Et Gadebillede, der forsvinder
De tre gamle Ejendomme, Frederiksberg Bredegade Nr. 22, 24 og 26
Af H. Carl Andresen

N

AAR PLADSEN foran det nye Raadhus' Vestfacade engang
er anlagt, vil samtlige ældre Bygninger paa Bredegades
Nordside være forsvundet.
Medens de Bygninger, der allerede er faldet for at give Plads
til selve Raadhuset, Husnumrene 2-18, neppe har efterladt sig
noget dybere Savn i den frederiksbergske Borgers Bevidsthed, og
dette formentlig heller ikke vil blive Tilfældet med Husene i Gadens yderste vestlige Ende, Husnumrene 28-32, maa det forventes,
at Nedrivningen af Husene Nr. 22, 24 og 26 af mange vil føles
som et Tab.
Ikke fordi nogen af Ejendommene kan betegnes som betydelig
Arkitektur, men fordi de tre stilfærdige, pudsede og farvede Huse,
tiltrods for deres Beskedenhed, bibringer Gadens nordre Husrække
et Særpræg, en Karakter, som vil blive husket og savnet, naar den
ikke er mere.
Da man efter Kommunens Erhvervelse af Ejendommene i Karreen gennemgik disse, inden Nedrivningen paabegyndtes, var man
paa det rene med, at denne Stump Husrække, foruden den i Almindelighed gennemførte Fotografering, burde opmaales, og at
navnlig Nr. 26 burde underkastes en nøjere Undersøgelse i dets
Egenskab af Eksempel paa et gedigent Borgerhus fra Tiden omkring i 800, og man undersøgte derfor Muligheden af at faa Husene
opmaalt af Elever fra Akademiets Arkitektskole. Det viste sig imidlertid, at disse paa daværende Tidspunkt var saa optaget af Opmaalingsarbejde i Saneringsomraadet i Borgergadekvarteret, at
Sagen maatte udsættes, hvilket i øvrigt blev muligt ved, at kun

ET GADEBILLEDE, DER FORSVINDER

Gadebilledet, som forsvinder.
Bredegade Nr. 26 i Forgrunden, derefter Nr. 24 og Nr. 22.
Oktober 1946. ( Fotografi) .

Smallegadekarreen med det nye Raadhus indtegnet.
Ejendommene Frederiksberg Bredegade 22-24-26 er markeret med Sort.
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de Ejendomme, der indgik i selve Raadhusets Byggegrund, skulde
nedrives i første Omgang.
Arbejdet med Opførelsen af det nye Raadhus blev som bekendt
i høj Grad generet af Vanskeligheder ved Opnaaelse af Tildelinger af Jern og Cement, og som Følge heraf blev Arbejdet ikke
jævnt fremadskridende, men fremmedes periodisk, eftersom Tildelinger opnaaedes.
Raadhusets Bygmester, Arkitekt Henning Hansen, lod da i de
mere stille Perioder de tre Ejendomme maale af to af sine Medarbejdere, et Arbejde, som efter Arkitektens Død er videreført
af Arkitektafdeling I ved Frederiksberg Kommunes tekniske Forvaltning.
Opmaalingerne er udført af Arkitekterne Alvar Lauritzen (Nr.
22 og 24), H. Greiffenberg (samme Husnumre) og Arkitekt A. Eistrup (Nr. 26).
Som Supplement til de gengivne Opmaalinger og de i Teksten
indføjede Fotografier knyttes nedenstaaende Bemærkninger, idet
der forudskikkes, at disse paa ingen Maade prætenderer at være
Resultat af en udtømmende Undersøgelse, hvortil der vilde udkræves et langt mere tidskrævende Arbejde, end det har været
Forfatteren muligt at afse, men kun har til Hensigt at henlede Opmærksomheden paa de kulturelle Værdier, der knytter sig til disse
beskedne Huse.
Grundene, hvorpaa Husene staar, Nr. 22 — Matr. Nr. 91 a.,
Nr. 24 — Matr. Nr. go a og Nr. 26 — Matr. Nr. 89 a er udstykket fra Grunde, som tidligere gik igennem til Smallegade og bar
samme Numre, men uden Bogstavbetegnelse. Matrikulskellene skærer skraat ind paa Facadelinierne i Bredegade saaledes, at Forhusene, som er gavltæt sammenbyggede, faar Form af Parallelogrammer, hvilket ikke markerer sig stærkt i det ydre, men er meget
føleligt i Interiørerne med de spids- og stumpvinklede Stuer ved
Gavlene.
Husenes Alder kan anslaas til ca. 15o Aar.
Paa et Kort fra 1780 i Kommunens Matrikulsafdeling, hvis Original befinder sig i Ingeniørkorpsets historiske Arkiv, findes den
nuværende Bebyggelse ikke, hvorimod den er indtegnet paa det
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Ejendommene Frederiksberg Bredegade 24 og 22. Oktober 1941.
Ejendommen Nr. 26 i Forgrunden til Venstre. (Fotografi).

ældste Matrikulskort over Frederiksberg fra 1811, hvoraf en Kopi
ligeledes beror i Kommunens Opmaalings- og Matrikulsafdeling.
Indenfor dette Interval paa 31 Aar maa Bygningerne derfor
være opført.
Paa Grundlag af en Brandtaxationsprotokol i Landsarkivet for
Sjælland kan vedrørende Nr. 26 fastslaas, at der den 9. Maj 1795
har været afholdt Taxationsforretning over »det i 1795 af nye opbygte Sted«, som er opført »i Stedet for det, som under 5. August
1794 opkommen Ildebrand blev afbrændt«.
Paa lignende Maade vil Data vedrørende de to andre Ejendomme muligt kunne fremskaffes. Disse er begge ganske jevne, toetages Huse med Gennemkørselsport i Stueetagen. I Nr. 22 er
Porten ført igennem vinkelret paa Facaden, medens den i Nr. 24
er lagt parallelt med Gavlene.
Begge Ejendommes Facader er i senere Tid undergaaet forskellige Ændringer, idet de originale Vinduer er erstattet med Butiksvinduer eller Døre, ligesom der paa Nr. 22 er sat Kviste paa Taget
og indrettet Værelser i Tagetagen.
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Ejendommen Frederiksberg Bredegade Nr. 26. September 1946. (Fotografi).

Bygherre for Nr. 26 var Johan Hendrich Jensen, der, som foran
nævnt, i 1795 lader opføre en Hovedbygning til Gaden i Stedet for
den Aaret forud nedbrændte. Det, der ved en flygtig Betragtning
er væsentligst iøjnefaldende ved Nr. 26 frem for de to andre Huse,
er den brede Fronton, der med sine grovere Forhold kontrasterer
paa saadan Maade med Endepartiernes, at man faar Mistanke
om, at den skyldes en senere Tilføjelse med det Formaal at gøre
Huset anseligere i Forhold til Omgivelserne.
Dette Maal kan vel siges at være opnaaet, men paa Bekostning
af Finhed og Helhed i den samlede Facadekomposition.
Ved nærmere Betragtning bekræftes Antagelsen derved, at Frontonen ikke er bragt i organisk Forbindelse med Planerne, idet de
Skillerum, som skulde have formidlet Forbindelsen, vel findes i
Tagetagen, for hvis Udnyttelse til Beboelse Frontonen synes at
være opført, men ganske savnes i Stueetagen, og paa i. Sal kun
findes i Frontonens østside,
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Frederiksberg Bredegade Nr. 26 — Gadefacade og Snit b-b.
Udhuset til Højre er opført i nyere Tid.

I Stueetagen har Bygmesteren undladt at udnytte Frontonens
Fremspring til Forøgelse af de bagved liggende Værelsers Areal,
og har oven i Købet omhyggeligt skjult den ukonstruktive Klaring
ved Hjælp af det indenfor den ældre Facademurs Flugt gennemførte Panel.
Det Hus, som Johan Hendrich Jensen ifølge Taxationsprotokollen af 1795 lod opføre, var 17 Fag langt, 6 Fag dybt, to Etager
højt, opført af Grundmur og Tegltag, underste Etage indrettet
med en Gennemkørselsport fra Gaden.
I Taxationen bemærkes angaaende Tagetagen, at der fra 2.
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Frederiksberg Bredegade Nr. 26. Plan af Stueetage. Snitlinier for Snittene a-a og b-b
er indtegnet.
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Frederiksberg Bredegade Nr. 26. Planer af T. Sal og Tagetage.

Etage er Opgang ad en Trappe til Loftet, hvor der fandtes 5 halvrunde Vinduer (til Gaden?) samt en Kvist til Gaarden, hvori »en
Vind med Udlægger« d. v. s. en Hejsebom med Talje. Nogen Fronton omtales ikke.
Det indre har ved Taxationen ikke været færdigt. Dette fremgaar af Teksten, hvori det bl. a. hedder om Stueetagen, at der er
»Anlæg til 3. Kamre og et Kiøkken
men endnu ikke fuldfærdigt. Ved forbemeldte Kiøkken er Opgang af en Trappe, hvilken heller ikke er ganske færdig, til 2' Etage, som er anlagt til 6
Værelser med Brædelofter og ditto Gulve samt Anlæg til 2' Kiøkkener«, og om Snedkerarbejdet, der er under Arbejde: »Overalt i
Bygningen er engelske Vinduer, hollandske Døre med Beslag deelvis færdige, men endnu ikke indsatte«.
Hovedbygningen vurderedes ved Taxationen til 3060 Rd., og
senere paa Aaret — 24. Oktober — taxeredes dels en Sidebygning
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mod Øst til 600 Rd. dels en Bygning mod Nord, »som gaar ud til
den saa kaldte smalle Gade«, til 1890 Rd., tilsammen 555o Rd.
Bygningen har da efter Opførelsen formentlig fremtraadt med
et Præg af borgerlig Velstand, en Længe med pudsede Facader
med jævn Vinduesinddeling paa en Sokkel af rød Sandsten og med
et gennemløbende Baand af samme Materiale, der danner Saalbænk under Vinduerne paa i. Sal, Tegltag med fem halvrunde
Kviste, Hejseluge til Gaarden og Porten som eneste Accentuering
af Længens Midterakse, Beboelse indrettet i Stue og paa i. Sal, og
Loftet formentlig indrettet til Lagerbrug.
Hvornaar er da Forandringen gennemført?
En Brandtaxationsprotokol fra 1810 giver atter Svaret.
Den i8. August taxeres Ejendommen, som nu ejes og bebos af
Urtekræmmer Adolf Høegh, paa ny. I Taxationen omtales Hovedbygningen som »ungefær« 41/2 Alen lang og 12 Alen dyb, 2 Etager
høj, grundmuret til alle Sider med Stentag, hvori en Fronton, 15
Alen lang og 6 Alen dyb, videre 6 Tagvinduer, som var belagte
med Kobber og Bly, ligesom Skotrenderne og Frontonen var belagt
med Kobber«.
Det har saaledes været et gedigent Arbejde, der er Tale om, og
herpaa tyder ogsaa Taxationens Tekst, hvori det bl. a. hedder :
»Paa højre Side af Porten befindes 2' panelerede og med Liimfarve ziirlig malede Værelser«, og om Trappen: »en Trappe Gang,
hvori anlagt en ziirlig Trappe til 2' Etage«. At der samtidig er indrettet Beboelse i Tagetagen kan ses længere nede i Teksten, hvor
det hedder: »Endnu en Opgang af forbemeldte Trappe til Frontonen og Loftet, hvorpaa er indrettet 8 forskellige gibsede Værelser. Et Kiøkken med Skorsten samt fast Loft paa Hanebjælkerne«.
Det kan altsaa fastslaas, at den nye Ejer, Urtekræmmer Adolf
Høegh i 18 to har ladet Bygningen forbedre med den nuværende
Fronton, og Værelser indrettet i Tagetagen.
De i Taxationen angivne Maal passer saa nøje med dem, der
idag kan maales paa Stedet, som det kan forventes, naar Hensyn
tages til det af Taxationsmændene om Maalene anvendte Udtryk
»ungefær«, idet Facadelængden er 41 Alen og 13 Tommer, Husdybden 12 Alen og Frontonens Bredde 14 Alen og 18 Tommer.
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Frederiksberg Bredegade Nr. 26, Gaardfacade og Snit a-a.

Dybdemaalet paa Frontonen maa antagelig referere sig til Frontonens Tagryg, som fra Facade til Tilstød i Tagfladen maaler omtrent 6 Alen.
Tilføjelsen af Frontonen har bragt fremmede Størrelser ind i
Facadebilledet. Vinduesbredden her er større end i Endepartierne,
og de brede Murpiller dominerer stærkt i Forhold til disses kun
48 cm (18 Tommer) brede Piller. Frontonen er afsluttet med et
Tag med ringe Hældning, og i Gavltrekanten under Sparrenkopgesimsen er anbragt et halvrundt Vindue med Midterpost og radiære Sprodser.
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Huset er ogsaa interessant derved, at det er opført ved et Stilskifte. Vinduerne til Gaden bærer den nye Tids Præg, de store
Ruder, der optager hele Rammens Bredde, og som Glasteknikkens
Fremskridt har gjort mulige. Vinduerne er firerammede med
Rude i Overrammerne og to i Underrammerne, alle af samme
Størrelse. i. Sals Etagen er udmærket fremfor Stueetagen ved
større indre Højde, som gaar igen i Vinduerne og giver dem Slankhed. Tagkvistene er torammede med tre Ruder i Højden.
Til Gaardsiden er den ældre Tids traditionelle Rudedeling med
2 Ruder i Bredden af hver Ramme bibeholdt. Vinduernes ydre
Maal er — bortset fra de halvandenfags Vinduer ved Gavlene —
de samme som i Gadefacaden, og de er firerammede lige som disse,
men den vandrette Post, Løsholtet, er anbragt lavere saaledes, at
Overrammerne faar 4, Underrammerne 6 rektangulære Ruder af
ens Størrelse.
De buede Tagkviste er formodentlig fra samme Tid som Fron-'
tonen, hvorimod den lige Kvist over Porten og Gitteret foran den
vestlige buede Kvist er moderne Tilføjelser. Hvornaar den med
Pulttag forsynede Kvist, der giver Lys til Trapperummet, er tilkommet, er ikke konstateret.
De oprindelige Døre er af to forskellige Typer, begge præget af
den indtrædende Klassicisme. Den her gengivne Fløjdør har smalle
lodrette Ramstykker med tre Fyldinger i Højden adskilt ved brede
Mellemramstykker med udgrundede, diagonalt stillede Rhombefelter og dobbelt Slagliste, saa at det ægformede Greb og Nøgleskiltet placeres nøjagtigt i Midten.
Indfatningerne er ligeledes klassicistiske med tre plane Led, adskilt — regnet fra Ydersiden af Indfatningen — ved en underskaaret Rundstav, en Karnis og mod Karmen afsluttet med en
Hulkehl. Indfatningerne er stillet paa Sokler, og mod Sædvane
ikke skaaret skraat sammen i Hjørnerne for oven, men samlet med
en firkantet Klods med drejet Roset. Ramstyksprofilerne er Dele
af Rundstave. Den nuværende Pudslinie ligger godt 1,5 cm foran
Bagside af Indfatning.
Den diagonalt stillede Rhombe er ligeledes anvendt som Dekorationsmotiv i Fyldningerne i Værelsernes Brystningspaneler.
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Frederiksberg Bredegade Nr. 26. Fløjdør i Stue og paa I. Sal.

Den anden Dørtype, som er anvendt fra Trapperum og Korridor
i Tagetagen til Beboelsen der, har med sine brede Ramstykker og
Inddeling med to Fyldninger noget af Barokkens Præg, men Profileringen er klassicistisk. Profilerne er knap saa fine, men minder
iøvrigt stærkt om Profilerne paa en Dobbeltdør fra Ejendommen
Store Kongensgade Nr. 72, gengivet og omtalt i Arkitekt M.A.A.
Hans H. Engquists Afhandling »Dørens Historie i Danmark« fra
det i Kommission hos Emil Wienes Boghandel i 1945 udgivne Værk
»Døre og Vinduer«. Om nævnte Ejendom oplyser Forfatteren, at
den skal være opført efter Tegninger af den franske Arkitekt
Joseph-Jacques Ramee i 1797-98.
Trappen i Bredegade Nr. 26 er ogsaa et fint Stykke Arbejde
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med sine Vangefyldinger, opgaaende, riflede Mæglere og drejede
og riflede Ballustre. Haandlisten er af malet Fyr.
Porten blev ved Ombygningen i 1926 underkastet en Reparation. Dens Alder kendes ikke.
Huset er i det store og hele et vedbevaret Eksempel paa den
gode haandværksmæssige Kultur fra Tiden omkring 1800, af hvilke
Frederiksberg ikke har alt for mange tilbage, og bør som saadant
overleveres Eftertiden — i hvert Fald i Fotografi og Opmaaling.
Til Opbevaring af de bedste Interiører in natura savnes jo desværre
et Frederiksberg-Musæum. Magasinering af saadanne ud i en uvis
Fremtid er en vidtløftig Affære, som kun i faa Tilfælde vil kunne
lade sig praktisere, og det kan neppe betvivles, at ikke saa faa
værdifulde Musæumsformaal allerede er gaaet tabt, fordi der ikke
findes en Institution, der kan og vil tage Vare paa dem, indtil de
kan komme under betryggende Røgt og Pleje i et dertil indrettet
Musacum.

Frederiksberg Bredegade Nr. 26. Enkeltdør i Tagetage.

