrikelnr.: 34b
Kulturmiljø: 7.1 - Området mellem Gammel Kongevej, Frederiksberg Allé og bygrænsen/Vesterborgade (se beskrivelse side 15).
Lokalplan: 79 med tillæg
Bevaringsværdi: 4 og 3
Deklarationer med bevarende bestemmelser:
5368 fra 12/6 1940 – servitut om bebyggelse og benyttelse af forhaver– facadecensur
Sikring
Byhuset på Allégade 4 er omfattet af lokalplan 79 som blev lavet i 1993, med henblik på at
bevare bebyggelsen i og omkring kerneområdet som er afgrænset af Frederiksberg Allé, Værnedamsvej, Gammel Kongevej og Allégade. Lokalplanen har til fomål at hindre ”kvalitetsforringende ændringer af områdernes bebyggelses ydre fremtræden, at sikre bevaringen af karakteristiske bygningsdele og væsentlige dekorative elementer samt at sikre, at ny bebyggelse gives
en tilfredsstillende arkitektonisk udformning og indpasning i eksisterende bebyggelse.”
Desuden er ejendommen, ligesom resten af ejendommene langs den del af Allégade, omfattet
af servitut 5368, som indeholder en facadecensur samt bevarende bestemmelser om anvendelse og indretning af forhaverne.
Konklusion
Bygningernes ydre fremtræden er sikret jvf. både lokalplan 79 og servitut 5368.

Side 23

Allégade 8 A, 2015

Side 24

Byhus
Allégade 8A
Fredningens omfang: Forhuset (opført 1866 af J.E. Lampe)
Fredningsår: 1978
Beskrivelse
De to fredede ejendomme Allégade 8 A og Allégade D og E, danner et samlet forhus, der er
spejlet over midten. De er beliggende i den tilbagetrukne husrække på den østre side af Allégade, og i den ældste del af Frederiksberg.
Matrikelnr.: 33e
Kulturmiljø: 7.1 - Området mellem Gammel Kongevej, Frederiksberg Allé og bygrænsen/Vesterborgade (se beskrivelse side 15).
Lokalplan: 79 med tillæg
Bevaringsværdi: 4
Deklarationer med bevarende bestemmelser:
5368 fra 12/6 1940 – servitut om bebyggelse og benyttelse af forhaver – facadecensur
5693 fra 2/12 1941 - servitut om at vindfang skal fjernes når kommunalbestyrelsen forlanger det
13100 fra 21/5 1992 – tilladelse til glasbygning som skal fjernes når kommunalbestyrelsen
forlanger det
Sikring
Byhuset på Allégade 4 er omfattet af lokalplan 79 som blev lavet i 1993, med henblik på at
bevare bebyggelsen i og omkring kerneområdet som er afgrænset af Frederiksberg Allé, Værnedamsvej, Gammel Kongevej og Allégade. Lokalplanen har til fomål at hindre ”kvalitetsforringende ændringer af områdernes bebyggelses ydre fremtræden, at sikre bevaringen af karakteristiske bygningsdele og væsentlige dekorative elementer samt at sikre, at ny bebyggelse gives
en tilfredsstillende arkitektonisk udformning og indpasning i eksisterende bebyggelse.”
Desuden er ejendommen, ligesom resten af ejendommene langs den del af Allégade, omfattet
af servitut 5368, som indeholder en facadecensur samt bevarende bestemmelser om anvendelse og indretning af forhaverne.
Konklusion
Husets ydre fremtræden er sikret jvf. både lokalplan 79 og servitut 5368.

Side 25

Allégade 8 D-E og A, 2015

Side 26

Byhus
Allégade 8 D og E (tidl. 8 B)
Fredningens omfang: Forhuset (opført i 1866)
Fredningsår: 1878
Beskrivelse
De to fredede ejendomme Allégade 8 A og Allégade D og E, danner et samlet forhus, der er
spejlet over midten. De er beliggende i den tilbagetrukne husrække på den østre side af Allégade, og i den ældste del af Frederiksberg.
Matrikelnr.: 33a
Kulturmiljø: 7.1 - Området mellem Gammel Kongevej, Frederiksberg Allé og bygrænsen/Vesterborgade (se beskrivelse side 15).
Lokalplan: 079 med tillæg og 157
Bevaringsværdi: 4
Deklarationer med bevarende bestemmelser:
5368 fra 12/6 1940 – servitut om bebyggelse og benyttelse af forhaver – facadecensur
Sikring
Byhuset på Allégade 4 er omfattet af lokalplan 79 som blev lavet i 1993, med henblik på at
bevare bebyggelsen i og omkring kerneområdet som er afgrænset af Frederiksberg Allé, Værnedamsvej, Gammel Kongevej og Allégade. Lokalplanen har til fomål at hindre ”kvalitetsforringende ændringer af områdernes bebyggelses ydre fremtræden, at sikre bevaringen af karakteristiske bygningsdele og væsentlige dekorative elementer samt at sikre, at ny bebyggelse gives
en tilfredsstillende arkitektonisk udformning og indpasning i eksisterende bebyggelse.”
Desuden er ejendommen, ligesom resten af ejendommene langs den del af Allégade, omfattet
af servitut 5368, som indeholder en facadecensur samt bevarende bestemmelser om anvendelse og indretning af forhaverne.
Konklusion
Husets ydre fremtræden er sikret jvf. både lokalplan 79 og servitut 5368.

Side 27

Allégade 22 D, sidehus

Allégade 22A, B og F, forhuset i 2015

Allégade 22C, det sydligste sidehus

Allégade 22D og C, den sydlige gårdsplads

Allégade 22D-E, det midterste sidehus, med forhuset til
venstre og det nordlige sidehus i baggrunden.

Allégade 22F, forhusets facade mod gården

Allégade 22G-1, det nordlige sidehus

Allégade 22D-I, den nordlige gårdsplads

Side 28

Ludvigs Minde
Allégade 22A, C, D og E
Fredningens omfang: Forhuset, de tre sidebygninger samt muren mellem forhuset og det
nordlige sidehus, forhaven, indkørslen, gårdspladsen og baghaven (opført ca. 1790)
Fredningsår: 1918, fredning udviddet i 1983
Beskrivelse
Ludvigs Minde er én af de sidste tilbageværende landejendomme som i 1600-tallet lå der hvor
Frederiksberg ligger i dag. Gården havde 91 tønder land, og lå side om side med andre gårde
langs det nuværende Allégade. Det menes at sidebygningerne stammer fra den oprindelige
gård. Hovedhuset blev genopbygget i sin nuværende form i ca. 1790, og er stort set uændret.
I forlængelse af hovedhuset lå der indtil 1934 endnu en udlænge. Kun en enkelt mur ud mod
gaden blev senere genopbygget.
Fredningen omfatter også anlæggets omgivelser med dets brostensbelagt gårdspladser og
haveanlæg, som også stammer fra den oprindelige gårdejendom. Hele det meget velbevarede
anlæg har derfor en helt unik fortælleværdi, og fremstår som en tidslomme midt på Frederiksberg.
Matrikelnr.: 27a, 27ac og 27ad
Kulturmiljø: 7.1 - Området mellem Gammel Kongevej, Frederiksberg Allé og bygrænsen/Vesterborgade (se beskrivelse side 15).
Lokalplan: 079 med tillæg og 142
Bevaringsværdi: 1, 2, 2 og 3
Deklarationer med bevarende bestemmelser:
5368 fra 12/6 1940 – servitut om bebyggelse og benyttelse af forhaver – facadecensur?
Sikring
Byhuset på Allégade 4 er omfattet af lokalplan 79 som blev lavet i 1993, med henblik på at
bevare bebyggelsen i og omkring kerneområdet som er afgrænset af Frederiksberg Allé, Værnedamsvej, Gammel Kongevej og Allégade. Lokalplanen har til fomål at hindre ”kvalitetsforringende ændringer af områdernes bebyggelses ydre fremtræden, at sikre bevaringen af karakteristiske bygningsdele og væsentlige dekorative elementer samt at sikre, at ny bebyggelse gives
en tilfredsstillende arkitektonisk udformning og indpasning i eksisterende bebyggelse.”
Desuden er ejendommen, ligesom resten af ejendommene langs den del af Allégade, omfattet
af servitut 5368, som indeholder en facadecensur samt bevarende bestemmelser om anvendelse og indretning af forhaverne.
Konklusion
Husets ydre fremtræden er sikret jvf. både lokalplan 79 og servitut 5368.

Side 29

Andebakkesti 5, Møstings Hus og gadekæret i 2015

Andebakkesti 5, Møstings Hus i 2015

Luftfoto fra 1954 - cirklen viser den oprindelige placering
af Møstings Hus på Smallegade 2B.

Side 30

Møstings hus på sin oprindelige placering på Smallegade
2B.

Møstings Hus
Andebakkesti 5
Fredningens omfang: Hovedbygningen (opført i 1801 - tidl. Smallegade 2B, genopført på
nuværende sted 1975-77)
Fredningsår: 1977
Beskrivelse
Huset blev opført som lystgård og har fået sit navn fra sin mest prominente ejer, gehejmestatsminister Joh. Sigismund Møsting.
Møstings hus lå oprindeligt på Smallegade, ved hjørnet af Falkoner Allé. I forbindelse med en
regulering af Smallegade i 1939, fik Frederiksberg Kommune lov til at nedrive bygningen på
trods af fredningstatus, til genopførelse på sin nuværende placering. Nedrivningen var først
færdig i 1965, og bygningen blev genopført og indviet på sin nuværende plads i 1978.
Matrikelnr.: 109
Kulturmiljø: 1.1 - Landsbyen Solbjerg ved Frederiksberg Bredegade (se beskrivelse side 11)
Lokalplan: Byplanvedtægt nr. 11
Præmiering: Anderkendelse i 1976-77
Bevaringsværdi: 1
Deklarationer med bevarende bestemmelser:
4588 fra 14/10 1937 – overdragelse af brugsret til kommunen.”Paa Arealet, som fremdeles henregnes til Ejendommens ubebyggede Areal, maa fremtidig ikke opføres nogen Bebyggelse.”
Sikring
Møstings Hus er kun omfattet af byplanvedtægt nr 11, som ikke indeholder bevarende bestemmelser.
Frederiksberg kommune er dog selv ejer af Møstings Hus, dermed kan der argumenteres for at
det er lidt bedre sikret mod ændringer og nedrivning i tilfælde af affredning, end bygninger der
er privatejet.
Konklusion
Ingen sikring - ud over at Frederiksberg Kommune selv ejer huset.

Side 31

Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles fjerde fløj mod Bülowsvej, 2015

Ældre foto af hovedbygningen

Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole gård, 2015

Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles hovedbygning, 2015

Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles hovedbygning, 2015

Den fritliggende længe mod nord, 2015

Den fritliggende længe mod syd, 2015

Side 32

Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole
Bülowsvej 13
Fredningens omfang: Landbohøjskolens hovedbygning bestående af det trefløjede anlæg
med pergola (opført 1856-58 af Gottlieb Bindesbøll), den fjerde fløj mod Bülowsvej (opført 1895
af J.E. Gnudtzmann), det brolagte gårdrum mellem fløjene og de to fritliggende længer øst for
hovedbygningen (opført 1856-58 af Gottlieb Bindesbøll).
Fredningsår: 1950, fredning udviddet i 2000.
Beskrivelse
I 1856 blev det besluttet at samle uddannelserne for dyrlæger, landinspektører, landbrugere,
have- og forstfolk under ét tag, på en landbohøjskole som skulle opføres på den gamle lystejendom Rolighed. Allerede i 1858 stod Bindesbølls trefløjede anlæg med ridebane og to lave
staldlænger færdigt. Senere byggedes en lang række andre bygninger på landbohøjskolen, bl.a.
Gnudtzmanns fjerde fløj mod Bülowsvej i 1895, som også er omfattet af fredningen.
Noget om eksplosionen i 2000?
Matrikelnr.: 13a
Kulturmiljø: 6.1 - Det Biovidenskabelige Fakultet/LIFE (se beskrivelse side 14).
Lokalplan: 174
Bevaringsværdi: 3
Deklarationer med bevarende bestemmelser:
11433 fra 26/10 1965 – fredning af grønt område på matriklen
Sikring
Bygningerne er omfattet af lokalplan 174, som handler om udviklingen af Københavns Universitets område ved bl.a. Bülowsvej og Rolighedsvej. I lokalplanen står der at områdets bevaringsværdige bygninger, ikke må nedrives, ombygges eller nogen måde ændres i deres ydre
udformning uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Man må kunne gå ud fra at bygningerne,
ved mistet fredningsstatus vil overgå til en status som bevaringsværdig, i kraft af deres bevaringsværdi på 3. Derfor vil deres ydre fremtræden være sikret.
Konklusion
Sikret ved lokalplan 174.

Side 33

Dronning Olgas Vej 17, 2015

Dronning Olgas Vej 17 og 19, 2015

Side 34

Villa
Dronning Olgas Vej 17
Fredningens omfang: Villaen (Opført 1887 af Niels Rasmussen og S.F. Schougaard) og garagen (opført 1911).
Fredningsår: 1996
Beskrivelse
De to spejlvendte villaer på Dronning Olgas Vej 17 og 19, er velbevarede eksempler på det
tidligere villabyggeri på Frederiksberg.
De første villaer i Danmark blev bygget på Frederiksberg. I midten af 1800-tallet var frederiksbergs mange landsteder efterhånden forsvundet. Med demarkationsterrænets frigivelse i 1852,
blev det muligt for Københavnerene at flytte på landet i et helårshus, og i 1860’erne blev store
områder udstykket til villabyggeri.
De Frederiksbergske villaer blev bygget i vidt forskellige stilarter, og de to fredede villaer på
Dronning Olgas Vej er eksempler på en byggestil som illuderer landlig, rustik idyl, i samtiden
kaldet ”Schweitzerstil”.
Matrikelnr.: 12av
Kulturmiljø: 5.2 – Mariendalskvarteret (se beskrivelse side 14).
Lokalplan: 15
Bevaringsværdi: 3
Deklarationer med bevarende bestemmelser: Ingen
Sikring
Villaen er kun omfattet af lokalplan 15, som ikke indeholder bevarende bestemmelser.
Konklusion
Ingen sikring

Side 35

Dronning Olgas Vej 19, 2015

Side 36

Villa
Dronning Olgas Vej 19
Fredningens omfang: Villaen (Opført 1887 af Niels Rasmussen og S.F. Schougaard).
Fredningsår: 1996
Beskrivelse
De to spejlvendte villaer på Dronning Olgas Vej 17 og 19, er velbevarede eksempler på det
tidligere villabyggeri på Frederiksberg.
De første villaer i Danmark blev bygget på Frederiksberg. I midten af 1800-tallet var frederiksbergs mange landsteder efterhånden forsvundet. Med demarkationsterrænets frigivelse i 1852,
blev det muligt for Københavnerene at flytte på landet i et helårshus, og i 1860’erne blev store
områder udstykket til villabyggeri.
De Frederiksbergske villaer blev bygget i vidt forskellige stilarter, og de to fredede villaer på
Dronning Olgas Vej er eksempler på en byggestil som illuderer landlig, rustik idyl, i samtiden
kaldet ”Schweitzerstil”.
Matrikelnr.: 12ax
Kulturmiljø: 5.2 – Mariendalskvarteret (se beskrivelse side 14).
Lokalplan: 15
Bevaringsværdi: 3
Deklarationer med bevarende bestemmelser: Ingen
Sikring
Villaen er kun omfattet af lokalplan 15, som ikke indeholder bevarende bestemmelser.
Konklusion
Ingen sikring

Side 37

Skolen på Duevej, hovedbygningen, 2015

Skolen på Duevej, den sydlige del hovedbygningen og
gymnastiksalen, 2015

Skolen på Duevej, den nordlige del hovedbygningen og
gymnastiksalen, 2015

Skolen på Duevej, den sydlige portbygning og gymnastiksalen, 2015

Skolen på Duevej, gymnastiksalen og den nordlige portbygning / inspektørbolig, 2015

Side 38

Skolen på Duevej
Duevej 63
Fredningens omfang: Hovedbygningen, gymnastiksalen, inspektørboligen og skolegården
med tilhørende mure (opført 1905-06 af Valdemar Schmidt).
Fredningsår: 1996
Beskrivelse
Matrikelnr.: 15h
Kulturmiljø: 4.1 - Fuglebakkekvarteret (se beskrivelse side 13).
Lokalplan: 74 og temalokalplan 158A
Bevaringsværdi: 2
Deklarationer med bevarende bestemmelser: Ingen
Sikring
Skolen er omfattet af lokalplan 74 og temalokalplan 158A, som ikke indeholder bevarende bestemmelser.
Konklusion
Ingen sikring

Side 39

Målerhuset, facade mod syd

Målerhuset, gavl mod øst

Side 40

Målerhuset, gavl mod vest

Målerhuset
Finsensvej 76B
Fredningens omfang: Målerhuset (opført 1895)
Fredningsår: 2003
Beskrivelse
Industrialiseringen betød at det blev muligt at etablere gasværker i byerne, og i 1895 blev Frederiksberg Gasværk anlagt på bar mark lang uden for den bebyggede del af byen, men nær ved
jernbanelinien mellem Frederiksberg Station og Roskilde. Frederiksberg Gasværk blev bygget i
tidstypisk industriarkitektur: Solide murstensbygninger med rundbuede vinduer og en betragtelig
håndværksmæssig stolthed i udførelsen. I sidste halvdel af 1900-tallet, blev kulgassen udkonkurreret af naturgassen, og de danske gasværker lukkede. I dag er Målerhuset det eneste levn
fra Frederiksberg Gasværk.
Matrikelnr.: 8y
Kulturmiljø: Intet
Lokalplan: 162 og temalokalplan 117
Bevaringsværdi: Muligvis ikke registreret?
Deklarationer med bevarende bestemmelser: Ingen
Sikring
Målerhuset er omfattet af lokalplan 162 og temalokalplan 117, som ikke indeholder bevarende
bestemmelser.
Konklusion
Ingen sikring

Side 41

Frederiksberg Allé 104 i 2015

Frederiksberg Allé 104 i 2003, før facaden blev ført tilbage til dens originale udseende ved en renovering i 2005.

Side 42

Hjørnehus
Frederiksberg Allé 104 (hjørnet af Allégade)
Fredningens omfang: Hjørnebygningen (opført 1871 af Johan Schrøder).
Fredningsår: 1978
Beskrivelse
Hjørnehuset på Frederiksberg Allé 4 danner overgang mellem to af de ældste gader på Frederiksberg, og er med sin markante placering en del af indramningen af Frederiksberg Runddel.
Huset er endnu et eksempel på Allégades historie og udvikling, hvor de oprindelige landejendomme gradvist er blevet erstattet af etageejendomme, hvoraf mange havde restaurationsvirksomhed i stueetagen. På Frederiksberg Allé 4 blev der i 1913 indrettet biografteater i kælderen,
og i 1920’erne blev stuetagen ombygget til restauration.
Matrikelnr.: 35c
Kulturmiljø: 7.1 - Området mellem Gammel Kongevej, Frederiksberg Allé og bygrænsen/Vesterborgade (Se beskrivelse side 15).
Lokalplan: 79 med tillæg
Bevaringsværdi: 3
Deklarationer med bevarende bestemmelser:
3337 fra 6/10 1933 – bevaring af bygning, hegn, beplantning m.v., samt tilladelse til veranda
5368 fra 12/6 1940 – servitut om bebyggelse og benyttelse af forhaver – facadecensur
10688 fra 21/7 1962 – tilladelse til veranda som skal fjernes når kommunalbestyrelsen forlanger
det
Sikring
Byhuset på Allégade 4 er omfattet af lokalplan 79 som blev lavet i 1993, med henblik på at
bevare bebyggelsen i og omkring kerneområdet som er afgrænset af Frederiksberg Allé, Værnedamsvej, Gammel Kongevej og Allégade. Lokalplanen har til fomål at hindre ”kvalitetsforringende ændringer af områdernes bebyggelses ydre fremtræden, at sikre bevaringen af karakteristiske bygningsdele og væsentlige dekorative elementer samt at sikre, at ny bebyggelse gives
en tilfredsstillende arkitektonisk udformning og indpasning i eksisterende bebyggelse.”
Desuden er ejendommen, ligesom resten af ejendommene langs den del af Allégade, omfattet
af servitut 5368, som indeholder en facadecensur samt bevarende bestemmelser om anvendelse og indretning af forhaverne.
Konklusion
Husets ydre fremtræden er sikret jvf. både lokalplan 79 og servitut 5368.

Side 43

Hassagers Kollegium, 2015

Side 44

Hassagers Kollegium
Frederiksberg Bredegade 13 A
Fredningens omfang: Forhuset (opført 1804-06 af J. Boye Junge).
Fredningsår: 1973
Beskrivelse
Hassagers Kollegium var oprindeligt et af de mange lyststeder, i den gamle del af Frederiksberg, omkring Allégade, Frederiksberg Bredegade og Smallegade. Adskillige notable ejere
brugte huset som lyststed, indtil præsten Carl Hassager købte det, og hans enke efterfølgende
testamenterede det til Københavns Universitet. I dag fungerer huset som eforbolig til kollegiet
ved siden af.
Matrikelnr.: 110a
Kulturmiljø: 1.1 - Landsbyen Solbjerg ved Frederiksberg Bredegade (se beskrivelse side 11)
Lokalplan: Ingen
Bevaringsværdi: 2
Deklarationer med bevarende bestemmelser: Ingen
Sikring
Hassagers Kollegium er ikke omfattet af en lokalplan. Dog tilhører det kulturmiljø 1.1, så muligvis kan det sikres ved brug af byggelovens §6d.
Konklusion
Ingen sikring, men kan muligvis sikres ved brug af byggelovens §6d

Side 45

4. Maj Kollegiet

Side 46

4. Maj Kollegiet
Frederiksberg Bredegade 13 B
Fredningens omfang: Den tre-fløjede kollegiebygning (opført 1949-51 af Hans Hansen).
Fredningsår: 2006
Beskrivelse
Københavns Universitet havde overtaget den store grund hvor Hassagers Kollegium ligger, efter
Dorothea Hassager, og da Frihedsfonden efter besættelsen ønskede at opføre 9 kollegier i hele
landet - alle kaldet 4. Maj Kollegiet - til brug for frihedskæmperne og deres efterkommere, tilbød
Københavns Universitet grunden til formålet.
Bygningen blev tegnet og opført fra 1949-51 af arkitekt Hans Hansen, som også tegnede KBhallen. Han var funktionalist og fortaler for at anvendte kraftige farver i arkitekturen, og det ses
i 4. Maj Kollegiets karakteristiske turkise søjler ved indgangen og kombinationen af naturlige
materialer og dristige farver i interiøret.
Der var i Danmark på opførelsestidspunket ikke de store erfaringer med kollegiebygggeri. 4.
Maj Kollegiet må sammen med kollegiet i Aarhus, tegnet af C.F. Møller, ses som datidens nye
bud på fremtidens kollegier, hvor der lægges stor vægt på fælles opholdsrum, fælles altaner og
fællesskabet omkring gangkøkkenerne. Kollegierne var også nyskabende, fordi alle unge under
uddannelse kunne få værelser her, uanset køn og uddannelsesretning.
Matrikelnr.: 110a
Kulturmiljø: 1.1 - Landsbyen Solbjerg ved Frederiksberg Bredegade (se beskrivelse side 11)
Lokalplan: Ingen
Præmiering: 1952-53
Bevaringsværdi: Ikke registreret
Deklarationer med bevarende bestemmelser: ingen
Sikring
4. Maj Kollegiet er ikke omfattet af en lokalplan. Dog tilhører det kulturmiljø 1.1, så muligvis kan
det sikres ved brug af byggelovens §6d.
Konklusion
Ingen sikring, men kan muligvis sikres ved brug af byggelovens §6d

Side 47

Kavalerbygningerne og indgangen fra Frederiksberg Runddel, 2015

Schweizerhuset og søen, 2015

Schweizerhuset, 2015

Fasangårdens hovedbygning, 2015

Fasangårdens hovebygning til venstre og sidebygning til
højre, 2015

Apistemplet, 2015

Apistemplet, 2015

Det kinesiske hus

Frederik VI’s statue

Side 48

Frederiksberg Have
Frederiksberg Runddel 1 A, 3 A, Søndre Fasanvej 73-75
Fredningens omfang: Apistemplet (opført 1802-04 af Nicolai Abildgaard), Fasangården (opført
1723-23 af Johan Cornelius Krieger, ombygget 1827 af Jørgen Hansen Koch), det kinesiske hus
(1799-1800 af Andreas Kirkerup), Kavalerbygningerne og indgangen fra Frederiksberg Runddel (opført 1744 af Niels Eigtved og 1755-56 af Lauritz de Thurah), Frederik VI’s statue (opført
1855-58 af H.W. Bissen) samt Schweizerhuset (opført 1800-01 af Nicolai Abildgaard).
Fredningsår: 1973
Beskrivelse
Lige der hvor indgangen til Frederiksberg Have er i dag, byggede kong Frederik III i året 1663
en lystgård til sine døtre, og kaldte den Prinsessernes Gård. Den blev senere overladt til
Kronprins Frederik (IV), og kaldt Prinsens Gård. Da Frederik IV selv blev konge i 1699, lod han
Frederiksberg slot bygge, og flyttede ud af Prinsens Gård.
Samtidig blev Frederiksberg Have og som en barokhave, og Søndermarken kom til 30 år senere - også som barokhave.
Den afsides beliggende Fasangården blev opført som fasaneri i 1723-24. Senere blev den brugt
som embedsbolig, og havde bl.a. Adam Oehlenschläger og H.C. Ørsted som beboere.
Efter Prinsens Gård mistede sin funktion som kronprinsens lystgård, da konprinsen blev konge
og opførte sit slot, blev den i en overgang brugt som gæstgiveri. Det midterste porthus i den trelængede bygning brændte dog ned i 1753, og i stedet for at genopføre det, byggedes det stadig
eksisterende indgangsparti til Frederiksberg Have, der hvor den nedbrændte længe havde været. De to længer på hver side af indgangspartiet var en del af den oprindelige Prinsens Gård.
Den sydlige er ældst og fungerede som orangeri.
Omkring år 1800 blev Frederiksberg Have omlagt til romantisk langskabshave, og fik søer,
slyngede stier og kanaler samt en varieret beplantning som man kender den i dag. I forbindelse
med omlægningen opførtes Apistemplet, det kinesiske hus og Schweizerhuset som lysthuse og
landskabselementer.
Matrikelnr.: 1e og 1g
Kulturmiljø: 1.3 - Frederiksberg Slot, Frederiksberg Have og Søndermarken (se beskrivelse
side 11).
Lokalplan: Ingen
Bevaringsværdi: Fasangården: 2, Kavalerbygningerne og indgangen fra Frederiksberg Runddel: 1, Schweizerhuset: 3
Deklarationer med bevarende bestemmelser:
10171 fra 25/5 1960 – fredning af arealer tilhørende Frederiksberg Have og Søndermarken
Sikring
Der er ingen lokalplaner for Frederiksberg Have. Dog er der på både Frederiksberg Have og
Søndermarken tinglyst et fredningsservitut som freder udendørs arealerne i de to haver.
Samtidig tilhører Frederiksberg Have kulturmiljø 1.3, så muligvis kan det sikres ved brug af byggelovens §6d.
Konklusion
Udendørsarealer sikret ved servitut og bygningerne kan muligvis sikres ved brug af byggelovens §6d.

Side 49

Materialgården / gartnerhuset, 2015

Materialgården i 2003

Materialgårdens set fra gårdspladsen

Side 50

Materialgårdens set fra gårdspladsen

Materialgården
Frederiksberg Runddel 3 D-F
Fredningens omfang: Det trelængede, enetages, gulkalkede anlæg (opført i slutningen af
1700-tallet og senere), gårdens brobelægning samt hegnsmuren langs Runddelens nordside.
Fredningsår: 1979
Beskrivelse
Bagved den nordlige kavalerbygningen ved Frederiksberg Runddel, finder man Gartnerhuset
eller Materialgården. Den trelænget bindingsværksgård blev opført som en del af den gamle
Prinsens Gård, som lå der hvor indgangen til Frederiksberg Have ligger i dag.
Matrikelnr.: 1bz
Temalokalplan: Ingen
Lokalplan: Ingen
Kulturmiljø: 1.2 - Landsbyen Ny Amager omkring Allégade (se beskrivelse side 11).
Bevaringsværdi: 2
Deklarationer med bevarende bestemmelser: Ingen
Sikring
Materialgården er ikke omfattet af en lokalplan. Dog tilhører den kulturmiljø 1.2, så muligvis kan
den sikres ved brug af byggelovens §6d.
Konklusion
Ingen sikring, men kan muligvis sikres ved brug af byggelovens §6d

Side 51

Store Godthåb, hovedbygningen, 2015

Store Godthåb, staldbygningen, gartnerboligen og hovedbygningen, 2015

Store Godthåb, ca. 1900

Side 52

Store Godthåb, staldbygningen og gartnerboligen, 2015

Store Godthåb
Godthåbsvej 79 A-B
Fredningens omfang: Hovedbygningen (opført 1770, gartnerboligen (opført 1792), staldbygningen (opført ca. 1850) samt gårdspladsens brolægning.
Fredningsår: 1954
Beskrivelse
Ladegårdens hømarker blev bortsolgt i 1765 til velhavende københavnere som anlagde store
landsteder på de gamle landbrugsjorder. Et af disse var Store Godthåb, som blev opført af pudder- og stivelsesfabrikant Henrich Wium i 1770. De fleste af landstederne blev revet ned efterhånden som Frederiksberg udviklede sig, men Store Godthåb, Rolighed og Møstings Hus er
nogle af de få landsteder fra den tid, som findes endnu.
Matrikelnr.: 10i
Kulturmiljø: 4.2 - Hospitalskvarteret (se beskrivelse side 13).
Lokalplan: 35
Bevaringsværdi: 3
Deklarationer med bevarende bestemmelser: Ingen
Sikring
Store Godthåb er kun omfattet af lokalplan 34, som ikke indeholder bevarende bestemmelser.
Konklusion
Ingen sikring

Side 53

H.C. Ørsteds Vej 54, 2015

H.C. Ørsteds Vej 54, 2015

Side 54

Etagehus (posthuset)
H.C. Ørsteds Vej 54
Fredningens omfang: Etagehuset (opført 1939 af Edvard Thomsen og Christen Ostenfeld)
med følgende nagelfast inventar: ”Den amerikanske seng” i lejlighed nr. 6. Køkkenbordet med
indbygget strygebræt under bordpladen i lejlighederne nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8, samt med indbygget skærebræt under bordpladen til venstre for vasken i lejlighederne 3, 4 og 5. Køkkenoverskabet med glasskuffer forneden i lejlighederne nr. 3, 4 og 6. Lampen over køkkenoverskab i
lejlighederne nr. 3, 5 og 6. Mælkelugen i lejlighed nr. 4 og nr. 5.
Fredningsår: 1996
Beskrivelse
Etagehuset på H.C. Ørstedsvej 54 er et banebrydende funktionalistisk projekt - både i sit arkitektoniske formsprog og i sin konstruktion. Den brudte facadefront, dannet af de fremspringende
altankarnapper, de transparente glasmurstensvægge, er en af de mest originale fra den danske
funktionalisme. De synlige betonkonstruktioner og de bærende beton-tværvægge er en konstruktiv nydannelse fra den tid.
Matrikelnr.: 18aæ
Kulturmiljø: Intet
Lokalplan: 45
Bevaringsværdi: 3
Deklarationer med bevarende bestemmelser: Ingen
Sikring
Huset er kun omfattet af lokalplan 45, som ikke indeholder bevarende bestemmelser.
Konklusion
Ingen sikring

Side 55

Frederiksberg Domhus, 2015

Frederiksberg Domhus, 2015

Frederiksberg Domhus, gården

Side 56

Frederiksberg Domhus, kolonnaderne

Frederiksberg Domhus
Howitzvej 30-32
Fredningens omfang: Domhuset (opført 1919-21 af Hack Kampmann, fuldendt af Kaj Gottlob)
og den foranliggende plads med dens belægning, græsbevoksning, bassin med skulptur samt
de to kolonnader henholdsvis mod nord og mod syd tillige med stakittet, der afslutter gårdrummet mod vest.
Fredningsår: 1997
Beskrivelse
Domhuset er et enkelt nyklassicistisk anlæg tegnet af den store danske arkitekt Hack Kampmann lige inden dennes død i 1920.
Matrikelnr.: 39y (kolonnader i 39æ)
Kulturmiljø: 1.5 - Centrum omkring Frederiksberg Centret (se beskrivelse side 12).
Lokalplan: 168
Bevaringsværdi: 2
Deklarationer med bevarende bestemmelser: Ingen
Sikring
Domhuset er omfattet af lokalplan 168 som har til formål at sikre bevaring af domhuset og dets
anlæg.
Konklusion
Sikret i lokalplan 168

Side 57

Det grønne funkishus, facade mod Nordre Fasanvej, 2015

Det grønne funkishus, facade mod Guldborgvej, 2015

Side 58

Det grønne funkishus, facade mod Nordre Fasanvej

Det grønne funkishus
Nordre Fasanvej 78-82 og Guldborgvej 25-27
Fredningens omfang: Etageboligbebyggelserne på Nordre Fasanvej 78-82 med de hækkransede forhaver samt pendanten på Guldborgvej 25-27 (Opført i 1932, arkitekt Hans DahlerupBerthelsen).
Fredningsår: 2009
Beskrivelse
Det grønne funkishus består af to etagehuse på en smal grund mellem Nordre Fasanvej og
Guldborgvej, og det er noget af det første beboelsesbyggeri i Danmark med en bærende
stålskelet-konstruktion indmuret i facaderne. Med denne konstruktion kunne man dels opnå meget tynde ydermure, hvilket sparede plads, og samtidig kunne man frigøre sig for de bærende
ydermure og få større glaspartier.
Bygningerne er karakteristiske for den tidlige funktionalisme, hvor karnapmotivet er stærkt understreget, men endnu ikke har udviklet sig til altan-karnaphuset, som ses i utallige beboelsesejendomme fra 30’erne og frem.
Matrikelnr.: 10n og 10gu
Kulturmiljø: 5.1 - Svømmehalskvarteret (se beskrivelse side 14).
Lokalplan: 189
Bevaringsværdi: 3
Deklarationer med bevarende bestemmelser: Ingen
Sikring
Bygningerne er omfattet af lokalplan 189, som bl.a. har til formål at sikre bevaring af eksisterende bevaringsværdig bebyggelse i svømmehalskvarteret. I lokalplanen står der bevaringsværdige bygningerne ikke må nedrives, ombygges eller på nogen måde ændres i deres ydre
udformning uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Man må kunne gå ud fra at bygningerne,
ved mistet fredningsstatus vil overgå til en status som bevaringsværdig, i kraft af deres bevaringsværdi på 3. Derfor vil deres ydre fremtræden være sikret.
Konklusion
Sikret i lokalplan 189

Side 59

P. Andersens Vandtårn, 2015

P. Andersens Vandtårn, 2003

Side 60

P. Andersens Vandtårn
P. Andersensvej 3
Fredningens omfang: Vandtårnet (opført 1877 af Vilhelm Tvede).
Fredningsår: 1991
Beskrivelse
Da demarkations zonen blev ophævet og Frederiksberg blev en selvstændig kommune i midten
af 1800-tallet, blev området hurtigt bebygget med villaer, industri og etageejendomme. Der blev
brug for en vandforsyning, og en entreprenant fabrikant ved navn P. Andersen byggede kommunens første vandværk i 1870. Indbyggertallet voksede stødt og der blev hurtigt brug for et større
vandværk, så P. Andersen udviddede med det stadig eksisterende vandtårn i 1877.
Matrikelnr.: 46ca
Kulturmiljø: Intet
Lokalplan: 133
Bevaringsværdi: 3
Deklarationer med bevarende bestemmelser: Ingen
Sikring
Vandtårnet er omfattet af lokalplan 133, som ikke har bevarende bestemmelser.
Konklusion
Ingen sikring

Side 61

Præstegården, Pile Allé 1, 2015

Side 62

Præstegården
Pile Allé 1
Fredningens omfang: Præstegården (opført 1825) med senere tilbygning.
Fredningsår: 1977
Beskrivelse
Præstegården er opført i 1825 som præsternes embedsbolig til den ottekantede Frederiksberg
kirke, og fungerer stadig som sådan.
Bygningen er meget velbevaret både i det indre og ydrem og er med sine nedtonede, men gennemførte bygningsdetaljer, en fin repræsentant for sin bygningstype.
Matrikelnr.: 2a
Kulturmiljø: 7.1 - Området mellem Gammel Kongevej, Frederiksberg Allé og bygrænsen/Vesterborgade (se beskrivelse side 15).
Lokalplan: 79 med tillæg
Bevaringsværdi: 3
Deklarationer med bevarende bestemmelser: Ingen
Sikring
Præstegården er omfattet af lokalplan 79 som blev lavet i 1993, med henblik på at bevare bebyggelsen i og omkring kerneområdet som er afgrænset af Frederiksberg Allé, Værnedamsvej,
Gammel Kongevej og Allégade. Lokalplanen har til fomål at hindre ”kvalitetsforringende ændringer af områdernes bebyggelses ydre fremtræden, at sikre bevaringen af karakteristiske bygningsdele og væsentlige dekorative elementer samt at sikre, at ny bebyggelse gives en tilfredsstillende arkitektonisk udformning og indpasning i eksisterende bebyggelse.”
Konklusion
Husets ydre fremtræden er sikret jvf. både lokalplan 79.

Side 63

Storm P. Museet, 2015

Foto fra 1910, da bygningen stadig var politistation.

Side 64

Storm P. Museet
Pile Allé 2
Fredningens omfang: Hjørnebygningen (opført 1863 og senere) med hegnsmuren langs
Runnddelens sydside.
Fredningsår: 1977
Beskrivelse
Bygningen var oprindelig politistation og husede fra 1922 Frederiksberg Begravelsesvæsen, før
den blev ombygget til museum i 1977.
Som politistation havde bygningen haft markante påsatte gavle, som blev fjernet ved ombygningen til museum. Samtidig blev porthullerne omdannet til vinduer og murstensfacaden kalket, så
den passede til resten af runddelens arkitektur.
Matrikelnr.: 1e
Kulturmiljø: 1.3 - Frederiksberg Slot, Frederiksberg Have og Søndermarken (se beskrivelse
side 11).
Lokalplan: Ingen
Bevaringsværdi: 2
Deklarationer med bevarende bestemmelser:
10171 fra 25/5 1960 – fredning af arealer tilhørende Frederiksberg Have og Søndermarken
Sikring
Storm P. Museet er ikke omfattet af en lokalplan. Dog tilhører det kulturmiljø 1.3, så muligvis kan
den sikres ved brug af byggelovens §6d.
Konklusion
Ingen sikring, men kan muligvis sikres ved brug af byggelovens §6d

Side 65

Brøndsalen, 2015

Side 66

Brøndsalen
Pile Allé 4
Fredningens omfang: Brøndsalsbygningen (opført ca. 1880).
Fredningsår: 1978
Beskrivelse
I 1873 fik Frederiksberg en brøndkuranstalt hvor borgerskabet kunne komme og drikke særligt
sundt kildevand fra Maglekilden i Roskilde. Til at begynde med lå den i en ydmyg brøndsal som
stadig eksisterer i dag, bag Allégade 8. I 1885 flyttedes brøndkuranstalten til en storslået brøndsal i Haveselskabets Have, tegnet af P. C. Bønecke som også tegnede palmehuset i Botanisk
Have. I 1905 ophørte brøndkuranstalten og Haveselskabet overtog brøndsalen.
Matrikelnr.: 1g
Kulturmiljø: 1.3 - Frederiksberg Slot, Frederiksberg Have og Søndermarken (se beskrivelse
side 11).
Lokalplan: Ingen
Bevaringsværdi: 2
Deklarationer med bevarende bestemmelser:
10171 fra 25/5 1960 – fredning af arealer tilhørende Frederiksberg Have og Søndermarken
Sikring
Brøndsalen er ikke omfattet af en lokalplan. Dog tilhører den kulturmiljø 1.3, så muligvis kan den
sikres ved brug af byggelovens §6d.
Konklusion
Ingen sikring, men kan muligvis sikres ved brug af byggelovens §6d

Side 67

Pile Allé 6-8

Side 68

Bindingsværksbygning
Pile Allé 6-8
Fredningens omfang: Bindingsværksbygningen (opført 1800).
Fredningsår: 1973
Beskrivelse
Matrikelnr.: 1e
Kulturmiljø: 1.3 - Frederiksberg Slot, Frederiksberg Have og Søndermarken (se beskrivelse
side 11).
Lokalplan: Ingen
Bevaringsværdi: 3
Deklarationer med bevarende bestemmelser:
10171 fra 25/5 1960 – fredning af arealer tilhørende Frederiksberg Have og Søndermarken
Sikring
Bygningen er ikke omfattet af en lokalplan. Dog tilhører den kulturmiljø 1.3, så muligvis kan den
sikres ved brug af byggelovens §6d.
Konklusion
Ingen sikring, men kan muligvis sikres ved brug af byggelovens §6d

Side 69

Hansens Gamle Familiehave (den fredede bindingsværksbygning ses ikke på billedet)

Side 70

Hansens Gamle Familiehave, bindingsværksbygningen

Hansens Gamle Familiehave
Pile Allé 10-12
Fredningens omfang: Bindingsværksbygningen (opført ca. 1800).
Fredningsår: 1973
Beskrivelse
Matrikelnr.: 1e
Kulturmiljø: 1.3 - Frederiksberg Slot, Frederiksberg Have og Søndermarken (se beskrivelse
side 11).
Lokalplan: Ingen
Bevaringsværdi: 3
Deklarationer med bevarende bestemmelser:
10171 fra 25/5 1960 – fredning af arealer tilhørende Frederiksberg Have og Søndermarken
Sikring
Bygningen er ikke omfattet af en lokalplan. Dog tilhører den kulturmiljø 1.3, så muligvis kan den
sikres ved brug af byggelovens §6d.
Konklusion
Ingen sikring, men kan muligvis sikres ved brug af byggelovens §6d

Side 71

M.G. Petersens Familiehave

Side 72

M.G. Petersens Familiehave
Pile Allé 16-18
Fredningens omfang: Bindingsværksbygningen (opført ca. 1800).
Fredningsår: 1973
Beskrivelse
Matrikelnr.: 1bx
Kulturmiljø: 1.3 - Frederiksberg Slot, Frederiksberg Have og Søndermarken (se beskrivelse
side 11).
Lokalplan: Ingen
Bevaringsværdi: 3
Deklarationer med bevarende bestemmelser:
10171 fra 25/5 1960 – fredning af arealer tilhørende Frederiksberg Have og Søndermarken
Sikring
Bygningen er ikke omfattet af en lokalplan. Dog tilhører den kulturmiljø 1.3, så muligvis kan den
sikres ved brug af byggelovens §6d.
Konklusion
Ingen sikring, men kan muligvis sikres ved brug af byggelovens §6d

Side 73

Rahbeks Allé 21, 2015

Side 74

Den tidligere åndsvageanstalt
Rahbeks Allé 21
Fredningens omfang: Den som åndsvageanstalt opførte bygning (opført 1859-60 af Ferdinand
Meldahl).
Fredningsår: 1978
Beskrivelse
Nabohuset Bakkehuset blev i 1855 købt af Comitéen til Oprettelse af Helbredelsesanstalt for
idiotiske, svagtsindige og epileptiske Børn. Kort herefter blev denne større nabobygning opført
som åndsvageanstalt, og fungerede som sådan indtil 1971.
Matrikelnr.: 66a
Kulturmiljø: 7.2 – området omkring Rahbeks Allé (se beskrivelse side 11).
Lokalplan: Ingen
Bevaringsværdi: 2
Deklarationer med bevarende bestemmelser: Ingen
Sikring
Bygningen er ikke omfattet af en lokalplan. Dog tilhører den kulturmiljø 7.2, så muligvis kan den
sikres ved brug af byggelovens §6d.
Konklusion
Ingen sikring, men kan muligvis sikres ved brug af byggelovens §6d

Side 75

Bakkehuset, 2015

Bakkehuset, 2015

Side 76

Bakkehuset
Rahbeks Allé 23
Fredningens omfang: Vinkelbygningen (opført ca. 1764, muligvis af Johan Christian Conradi,
og senere) og mindestenen for Kamma og Knud Lyhne Rahbek (opført 1833 af G. F. Hetsch og
Hermann Ernst Freund).
Fredningsår: 1918, fredning udviddet i 1977.
Beskrivelse
Bakkehuset er Frederiksbergs ældste bygning, med rødder tilbage til 1600-tallet. Oprindelig var
det en en firlænget gård som hørte under Københavns Ladegård, men hurtigt fik det funktion
som traktørsted og landevejskro, idet landevejen til Roskilde løb lige forbi. I midten af 1700-tallet, blev landevejens forløb flyttet op forbi Frederiksberg Slot, og Bakkehuse fik ny anvendelse
som lyststed for Københavns borgerskab. I en lang periode boede Knud Lyhne Rahbek og
Kamma Rahbek permanent i Bakkehuset, hvor det blev samlingspunkt for tidens forfattere,
videnskabsmænd og kunstnere, bl.a. H.C. Andersen, H.C. Ørsted, B.S. Ingemann, N.F.S.
Grundtvig, Johan Ludvig Heiberg og Adam Oehlenschläger.
Matrikelnr.: 66n
Kulturmiljø: 7.2 – området omkring Rahbeks Allé (se beskrivelse side 16).
Lokalplan: Ingen
Bevaringsværdi: 2
Deklarationer med bevarende bestemmelser: Ingen
Sikring
Bakkehuset er ikke omfattet af en lokalplan. Dog tilhører det kulturmiljø 7.2, så muligvis kan den
sikres ved brug af byggelovens §6d.
Konklusion
Ingen sikring, men kan muligvis sikres ved brug af byggelovens §6d

Side 77

Rolighed, hovedbygningen, 2015

Rolighed, gårdanlæg, 2015

Rolighed, gårdanlæg, 2015

Side 78

Rolighed, gårdanlæg, 2015

Rolighed (Tidl. Mariendal)
Rolighedsvej 21
Fredningens omfang: Hovedbygningen (opført ca. 1770) og bygningerne omkring gårdspladsen nord for denne.
Fredningsår: 1918
Beskrivelse
Ladegårdens hømarker blev bortsolgt i 1765 til velhavende københavnere som anlagde store
landsteder på de gamle landbrugsjorder. Et af disse var Villa Rolighed, som blevopført af Conrad Alexander Fabritius de Tengnagel, konferensråd, storhandelsmand og skibsreder. De fleste
af landstederne blev revet ned efterhånden som Frederiksberg udviklede sig, men Rolighed,
Store Godthåb og Møstings Hus er nogle af de få landsteder fra den tid, som findes endnu.
Matrikelnr.: 13ak
Kulturmiljø: 6.1 - Det Biovidenskabelige Fakultet/LIFE (se beskrivelse side 14).
Lokalplan: 174
Bevaringsværdi: 3
Deklarationer med bevarende bestemmelser: Ingen
Sikring
Rolighed er omfattet af lokalplan 174, som handler om udviklingen af Københavns Universitets
område ved bl.a. Bülowsvej og Rolighedsvej. I lokalplanen står der at områdets bevaringsværdige bygninger, ikke må nedrives, ombygges eller nogen måde ændres i deres ydre udformning
uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Man må kunne gå ud fra at bygningerne, ved mistet
fredningsstatus vil overgå til en status som bevaringsværdig, i kraft af deres bevaringsværdi på
3. Derfor vil deres ydre fremtræden være sikret.
Konklusion
Sikret ved lokalplan 174.

Side 79

Københavns Sygehjem, nu Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, 2015

Københavns Sygehjem, nu Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, 2015

Side 80

Københavns Sygehjem
Rolighedsvej 23
Fredningens omfang: Hovedfløjen mod Rolighedsvej med tre tværfløje mod nord (opført 185759 af H. C. Stilling, midterfløjen mod nord tilføjet i 1877-78).
Fredet år: 1959
Beskrivelse
Københavns Sygehjem ligger på det gamle landsted Roligheds jorder, som i 1855 blev købt af
den daværende Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL). Dog anvendte KVL dengang ikke
meget af arealerne, så Københavns Sygehjem overtog arealerne ved dets grundlæggelse, og
H.C. Stilling tegnede ddet italiensk inspirerede sygehjem. Her boede uhelbredeligt syge mænd
og kvinder, der ikke hørte hjemme på de egentlige hospitaler. Således var det en forløber for
dagens plejehjem.
I 1922 flyttede sygehjemmet til Ordrup, og KVL tilbagekøbte området med både sygehjemmet
og den gamle lystgård Rolighed.
Matrikelnr.: 13ak
Kulturmiljø: 6.1 - Det Biovidenskabelige Fakultet/LIFE (se beskrivelse side 14).
Lokalplan: 174
Bevaringsværdi: 3
Deklarationer med bevarende bestemmelser: Ingen
Sikring
Københavns Sygehjem er omfattet af lokalplan 174, som handler om udviklingen af Københavns Universitets område ved bl.a. Bülowsvej og Rolighedsvej. I lokalplanen står der at
områdets bevaringsværdige bygninger, ikke må nedrives, ombygges eller nogen måde ændres
i deres ydre udformning uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Man må kunne gå ud fra at
bygningerne, ved mistet fredningsstatus vil overgå til en status som bevaringsværdig, i kraft af
deres bevaringsværdi på 3. Derfor vil deres ydre fremtræden være sikret.
Konklusion
Sikret ved lokalplan 174.

Side 81

Radiohuset, 2015

Radiohuset, 2015

Side 82

Radiohuset
Rosenørns Allé 22
Fredningens omfang: Hovedbygningen (høj fløj opført 1938-41, forhøjet med en overoverbygningpå én etage i 1955-56), hovedbygningen (lav fløj opført 1938-41), rådsfløj (opført 1938-45)
fjernsynsbygning (ny fløj opført 1955-56), studieblok (gammel studieblok med taghave opført i
1938-41), koncertstudie (studie 1 opført 1939-45), studieblok (ny studieblok med taghave opført
i 1955-56), samt Lysgården, Kongegården og det til mnr. 19be hørende fortovsareal ud til julius
Thomsensgade og Rosenørns Allé (det samlede anlæg af Vilhelm Lauritzen, studieblokkens
taghave af G.N. Brandt).
Fredningsår: 1994
Beskrivelse
Byggeriet af Statsradiofoniens hovedsæde - nu kaldet Radiohuset - blev sat i gang i 1938. Men
først i 1945 blev Radiohuset indviet. Det er tegnet af arkitekt Vilhelm Lauritzen og bliver betragtet som et af hovedværkerne i dansk modernisme. Statsradiofonien blev etableret i 1925, men
havde haft forskellige adresser indtil 1941, hvor Radiohuset delvist blev taget i brug. Danmarks
Radio flyttede i 2006/07 til DR-Byen i Ørestaden, og siden 2008 har Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium haft hjemme i Radiohuset.
Matrikelnr.: 19be
Kulturmiljø: 6.4 - Etagehusene ved Danas Plads og Sankt Markus Plads (se beskrivelse side
15).
Lokalplan: Ingen
Præmiering: Ja i 1947-48 og 1962-63
Bevaringsværdi: 2
Deklarationer med bevarende bestemmelser:
4757 fra 21/3 1938 – facader skal godkendes af kommunen
Sikring
Radiohuset er ikke omfattet af en lokalplan. Til gengæld er der tinglyst facadecensur i deklaration 4757.
Konklusion
Radiohusets ydre fremtræden er sikret i deklaration 4757.

Side 83

Frederiksberg Slot mod Frederiksberg Have, 2015

Frederiksberg Slot mod Søndermarken, 2015

Lakajgårdens vestlænge, 2015

Side 84

Lakajgårdens østlænge, 2015

Frederiksberg Slot og Lakajgården
Roskildevej 26, 26A og 28
Fredningens omfang: Slottet (opført 1699-1703 af Vilhelm Friedrich von Platen og Johan
Conrad Ernst, stærkt ombygget og udvidet i 1708-09), de lidt lavere fløje omkring gården (opført
1733-38 af Lauritz de Thurah), porthuset (opført 1704 formentlig af Johan Conrad Ernst, ombygget 1829 af Jørgen Hansen Koch), lakajgårdens tre fløje og brolægningen samt løngangen
(opført i 17209’erne af Johan Conrad Ernst).
Fredningsår: 1918, udviddet fredning 1977.
Beskrivelse
Da Frederik IV blev konge i 1699, lod han Frederiksberg Slot bygge i italiensk stil. Det blev meget hurtigt udviddet pga. pladsmangel, og stod færdigt i sin nuværende form i 1738.
I forbindelse med opførelsen af slottet, fik bakken som det ligger på navnet Frederiksberg, og
hurtigt efter blev hele området inkl. landsbyen ved bakkens fod, kaldet Frederiksberg.
Matrikelnr.: 1a
Kulturmiljø: 1.3 - Frederiksberg Slot, Frederiksberg Have og Søndermarken (se beskrivelse
side 11).
Lokalplan: Ingen
Bevaringsværdi: 1 og 2
Deklarationer med bevarende bestemmelser:
10171 fra 25/5 1960 – fredning af arealer tilhørende Frederiksberg Have og Søndermarken
Sikring
Der er ingen lokalplaner for Frederiksberg Slot og Lakajgården. Dog er der på både Frederiksberg Have og Søndermarken tinglyst et fredningsservitut som freder udendørs arealerne i de to
haver.
Samtidig tilhører Frederiksberg Slot og Lakajgården kulturmiljø 1.3, så muligvis kan det sikres
ved brug af byggelovens §6d.
Konklusion
Udendørsarealer sikret ved servitut og bygningerne kan muligvis sikres ved brug af byggelovens §6d.

Side 85

Schønberggade 15, 2015

Side 86

Etagehus
Schønberggade 15
Fredningens omfang: Forhuset (opført 1857 af H.C. Stilling)
Fredningsår: 1977
Beskrivelse
I 1852 blev demarkationslinjen, som forhindrede varig bebyggelse i området mellem Falkoner
Allé, Jagtvej og Søerne, ophævet, hvormed der var banet vej for nye bebyggelser i Københavns
brokvarterer. En af tidens største arkitekter, H.C. Stilling, købte bl.a. denne grund på Schønberggade 15, og opførte i 1857 et etagehus af høj kvalitet med otte store herskabslejligheder.
Ejendommen var formentlig den første beboelsesejendom i København, der havde bagtrappen
i et fremskudt trappehus, og dermed ikke var placeret i hovedhuset. Dette var et pladsbesparende tiltag, som vidner om at ejendommen og resten af kvarteret var spekulations-byggeri.
Matrikelnr.: 24v
Kulturmiljø: 6.2 - Villakvarteret mellem Gammel Kongevej, Bülowsvej, Thorvaldsensvej og
Sankt Jørgens Sø (se beskrivelse side 14).
Lokalplan: Byplanvedtægt nr. 31
Bevaringsværdi: 3
Deklarationer med bevarende bestemmelser: Ingen
Sikring
Huset er kun omfattet af byplanvedtægt 31, som ikke indeholder bevarende bestemmelser.
Konklusion
Ingen sikring

Side 87

Frederiksberg Station, den tidligere stationsforstanderbolig, pakhusbygningen og hovedbygningen i baggrunden, 2015

Frederiksberg Station set fra nord i 1913. Den lille bygning til venstre var en telegrafstation og findes ikke mere.

Side 88

Frederiksberg Station
Solbjergvej 6, 8 og 10
Fredningens omfang: Den gl. hovedbygning, toilet- og pakhusbygningen med forbindelsesmure og den tidl. Stationsforstanderbolig (opført 1864 og 1870 af V.C.H. Wolf).
Fredningsår: 1992
Beskrivelse
Frederiksbergs gamle banegård blev opført i forbindelse med byggeriet af Københavns anden
hovedbanegård hvor alle hovedstadens jernbanelinjer også blev omlagt. Fra 1864 til 1911 var
stationen mellemstation på banen København-Roskilde, og i 1879 kom Frederikssundsbanen til
som en afgrening fra Frederiksberg.
I lang tid fungerede anlægget som lokal godsbanegård, nu er det indrettet som café og står
direkte ovenpå Frederiksberg metrostation.
Matrikelnr.: 239c
Kulturmiljø: 1.5 - Centrum omkring Frederiksberg Centret (se beskrivelse side 12).
Lokalplan: 123 og 172
Bevaringsværdi: 2, 3 og 3
Deklarationer med bevarende bestemmelser: Ingen
Sikring
Frederiksberg Station er omfattet af lokalplan 172, som bl.a. har til formål at bevare området
omkring Frederiksberg Centret. Den bestemmer at de bevaringsværdige bygninger ikke må
nedrives, ombygges eller ændres.
Desuden er bygningerne omfattet af lokalplan 123, som ikke indeholder bevarende bestemmelse.
Konklusion
Sikret i lokalplan 172

Side 89

Den Kongelige Porcelænsfabriks tidl. Direktørbolig, 2015

Den Kongelige Porcelænsfabriks tidl. Direktørbolig, da den stadig lå i en privat have.

Side 90

Den Kongelige Porcelænsfabriks tidl. Direktørbolig
Steen Blichers Vej 25
Fredningens omfang: Den Kongelige Porcelænsfabriks tidligere direktørbolig med tilhørende
terrasse (opført 1905 af Anton Rosen).
Fredningsår: 2004
Beskrivelse
I den sidste halvdel af det 19. århundrede udviklede Frederiksberg sig fra en landsby til en
storby i hovedstaden. Udover villaer og etageejendomme, blev der også bygget omfattende fabriksanlæg. Et af dem var Den kongelige Porcelænsfabrik, der flyttede til byen i 1882. Som ved
mange andre fabriksanlæg byggedes også her en direktørbolig, tegnet af Anton Rosen i 1910.
Matrikelnr.: 26dp
Kulturmiljø: 1.4 - Kvarteret omkring Steen Blichers Vej (se beskrivelse side 11).
Lokalplan: 130
Præmiering: Ja i 1909
Bevaringsværdi: 2
Deklarationer med bevarende bestemmelser: Ingen
Sikring
Direktørboliegn er omfattet af lokalplan 130, som bl.a. har til formål at bevare de bevaringsværdige bygninger på den gamle porcelænsgrund. Den bestemmer at de bevaringsværdige bygninger ikke må nedrives, ombygges eller ændres.
Konklusion
Sikret i lokalplan 130

Side 91

Det norske hus i Søndermarken, 2015

Ældre foto af Det norske hus

Det norske hus og norskebroen, 2015

Side 92

Det norske hus, 2015

Det Norske Hus
Valby Langgade 2, Søndermarken
Fredningens omfang: Bjælkehuset (opført 1787).
Fredningsår: 1973
Beskrivelse
Det norske hus blev opført i 1787 som en del af det såkaldte norske parti, der blev anlagt på
en eksisterende skråning mod Roskildevej da Søndermarken blev omdannet fra barokhave til
romantisk landskabshave.
Det norske parti med bjælkehus, kløft og bro skulle repræsentere naturen i den nordlige del af
kongeriget, idet Norge endnu var en del af Danmark på opførelsestidpunktet.
Matrikelnr.: 1h
Kulturmiljø: 1.3 - Frederiksberg Slot, Frederiksberg Have og Søndermarken (se beskrivelse
side 11).
Lokalplan: Ingen
Bevaringsværdi: 3
Deklarationer med bevarende bestemmelser:
10171 fra 25/5 1960 – fredning af arealer tilhørende Frederiksberg Have og Søndermarken
Sikring
Der er ingen lokalplaner for Søndermarken og Det Norske Hus. Dog er der på både Frederiksberg Have og Søndermarken tinglyst et fredningsservitut som freder udendørs arealerne i de to
haver.
Samtidig tilhører Det Norske Hus kulturmiljø 1.3, så muligvis kan det sikres ved brug af byggelovens §6d.
Konklusion
Udendørsarealer sikret ved servitut og bygningen kan muligvis sikres ved brug af byggelovens
§6d.

Side 93

Vodroffsvej 2A-B, 2015

Vodroffsvej 2A-B, 2015

Side 94

Etageejendom
Vodroffsvej 2A-B
Fredningens omfang: Etageejendommen bestående af to sammenføjede hovedfløje på henholdsvis fem og seks etager (opført i 1929-30 af Kay Fisker og C.F. Møller).
Fredningsår: 1994
Beskrivelse
Bygningen repræsenterer det nybrud, der i denne periode finder sted inden for arkitekturen,
med den internationale modernismes gennembrud i danmark. Det er også et af de første produkter af Kay Fisker og C.F. Møllers frugtbare samarbejde, der senere kulminerede i de modernistiske hovedværker Vestersøhus og Århus Universitet.
Matrikelnr.: 20ix
Kulturmiljø: 6.2 - Villakvarteret mellem Gammel Kongevej, Bülowsvej, Thorvaldsensvej og
Sankt Jørgens Sø (se beskrivelse side 14).
Lokalplan: 13
Bevaringsværdi: 2
Deklarationer med bevarende bestemmelser: Ingen
Sikring
Bygningen er omfattet af lokalplan 13, som ikke indeholder bevarende bestemmelser.
Konklusion
Ingen sikring

Side 95

Vodroffsvej 8, 2015

Side 96

Villa
Vodroffsvej 8
Fredningens omfang: Villaen (opført 1865 af J.W. Frohne).
Fredningsår: 1981
Beskrivelse
Matrikelnr.: 20y
Kulturmiljø: 6.2 - Villakvarteret mellem Gammel Kongevej, Bülowsvej, Thorvaldsensvej og
Sankt Jørgens Sø (se beskrivelse side 14).
Lokalplan: 13
Bevaringsværdi: 3
Deklarationer med bevarende bestemmelser: Ingen
Sikring
Bygningen er omfattet af lokalplan 13, som ikke indeholder bevarende bestemmelser.
Konklusion
Ingen sikring

Side 97

Vodroffsvej 10, villaen, 2015

Vodroffsvej 10, atelierbygningen

Side 98

Villa og atelierbygning
Vodroffsvej 10
Fredningens omfang: Villaen (opført 1865 af J.W. Frohne), atelierbygningen (opført 1882 af
Johan Schrøder) og haven.
Fredningsår: 1980
Beskrivelse
Matrikelnr.: 20æ
Kulturmiljø: 6.2 - Villakvarteret mellem Gammel Kongevej, Bülowsvej, Thorvaldsensvej og
Sankt Jørgens Sø (se beskrivelse side 14).
Lokalplan: 13
Bevaringsværdi: 3 og 2
Deklarationer med bevarende bestemmelser: Ingen? (Der mangler en servitut)
Sikring
Bygningerne er omfattet af lokalplan 13, som ikke indeholder bevarende bestemmelser.
Konklusion
Ingen sikring

Side 99

Gymnastikhuset, 2015

Gymnastikhuset, 2015

Side 100

Gymnastikhuset
Vodroffsvej 51
Fredningens omfang: Den vinkelformede hjørnebygning, cykelskur og gårdsplads samt indgangshavelåge (opført 1898 af P.V. Jensen-Klint med dekorationer af Niels Larsen Stevns).
Fredningsår: 1989
Beskrivelse
Gymnastikhuset på Vodroffsvej er en af de første bygninger som P.V. Jensen Klint tegnede.
Én af grundene til at bygningen er fredet, er at den stadig efter så mange år benyttes til samme
formål som den er bygget til.
Over indgangsdøren står indskriptionen ”Ret ryggen, tal sandhed”.
Matrikelnr.: 20hh
Kulturmiljø: Intet
Lokalplan: 107
Bevaringsværdi: 2
Deklarationer med bevarende bestemmelser: Ingen
Sikring
Gymnastikhuset er omfattet af lokalplan 107, som bl.a. har til formål at bevare det eksisterende
karakterisktiske bebyggelsesmiljø omkring Danas Plads og Sankt Markus Plads. Der må således ikke foretages nedrivning af eksisterende bebyggelse, ligesom facader, tage og vinduer
m.v. kun må ændres, når områdets hidtidige karakter kan opretholdes.
Konklusion
Sikret i lokalplan 107

Side 101

Sammendrag
I gennemgangen af de fredede ejendomme på Frederiksberg, støder man på tre forskellige
scenarier: Bygninger hvor fremtidig bevaring er sikret i en lokalplan eller deklaration med bevarende bestemmelser. Bygninger som ingen lokalplan har, og som ligger i et kulturmiljø, og derfor
som udgangspunkt ikke er sikret, men som måske vil kunne sikres ved brug af § 6d i byggeloven. Bygninger som er omfattet af en lokalplan uden bevarende bestemmelser, som derfor ikke
er sikret imod nedrivning eller ombygning hvis de mister deres fredningsstatus.
I oversigtsskemaet på side 104 er alle oplysninger samlet, og bygningerne er placeret i én af
de tre kategorier. De fordeler sig således:
Sikret i lokalplan eller deklaration (17 stk):
•

Byhus, Allégade 4 (Beskrivelse side 19)

•

Lorry, Allégade 5, 7, 9 og 11 (Beskrivelse side 21)

•

Møllmans landsted, Allégade 6 A-D (Beskrivelse side 23)

•

Byhus, Allégade 8A (Beskrivelse side 25)

•

Byhus, Allégade 8 D og E (tidl. 8 B) (Beskrivelse side 27)

•

Ludvigs Minde, Allégade 22A, C, D og E (Beskrivelse side 29)

•

Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Bülowsvej 13 (Beskrivelse side 33)

•

Hjørnehus, Frederiksberg Allé 104, hj. af Allégade (Beskrivelse side 43)

•

Frederiksberg Domhus, Howitzvej 30-32 (Beskrivelse side 57)

•

Det grønne Funkishus, Nordre Fasanvej 78-82 og Guldborgvej 25-27 (Besk. side 59)

•

Præstegården, Pile Allé 1 (Beskrivelse side 63)

•

Rolighed (tidl. Mariendal), Rolighedsvej 21 (Beskrivelse side 79)

•

Københavns Sygehjem, Rolighedsvej 23 (Beskrivelse side 81)

•

Radiohuset, Rosenørns Allé 22 (Beskrivelse side 83)

•

Frederiksberg Station, Solbjergvej 6, 8 og 10 (Beskrivelse side 89)

•

Den Kongelige Porcelænsfabriks tidl. Direktørbolig, Steen Blichers Vej 25 (Sside 91)

•

Gymnastikhuset, Vodroffsvej 51 (Beskrivelse side 101)
Ingen sikring, men kan muligvis sikres ved brug af byggelovens §6d (11 stk):

•

Hassagers Kollegium, Frederiksberg Bredegade 13 A (Beskrivelse side 45)

•

4. Maj Kollegiet, Frederiksberg Bredegade 13 B (Beskrivelse side 47)

•

Frederiksberg Have, Frederiksberg Runddel 1 A, 3 A, Søndre Fasanvej 73-75 (Sside 49)

•

Materialgården, Frederiksberg Runddel 3 D-F (Beskrivelse side 51)

•

Storm P. Museet, Pile Allé 2 (Beskrivelse side 65)

•

Brøndsalen, Pile Allé 4 (Beskrivelse side 67)

•

Bindingsværksbygningen, Pile Allé 6-8 (Beskrivelse side 69)

•

Hansens gamle Familiehave, Pile Allé 10-12 (Beskrivelse side 71)

•

M.G. Petersens Familiehave, Pile Allé 16-18 (Beskrivelse side 73)

•

Den tidligere åndsvageanstalt, Rahbeks Allé 21 (Beskrivelse side 75)

•

Bakkehuset, Rahbeks Allé 23 (Beskrivelse side 77)

•

Frederiksberg Slot og Lakajgården, Roskildevej 26, 26A og 28 (Beskrivelse side 85)

•

Det Norske Hus, Valby Langgade 2, Søndermarken (Beskrivelse side 93)

Side 102

Ingen sikring (12 stk):
•

Møstings Hus, Andebakkesti 5 (Beskrivelse side 31)

•

Villa, Dronning Olgas Vej 17 (Beskrivelse side 35)

•

Villa, Dronning Olgas Vej 19 (Beskrivelse side 37)

•

Skolen på Duevej, Duevej 63 (Beskrivelse side 39

•

Målerhuset, Finsensvej 76B (Beskrivelse side 41)

•

Store Godthåb, Godthåbsvej 79 A-B (Beskrivelse side 53)

•

Etagehus, H.C. Ørsteds Vej 54 (Beskrivelse side 55)

•

P. Andersens Vandtårn, P. Andersensvej 3 (Beskrivelse side 61)

•

Etagehus, Schønberggade 15 (Beskrivelse side 87)

•

Etageejendom, Vodroffsvej 2 A-B (Beskrivelse side 95)

•

Villa, Vodroffsvej 8 (Beskrivelse side 97)

•

Villa og atelierbygning, Vodroffsvej 10 (Beskrivelse side 99)
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Byhus
Allégade 4

1978

35h

79

7.1

4

5368
11326

Sikret i lokalplan 79

Lorry
Allégade 5, 7, 9 og 11

1978

119a og
119b

Ingen

1.2

3, 2, 3
og 4

5368
8072

Sikret i deklaration 5368

Møllmans landsted
Allégade 6 A-D

1918 og
1978

34b

79

7.1

4 og 3

5368

Sikret i lokalplan 79

Byhus
Allégade 8A

1978

33e

79

7.1

4

5368
5693
13100

Sikret i lokalplan 79

Byhus
Allégade 8 D og E (tidl. 8 B)

1878

33a

79 +
157

7.1

4

5368

Sikret i lokalplan 79

Ludvigs Minde
Allégade 22A, C, D og E

1918 og
1983

27a, 27ac
og 27ad

79 +
142

7.1

1, 2, 2
og 3

5368

Sikret i lokalplan 79

Møstings Hus
Andebakkesti 5

1977

109

Byplanvedt. 11

1.1

1

4588

Ingen sikring

Den Kongelige Veterinær- og
Landbohøjskole - Bülowsvej 13

1950 og
2000

13a

174

6.1

1, 3 og
3

11433

Sikret i lokalplan 174

Villa
Dronning Olgas Vej 17

1996

12av

15

5.2

3

Ingen

Ingen sikring

Villa
Dronning Olgas Vej 19

1996

12ax

15

5.2

3

Ingen

Ingen sikring

Skolen på Duevej
Duevej 63

1996

15h

74 +
158A

4.1

2

Ingen

Ingen sikring

Målerhuset
Finsensvej 76B

2003

8y

162 +
117

Ingen

Ingen

Ingen sikring

Hjørnehus
Frederiksberg Allé 104

1978

35c

79

7.1

3

3337
5368
10688

Sikret i lokalplan 79

Hassagers Kollegium
Frederiksberg Bredegade 13 A

1973

110a

Ingen

1.1

2

Ingen

Begrænset
sikring

4. Maj Kollegiet
Frederiksberg Bredegade 13 B

2006

110a

Ingen

1.1

?

Ingen

Begrænset
sikring

Frederiksberg Have
Frederiksberg Runddel 1 A, 3 A, osv.

1973

1e og
1g

Ingen

1.3

2,1 og 3

10171

Begrænset
sikring

Materialgården
Frederiksberg Runddel 3 D-F

1979

1bz

Ingen

1.2

2

Ingen?

Begrænset
sikring

Store Godthåb
Godthåbsvej 79 A-B

1954

10i

35

4.2

3

Ingen

Ingen sikring

Etagehus (posthuset)
H.C. Ørsteds Vej 54

1996

18aæ

45

Ingen

3

Ingen

Ingen sikring

Frederiksberg Domhus
Howitzvej 30-32

1997

39y og
39æ

97 +
168

1.5

2

Ingen

Sikret i lokalplan 168

Det grønne Funkishus - Nordre Fasanvej 78-82 og Guldborgvej 25-27

2009

10n og
10gu

153 +
189

5.1

3

Ingen

Sikret i lokalplan 189

*Kun deklarationer med bevarende bestemmelser er medtaget
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P. Andersens Vandtårn
P. Andersensvej 3

1991

46ca

133

Ingen

3

Ingen

Ingen sikring

Præstegården
Pile Allé 1

1977

2a

79

7.1

3

Ingen

Sikret i lokalplan 79

Storm P. Museet
Pile Allé 2

1977

1e

Ingen

1.3

2

10171

Begrænset
sikring

Brøndsalen
Pile Allé 4

1978

1g

Ingen

1.3

2

10171

Begrænset
sikring

Bindingsværksbygningen
Pile Allé 6-8

1973

1e

Ingen

1.3

3

10171

Begrænset
sikring

Hansens gamle Familiehave
Pile Allé 10-12

1973

1e

Ingen

1.3

3

10171

Begrænset
sikring

M.G. Petersens Familiehave
Pile Allé 16-18

1973

1bx

Ingen

1.3

3

10171

Begrænset
sikring

Den tidligere åndsvageanstalt
Rahbeks Allé 21

1978

66a

Ingen

7.2

2

Ingen

Begrænset
sikring

Bakkehuset
Rahbeks Allé 23

1918 og
1977

66n

Ingen

7.2

2

Ingen

Begrænset
sikring

Rolighed, (tidl. Mariendal)
Rolighedsvej 21

1918

13ak

174

6.1

3

Ingen

Sikret i lokalplan 174

Københavns Sygehjem
Rolighedsvej 23

1959

13ak

174

6.1

3

Ingen

Sikret i lokalplan 174

Radiohuset
Rosenørns Allé 22

1994

19be

Ingen

6.4

2

4757

Sikret i deklaration 4757

Frederiksberg Slot og Lakajgården 1918 og
Roskildevej 26, 26A og 28
1977

1a

Ingen

1.3

1 og 2

10171

Begrænset
sikring

Etagehus
Schønberggade 15

1977

24v

Byplanvedtægt 31

6.2

3

Ingen

Ingen sikring

Frederiksberg Station
Solbjergvej 6, 8 og 10

1992

239c

123 +
172

1.5

2, 3 og
3

Ingen

Sikret i lokalplan 172

Den Kgl Porcelænsfabriks tidl. Direktørbolig - Steen Blichers Vej 25

2004

26dp

130

1.4

2

Ingen

Sikret i lokalplan 130

Det Norske Hus
Valby Langgade 2, Søndermarken

1973

1h

Ingen

1.3

3

10171

Begrænset
sikring

Etageejendom
Vodroffsvej 2A-B

1994

20ix

13

6.2

2

Ingen

Ingen sikring

Villa
Vodroffsvej 8

1981

20y

13

6.2

3

Ingen

Ingen sikring

Villa og atelierbygning
Vodroffsvej 10

1980

20æ

13

6.2

3 og 2

Ingen?

Ingen sikring

Gymnastikhuset
Vodroffsvej 51

1989

20hh

107

Ingen

2

Ingen

Sikret i lokalplan 107

Side 105

Kort: Sikring af fredede bygninger i Frederiksberg Kommune
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41

39

13
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38
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40

35

Fredede bygninger på Frederiksberg (ekskl. kirker)
Sikret ved lokalplan eller servitut
Ingen sikring - kan måske sikres med byggelovens §6d
Ingen sikring
Side 107
Side 107

