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GAAR man ad Nyelandsvej fra Falkoneralleen i vestlig Ret-
ning, kommer man snart paa Vejens nordre Side til en 

moderne Beboelsesejendom med en bred og lav Gennemkørsel, 
hvorigennem der er Udsyn helt op til Godthaabsvejen og til en 
mærkelig kaotisk Bebyggelse. 

Til Venstre i Forgrunden en rød treetages helt moderne Børne-
insitution med bagved liggende høje Huse, som lidt hoffærdigt 
har trukket sig tilbage for ikke at mænge sig med et Par gamle 
afstumpede, gule, toetages Huse af utvivlsomt folkeligt Tilsnit. 

Til Højre, høje Beboelseshuse af lidt ældre Aargange. Derpaa, 
ligeledes i Billedets højre Side, Frederiksberg Bade- og Svømme-
anstalts massive Korpus, og Nord for denne Vejvæsenets Plads 
med sine gamle Skure og Materialeoplag. 

Midt i Billedet tegner sig paany en Række gule Stokke som de 
før omtalte men af større Længde og leder Blikket helt ned til 
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Plan af Godthaabshavekvarteret. De uskraverede Bygninger er Resterne af de Classenske 
Boliger. Efter Tegning i Maal i :1000, fremstillet af Teknisk Forvaltnings Arkitekt- 

afdeling i 5 947. 

Godthaabsvejen, hvor røde Murstenshuse standser Udsynet. I 
Billedets venstre Side danner Harald Simonsens Skyskraber i 7 og 
to Etager en skarp Kontrast til Lilleputterne ved dens Fod og den 
aabne Plads lige overfor. 

Er man nysgerrig og tager et Kig gennem Porten til Skyskrabe-
rens Gaard, vil man atter derinde finde nogle af de lave gule 
Længer, som sky dukker sig i Kæmpens Slagskygge. 

Alt i alt et uroligt og disharmonisk Billede, men afvekslende og 
mangfoldigt. 

Disse beskedne, gamle, gule Huse er Rudimenter af en Bebyg-
gelse, som ved sin Opførelse betød en social Indsats af i. Rang i 
Arbejdernes Boligproblem. 

De bærer Navnet »De Classenske Boliger« efter den Institution, 
det Classenske Fideicommis, som med Ære har indskrevet sit Navn 
blandt dem, der i Midten af forrige Aarhundrede havde Øje for 
de usle Boligforhold, der paa den Tid oftest var den ubemidlede 
Arbejderfamilies Hverdagsmilieu og havde Initiativ, Evne og Sind 
til at gaa i Spidsen og vise Vej til at raade Bod 'herpaa. 

At Fideicommisset kunde tage en Opgave af denne Art op be-
roede dog først og fremmest paa, at den fandtes i Overensstem-
melse med Fundatsens Formaal. 

Fideicommissets Stifter, Generalmajor J. F. Classen, var født 
1725 i Kristiania som Søn af en Organist. 
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Efter Skoleaarene indskrev han sig som teologisk Student ved 
Københavns Universitet og opnaaede ogsaa at blive Candidat udi 
Theologien, men kun med 3. Karakter. 

Var han saaledes kun en maadelig Teolog, viste han snart frem-
ragende Evner i kommerciel, teknisk og administrativ Henseende 
som Storfabrikant af Krigsmateriel paa de store Fabrikker og An-
læg, som han efterhaanden udviklede ved Frederiksværk. 

Krigsmateriel har vel dengang som nu været en lukrativ For-
retning. I hvert Fald sankede Classen Ære, Magt, militær Rang 
og Formue paa den Arbejdsmark, han havde fundet sig, og er-
hvervede udstrakt Jordegods, som han ved Flid, Dygtighed og kon-
gelig Gunst lagde under sig. 

Ved sin Død i 1792 ejede denne usædvanlige Mand foruden de 
frederiksværkske Godser en Ejendom udenfor Østerport, en Gaard 
i Amaliegade og paa Falster Godserne Corselitze og Carlsfeldt. 

I sit Testamente havde han bestemt, at alle hans Efterladenska-
ber skulde samles til en Fond, som oprindelig var tiltænkt Navnet 
»Det Frederiksværkske Fideicommis«, men kom til at bære Gene-
ralens Navn, idet de frederiksværkske Godser ifølge et Tillæg til 
Testamentet skulde tilbydes Prins Carl af Hessen og, da denne 
modtog Tilbudet, udgik af Boet. 

Indtægten af Fondet skulde ifølge Testamentet gaa til følgende 
tre Formaal: 

I) at danne nyttige Mennesker til Statens Bedste, 
2) at understøtte og befordre Vindskibelighed og Arbejdsomhed 

i de nødvendigste Dele for Landets Vel og 
3) at hjælpe og lindre Fattigdom og Elendighed. 

Blandt Executorerne var Generalens Broder, Geheimekonferens-
raad P. H. Classen, som med Nidkærhed og Dygtighed deltog i 
Gennemførelsen af Generalens sidste Vilje, og selv i betydelig Grad 
bidrog til Formuens Forøgelse. 

I Testamentet var fastsat, at Fideicommisset skulde ledes af en 
Direktion. Geheimekonferensraad P. H. Classen blev en af de før-
ste Direktører, og senere har hans Søn, Generalkonsul Michael 
Classen og dennes Søn, Assessor Peder Hersleb Classen, repræsen- 
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teret Slægten i Direktionen, som iøvrigt gennemgaaende har be-
staaet af fremtrædende danske Embedsmænd. 

Som Generalen Livet igennem bevarede sin igangsættende Kraft, 
saaledes har Direktionen i de siden da forløbne ca. 15o Aar tro-
ligt fulgt i hans Fodspor og har anvendt Fideicommissets Midler 
til Bedste for Gennemførelsen af en lang Række Opgaver af kultu-
rel og social Karakter, Asyler, Børnehjem, Skoler, Biblioteker, hyp-
pigt med Karakter af Nyskabelser. 

De Classenske Boliger er en af disse og en Frugt af den i Midten 
af forrige Aarhundrede opstaaede Bevægelse for at skaffe gode, 
sunde og billige Boliger for Arbejderne. 

Bevægelsen kom til Udvikling omtrent samtidig i flere euro-
pæiske Lande, men har, som Arkitekt Peter Bredsdorff paapeger 
i en Artikel i »Arkitekten«, Aargang 1943, formentlig sit Udspring 
i England, hvor den industrielle Revolutions Følger sporedes hur-
tigst og kraftigst, og hvor Arbejdernes Boligforhold ofte var elen-
dige. 

Et tilskyndende Motiv for den vaagnende sociale Samvittighed 
har utvivlsomt været de kraftige Bevægelser i Folkemasserne, som 
gennemløb Europa i 1848. 

At Spørgsmaalet var sat paa Dagsordenen ses bl. a. af, at Prins 
Albert paa Verdensudstillingen i 1851 lod udstille to Mønster-Ar-
bejderboliger i »Maurisk Stil«. 

Herhjemme havde Landboreformerne og Junigrundloven med-
ført Selvfølelse, Udvikling og Opsving for Bønder og Borgere, men 
dette var kun i ringe Grad blevet Arbejderne til Del. De savnede 
endnu ganske den Kraft og de Midler til Forbedring af deres For-
hold, som de senere i rigt Maal opnaaede gennem Fagforeninger 
og Kooperation, og udgjorde en økonomisk lidet modstandsdygtig 
Byalmue, som maatte nøjes med de allerbilligste og derfor daar-
ligste Lejligheder. 

Arbejderne trængte derfor i høj Grad til, at andre Kræfter i 
Samfundet antog sig deres Sag. 

Det skete ogsaa, og det er karakteristisk, at disse første Spirer 
til et socialt Boligbyggeri her som ude i Europa overvejende skyld-
tes Privatfilantropi. 
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I 185o dannede nogle Privatmænd et Aktieselskab til Opførelse 
af Arbejderboliger paa Christianshavn, og i 1851-52 opførtes der 
to Bygninger efter Tegninger af Arkitekt Nebelong. 

Aaret efter, i 1853, hærgede en Koleraepidemi København og 
krævede paa knap 4 Maaneder, fra første Halvdel af Juni til 1. 
Oktober, henved 5.000 Dødsofre ud af de ca. 150.000, som den-
gang udgjorde Københavns Befolkning. 

Medens de mere velstillede var i Stand til at flygte bort fra 
Byen til sunde Omgivelser, maatte de fattige blive tilbage, og da 
de boede i de ringeste Boliger, hvor de sanitære og hygiejniske 
Forhold efter vor Tids Begreber ofte var rystende, er det intet 
Under, at Epidemien udskrev sin haardeste Skat i disse Befolk-
ningslag. 

I Epidemiens Bekæmpelse tog en nedsat Komite samt Læge-
foreningen særdeles virksom Del, og disse to Sammenslutninger 
traadte ved Delegerede sammen for at overveje Midler til Fore-
byggelse af lignende Epidemier i Fremtiden. 

Under Epidemien havde man erfaret de gunstige Virkninger af 
Evakueringen af den mest truede Befolkning til Teltlejre paa Gla-
ciet, og var derfor blevet paa det rene med, at Udflytning og 
Spredning af Befolkningen burde tilstræbes. Det var derfor natur-
ligt, at Samarbejdet bl. a. resulterede i Oprettelse af en Bygge-
forening for Opførelse af sundt beliggende og billige Boliger for 
Smaakaarsfolk. 

En Grund erhvervedes mellem Østerbrogade og Øster-Alle, og 
herpaa opførtes i de nærmest paafølgende Aar indtil 1857 otte 
Bygninger efter Tegninger af Arkitekt G. M. Bindesbøll, Thor-
valdsens Musæums Bygmester. Denne første Etape af »Lægefor-
eningens Boliger«, fortsattes senere paa samme Sted. 

I Aarene mellem 1850 og Slutningen af Tresserne var det dan-
ske Samfund undergaaet store Omvæltninger. Den Optimisme, 
som fulgte med Indførelsen af den frie Forfatning i 1849 og Tre-
aarskrigens heldige Udfald, blev hurtigt afløst af et kraftigt Til-
bageslag efter den ulykkelige Krig i 1864. Blandt dennes Følge-
virkninger kom i866-Forfatningen, som væsentlig beskar Juni-
Grundlovens Frihedsgoder. 
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Hertugdømmernes Afstaaelse medførte en Indvandring til Ho-
vedstaden af Folk, der saa sig fordrevet dernede fra. Denne Til-
strømning affødte Boligmangel og en Huslejestigning, som bevir-
kede, at adskillige Arbejdere maatte søge Tilflugt i at rykke sam-
men i Lejligheder, som derved blev overbefolket. 

Samtidig med at anden Etape af Lægeforeningens Boliger var 
under Opførelse, blev de Classenske Boliger til ved Fideicommis-
sets Foranstaltning, og jevnsides hermed eller senere fulgte en lang 
Række andre Foretagender med lignende Formaal. 

For dem, der maatte have særlig Interesse for denne Udvikling, 
kan henvises til et lille Skrift af en af Medstifterne af Læge-
foreningens Boliger, den højtansete Læge, Professor, Dr. med. 
E. Hornemann, som i 1876 blev udgivet med Støtte af det Clas-
senske Fideicommis under Titlen: Danske Arbejderboliger eller 
Oversigt over, hvad der i Danmark og navnlig i Hovedstaden, 
Kjøbenhavn, er gjort for at skaffe den arbejdende Klasse sunde 
og billige Boliger. 

Skriftet er tilegnet Arbejderne med følgende for Tidsbilledet 
karakteristiske Dedikation: 

»Dette lille Arbejde tilegnes herved den danske Arbejderstand, 
som deraf blandt andet vil kunne skjønne, hvor meget Arbejde, 
og hvor megen Bekostning, Tid, Dygtighed, Uegennyttighed og 
Velvilje, der nu i en Række Aar er ofret af den saakaldte dan-
nede Klasse for at skaffe Arbejderen et af Livets bedste Goder, 
nemlig en sund og billig Bolig og derved Betingelser for et hygge-
ligt Familieliv og en god Børneopdragelse. 

Kunde dette bidrage til at de blandt Arbejderne, som hidtil kun 
med Mistro have seet paa deres bedre stillede Medborgere, i Frem-
tiden vilde med mere velvillige og aa'bne Øjne betragte denne 
Klasse af deres Medmennesker, da vilde det baade være en stor 
Ære for Arbejderne og en sand Glæde for Forfatteren.« 

De sundt beliggende Grunde, der søgtes til Opførelse af denne 
Art Boliger laa fortrinsvis i Byens Udkanter eller udenfor Byen. 

Det er svært for en Frederiksberger af 1948 at forestille sig 
de Classenske Boliger beliggende i landlige Omgivelser uden for 
Byen, men saaledes var det. 
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Paa et af Fuldmægtig hos Stadskonduktøren H. E. G. Saabye i 
1869 udgivet Kort over København med nærmeste Omegn, vil det 
ses, at en Udløber fra den historiske Bykerne omkring Bredegade, 
Smallegade og Allegade, som dengang hed saaledes helt hen til 
Frederiksberg Station, er begyndt at skyde frem langs Falkoner 
Alleens Østside, med tættere Bebyggelse paa begge Sider af Sct. 
Nicolai Vej. Paa Alleens Vestside laa kun enkelte bebyggede 
Grunde, deriblandt Justitsraad Nyelands Ejendom »Sindshvile«. 

Langs Godthaabsvej fra Falkoner Alle mod Vest var Nordsiden 
udstykket og bebygget ud til de Arealer, hvorpaa de Classenske 
Boliger blev opført, men ellers var der aabent Land helt over til 
Jernbanen til Roskilde. 

Hverken Nyelandsvej eller nogen af Forbindelsesvej ene mellem 
denne og Godthaabsvej var anlagt. 

Det Classenske Fideicommis' Direktion bestod paa denne Tid af 
Excellensen F. F. Tillisch, der havde Bolig i Fideicommissets Ho-
vedsæde i Amaliegade og derfra ledede de daglige Forretninger 
paa nærmeste Hold, 

Geheimekonferentsraad, Assessor Peder Hersleb Classen d. y., 
Kammerherre, Staldmester F. V. A. Haxthausen og 
Kammerherre, Assessor i Lands-Over- samt Hof- og Stadsretten 

Erik Scheel. 
Det var særlig de to førstnævnte, der var virksomme ved Bo-

ligernes Gennemførelse. 
Frederik Ferdinand Tillisch (i8o1-89) var Jurist, havde været 

Amtmand i flere af Landets Amter, var Kabinetssekretær hos Chr. 
d. 8' 1844-49  og blev 1850-51 overordentlig Kommissær med 
enevældig Myndighed i Slesvig, hvor Sprogreskripterne var hans 
Værk. Han blev gentagne Gange Minister og var en kortere Aar-
række Chef for Det kgl. Teater. 

Han var saaledes en Mand med omfattende Uddannelse, havde 
tjent i ansvarsfulde Stillinger under Enevælden og den frie Forfat-
ning, en initiativrig og dygtig Administrator, der med hurtigt Over-
blik fandt ind til det væsentlige i en Sag, vant til paa egen Haand 
at træffe Afgørelser i Sager af vidtrækkende Betydning. 
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I 1847 var han blevet Medlem af Fideicommissets Direktion. 
Paa det Tidspunkt, der her tales om, er han en Mand i Slut-

ningen af Tresserne, udtraadt af Hoftj eneste og aktiv Politik (Te-
atret forlod han i 1864, og i 1865 udtraadte han af Ministeriet 
Bluhme) hvorfor han helt kunde hellige Fideicommissets Sager 
sin Virketrang og Erfaring. 

Som Leder af Fideicommissets Hovedsæde var han blandt Di-
rektørerne »primus inter pares«. 

Peder Herslcb Classen d. y. var født i Paris i 1804 som Søn af 
Generalkonsul Michael Classen. Han var altsaa faa Aar yngre end 
Tillisch og som denne cand. jur. Medlem af Direktionen blev han 
allerede i 1825, og fra sit Bryllup i 1828 tog han Ophold paa Kor-
selitze og varetog særlig Administrationen af de Falsterske Godser. 
Dette medførte dog ingenlunde nogen Svækkelse af hans varme 
Enteresse for Fideicommissets øvrige Sager. 

Som Bærer af Navnet Classen har han sikkert følt en særlig 
Forpligtelse som Slægtens Repræsentant i Fideicommisset, og med 
sin større Anciennitet i Ledelsen har han vel ment at have et vist 
Krav paa Hensyn. 

Han var en iderig, varmhjærtet og from Mand, men savnede 
Tillisch' Begavelse, Skoling og Stringens, var langsommere i sine 
Overvejelser og trættedes hurtigere af en Sag, naar den ikke op-
naaede den af ham forventede Succes. Han kunde i saadanne Til-
fælde svinge om og indtage Standpunkter, der var diametralt mod-
satte af dem, han oprindelig havde hævdet. 

Der opstod Animositet mellem de to Direktører. Classens Lang-
somhed og Vægelsind irriterede utvivlsomt en Mand af Tillischs 
Støbning, og han formaaede ikke at tilbageholde sin Kritik af disse 
Karakteregenskaber, og gav ofte sine Svar en afvisende Form og 
haanlig Tone, som ikke kunde undgaa at saare Classen. 

Derfor gik Sagernes Behandling efterhaanden over til udeluk-
kende skriftlig Votering, hvilket naturligvis forhalede Sagernes 
Afgørelse mere end ønskeligt var. 

Striden mellem de to Direktører naaede i 1872 et Klimax, de to 
andre Direktører tog klart Classens Parti og valgte ham til Direk- 
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tionens Formand for at understrege deres Misbilligelse af Tillischs 
Adfærd. Men denne beholdt dog sin dominerende Stilling som 
Hovedsædets Leder og — hvad der er det usædvanlige — af-
gørende Stemme i Tilfælde af Stemmelighed i Direktionen. 

Sagen om Boligernes Opførelse rejstes allerede i 1859, formentlig 
paa Classens Initiativ. 

Fideicommisset havde forud gjort en Indsats for at raade Bod 
paa de Ulykker, som Koleraepidemien havde forvoldt, ved at sørge 
for Opdragelse og Uddannelse af Børn, der var blevet forældre-
løse under Epidemien, og havde med Interesse fulgt Lægeforenin-
gens forebyggende Arbejde. Denne Interesse gav sig nu Udslag i 
en yderligere Indsats af stort Format. 

Det var noget af et Tilfælde, at Boligerne kom til at ligge paa 
Frederiksberg. Herom fortæller Dr. phil. Harald Jørgensen i Ju-
bilæumsskriftet »Det Classenske Fideicommis gennem 150 Aar«, at 
Fideicommisset havde henvendt sig til Københavns Magistrat for 
at søge en Grund stillet gratis til Disposition for Formaalet og 
havde set paa en 3 Tdr. Land stor Grund paa Nørrefælled, der, 
hvor Blegdamshospitalet nu ligger. Man ønskede derhos Tilsagn 
om at kunne overtage Grunden til fri Raadighed for en Pris af 
24 Sk. pr. Kvadratalen, svarende til omtrent 1,2o Kr. pr. Kvadrat-
meter, i Tilfælde af Bygningernes Nedrivning. 

Man kunde imidlertid ikke komme til Enighed med Magistra-
ten, som dels forlangte Indseende med Lejens Størrelse og For-
rentningsprocenten, dels ikke vilde indgaa paa Indløsningen til 
frit Brug for den nævnte Pris. 

Man søgte saa at købe Grunden med det samme, men heller ikke 
herom kunde der opnaas Enighed, hvorfor Sagen henlagdes. 

Saa gik Tiden til 1865. Initiativet udgik nu fra Magistraten, 
som af Borgerrepræsentationen var opfordret til at søge at raade 
Bod paa den herskende Bolignød, og derfor henvendte sig til Fidei-
commisset om Sagens Genoptagelse. 

Der førtes nu nye Forhandlinger, hvorunder Direktionen præci-
serede, at man ikke kunde underkaste sig Magistratens Kontrol, 
og udbad sig Betingelserne for Arealets Erhvervelse. 

Magistraten tilbød herefter Fideicommisset Grunden for en Pris 
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af 3 Mark = 48 Sk. pr. Kvadratalen. eller ca. 2,4o Kr. pr. Kva-
dratmeter, altsaa dobbelt saa meget, som Fideicommisset havde 
anset for passende i 1859. 

Imidlertid var Classen af Tobaksfabrikant E. F. Nobel gjort op-
mærksom paa en Grund ved Godthaabsvej og indbragte Forslag 
om dens Erhvervelse. 

Direktionen sluttede sig til Classens Forslag, og i Foraaret 1866 
erhvervedes den ca. 6 Tdr. Land store Grund af Justitsraad Nye-
lands Jorder bag Ejendommen »Sindshvile«. 

Købesummen for Arealet, hvis matrikulære Betegnelse var Matr. 
Nr. i i f, i i h, i i ah, i i ai og i i ak af Frederiksberg Sogn, var 
knap r L000 Rd. (22.000 Kr.) eller godt I2/2  Skilling pr. Kvadrat-
alen, svarende til ca. 63 Øre pr. Kvadratmeter. 

Formen var rektangulær med Hovedretning Nord-Syd, Lang-
siderne 596 Al. (ca. 374,1 m) og Facaden mod Godthaabsvej 
14o Al. (ca. 75,3 m). 

Grunden var jo noget fjernt beliggende i Forhold til Byen, hvor 
Arbejderne hovedsagelig havde deres Beskæftigelse, navnlig under 
Hensyn til at vore Dages Trafikmidler, Cykler og Sporvogne ikke 
fandtes, men dette afskrækkede ikke Fideicommisset, som straks 
gik i Gang med Arbejdet og i April 1866 overdrog Arkitekt W. 
Tvede at udarbejde Tegninger til Arealets Bebyggelse. 

Tvede var født i 1826 og havde i 1853 faaet Afgang fra Aka-
demiet. 

Han var en habil Arkitekt, som var ret stærkt benyttet og i sin 
Virksomhed kom til at udføre en Række betydelige Arbejder hvor-
iblandt den gamle Frimurerloge i Klerkegade, Humlebæk Kirke, 
Spanagergaard ved Køge og de engelske Huse i Ny Toldbodgade, 
samt Restaureringen af Kirker i Kalundborg og Nyborg. 

Med Hensyn til Indretningen var Direktionen enig om, at man 
ikke kunde gøre noget bedre end »i alt væsentligt at følge Planen 
for Anlæggelsen paa østerfælled, dog at Lejlighederne blive i det 
hele noget rummeligere.« 

Arkitekt Tvede gik straks i Gang med at udforme Bebyggelses-
planen, som er ualmindelig fast og klar. 

Ved to 9 Alen (ca. 5,65 m) brede Kørebaner i Grundens Læng- 
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deretning opdelte han Arealet, saa at der fremkom et 58 Alen og 
12" (ca. 37,35 m) bredt Midterbælte og to 31 Alen og 12" (ca. 
19,77 m) brede Bælter langs Sideskellene. Herpaa placerede han 
24 Stk. toetagers Stokke eller Rækkehuse med en Længde af 61 
Alen (ca. 38,29 m) og en Bredde af 12 Alen (ca. 7,53 m) og med 
en indbyrdes Afstand fra Gavl til Gavl af II Alen (ca. 6,90 m), 
mellem de midterste dog 12 Alen. 

Stokkene fordeltes i tre Grupper. Ved hver af Grundens Ender 
8 Stokke i 4 Rækker og i Midten andre 8 Stokke, formeret i to 
Rækker i Forlængelse af Yderrækkerne i de to andre Grupper, 
saaledes at der i Anlæggets Midte fremkommer en Plads af anselige 
Dimensioner, 30o Alen X 91 Alen og 22" (ca. 188,3 X 57,7 m) be-
regnet paa Opførelse af en centralt beliggende Hovedbygning. 

Foran Rækkehusenes Hovedfacader mod de to Køreveje pro-
jekteredes 7T/2  Alen (ca. 4,71 m) brede Forhaver til Beboerne i 
den ene Etage, medens der paa Husenes Indgangssider, som vendte 
bort fra Kørevejen, tænktes anlagt 3 Alen (ca. 1,88 m) brede bro-
lagte Stier ind mod Stokkene, og paa Stiernes modsatte Side For-
haver til Beboerne. 

Langs de to Køreveje var projekteret Plantning af Træer, og de 
store frie Arealer udlagt til Græsplæner. 

Anlægget agtedes forsynet med eget Vandværk med artesisk 
Brønd og dampdrevet Pumpe, som skulde pumpe Vandet ud til 
en Række Aftapningshaner, placeret midt for Mellemrummet mel-
lem Husenes Gavle i Haveanlægget langs Sideskellene. Her kunde 
Beboerne hente Vand til Husholdningsbrug. 

Vandhaner var desuden tænkt anbragt i Anlæggets Midterakse 
ved Tværvejene. 

Gadebelysningen var udformet ved Lygter ved hver af de oven-
for nævnte Vandhaner samt enkelte andre Steder. Lygterne 
brændte ved Gas. 

Allerede den 20. Juni 1866 indsendte Tvede Andragende til 
Bygningsinspektør Wolff om Tilladelse til at opføre 8 Stk. toeta-
gers Bygninger, hver med Bolig for 16 Familier, nemlig 4 Boliger 
til een Trappe, dels toværelses, dels eetværelses Lejligheder, men 
alle med Køkken og Spisekammer. 
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Plan af de første Rækkehuse gengivet efter udateret Litografi i Bygnings- 
inspektoratets Arkiv. Haveanlæg og Veje indtegnet. 

Disse 8 Rækkehuse var de 4 midterste i de to Yderrækker, der 
omgav den store aabne Plads. 

Allerede den 28. Juni forelaa Approbationen. En Byggesags Be-
handling var dengang ikke en saa vidtløftig Affære, som den er 
idag. 

Men lige saa vigtigt som at Boligerne var velbyggede og Grun-
den god og sundt beliggende, var det at faa indrettet et moderne 
Kloaksystem med Afløb gennem lukkede Ledninger i Modsætning 
til overjordiske Afløb til aaben Grøft. Af Sagens Behandling ses, at 
dette straks var en betydelig mere kompliceret Sag. 

Afløbsplanen, som er en meget smukt udført Tegning, findes i 
Teknisk Forvaltnings Arkiv. 

Hermed var Vejen klar. Arbejdet i Marken havde imidlertid 
ikke hvilet, hvilket ses af, at Grundstensnedlæggelsen fandt Sted 
den 2. August 1866 om Formiddagen i Overværelse af den admini-
strerende Direktør Tillisch og Kammerherre Scheel, Arkitekten 
7 
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og 4o Haandværkere. Der nedlagdes i Hovedbygningen en Me-
dalje med Stifterens Brystbillede paa den ene Side og en Afbild-
ning af Generalens Sarkofag i Vinderød Kirke paa Bagsiden. Des-
uden en Dobbeltdaler med Chr. d. 9.'s Billede og en Sølvplade 
med følgende Indskrift: 

Dette Arbejderkvarter er opført paa Bekostning af det Classen-
ske Fideicommis. Grundstenen blev lagt den 2. August 1866. 

Da Danmark atter havde Fred, 
Da Drot og Folk ny Grundlov satte, 
Man her Grundstenen lagde ned. 
Med Naade Værket Gud omfatte. 

Den zo. August besluttede Direktionen, at foreløbig skulde ca. 
en Trediedel af Arealet bebygges og en Hovedbygning samt en 
Række Beboelsesejendomme opføres. 

Tvedes Plan havde dog ikke vundet ubetinget Bifald hos alle 
Direktionens Medlemmer. 

I hvert Fald fremkom Classen med en Række kritiske Bemærk-
ninger, som det er værd at lægge Mærke til. 

Med Hensyn til Rækkehusene bemærker han, at Husdybden 
forekommer ham for lille. Han sammenligner med Forholdene ved 
Lægeforeningens Boliger og foreslaar, at den forøges med 12" 
(31,5 cm) til Yderkanten af Trappefremspringet. 

Om Vandforsyningen skriver han: »Er det for stærk en For-
dring, at hver Familie faar Vand op i selve Huset, saa skulde der 
dog vel kunne hentes Vand ved hver Husdør« og føjer til, »at 
dette i det mindste burde være muligt ved de 8 Huse i den mid-
terste Trediedel«. 

Lignende Betragtninger gør han gældende m. H. t. Kloaken og 
Afløbet, som han finder for dyrt, naar der ikke gives Beboerne 
overordentlig bekvem Adgang til at blive af med skident Vand. 

Disse Bemærkninger røber en for den Tid usædvanlig moderne 
Indstilling, men desværre lykkedes det ikke for Classen at trænge 
igennem med sine Synspunkter, for hvilke han savnede Støtte ikke 
blot hos sine Kolleger, men ogsaa hos Arkitekten. 
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Facadetegning af de første Rækkehuse. Gengivet efter Originaltegning i Arkitekt- 
afdelingens Arkiv. 

Derimod havde Classen ikke saa stor Sympati for Gade- og 
Pladsbelysning med Gas, som han ansaa for en Flothed. Han var 
bange for den aarlige store Udgift. Gasbelysningen blev dog gen-
nemført tiltrods for Classens Betænkeligheder. 

Tvedes Overslag paa Rækkehusene lød paa ca. 12.800 Rd. pr. 
Stk. svarende til ca. 25.600 Kr. Materialerne indkøbtes af Fidei-
commisset, og det kan maaske interessere, at 6o.000 gule Facade-
sten kostede 13 Rd. pr. 1 000, at røde Facadesten til Hovedbyg-
ningen kostede 131/2  Rd. pr. 1 000, samt at almindelige flammede 
Sten kostede ti Rd. 4o Sk. (22,80 Kr.) pr. t000. 

De 8 Rækkehuse blev udført efter samme Tegning. Som før 
nævnt var Længden 61 Alen (ca. 38,3 m), Dybden 12 Alen (ca. 
7,53 m). Der var 4 Opgange i hvert. Trapperne har ikke kunnet 
faa Plads inden for denne Dybde, hvorfor der er udført Trappe-
husfremspring. Der er ikke Kælder under Husene, Højden fra 
7, 
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Overkant til Overkant af Gulv er 4 Alen og ii" den indvendige 
frie Højde ca. 4 Alen (ca. 2,5 m). Trappeløbenes Underside er 
upudset. 

Midt gennem hvert Hus fra Facade til Facade førte en Passage, 
for at Beboerne i de midterste Opgange ikke skulde faa en for lang 
Vej at gaa for at komme til Husets Forside. 

Lejlighederne var paa I Værelse, I Værelse med Kammer og 
2 Værelser. Til hver Lejlighed hørte en ganske lille Forstue med 
lukket Garderobe og et Køkken med Spisekammer. 

I Køkkenerne var der Ildsted med muret Kappe over, Vask, men 
uden Afløb til Kloak. 

Vand var, som nævnt, ikke indlagt i Køkkenerne, saa Beboerne 
var henvist til baade at hente frisk Vand ved de før omtalte Haner 
paa Terrainet og til at nedbære Spildevand og hælde det i Klo-
akevne. 

Rummene er velproportioneret. Opholdsstuen i etværelses Lej-
lighederne er 6 X 6/2  Alen, svarende til ca. 15 Kvadratmeter, et 
meget godt Værelse. 

Køkkenerne var derimod meget smaa, ca. 3 Alen og 6" i Kvadrat 
eller godt 4 Kvadratmeter incl. Spisekammeret. 

Til hver Lejlighed hørte et Loftsrum. Etageklosetter fandtes 
ikke. Klosetterne var to og to anbragt Ryg mod Ryg i nette Smaa-
bygninger ved Husenes Gavle, altsaa 4 Klosetter til 16 Lejlig-
heder. 

Husene blev opført af gule Sten og fuget. Tagene af røde Tegl-
sten med Halvvalme. 

I det Ydre er Husene fordringsløse, men meget velproportione-
rede. I Langsiderne giver den med et rundbuet Stik afsluttede 
Passage en let Accentuering af Husets Midterakse. I Hovedfacaden 
mod Kørevejen er Fagdelingen af de torammede storrudede Vin-
duer med letbuede Stik ganske regelmæssig, og dette i Forbindelse 
med de store rolige Murflader giver Husene en smuk og værdig 
Holdning. 

Indgangssiden er mere urolig. Aarsagen hertil er dels Trappe-
fremspringene, dels de i Forhold til de bagved beliggende Rum af-
passede, indbyrdes forskellige Vinduesformater, et lille eetrammet, 
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Passage mellem Række-
husenes Gavle i Boliger-
nes nordre Tredjedel. 
Bemærk Blændingsdeko-
rationen i Gavlene og 
de smaa Toiletbygnin-
ger. Foto. 1943. 

lavt til Spisekamre, et større og højere, eetrammet til Køkkener og 
Kamre, og et endnu større torammet til Trapperum. Desuden er 
Vinduerne smaarudede, men heller ikke Rudeformatet er ens i alle 
Vinduer. 

Gavlene alene har faaet en arkitektonisk Udsmykning, hvortil 
den mindre Murtykkelse i Gavlen over Tagbjælkelaget er udnyttet 
paa dygtig Maade. Feltet er opdelt i en rektangulær Midterblæn-
ding, i hvis Midte et cirkulært Vindu, og i to trekantede Sidefelter 
med skraa Aftrapning langs Tagfladen og uden Muraabninger. 
Det er gjort ved ganske enkle Midler og saa godt som uden Ud-
gifter, men medfører en kraftig arkitektonisk Virkning af Gavlene, 
hvis store Murflader iøvrigt kun brydes af de smaa Toiletbygninger. 

Opførelsen skred saa hurtigt frem, at de første Lejere kunde 
flytte ind til April Flyttedag 1867. 

Ethundrede og otte og tyve Lejligheder stod nu færdige, og 
Lejen fastsattes til 40, 54 og 72 Rd. (ca. 8o, Io8 og 144 Kr.) aarlig 
efter Størrelse. 

I November 1866 søgte Tvede Approbation paa Tegninger til 
Hovedbygningen, som skulde rumme Anlægets daglige Admini-
stration og kollektive Indretninger til Gavn for Beboerne. Den var 
placeret i Anlægets Midte og bestod af en lang eenetages Mellem- 
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bygning afsluttet af toetagers Pavilloner for Enderne og i Mod-
sætning til Rækkehusene opført af røde Sten og dækket med Skifer. 

Den var kalkuleret til 41.000 Rd. og skulde i Henhold til Pro-
grammet indeholde : 

) Bolig for en Inspektør. 
2) Lejlighed paa 5 Værelser for en Høker med Udsalgssted og 

Comptoir, 2 Pakrum, en liden Kjelder, rummeligt Kjøkken og 
Brændselslejlighed. 

3) Tilsvarende Lejlighed for en Colonialhandler. 
4) Dampvaskeri med 14 Celler og Tørreindretning, Venteværelse, 

Rulle- og Strygestue. 
5) Kjedelrum med Kulrum. 
6) Reservoir til 800 Tdr. Vand. 
7) En Dampmaskine med Pumpe. 
8) Materialeskur (i Virkeligheden disponibelt for senere Indret-

ning af andre kollektive Indretninger). 

De to Butikker var tænkt indrettet i hver sin Ende af Hoved-
bygningen, og det har oprindelig været Meningen, at Hovedfaca-
den skulde'  ave været mod Nord. 

De indsendte Tegninger blev imidlertid væsentlig omarbejdet 
inden Udførelsen. 

I Februar 1867 tilskrev Tvede Direktionen, at han ved at drøfte 
Spørgsmaalet om Udsalgsstederne med særligt kyndige paa dette 
Omraade var blevet raadet til at placere Udsalgene Side om Side 
som en Dobbeltbutik under fælles Ledelse. Han vilde derfor fore-
slaa, at denne Dobbeltbutik indrettedes i den nordre Pavillon og 
at den søndre indrettedes til Administrationens Kontor og Asyl, 
og smykkedes med en Fronton med en Buste af General Classen, 
som oprindelig var tiltænkt den nordre Pavillon. Forslaget appro-
beredes af Direktionen. 

Omlægningen skulde ikke medføre nogen Merudgift i Forhold 
til det første Forslag. 

Mellembygningen var forbeholdt maskinelle Anlæg og kollektive 
Indretninger. Med Hensyn til Indretningen af disse var Tvede 
traadt i Forbindelse med Firmaet Gamst & Lunds Efterfølgere, 
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som forud havde indrettet lignende i den Hambroeske Vadske- og 
Badeanstalt i Helsingørsgade og derfor maatte anses for sagkyndigt 
paa dette Omraade. 

Mellembygningens Længde var 521A Alen (ca. 32,96 m), Hus-
dybden 151/4  Alen (ca. 9,57 m). 

I Bygningens Midte indrettedes et overhvælvet Kedelrum. Det 
var Meningen heri at installere en 4 Hestes Dampkedel, men 
Tvede henstillede, at Kedelen straks dimensioneredes til 10 Heste-
kræfter, idet den derved vilde være i Stand til at betjene en Bad-
afdeling paa 8 Badeceller, som det kunde forudses, at der efter-
haanden vilde vise sig Trang for at faa indrettet, naar Komplekset 
udbyggedes. Dette vilde medføre en Merudgift paa 40o Rd. = ca. 
800 Kr. 

Kedelens Opgave var at drive en Højtryksdampmaskine og et 
Par Pumper, der opstilledes i Rummet Syd for Kedelrummet. Et 
Rum for en Maskinist indrettedes ved Siden af mod Vest. Fra 
Pumperne førte Sugerør til Anlæggets Brønd, der stod Vest for 
Mellembygningen, var 3o Al. (ca. i8,8 m) dyb og mentes at kunne 
give ca. 4o Tdr. pr. Time. Vandet skulde pumpes op i en stor 
lukket jernbeholder, der indbyggedes i et øvre Stokværk over de tre 
midterste Rum i Mellembygningen, udført dels ved en Forhøjelse 
af Murene, dels ved et Ventilationsgalleri for oven, bestaaende af 
Træjalousier. 

Ved Stokværkets Ender stod dette paa de forhøjede Mure, me-
dens det paa Langsiderne hvilede paa en tilbagerykket Trimpelstol. 

Beholderen skulde rumme 50o Tdr. Vand. Da den skulde være 
helt lukket, foreslog Firmaet at undvære de i Tagværket anbragte 
Træriste og i Stedet for at isolere Beholderen paa alle Sider og 
foroven med egnet Materiale (Risskaller). Fra Tilbudsteksten an-
føres: Fra Dampkedelen føres Dampledninger ind i Vaskeriet med 
Hane til Vaskebøtterne og Tørreskabene, som bliver af samme 
Størrelse som i Hambroes Badeanstalt. 

Fra Beholderen paa Loftet ledes Vand til de forskellige Vand-
bøtter og til en mindre Beholder i Vaskeriet, til at holde varmt 
Vand og ligeledes Vandledning til en Fødepumpe ved Maskinen 
og til Haner ved de forskellige Vaskebøtter. 
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Til den nævnte Beholder ledes dels Spildedampen fra Maskinen 
og dels Dampen direkte fra Kedelen til Opvarmning af Vandet, 
ligesom den faar Fyldingsrør med Hane eller Ventil fra den store 
Beholder paa Loftet. 

Vaskeetablissementet indrettedes dels i Mellembygningens syd-
lige Ende, dels i den søndre Pavillons Stueetage, i hvilken indrette-
des et Venterum, et Værelse for Opsynet samt Rulle- og Stryge-
stue. 

Vaskehallen laa i Mellembygningen og havde aaben Tagstol. 
I det store Lokale var indrettet ialt 14 nummererede Vaskeenheder 
eller Celler, hver forsynet med en Vaskebøtte med Kobberlaag, 
Tørreskab og Stokke. Ved Lokalets Sydgavl stod to haanddrevne 
Vridemaskiner, og desuden fandtes et Ur (saa de vaskende kunde 
kontrollere Tiden), Bord, Stol, Spande og Stripper. 

Rullestuen var forsynet med Maskinrulle, Rullebord, Strygeovn 
med Strygejærn, Riste og Bolte til Strygejærnene. 

For Benyttelsen af Vaskeriet blev fastsat et Regulativ, som bl. a. 
bestemte, at der kun var Adgang for Kvinder, og at Prisen for 
Benyttelsen for Anlægets Beboere var 4 Sk. = 8 Øre for den første 
Time eller derunder, og for hver paafølgende Time 3 Sk. — 6 Øre, 
medens alle andre maatte betale henholdsvis 6 Sk. og 4 Sk. Over-
skredes Tiden med mere end 5 Minutter, maatte Betaling for en 
halv Time erlægges. 

Tilsynets Titel var i Regulativet »Oppasserinden«, hos hvem 
»Vaskerinden« fik udleveret en Billet, ,hvorpaa angaves Vaske-
cellens Nummer og Tidspunktet for Overtagelsen. Efter endt 
Brug skulde Vaskerinden paany have sin Billet paaført Tidspunk-
tet for Cellens Aflevering, hvorefter hun maatte erlægge Betalin-
gen hos Inspektøren, som forsynede Billetten med Kvittering, og 
først ved Forevisning af denne hos »Oppasserinden« kunde »Va-
skerinden« faa Lov til at forlade Vaskeriet med sin Vask. 

At Cellen skulde være behørigt rengjort efter Brugen siger sig 
selv. Var alle Celler optaget, maatte man i Venteværelset afvente 
Ledighed. 

Fra Vaskebøtterne gik Vasken til Vridemaskinerne, hvor Største-
delen af Vandet fjernedes, og herfra tilbage til Tørreskabene, hvor 
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det paa forholdsvis kort Tid opnaaede en til Viderebehandling i 
Maskinrulle eller ved Strygning passende Tørhedsgra d. 

Til Gamst & Lunds Entreprise hørte Tørreskabene med støbte 
Jernstativer med Skinner, Kæder og Kontravægte samt Beslag 
til Hævning af Dørene for Tørrekamrene, ligesom ogsaa Afløbs-
rør med Haner for det condenserede Vand fra »Tørrekargerne« til 
en fælles Afløbsregulator. 

Hele Herligheden med Kedel, Maskine, Pumper, Vandreservoir, 
Varmtvandsbeholder, Ledninger, Bøtter, Skabe og Afløb kostede 
ifølge Tvedes Overslag paa Grundlag af Gamst & Lunds Tilbud 
8.995 Rd., hvortil kom de førnævnte 400 Rd. for større Kedel 
og for Vaskecellernes øvrige Indretning 980 Rd. samt for Teg-
ninger, Tilsyn, Opsyn m. m. 399 Rd. eller ialt 10.774 Rd. = ca. 
21.548 Kr. 

Rummet Nord for Kedelen har været benyttet til Kulrum, og 
det store Lokale længere mod Nord, som blev betegnet som Ma-
terialskur, var i Virkeligheden en Reserve, som skulde tages i Brug 
den Dag, da Spørgsmaalet om en Badeanstalt blev aktuelt. 

Kedelen havde Aftræk til en Vest for Mellembygningen opført 
fritstaaende Skorsten med kvadratisk Tværsnit. Dens Højde var 
35/2  Al. (ca. 22 m) og foroven var den afsluttet med en dekora-
tivt udsmykket Smedejærns Vejrfløj. 

I den sydlige Pavillon, hvis udvendige Maal var 231/4  X 193/4  
Al. (ca. 14,6 X 12,4 m) indrettedes Stueetagen iøvrigt til Bolig 
for en Inspektør og paa 1. Sal en Asylsal i hele Bygningens Dybde 
med tilhørende Bolig for en Asylmoder. 

I den nordre Pavillon, som havde samme ydre Maal som den 
søndre, indrettedes i Stueetagen med Beboernes Forsyning med de 
nødvendigste Levnedsmidler og Brændsel for Øje en Høker- og 
Urtekrambod og to »Bagboder«. Langs Høkerbodens Bagbod, men 
beliggende i Mellembygningen, var der Køkkenindgang, idet Køk-
ken og Spisekammer ogsaa var placeret i Mellembygningen i den-
nes Østside Nord for Materialrummet. 

1. Salen indrettedes til Bolig for Købmanden. 
Hovedbygningens Ydre er præget af Indholdets forskelligartede 

Karakter, hvilket bevirker, at den ikke har samme simple Enhed 
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Facader af Hovedbygningens Øst- og Vestside gengivet efter Originaltegning i Arkitekt-
afdelingens Arkiv. 

som Rækkehusene. Der er mange gode Enkeltheder, men det er 
ikke lykkedes at samarbejde de til meget forskelligt Brug projek-
terede Elementer, hvoraf Hovedbygningen er sammensat, til et 
harmonisk Hele. Den teknisk prægede Mellembygning med sine af 
Brugen betingede, højtsiddende, halvrunde Vinduer i store, rolige 
Murflader og det forhøjede Midterparti og Tagrytteren, der bar 
Anlægets Ur, var af en vis simpel Storhed, hvormed Endepavil-
lonernes ret plumpe Profil med sine Halvvalme og kedelige Gavl-
udformning kun i ringe Grad harmonerede. 

Pavillonernes Hovedfacader var fastere komponeret. Den nordre 
karakteristisk ved Udsalgenes sammenkoblede, rundbuede og smaa-
rudede Butiksvinduer paa begge Sider af Hoveddøren og de fire-
rammede, storrudede Vinduer paa I. Sal anbragt i de underlig-
gende Muraabningers Akser, den søndre ved et trefags fremsprin-
gende Midterparti, der for oven afsluttedes ved en Fronton, hvori 
en circelformet Nische, i hvilken en Buste af Generalmajor Classen 
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fik sin Plads, og de to Endepartier med Indgangsdørene i Stue-
etagen, hvorover Blændinger med Inskriptioner. 

Muraabningerne i Stueetagen var i begge Pavilloner lukket med 
halvrunde Murstensstik. I Vederlagshøjden var anbragt Formstens-
baand, og lignende Baand afsluttede de halvrunde Stik. 

Vinduerne paa 1. Sal var afsluttet med svagtbuede Stik med 
Formstensskifte for oven. 

Over disse Vinduer var anbragt et tilbageliggende Felt med In-
skription : OPFØRT AF DET CLASSENSKE FIDEICOMMIS 
I AARET 1867. 

I Blændingerne var anbragt Inskriptioner, hvori Gassen havde 
formet sine Forhaabninger for det lille Samfund ved Godthaabs-
vejen. Der stod i den vestre : 

GID HJEMMETS FRED OG HJEMMETS HYGGE 
PAA GODTHAAB RET MAA BO OG BYGGE. 

og i den østre: 

GID HERRENS FRYGT OG CHRISTEN TRO 
PAA GODTHAAB BYGGE MAA OG BO. 

Med Generalens Buste og Inskriptionen i Frontonen havde Fidei-
commisset sat sin Signatur paa Anlægget til Ihukommelse af Stif-
telsens Grundlægger. 

Det blev hurtigt nødvendigt for Udsalgene at faa indhegnet en 
Gaardsplads Vest for Hovedbygningen og deri (1867) at opføre 
en grundmuret Pakhusbygning med Kælder og een Etage. 

Det var en velproportioneret Bygning med tre Porte i den ene 
Side og i den modsatte højtsiddende fladbuede Vinduer, der ud-
fyldte Blændingernes hele Bredde. Lagerrummets Gulv laa ca. 
I /2  Al. (ca. 94 cm) over Terrain. 

Anlægskapitalen for den første Etape af det store Byggeri ud-
gjorde 165.592 Rd. (ca. 331.000 Kr.), som dels tilvejebragtes af 
Fideicommissets egne Midler, dels ved Laan hos Livrente- og For-
sikringsanstalten paa 100.000 Rd. = ca. 200.000 Kr. 

Selv om det nu udførte kun udgjorde ca. 1/3  af det samlede An-
læg virkede det allerede imponerende, hvad tydelig ses af en i det 
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Facade af Hovedbygningens Endepavillon mod Syd gengivet efter Originaltegning i 
Arkitektafdelingens Arkiv. 

foran omtalte af Professor Hornemann forfattede Skrift gengivet 
Tegning. 

Det paa I. Sal i Hovedbygningens sydlige Pavillon indrettede 
Asyl fik straks fra Starten stærk Søgning. 

Asyllokalet var forsynet med det dengang obligate Inventarium, 
hvoraf den saakaldte Asyltrappe udgjorde en fremtrædende Del. 
Paa denne samledes Børnene til Morgensang, Sangøvelser og under 
Højtlæsning eller Fortælling. 

Den beskrives i Tvedes Overslag saaledes: 
En terrasseformet Forhøjning 6 Al. bred med 8 Sæder og Be-

klædning paa Væggen, lukket for Enderne og deri to Døre med 
Beslag, Rækværk for begge Ender, Trappe paa Midten og det hele 
afstivet, alt ifølge Tegning  ioo Rd. 
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Desuden fandtes 21 Bænke å 2 Al. og 16", 
Bord med Læsepult for en Forelæser, 
Bord for Asylmoderen og 2 Stole, alt udført af malet Træ. 

Desuden Knagerække, Kultragt, Ildtøj etc. 
Paa Trappen var der Plads til 7o Børn og paa Bænke til 6o 

Voksne. 
Betalingen fastsattes til 4 Sk. pr. Uge for I Barn, 6 Sk. pr. Uge 

for 2, og 8 Sk. pr. Uge for 3 Børn. 
Som Kvarteret voksede, steg Børneantallet, og Pladsen blev snart 

saa trang, at Tilvejebringelse af større Lokaler trængte sig paa. 
Foruden til Asylets Brug fik Salen efterhaanden ogsaa anden 

Anvendelse. 
I 1868 søgte og fik Pastor Johannes Plenge, der var Agent for 

det britiske Bibelselskab, Tilladelse til at holde Bibellæsninger 
m. m. om Søndagen, naar Salen ikke benyttedes til sit primære 
Formaal, og i 1871 takker han skriftligt Fideicommissets Direktion 
for en Klokke, som denne har skænket og ladet ophænge for at 
sammenkalde til disse Gudstjenester, og tillægger i Skrivelsen be-
skedent dennes Tilkomst det stadige og stigende Besøg. 

Paa lignende Maade gaves der Husholdningsforeningen og Be-
gravelseskasserne Tilladelse til at benytte den til Afholdelse af 
Foredrag, Kvartalsmøder o. 1. 

Møderne her i Aftentimerne og om Søndagen var dog til adskil-
lig Gene for Inspektøren, som havde Lejlighed i Stueetagen. 

Spørgsmaalet om Skolelokaler dukkede ogsaa ret hurtigt op og 
gjordes til Genstand for Meningsudveksling mellem Skolekommis-
sionen og Direktionen. Foreløbig resulterede det kun i, at Skole-
kommissionen lejede et Par Værelser paa 1. Sal i Hovedbygningens 
nordre Pavillon, som hørte under Købmandens Lejemaal. 

Som vi skal se, kom det senere frem i forstærket Form og førte 
da til Udarbejdelse af Projekter til Opførelse af en Skolebygning, 
som dog aldrig kom til Udførelse. Skolekommissionens Planer har 
formentlig taget en anden Retning, i hvert Fald meddelte den i 
Juni 1874, at den fra Oktober Flyttedag s. A. ikke længere har 
Brug for de Værelser, som i H. t. førte Forhandlinger i 187o blev 
den overladt til Skolebrug for en aarlig Leje af 13o Rd. 
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Plan og Facade af den senere anvendte Rækkehustype. Efter Originaltegning i 
Landsarkivet. 

Til at føre Tilsyn med Komplekset og forestaa den daglige Le-
delse ansatte Fideicommisset en Inspektør, der havde Embedsbolig 
og Kontor i Hovedbygningen. Under denne sorterede en Maskin-
mester og en Tilsynsførende med Vaskeriet samt en Pladsmand. 

Som den første Inspektør ansattes Th. Borch i 1866 og virkede 
i denne Stilling til sin Død i 1880. 

Han efterfulgtes af den af Beboerne og Fideicommisset særdeles 
velansete Kaptajn Raabye. 

Ligesom Fideicommisset hermed havde skabt Rammerne for 
Beboernes Liv, saaledes organiserede disse sig paa forskellige Om-
raader ved at danne en Husholdningsforening, Sygekasse og to Be-
gravelseskasser. 

Da den første store Mundfuld var fordøjet, gik man videre med 
Gennemførelse af Bebyggelsen af Grundens sydlige Del, som gen-
nemførtes i Aarene 1870-74. Det drejede sig først om de to syd-
vestligste Rækkehuse langs Grundens Vestskel. Stokkenes Længde 
blev den samme som hidtil, men Dybden er nu som af Classen 
foreslaaet forøget til 12 Al. og 18" (ca. 8 m), saaledes at Trappe-
rummene kan holdes indenfor Ydermurenes Flugt, og indvendig 
er der sket forskellige Ændringer, som har ført til en smukkere 
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Plan, mere harmonisk udformede og i Størrelse mere eensartede 
Værelser samt større Køkkener (ca. 15 Kvadratalen — ca. 6 m2  

Komfuranlæg), men disse Fordele er opnaaet paa Bekostning 
af, at Skabene i Forstuerne er bortfaldet, idet Komfuranlæget har 
taget disses Plads, saaledes at Forstuen kun er et Rum paa ca. 80 X 
85 cm med tre Døre og uden rimelig Plads til Anbringelse af Yder-
klæder. 

I Køkkenet er det afskilte Spisekammer med sit særlige lille 
Vindue bortfaldet, hvorved Tilvejebringelsen af et Køkkenvindue 
af samme Størrelse som Værelsernes er opnaaet. 

Blændingsfelterne i Gavlene er undergaaet en mindre Ændring, 
idet det runde Vindue i Midterfeltet er bortfaldet, medens der er 
tilkommet fire høje og smalle Aabninger, hvoraf i i hver af de to 
Sidefelter. 

Desuden er den for de første 8 Huse karakteristiske Passage gen-
nem Stueetagens Midterakse bortfaldet til Fordel for de her be-
liggende Lejligheder. 

De skete Ændringer har været til væsentlig Fordel for Husenes 
ydre Virkning, idet Indgangssiden'har opnaaet samme rolige Vær-
dighed som den anden Side, hvilket straks ses ved en Sammenlig-
ning mellem de to Facadetyper. 

I Maj 1871 indledte Tillisch en Drøftelse af, hvilke Bygninger 
der burde paabegyndes i den nærmeste Fremtid. Da io Lejlig-
heder er ledige, syntes der ikke at være Trang til flere straks. Der-
imod burde det overvejes, om Opførelse af en Bygning, der kunde 
indeholde Lokaler for Asylet og Lokaler til Skolestuer samt Bolig 
for en eller to Lærere var betimelig. 

Classen er stort set enig, men fremhæver, at man altid bør være 
i Forhaand med Lejligheder for at man, dersom Ledigheden er 
forbi til Oktober Flyttedag, kan være forberedt til Paabegyndelse 
af de næste to Huse. Han tilslutter sig Tanken om Asylet og om at 
tilvejebringe Skolelokaler men mener, at der bør bygges 2 Skoler 
(Skolestuer?), en for Piger og en for Drenge i nogen indbyrdes 
Afstand, at Boligerne bør indrettes tili Lærer og i Lærerinde, og 
at Skolerne bør forbeholdes alle Boligernes skolepligtige Børn. 
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Endelig henleder han Direktionens Opmærksomhed paa, at 
Aarsagen til Ledigheden ifølge Udtalelser af Inspektøren ved 
Lægeforeningens Boliger maaske er, at Beboernes Adgang til Vand 
var indskrænket til visse, for knapt tilmaalte Tider paa Dagen. 

Tillisch kunde ikke indrømme Berettigelsen af Classens Kritik 
af Vandforsyningen, hvorover ingen Klage er indkommet, men vil 
gerne lade udføre en ny Brøndbeholder, som sikkert alligevel senere 
vil blive nødvendig. 

At Vandforsyningen har givet Anledning til Overvejelser ogsaa 
fra Tillisch's Side ses bl. a. af, at han i Anledning af en Skrivelse 
af 25.10. 71 fra Tvede, bl. a. omhandlende Opførelsen af 2 nye 
Huse, bemærker, at »Lejlighederne i Lægeforeningens Boliger 
— navnlig de senest opførte — har Fortrin for vore deri, at de har 
Vandledninger ført op i Køkkenerne, Vask og Komfur. Den først-
nævnte Bekvemmelighed kan kun med stor Bekostning anbringes, 
og ogsaa de to andre, som vel kan anbringes, giver Anledning til 
Betænkelighed af Hensyn til Konsekvenserne for de allerede op-
førte Huse.« Tillisch kunde derfor ikke tilraade Foranstaltningen. 
Derimod anbefales Tvedes Forslag om en ny Brøndbeholder ved 
Siden af den gamle og forbundet med denne ved et Rør. 

Af de skriftlige Voteringer fremgaar, at der fra Tvedes Haand 
har foreligget Skitser, som dog ikke vinder Classens Bifald. Han 
kritiserer navnlig Inspektørens Bolig, som han ikke finder rummelig 
nok. Ønsker Gymnastiksal indrettet og udtaler, at Skolens Størrelse 
er saadan, at den kan tage 32o Børn paa een Gang, altsaa 640 ved 
to Holds Drift. Dette kan han aldeles ikke stemme for og erklærer 
i denne Forbindelse : »Naar Skolestuernes Størrelse er beregnet for 
46 Børn, saa er dette vel ønskeligt af økonomiske Hensyn, men 
jeg tør paastaa, at en Fordeling af Antallet i betydelig mindre tal-
rige Afdelinger er en af de vigtigste forestaaende Reformer paa 
Skoleomraadet og maa bestemt udtale mig imod, at dette Forhold 
lades upaaagtet.« 

Det omtalte Skoleprojekt findes ikke i Arkiverne og kom aldrig 
til Udførelse, men Diskussionen er interessant til Belysning af Clas-
sens Interesse for Skolesagen. 

I Begyndelsen af 1872 ansøger Læge Fr. Nielsen Fideicommisset 
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om at etablere en Badeanstalt, hvortil Lokale jo er afsat i Mellem-
bygningen. 

Classen voterer for et anerkendende Svar, men mener, at der 
maa tilvejebringes Sandsynlighed for, at en saadan Anstalt vil 
blive mere benyttet end Vaskeriet, som neppe søges af Halvdelen 
af Beboerne, og henstiller, at Inspektørens Erklæring udbedes 
herom. 

Tillisch harcellerer i sit Votum over Classens Forslag om at gøre 
Badeanstaltens Iværksættelse afhængig af en flittigere Brug af 
Vaskeriet og beklager sig over Classens stadige Trang til noget 
Nyt og Mangel paa Taalmodighed til at lade Sagen udvikle sig 
naturligt. 

Hermed 'blussede en Diskussion om Vaskeriets Forhold op, hvor-
under Classen udtalte sin Utilfredshed med dets Benyttelse og 
Vandforsyningen og henstillede at nedlægge det, samt hvorvidt 
man ikke hellere maatte grave Brønde ved Husene til Vandfor-
syningen. 

Naar man erindrer Classens Indstilling ved Rækkehusenes Op-
førelse, forstaas det let, at dette gav Tillisch Anledning til en skarp 
Ripost med Benyttelse af Classens egne Ord fra dengang Ord til 
andet. 

Resultatet blev imidlertid, at Sagen om en Badeanstalt, som Til-
lisch maatte anse for at ville blive urentabel, henlagdes. 

Med 'det voksende Indbyggerantal (det udgjorde i 187o — 545 
Personer) viste Pladsen i det paa i. Sal i Hovedbygningens Syd-
pavillon indrettede Børneasyl sig at være for lille. Beboerne var jo 
Arbejderfamilier, hvor baade Mand og Hustru i mange Tilfælde 
havde Arbejde udenfor Hjemmet og derfor behøvede et Sted at 
anbringe Børnene i Arbejdstiden. Spørgsmaalet om bedre Plads-
forhold blev derfor stadig mere brændende. 

I Maj 1872 foreslaar Classen, da det maa antages, at der ikke 
bliver Spørgsmaal om Opførelse af nogen Skolebygning i Boli-
gerne, at der tilvejebringes et i det Hele hensigtsmæssigere Asyl-
lokale end det nuværende. 

Tillisch erklærer sig enig heri og beder i Juni Tvede fremsætte 
en Skitse. 
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Asylbygningen. Plan, Snit og Facader efter Originaltegning i Arkitektafdelingens Arkiv. 

Bygningen, der var i een Etage, placeredes paa den aabne Plads 
Syd for Hovedbygningen i Anlægets Længdeakse, mellem de to 
sydligste af de først opførte Stokke. 

Dens Grundplan var rektangulær med sin største Udstrækning 
i øst-Vest. 

Planen er simpel og klar. I Midten Asylsalen, som gaar gennem 
hele Bygningen fra Nord til Syd og har større Højde end de paa 
begge Sider placerede Birum. Vest for Salen laa Asylmoderens 
Lejlighed bestaaende af 2 Værelser, Køkken, Spisekammer og For-
stue. Denne var en decideret Køkkenindgang, idet den kun gav 
Adgang til Køkkenet. De tilsvarende Lokaler Øst for Salen inde-
holdt Asylets Forstue med Garderobe for Børnene og for Asyl-
moderen en selvstændig Garderobe med Adgang til et Toilet. 
8* 
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Syd for Forstuen var indrettet et Pigeværelse, og sydligst et til 
Asylet knyttet Lokale. Det Hele var samlet under et med Skifer 
dækket Tag, som var afvalmet til alle Sider, hvorved Asylsalen i 
det Ydre kraftigt fremhævedes som Bygningens Hovedelement. 

Indgangssiden var mod Nord. Det til Asylbygningen hørende 
Areal var delt i en østre og en vestre Halvdel, hvoraf den vestre 
var anlagt som Have, den østre som Legeplads, hvorpaa blev op-
ført en Retirade for Børnene, alt omgivet af lave Hegn. 

Facaderne var rolige og af en værdig Virkning. Smukkest vir-
kede Sydfacaden, medens Nordfacadens stærkere Opdeling med 
Aabninger af mere varieret Størrelse og Karakter har medført en 
vis Svækkelse. 

Man spørger uvilkaarligt, hvorfor Midtervinduet i Asylsalen er 
højtsiddende og større end Sidevinduerne. Det har sin Forklaring 
i, at bag dette var det Meningen, at Asyltrappen skulde have 
sin Plads. 

Det kan kritiseres, at Symmetrihensynet er givet en saa urime-
lig Overvægt, at Asylets Hovedindgang og Asylmoderens Køkken-
indgang er blevet nøjagtig ens i Størrelse og Udformning, men alt 
i alt er Bygningen et smukt Eksempel paa en Institutionsbygning 
af denne Art. 

Bygningen blev færdig i Fideicommissets Regnskabsaar 1873-74. 
Selv denne rummelige Bygning viste sig i Løbet af nogle Aar for 

lille til at optage den med Arbejderbyens Vækst forøgede Børne-
tilgang og maatte i 1882-83 udvides med en Tilbygning mod 
Vest, som sikkert har medført en betydelig Forringelse af Bygnin-
gens ydre Virkning. 

Til omkring Midten af Halvfemserne besøgtes Asylet af 175-200 
Børn, men derefter dalede Tallet, saa at det i de sidste Aar under 
Fideicommissets Styrelse kom helt ned paa 70-8o Børn. 

I 1784 afsluttedes Bebyggelsen af Grundens sydlige Del. 
Derpaa tog man fat paa det nordre Afsnit, hvis Opførelse strakte 

sig over Aarene fra 1875-1880. Nytaar 1875 var det nye Mønt-
system indført, og det er derfor i Kroner, at Tvede angiver Over-
slagssummen, da han i Juli 1875 fremkommer med Overslag til to 
Rækkehuse. 
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I April 1876 fremsender Tvede Overslag over de 2 næste Huse, 
som han formener vil koste ca. 63.00o Kr., og allerede i Februar 
1877 har Tvede paany udarbejdet Tegninger og Overslag til end-
nu 2 Huse. Overslaget var ledsaget af følgende opsigtsvækkende 
Udtalelser: 

»Da der, saa vidt mig bekendt ikke er fremkommet andre For-
slag til Forandringer i den for de sidst opførte 12 Huse fulgte 
Plan, end Ønske om Vadsk og Komfur i Køkkenerne, og da jeg 
fremdeles bestandig er af den Formening, at Vadske i Køkke-
nerne vilde medføre et utaaleligt Svineri, og Komfurindretninger 
Ødselhed, som bør modarbejdes, har jeg ikke tænkt mig nogen 
Forandring i den sidst benyttede Plan.« 

Det tør, hørt med vore Øren, nok kaldes opsigtsvækkende Ord 
i en Arkitekts Mund, navnlig i Betragtning af den gentagne 'Gange 
fremkomne Kritik af, at disse Indretninger savnedes og muligt 
maatte ses som Aarsag til 'den til Tider svigtende Søgning, men 
det fremkaldte ingen Modsigelse, og der blev derfor heller ikke i 
disse Huse ved Opførelsen opsat Vaske eller Komfurer, men det 
varede kun faa Aar, før man installerede Komfurer i samtlige 
Lejligheder. 

Da Asylet flyttede ind i den nye Bygning, blev Asylsalen paa 
1. Sal i Hovedbygningens sydlige Pavillon ledig til andre Formaal. 

Vi har tidligere hørt, at Salen allerede var tilladt taget i Brug 
om Søndagen til Bibellæsning o. a., og i 1873 søgte Pastor Plenge 
Direktionen om, at den ældre Asylsal maatte 'blive indrettet til 
Bedehus, og om at der maatte ansættes en Præst 'herved. 

Direktionen tilskrev derefter Arkitekt Tvede om at fremkomme 
med Forslag og Overslag til Lokalets Indretning til Bedesal eller 
Kapel med Døbefont, Prædikestol og et lille Orgel, og i Marts 
1873 fremsendte Tvede Skitseforslag og Overslag, men dette fandt 
Direktionen for dyrt og remitterede Sagen til Tvede med Anmod-
ning om at foreslaa en billigere Løsning. Efter yderligere Brevveks-
ling blev Sagen om Indretning af en Bedesal stillet i Bero, idet 
Tanken om at opføre et Kapel var opstaaet indenfor Direktionen. 

Tvede udarbejdede en Skitse og et Overslag, men da det udviste 
en kalkuleret Udgift paa ca. I L000 Rd., og man ikke fandt, at 
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dette Beløb stod i rimeligt Forhold til det Antal Pladser, Kapellet 
kunde rumme, opgav man foreløbig Planerne. 

I 1878 genoptoges Sagen imidlertid paa nyt Grundlag, idet man 
nu paatænkte at opføre en Kirke, hvortil Arkitekt Tvede havde 
udarbejdet Skitse og Overslag lydende paa 42.270 Kr. 

I Direktionen opnaaedes Enighed herom, og den 21. Juni 1878 
fremsender Tvede samtidig Andragende om Byggetilladelse for en 
Kirke paa Arealet Nord for Hovedbygningen og for de to sidste 
Rækkehuse i Midterrækkerne, samt om at maatte indrette en Præ-
stebolig i den ene af disse Stokke. Rækkehusene var iøvrigt ind-
rettet ganske som de nærmest foregaaende. 

Kirken var placeret paa det aabne Areal Nord for Hovedbyg-
ningen og orienteret med Koret mod Nord og Taarnet imod Syd. 

Skibet, som var korsformet, er dannet af to korslagte Rektangler 
paa 14 Al. og 18" X 21 Al. og 18" = ca. 9,24 X 13,65 m. 

Den søndre Korsarm er forlænget med et Fag indeholdende 
Daabsværelse mod Øst og Trappe til Orgelpulpitur i Vest. 

I dette Fag er Taarnet, som er kvadratisk i Plan og har en 
Bredde af 8 Al. = 5 m, skudt ind i Kirkens Længdeakse. Hoved-
indgangen er fra Syd i Taarnets Underetage. 

Den nordre Korsarm er ligeledes forlænget, men med 2 Fag. 
Koret, hvis Maal var 4 X 5 m indvendig, skyder sig yderligere et 
Fag ud mod Nord, og paa begge Sider af dette er placeret mindre 
Rum, Præsteværelse eller Sakristi. 

Korets Loft var en paa Træforskalling pudset Tøndehvælving. 
Det havde oprindelig ingen Vinduer, men kun et Ovenlys, der 
skulde belyse Alter og Knæfald. Koret var hævet tre Trin over 
Skibets Gulv. Umiddelbart nedenfor Kortrappen var Døbefonten 
placeret, Prædikestolen til Højre. 

Kirken havde fladt Træloft, den indvendige Højde i Skibet var 
ca. 6,9 m. Gulvet i Skibet var af Fliser, Korgulvet af Træ. 

I Skibets Sydvæg var Døren til Vaabenhuset anbragt i et De-
korationsfelt af Bredde som Orgelpulpiturets Dobbeltbuer, hvis 
Granitsøjle træder direkte paa Stikket over Vaabenhusdøren. 

Orgelpulpituret har mod Kirken en Ballustrade med Buefelter 
baaret af Smaasøjler med Terningkapitæler. I Sydvæggens Side- 
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Beliggenhedsplan, Plan, Snit og Facader af Kirken i de Classenske Boliger. 
Efter Originaltegning i Landsarkivet. 

felter findes markeret to Muraabninger, dækket af Jalousier. De 
førte ingen Steder hen, og deres Anbringelse maa udelukkende 
have været betinget af deres dekorative Virkning. 

Ser man paa det Ydre og først tager østsiden i Øjesyn, vil man 
se, at Skibets østre Korsarm er markeret som Gavl med en 1/2  Sten 
dyb Blænding, som afsluttes foroven ved Rundbuefriser, der følger 
Gavlens Stigning. 

I Gavlaksen er placeret et trekoblet Vindue med bredere Midt-
vindue afsluttet med Rundbuer og indrammet med Formsten, en 
Udformning, som er Grundelementet i Kirkens ydre Dekoration. 
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Til begge Sider for Gavlen følger ligeledes Blændingspartier 
med Buefriser. I hvert af disse sidder Tvillingvinduer. Det søndre 
Blændingsparti overlapper Taarnet og holder det fast i Bygnings-
legemet. 

Taarnet var som sagt 5 m i Kvadrat, dets Højde til Hoved-
gesimsen det dobbelte af Skibets Gesimshøjde. Det er ved Blæn-
dinger i Udforming som de før omtalte opdelt i to Felter, et højere 
for neden, i Højde svarende til Kirketagets Sammenske-ring med 
Taarnet, hvori Yderdøren til Vaabenhuset, der er udformet som 
Vinduerne, men med fordoblet Formstensindfatning, er anbragt, 
og derover et til Orgelpulpituret førende Vindu. 

Det øverste Blændingsfelt indrammer et paa de tre Taarnsider 
gentaget Tvillingglamhul med Udformning som Vinduerne, men 
lukket med Jalousiskodder. 

Over Klokkestolen, som er væsentlig lavere end det Ydre lader 
formode, er indskudt et Stokværk, hvori Spirets Tømmerkonstruk-
tion optages. Over den ca. 1,1 m høje Trimpelmur skærer et 
pyramideformet Tag sig ind paa Spiret, som har Form af en fire-
sidet Lanterne med bueforbundne Hjørnesøjler og et Smedejærns-
gitter forneden og dækket af et nyt Pyramidetag, over hvilket den 
øverste slanke Spids rejser sig fra en Terningsokkel og afsluttes 
med et smedejærns Kors. 

Blændingsfelterne forneden i Taarnets Sideflader indrammer 
to smalle Vinduer uden Formstensindfatning, der i Underetagen 
giver Lys til Vaabenhuset og i næste Stokværk til Orgelpulpituret. 

De nordlige Blændingspartier i Sidefacaden afsluttes af en Gavl 
af samme Karakter som Korsarmenes. 

Udefra set afsluttes Bygningen ved Korfrembygningen og to i 
Hjørnerne mellem denne og Hovedhuset indskudte Hjørnebygnin-
ger, afsluttet i Højde med Korets Gesims og dækket af flade Tage. 

Ser man nøjere til, svarer dette Ydre ikke til det Indre og til 
Planen. 

Man vil uvilkaarligt mene, at Nordgavlen i Hovedhuset ligger 
over Korbuen, men det er ikke Tilfældet. Gavlen er en forloren 
Gavl, anbragt uden organisk Forbindelse med Planudformningen 
med det Formaal at give Bygningen større Længde. 
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Den lille Hjørnebygnings Østfacade ligger i Virkeligheden i Plan 
med Skibets Østfacade, og er ligeledes ved et Kunstgreb — Blæn-
dingen, med den overskaarne Buefrise, den lavere Højde og det 
flade Tag klædt ud som et selvstændigt Bygningslegeme, hvad det 
jo slet ikke er efter Planen, hvor det udgør det ene Fag af Præste-
værelset. 

Ved en Betragtning af Facaden vil man mene, at Tvillingvin-
duerne i Sidefacadernes Nord- og Syd'blændingsfag fører til samme 
Rum, men ser man efter i Planen og i Længdesnittet, vil man se, 
at det ene Vindue sidder i Præsteværelset og det andet i Skibet, og 
tilsvarende ved den anden Ende. Af Længdesnittet ses, hvorledes 
to smaa Vinduer er klemt helt ud mod Gavlene. 

Den lille Kirke, som iøvrigt ikke har daarlige Proportioner, har 
skullet tage sig anseligere ud end 'den kunde, naar den skulde være 
helt ærlig, og det har svækket dens Værdi og Ægthed i Forhold 
til de ærlige smaa Rækkehuse, hvis Beboere den skulde betjene. 

Det er betagende at se den Iver og Nidkærhed, 'hvormed Direk-
tionen behandler en saadan Sag og bestandig har for Øje, at den 
forvalter betroet Gods. Naar Tvede fremsender sine Skitser, cir-
kulerer disse til Votering, og ofte fylder Classens Vota, der er for-
muleret i en Række Punkter, adskillige Foliosider, beskrevet med 
hans store, urolige Skrift. 

I sit Votum gaar han stærkt i Detailler. Indleder med at ud-
tale, at 'han hellere havde set en Bygning som Citadelskirken eller 
Reformert Kirke med en Tagrytter paa Midten end en Kirke med 
Taarn i den ene Ende som foreslaaet, men vil afstaa fra at stille 
Forslag herom, da Skitserne allerede har vundet Stemningen for 
sig, hvad de iøvrigt ogsaa fortjener. 

Det er ikke alene Bygningens Arkitektur, der har hans Interesse, 
lige saa nidkært vaager han over, at der ikke gives unødige Penge 
ud. Saaledes kritiserer han Kirkens indre Højde, som han ved 
Sammenligning med ham'ekendte Kirker finder unødig stor. Saa-
danne Overdrivelser bør ikke finde Sted, man maa erindre, at det 
drejer sig om en Kirke for jævne Arbejdere. 

Ogsaa Kirkestolenes Længde gør ham betænkelig, og han fore-
slaar i den Anledning at føre en smallere Gang langs Ydervæggene. 
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Han spørger om, hvorledes der kommer Lys til Vaabenhuset, og 
vender sig med stor Kraft mod Tvedes Forslag til Anbringelse af 
et trekoblet Vindue i Korets Nordgavl og anviser Anbringelse af 
Sidelys hertil, i hvilken Forbindelse han gaar ind for at bortskære 
de to 'Smaarum paa begge Sider af Koret, idet han ikke finder et 
Præsteværelse paakrævet. Præsten maa, som saa mange andre 
Steder kunne nøjes med en Plads bag Alteret eller en lukket Stol 
vis å vis Degnestolen. 

Tillisch's Votum fylder med hans lille og tynde Skrift kun en 
Brøkdel af Classens, de andre Direktørers er mere kortfattede. 

Classen fik sin Vilje med Bortfaldet af Gavlvinduerne i Koret, 
derimod ikke med at faa dem flyttet om i Korsiderne paa Bekost-
ning af de to Smaaværelser, (hvorved hans ønske om, at Kirkens 
Længde skulde være saa stor som mulig jo ogsaa vilde blive mod-
arbejdet). Derimod indrettedes et Ovenlys i Koret med Støvlys i 
Tøndehvælvingen. 

Dette gav iøvrigt Anledning til et senere Intermezzo. 
Belysningen i Koret viste sig uheldig, og i 1883 søger Tvede om 

Bevilling til at borttage Ovenlyset og indsætte det trekøblede Vin-
due i Korgavlen, som oprindelig projekteret. 

Bevillingen gives imod Classen Ønske — han foreslaar at ned-
rive de to Smaarum og give Koret Sidelys og kan stadig ikke for-
staa, at der er Brug for et Præsteværelse, naar Præsten bor faa 
Skridt derfra, men kunde heller ikke nu gennemføre sit Stand-
punkt — og Vinduerne indsattes. 

Til Uheld for Tvede kommer der Kirkesyn, før Arbejdet endnu 
er afsluttet, og Rummet præsenterer sig, som Tvede havde tænkt. 
(Midtervinduet var midlertidigt blændet). Kirkesynet finder Be-
lysningen uheldig, og Classen kan ikke tilbageholde et »hvad sagde 
jeg«. Ændringen føres dog til Ende og synes ikke senere at have 
givet Anledning til Besværinger. 

Den 19. Juni 188o fandt Kirkens Indvielse Sted i Kongefami-
liens Nærværelse. 

Før man naaede saa vidt, var der udført et stort Arbejde med 
at rydde Vej for Oprettelsen af et særligt Kirkesogn for de Clas-
senske Boliger. 
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Kirken i de Classenske 
Boliger. Efter Fotografi 
1912. 

Tillisch havde ved direkte Forhandling med Kirkeminister 
Fischer opnaaet Ministeriets Tilslutning til Tanken herom i Aner-
kendelse af, at denne ret store Befolkning havde Behov for et di-
rekte og stadigt Tilsyn, der udelukkende helligede sig dens aande-
lige Trang og Sjælesorg. Men lige saa let gik det ikke at faa Inden-
rigsministeriet med, der var højeste Myndighed for det offentlige 
Fattigvæsen. 

Vanskeligheden laa i, at Sognepræsten ved Frederiksberg Kirke 
ifølge gældende Lov var født Formand i Fattigkommissionen, og 
Oprettelsen af et nyt Sogn med egen Sognepræst maatte medføre, 
at denne Lov maatte laves om. Men at forsøge herpaa for en saa 
ubetydelig Sags Skyld var der ringe Villighed til under de da-
værende politiske Forhold. 

Da alle Sunde syntes lukkede, fandt Tillisch Udvej ved at fore-
slaa Ministeriet, at der ikke oprettedes et nyt Sogn med særlig 
Sognepræst, men kun en Menighed med egen Præst. Nu gled det. 

Ved Kgl. Resolution af 25. Maj 188o bifaldes, at der beskikkes 
en selvstændig Præst for Beboerne af de saakaldte Classenske Bo-
liger ved Godthaabsvejen, Frederiksberg Sogn, saaledes at de 
nævnte Boliger i kirkelig Henseende udskilles som en særegen 
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Menighed fra Frederiksberg Sognekommune, medens bemeldte 
Boliger i kommunal Henseende vedblive at udgøre en integrerende 
Del af Frederiksberg Sogns Kommune. Resolutionen er afgivet, 
efter at Direktionen har ladet opføre en Kirke ved Boligerne og 
overtaget Lønningen af en Præst ved samme med 2.500 Kr. aarlig 
foruden Fribolig. 

Kirkens første Præst blev Pastor Johannes Levinsen, som kom 
fra et Kapellani paa Lolland. Han efterfulgtes ved sin Død i 1884 
af Kateket ved Jacobskirken, Sofus Måner, som virkede i de Clas-
senske Boligers Menighed til 1898, hvor han blev Sognepræst ved 
den nye Sct. Thomas Kirke. 

Kirkens sidste Præst var Carl Tholstrup, som blev ved Kirken 
til dens Nedrivning i 1912. Han var ved sin Tiltræden en ganske 
ung Mand, der med Iver gik op i sin Gerning. Ikke mindst inter-
esserede Ungdomsarbejdet ham, og han fik udvirket, at der i en 
af Stokkene indrettedes et Ungdomshjem. 

Med Kirkens og de to sidste Stokkes Opførelse havde den 
lille Arbejderby naaet sin fulde Udvikling, og Anlægget var ud-
bygget. 

Noget Billede af det samlede Anlæg fra denne Tid har ikke 
kunnet fremskaffes, men der findes et Litografi, aabenbart frem-
stillet paa Grundlag af Projektet, inden Asyl og Kirke havde taget 
Form, og hvorefter det smukke og imponerende Anlæg præsenteres 
i saa landlige Omgivelser, at man næsten turde forsværge, at denne 
Del af Frederiksberg nogensinde har taget sig saaledes ud. 

At Fremstillingen gaar helt tilbage til Projektets Tilblivelse kan 
ses deraf, at alle de Stokke, som vender Indgangssiden mod Be-
skueren har Trappehusfremspring og Passage i Stueetagen gennem 
Husmidten. 

Anlægget har sikkert været smukt dengang, Træerne var vokset 
til, Plænerne grønne, og de smaa Forhaver har været passet troligt 
af Flertallet af Beboerne. Smaa Lysthuse er begyndt at skyde op 
hist og her, og der har myldret af Liv. 

Slutningen af 7o'erne havde været vanskelig. Der var stor Ar-
bejdsløshed blandt Københavns Arbejdere, og adskillige Lejlig-
heder stod tomme. Der fremkom ogsaa Andragende fra Beboerne 
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De Classenske Boliger, som de ventedes at ville præsentere sig efter Arkitekt Tvedes 
Projekt. Gengivet efter udateret Litografi udført paa Grundlag af Arkitekt Tvedes 
Projekt. 

om Lejenedsættelse, hvilket Directionen af Hensyn til Konsekven-
serne dog ikke kunde indlade sig paa, hvorimod den gav Inspek-
tøren Paalæg om at fare med Lempe ved Lejens Indkrævelse. 

Men fra 188o gaar det fremad igen, saa at samtlige Lejligheder 
ved Aarets Udgang var udlejet. 

I November 188o meddeler Tillisch Kollegerne, at der nu er 
opsat Komfur i Lejlighederne, og at den nye Inspektør, Kaptajn 
Raabye, mener, at dette foruden at være til stor Tilfredshed hos 
Beboerne vil være til betydelig aarlig Besparelse og Vinding, idet 
ikke alene den skadelige Indflydelse, som den næsten bestandige 
Røg bevirkede i Lejlighederne, undgaas, men ogsaa at der vil blive 
Besparelser ved Reparationer af Kakkelovne, idet disse nu ikke 
misbruges til Kogning. 

Folketallet var i 188o — 1288 Personer, October 1882 var det 
paa 1637. I 1895 naaedes Maximum med 1655 Personer. 
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Af Nybygninger tilkommer herefter kun den tidligere omtalte 
Udvidelse af Asylet i 1882 og en bærende Underbygning for og 
Tag over en Vest for Hovedbygningen placeret Vandbeholder, 
SOM opførtes i 1885. 

Vandforsyningen havde altid gjort Knuder. Dels var der ikke 
tilstrækkeligt Vand fra den første Boring, dels skuffede de senere 
Brøndgravninger, og der maatte gentagne Opboringer af Borehul-
lerne til for at klare Vandforsyningen. 

Der havde ogsaa været Klage over Vandets Kvalitet. I Anled-
ning af et Tilfælde af tyfoid Feber henstillede Sundhedskommis-
sionens lægekyndige Medlem, Dr. Prieme, at der foretoges en Un-
dersøgelse af Vandet, hvilket Tillisch dog bestemt afviste, indtil 
det var konstateret, at Nydelse af Vandet var skadeligt for Sund-
heden. 

I Hovedbygningens Sydpavillon foretoges i 1883 en større Om-
bygning, idet det efterhaanden var blevet generende for Inspektø-
ren at have sin Bolig i Stueetagen under den tidligere Asylsal, 
som jo nu anvendtes til Møder, hvor mange Mennesker var for-
samlet. Der skete den Ændring, at Inspektøren fik en rummelig 
Lejlighed, bestaaende af 6 Værelser, Køkken med Spisekammer 
og Fadebur samt Pigeværelse indrettet paa t. Sal, medens der i 
Stueetagen indrettedes en Forsamlingssal med et Gulvareal paa 
206 Kvadratalen. 

Denne tjente som tidligere til Afholdelse af saavel Forenings-
møder som til Foredrag o. 1. 

Der knytter sig en munter lille Episode til denne Sal. Bestyrelsen 
for Studentersamfundets Aftenundervisning for Arbejdere andra-
ger om Tilladelse til i Salen at afholde Undervisning i Lovkund-
skab for Arbejdere. 

Tillisch er lidt tvivlraadig og beder Kaptajn Raabye erklære sig. 
Denne finder ingen væsentlige Indvendinger, men Classen er helt 
paa det rene med, at Samfundet havde en saa oppossitionel politisk 
Opfattelse og blev ledet i en saa radikal til Socialisme grænsende 
Retning, at han paa 'det bestemteste maatte udtale sig mod An-
dragendet. Da den øvrige Direktion sluttede sig hertil, blev det 
til et høfligt Afslag. 
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Underskriverne paa Studentersamfundets Andragende var: 
C. A. Gad. N. Neergaard. V. Pingel. I. Schiøtt og Herman Trier. 

I Vaskeriet blev der under Kaptajn Raabyes Ledelse indrettet 
et forbedret Ventilationssystem, der var mere effektivt end det op-
rindelige, som baade var dyrt i Drift og ineffektivt. 

Med Aarhundredskiftet var Boligernes bedste Tid forbi. Uden 
om Arbejderkvarteret voksede et nyt og højt Byggeri op, og den 
fri Beliggenhed var snart en Saga 'blot. Kun mod Øst laa en større 
aaben Plads, som Kommunen benyttede som Materialeplads, men 
den var til Gengæld ikke nogen særlig Attraktion med sine Mate-
rialeoplag og tarvelige Træskure. 

Dertil kom, at Boligerne distanceredes ved de bygningshygiej-
niske Fremskridt, som det nye Byggeri nød godt af, Køkken-
vaske med Afløb til Kloak, Vand- og Gasindlæg og sidst Ind-
retning af Etageklosetter, hvortil endelig kom elektrisk Lys og 
W. C.-Anlæg. 

At raade Bod herpaa i Arbejderboligerne var baade vanskeligt 
og bekosteligt. 

I 1907 kom Boligerne ud for en voldsom Kritik i Socialdemokra-
ten, og indenfor Direktionen, som var klar over, at Boligerne var 
ved at forældes, begyndte man at omgaas med Tanken om at af-
hænde dem. Den billige Leje og Direktionens Lemfældighed med 
at inddrive Lejen gjorde,at Boligerne altid var besat. 

Beboerne blev ulykkelige, da det rygtedes, at der var Tale om 
Salg, og henvendte sig i en Adresse til Fideicommisset for at af-
værge Salget eller formaa det til at støtte andet Byggeri for dem, 
der blev tvunget til at forlade deres smaa Hjem. Det var dels de 
gamle Lejeres Modstand mod at flytte, dels den billige Leje, der 
holdt Lejerne fast. En eetværelses Lejlighed kostede 8o Kr, aarlig 
og en eetværelses Lejlighed med Kammer Io8 Kr., en toværelses 
Lejlighed 128 Kr. 

For at fastholde solide Lejere, besluttede man i 1879 at ned-
sætte Lejen med 6 Kr. aarlig efter 5 Aars Lej etid og med yder-
ligere 6 Kr. aarlig efter Io Aars Lejetid. Nogen Restance forekom 
alligevel, men den oversteg i 8o'erne og de første Aar af 9o'erne 
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som Regel ikke 3-500 Kr. om Aaret. Senere voksede Restancerne 
dog mærkbart. 

Grunden til at Direktionen i 1909 besluttede sig til at opgive 
Driften var, at Tiden var løbet fra Boligerne. Det oprindeligt til-
sigtede, at tilvejebringe billige og sunde Boliger, der betegnede et 
betydeligt socialt Fremskridt, bestod ikke mere, og Boligernes 
Mangler tjente nærmest til at fremhæve Fremskridtene i Ny-
byggeriet. Desuden var Driftsudgifterne stigende, og om en pas-
sende Forrentning af den investerede Kapital var der ikke Tale. 
I 1898-99 var der et reelt Driftsunderskud paa ca. 5.000 Kr. Skulde 
hertil lægges 4 % af Anlægskapitalen, vilde det vokse til ca. 6 L000 
Kr. Dertil kom, at Udgifterne til Vedligeholdelse var stigende. 

Endelig kunde det med Rette siges, at Boligerne havde opfyldt 
deres Mission at virke ansporende paa Interessen for Tilvejebrin-
gelse af gode Arbejderboliger. Denne Interesse varetoges i vid Ud-
strækning af Arbejderne selv i adskillige Byggeforeninger. 

Resultatet af Direktionens Overvejelser blev, at man gik i For-
handlinger med Frederiksberg Kommune. 

Fra Kommunens Side 'har der været et lige saa oprigtigt Ønske 
om at faa Boligerne nedrevet. Aarsagen hertil var, at Boligerne 
faktisk efterhaanden takket være Stigningen i det almindelige 
Lej eniveau sammenholdt med Fideicommissets filantropiske Ind-
stilling — den lave Leje og Lemfældigheden med Inddrivelsen af 
Restancer — var blevet et Tilholdssted for en udpræget Fattig-
befolkning. Dels belastede Beboerne Kommunens Økonomi i bety-
delig Grad til Skoler, Fattigvæsen, Alderdomsunderstøttelse, Hospi-
tal og Sundhedsvæsen, dels kan det næppe bestrides, at en Sammen-
stuvning paa eet Sted af et saadant Klientel havde haft en vis demo-
raliserende Virkning, som gav sig Udtryk i, at Boligerne og Kvarteret 
efterhaanden havde faaet et Fattigkvarters umiskendelige Præg. 

Det fandtes derfor ønskeligt at sprede dette Klientel, saa at der 
opnaaedes en jevnere Fordeling i den øvrige Befolkning. (Man har 
i nyere Tid gjort tilsvarende Erfaringer med Sammenstuvning af 
børnerige Familier inden for snævert begrænsede Omraader). Og 
endelig var Tanken om paa dette Sted i Kommunen at tilveje-
bringe en smuk moderne Bebyggelse som Rammen om et større 
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Parkanlæg bestaaende af Dele af Boligernes Grund sammenlagt 
med Kommunens Materialplads opstaaet i kommunale Kredse. 

Ogsaa fra anden Side havde man faaet Færten af, at Boligernes 
Dage var talte, bl. a. fremsendtes af Arkitekt Ludvig Andersen 
(det ny Teaters Bygmester) i 1906 flere Bebyggelsesforslag, som 
behandledes af Autoriteterne. De første udmærkede sig ved en 
yderst haardhændet og bolighygiejnisk slet Udnyttelse af Grunden, 
men da disse nægtedes, fremkom mere modererede Forslag, som 
man næppe vilde kunne modsætte sig, da de opfyldte den gældende 
Byggelovs Forskrifter. Man besluttede sig dog til inden Approba-
tion at henvende sig til Fideicommisset med Forespørgsel om, hvor-
vidt det agtede at sælge til det omhandlede Formaal, og modtog 
omgaaende Svar, at Grunden ikke var til Salg. 

I Foraaret 1907 fandt man Tidspunktet inde til at føle sig for 
hos Fideicommisset, om hvorvidt det kunde tænke sig at afhænde 
Boligerne til Kommunen, og en Samtale fandt Sted mellem Direk-
tør for Kommunens Fattigvæsen Niels Westergaard og Geheime-
etatsraad Hørring, som repræsenterede Fideicommisset. 

Af denne Samtale fremgik, at Fideicommisset ikke var fremmed 
for Tanken om Afhændelse, idet det fandt, at Boligerne havde 
overlevet sig selv og næppe mere virkede heldigt, og desuden øn-
skede at frigøre den i Boligerne bundne Kapital. Fideicommisset 
saa dog ikke i første Række paa det økonomiske og vilde ikke sælge 
til den første den bedste Byggespekulation. 

Direktør Westergaard forelagde herefter Sagen for Kommu-
nalbestyrelsens Formand, Dr. Jacoby, idet han henviste til Ulem-
perne for Kommunen ved den nuværende Tilstand og Fordelene 
ved at sikre sig Arealet, naar det, som det syntes, kunde faas til en 
rimelig Pris, samt henstillede til Overvejelse Spørgsmaalet om Are-
alets Benyttelse til aaben Plads omgivet af Smaahuse. 

Dr. Jacoby blev interesseret og oversendte Sagen til Teknisk 
Forvaltning med Bemyndigelse for Direktør Brodersen til hos Arki-
tekt Rolf Schrøder at udbede sig et Forslag til Bebyggelsesplan for 
Arealet. 

Et saadant med to Alternativer indsendtes i Løbet af April Maa-
ned og har formentlig været benyttet under de i den kommende 
9 
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Tid førte mundtlige Forhandlinger med Fideicommisset og ved 
Sagens Behandling i Kommunens Vejudvalg og Fattigudvalg. 

I December 1908 meddelte Fideicommisset, at man ønskede at 
overgaa til skriftlig Forhandling og fremsendte et Udkast til Købe-
kontrakt. Købesummen var 450.000 Kr., Skøde udstedes den 24. 
Juni 1911. 

Det fremgaar med al ønskelig Tydelighed af Kontrakten, at det 
er Meningen, at Boligerne skal nedrives. Denne Klausul maa sik-
kert forstaas saaledes, at Fideicommisset ikke gerne ser Navnet 
Classen knyttet til noget, som ikke mere er Navnet værdigt. 

Fideicommisset har da ogsaa i den siden forløbne Tid Gang paa 
Gang gjort Forestillinger om Nedrivningsforpligtelsens Opfyldelse 
og er kun modstræbende gaaet med til den af Omstændighederne 
foranledigede Udskydelse af Nedrivningen. 

Bortset fra Nedrivningsbestemmelserne og visse Sikringsbestem-
melser til Fordel for Beboerne, er Kommunen stillet frit med Hen-
syn til Arealets Udnyttelse. 

Det havde formentlig oprindelig været Tanken at bevare Kir-
ken, men der var nu forberedt en Sammenlægning af Dele af det 
omkring Boligerne opvoksede Kvarter til et nyt Sogn med egen 
Kirke, idet Boligernes lille Kirke ikke vilde kunne betjene den 
voksende Befolkning, og der var blevet nedsat en Komite med 
Pastor Tholstrup som Formand til at iværksætte denne Sag. 

I April 1909 andrager Fideicommisset Ministeriet for Kirke- og 
Undervisningsvæsenet om Samtykke til Ophævelse af det af de 
Classenske Boliger hidtil bestaaende Kirkesogn og Nedlæggelse af 
den i de Classenske Boliger værende Kirke fra det Tidspunkt, hvor 
den nye Kirke maatte blive taget i Brug. 

I Andragendet hedder det bl. a.: »Efter den store Udvikling, 
der i de sidste Aartier har fundet Sted i Frederiksberg Kommune, 
har Boligerne mistet den Betydning, de ved og i mange Aar efter 
Opførelsen havde, som billige og gode Arbejderboliger, og man 
har derfor efter forudgaaende Forhandlinger solgt Boligerne til 
Frederiksberg Kommune til fri Disposition«. 

I Juni 1909 giver Ministeriet sin Anbefaling af Salget af Bo-
ligerne til Frederiksberg Kommune paa Vilkaar, at Kirken bliver 
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staaende som midlertidig Sognekirke for det nye Sogn, indtil den 
for dette Sogn paatænkte nye Kirke er færdig til at tages i Brug. 

Til Arkitekt engageredes den ældre Arkitekt Tvedes Søn, Got-
fred Tvede, og Kirken opførtes ved Nyelandsvej, ikke langt fra de 
gamle Boligers Grund og indviedes 19. Marts 191r. 

Det var indlysende, at der ogsaa i Fremtiden vilde være Brug 
for et Asyl, hvorfor Muligheden for Udvidelse af Asylbygningen i 
Boligerne endnu engang blev undersøgt, og Erklæring ind-
hentedes hos Teknisk Forvaltning, om en saadan kunde gennem-
føres saaledes, at Bygningen paa passende Maade kunde fungere 
som Ramme for et Børneantal paa ca. 200. Da denne blev negativ, 
anmodede Pastor Tholstrup Fideicommisset om at opføre en Ny-
bygning for Asylet og Ungdomshjemmet. 

Fideicommisset gik ind paa Tanken, og en ny Asylbygning, som 
kom til at bære Navnet »General Classens Asyl«, opførtes efter 
Tegning af Arkitekt Gotfred Tvede og indviedes den 23. Marts t9ii. 

Planerne for Arealets Udnyttelse var imidlertid under Forbe-
redelse. De første forelaa allerede i Februar 1909. Hovedtrækkene 
var Etablering af et stort Parkareal, bestaaende af Vejvæsenets 
Plads med Inddragelse af en Del af Boligernes Grund, Bevarelse af 
den bedste Del af den smukke Træbestand ved de gamle Køreveje 
og Dækning af Bagfacaderne paa den omliggende Bebyggelse ved 
Opførelse af Beboelsesbygninger med Hovedfacader mod Parken. 
Det var Tanken at gennemføre to Tværveje, nemlig en Forbindel-
sesvej mod Syd til Langelandsplads (nuværende Bjarkesvej) og en 
nordligere omtrent i Forlængelse af Sindshvilevej til Forbindelse 
med Langelandsvej. 

Om Planens Gennemførelse i Hovedtrækkene var der Enighed, 
men der arbejdedes i de følgende Aar med forskellige Varianter, 
navnlig om Udnyttelsesgradens Størrelse. 

I 1912 Skred man til Nedrivning af de 3 Rækkehuse, som spær-
rede for den søndre Tværvejs Gennemførelse til Langelands Plads, 
og af Kirken. Samme Aar vedtoges Stenpladsens Flytning, men 
Gennemførelsen heraf maatte udskydes. 

En Byggegrund afhændedes til Telefonselskabet ved det projek-
terede Anlægs Sydende, og inden et Resultat var naaet, opførtes et 
9• 
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Hus ved Langelandsvej, som hindrede den nordre Tværvejs Gen-
nemførelse. 

Det blev derfor nødvendigt at foretage visse Ændringer i Planen, 
og i Begyndelsen af 1914 udarbejdedes den Plan, som foreløbig 
blev Grundlaget for den kommende Bebyggelse. For den sydlige 
Dels Vedkommende er der stort set bygget efter denne. 

Ved Godthaabsvej var det Meningen at slutte den eksisterende 
Bebyggelse til begge Sider og mod Øst tilvejebringe en lukket 
KarrC med Sydsiden i Flugt med Sindshvilevejs Nordside. Fra 
Godthaabsvej var der et aabent Indblik til Parkarealet ved en bred 
overhvælvet Buegang. 

Sagens Behandling stod paa i et Aarstid med Udarbejdelse af 
Servitutter og en skitsemæssig Fastlæggelse af Lejlighedsfordelin-
gen og Facadernes Helhedsvirkning. 

Lejlighederne varierede fra to til fem Værelser. Det overvejende 
Antal var paa 3 Værelser med Pigeværelse. 

Umiddelbart Nord for Rolfsvej var desuden placeret to fritlig-
gende Bygninger, som tænktes forbeholdt offentlige Institutioner 
f. Eks. Bibliotek, Teknisk Skole el. 1. 

Servitutterne gik ud paa med det fastlagte Skitseproject som 
Grundlag at sikre Opnaaelsen af Bebyggelsens ønskelige Udstræk-
ning, Art og Karakter, hvorfor der paalagdes Censur, saavel hvad 
Planudformningen som det Ydre angaar. 

Højden var fastlagt til 4 fulde Etager med Manzard eller anden 
Tagetage, som dog for en vis Dels Vedkommende maatte opføres 
som fuld Etage i samlede eller delte Facadepartier. I Kælder og 
Tag over den nævnte Tagetage maatte ikke indrettes Beboelsesrum. 

Der maatte ikke indrettes Fabriks-, Lager- eller Værkstedsloka-
ler eller Lokaler for Virksomheder, der kunde blive til Gene for 
Omgivelserne eller forringe Lejlighedernes Værdi. Butikker maatte 
heller ikke indrettes udover det i Bebyggelsesplanen antydede. For-
haver skulde anlægges og vedligeholdes efter en af Vejudvalget 
godkendt Plan og hegnes paa ensartet Maade. 

Parkarealet var delt i et egentligt Haveareal og et Legeplads-
areal. Havearealet alene udgjorde godt i1/2  Td. Land. 

Den 28. juni 1915 vedtoges Bebyggelsesplan og Servitutter i 
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Bebyggelsesplan for de Classenske Boligers Grund udarbejdet af Teknisk Forvaltning, 
vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28. 6. 1915 som Grundlag for den kommende Be-

byggelse i Forbindelse med Servitutpaalæg. 

Kommunalbestyrelsen, og Vejen syntes nu aaben for en hurtig 
Bebyggelse af Arealet og Opnaaelse af et storstilet Anlæg med et 
af samtidig Opførelse og de fastlagte Rammer betinget ensartet 
Helhedspræg. Det skulde imidlertid gaa anderledes. 

Krigen 1914-18 avlede Bolignød og Opsættelse af Nedrivningen. 
Kommunen tog ganske vist selv ret hurtigt fat paa Bebyggelsen 

af de ryddede Grunde og opførte i Aarene 1916-18 Bygningerne 
paa begge Sider af Telefoncentralen ved Yrsavej og Rolfs Plads, 
samt efter Fjernelse af endnu to Rækkehuse, Hjørneejendommene 
ved Bjarkes Vej, men dermed gik Bebyggelsen ogsaa foreløbigt 
i staa, og den i Købekontrakten fastsatte Nedrivningstermin —
1919 — kunde ikke overholdes, men blev efter Anmodning fra 
Kommunen forlænget til 1. Januar 1924, dernæst til 1927. 

Forholdene medførte imidlertid, at heller ikke den Frist over-
holdtes, men Fideicommisset undlod Paatale indtil 1934. 

Paa dette Tidspunkt var Kommunens nye Badeanstalt under 
Opførelse paa den til Institutionsbyggeri forbeholdte Grund, der 
dog for at tilfredsstille Badeanstaltens Pladsbehov maatte udvides 
mod Nord i Flugt med Helgesvej. 
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Ved Forhandling med Fideicommisset opnaaedes paa visse Vil-
kaar atter en i o-aarig Forlængelse af Fristen under Forudsætning 
af en ligelig Fordeling af Nedrivningen over denne Periode. 

For at muliggøre denne Nedrivning lagdes en Plan for Evakue-
ring og Nedrivning af Boligerne og for Bebyggelsen. 

Denne gik ud paa først at opføre Erstatningsboliger ved Flint-
holms Alle, dernæst evakuere og nedrive de 6 sydligste Stokke og 
saa bebygge det ryddede Areal med 5 Etagers Beboelseshuse. Der-
efter evakuere den nordlige Rest af Boligerne, nedbryde dem og 
bebygge Tomten. 

I 1936 besluttedes det at begynde Nedrivningen fra Nyelandsvej. 
Ved Drøftelsen af denne Plan blev i teknisk Udvalg fremsat 

Ønske om Udarbejdelse af et Ændringsforslag til Bebyggelsespla-
nen saaledes, at der fra Godthaabsvej en skabtes friere Indblik i 
Parkarealet. 

En saadan udarbejdedes i den følgende Tid, men samtidig kom 
man ind paa Spørgsmaalet om en eventuel Forøgelse af den frem-
tidige Bebyggelse, f. Eks. ved Opførelse af en Randbebyggelse 
mod Yrsavej. 

Imidlertid var der fra forskellige Enkeltmænd og Konsortier 
fremsendt en Række Projecter til Bebyggelse af Grundene, som for 
adskilliges Vedkommende saa fuldstændigt bort fra den stadig i 
Kraft værende vedtagne Bebyggelsesplan og dennes Hovedelement, 
det store Anlæg, og for fleres Vedkommende udmærkede sig ved 
en betydelig Forøgelse af Bebyggelsen. 

I 1938 besluttede Bolig- og Ejendomsudvalget at gaa til en Æn-
dring af den fastlagte Bebyggelsesplan saaledes, at den østlige Del 
af Bebyggelsen langs Godthaabsvej bortfaldt, hvorved Parken 
førtes helt ud til Godthaabsvej. Til Erstatning for det tabte Etage-
areal var det Hensigten at tillade 6 Etager paa Vestsiden af Yrsa-
plads, som Anlægget dengang betegnedes. 

I Juni 1938 vedtoges Planen af Kommunalbestyrelsen saaledes, 
at Bebyggelsen mod Nyelandsvej og i den hesteskoformede Be-
byggelse mod Rolfs Plads anvendes til billigere Lejligheder, me-
dens Fløjen langs det nye Anlæg ud til Godthaabsvejen anvendes 
til andre Lejligheder. 
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Udviklingen indenfor Byggeriet i den lange Pause mellem Be-
byggelsens Paabegyndelse i 1916-18 og dens Fortsættelse i 1938 
saavel med Hensyn til Planudformning (en Følge af ændrede 
Leveforhold og Livsvaner) som til Arkitekturens ændrede ydre 
Udtryksformer havde utvivlsomt gjort en uændret Fortsættelse af 
Bebyggelsen efter de i 1915 fa.stlagte Retningslinier umulig, men de 
trufne Dispositioner betød, hvad Anlægets Udformning og Karak-
ter angaar, en radikal Ændring af den første Plans Sluttethed og 
Karakter af en paa 3 Sider af høj Bebyggelse fast indrammet 
Plads, som paa afgørende Vis vil forandre Bybilledet i Kvarteret. 

Da Evakueringsbyggeriet var opført, og en Brand i en Ejendom 
ved Nyelandsvej gjorde Tidspunktet egnet, sattes Planen i Værk, 
og i 1939-40 opførtes Ejendommen »Nyelandshuse« med Portgen-
nemkørselen til Nyelandsvej og den sydlige Afslutning af Bebyg-
gelsen paa Østsiden af Rolfs Plads med Frederiksberg Boligsel-
skab, et Datterselskab af Københavns alm. Boligselskab, som Byg-
herre, og i 1942-45 fulgte Opførelsen af den hesteskoformede Be-
byggelse paa Rolfs Plads' Vestside, »Rolfsgaarden«, som i en Tre-
etagers Sydfløj indeholdt Ldkaler for en Børneinstitution, bestaa-
ende af Vuggestue, Børnehave og Fritidshjem, medens de to andre 
Fløje indrettedes til Beboelse. 

Til Erstatning for det ved den lavere Sydfløj mistede Etage-
areal tillodes de andre Fløje opført med 6 Beboelseslag. Bygherre 
var her ligeledes Frederiksberg Boligselskab. 

Opførelsen af disse Huse medførte Nedrivning af de tre syd-
ligste Stokke, hele den vestligste og Halvdelen af de to resterende 
Stokke i det sydlige Afsnit. 

Blandt Liebhaverne til de nordlige Grunde var ogsaa Direktør 
Harald Simonsen, en Bygherre, som havde vist, at han magtede 
Gennemførelsen af store Byggeforetagender. 

Da hans første Forslag maatte afvises, fordi de overhovedet ikke 
respekterede det bestaaende Grundlag, opgav han ikke Sagen, men 
fremsendte flere Ændringsforslag, der dog heller ikke førte til 
noget Resultat. 

Efter Vedtagelsen af den ændrede Bebyggelsesplan i 1938 frem-
satte Direktøren i 1941 et nyt Forslag om Opførelsen af den vest- 
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Direktør Harald Simon-
sens to Etagers Skyskra-
ber mellem de Classen-
ske Boligers Hovedbyg-
ning og de resterende 
Rækkehuse. Foto. 1944. 

lige Randbebyggelse som et Hus dels i 7, dels i io Etager, altsaa 
en Bebyggelse af et efter frederiksbergske Forhold ikke dagligdags 
Format, som fandt Kommunalbestyrelsens Interesse saaledes, at de 
for Planens Gennemførelse fornødne Lempelser af den nyligt ved-
tagne ændrede Bebyggelsesplan opnaaedes. Planens Realisation 
paabegyndtes i 1943 fra den nordre Ende, efter at Direktør Simon-
sen med delvis Anvendelse af Materialer fra Nedbrydningen af 
en Række af Stokkene i det nordre Afsnit havde opført en Eva-
kueringsbebyggelse i Flintholmskvarteret. 

Den nye Bebyggelse blev rykket længere mod Øst end 1915 
Planens, og derved faldt Resterne af den smukke Trærække langs 
de gamle Boligers Køreveje. Bebyggelsen var afsluttet i 1946 og 
fik Navnet »Godthaabshave«. 

I 1945 nedbrødes de for Byggeriets Fuldendelse i Vejen staaende 
Bygninger, herunder Hovedbygningen. Generalens Buste toges i 
Forvaring af Kommunen for engang at indlemmes i det Frederiks-
berg Musæum, som vi alle med Forventning ser hen til. Da man 
en Dag vilde tage den nærmere i Øjesyn, var den imidlertid for-
svundet, hvilket gav Anledning til uhyggelige Gisninger om Tyveri, 
men Sagens Opklaring lod ikke vente længe paa sig. Det viste sig, 
at de Folk, der skulde besørge dens Anbringelse paa Bibliotekets 
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Parti fra de Classenske Boliger, vestre Kørevej. Foto. 1 943• 

Loft, havde haft det Uheld ved Transporten at tabe den zinkstøbte 
Buste, der gik i tusinde Stykker. 

Ved Nedrivningen af Hovedbygningen ledte man iøvrigt efter 
Grundstensdokumenterne under Sydpavillonens Kældermure, men 
fandt intet. 

Aarsagen hertil er nu formentlig opklaret. Den er efter al Sand-
synlighed den Vending af Hovedbygningen, som blev foretaget, 
efter at Grundstenen var nedlagt, og Dokumenterne hviler efter 
alle Solemærker at dømme under Vejen langs den nye Skyskraber. 

Det er med Vemod, at vi nu betragter de sørgelige spredte Re-
ster af det fordum saa helstøbte og smukt gennemførte Arbejder-
kvarter, vel nok den klarest anlagte sluttede Rækkehusbebyggelse 
med kollektive Indretninger fra det sociale Boligbyggeris Barn-
dom her i Landet. 
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Vi spørger os selv, var det nødvendigt, at det maatte falde og i 
bekræftende Fald hvorfor. Nyboders Rækkehuse har jo adskilligt 
flere Aar paa Bagen og »Lægeforeningen« staar der endnu og har 
lange Ekspektancelister fra Folk, der gerne vil ind. 

Svaret maa set med mine Øjne blive et Nej for saa vidt det 
tekniske angaar. Boligerne har ved Nedbrydningen vist sig at være 
saa velbyggede, at de meget vel vilde have kunnet staa i mange 
Aar endnu. Boligernes Indretning var selvfølgelig antikveret, og 
en Bevarelse vilde utvivlsomt have krævet en Sanering og en Om-
deling af Lejlighederne og Installering af Gas, Vand, elektrisk Lys 
og WC. samt en Udtynding af Beboernes Antal, som naturligvis 
vilde kræve Investering af ny Kapital. 

Naar det ikke skete, skyldtes det formentlig, at Fideicommisset 
snarere ønskede at frigøre end at nyinvestere Kapital i socialt Bo-
ligbyggeri, en Opgave, som paa daværende Tidspunkt maatte siges 
med Held at være taget op af Arbejdernes egne Boligselskaber, 
og derfor ønskede at sælge. 

For Kommunens Vedkommende var Formaalet med Købet 
netop at blive af med Boligerne for at give Plads for en moderne 
Bebyggelse og et Parkanlæg. Interessen for Bevarelse var saaledes 
hverken tilstede hos Sælger eller Køber, hos Sælgeren endog i saa 
ringe Grad, at man i Købekontrakten indsatte Nedrivningsklau-
suler. Uden Betydning har det iøvrigt neppe heller været, at de to 
Mænd — Classen og Tillisch — der havde skabt Anlæget, var 
gaaet til deres Fædre. 

Nedrivningsklausulerne er endnu ikke opfyldt, men det maa 
haabes, at Byggesituationen i de nærmest kommende Aar vil bed-
res saaledes, at den nuværende lidet tiltalende Blanding af Rudi-
menter fra de gamle Boliger med den nye Tids Monumenter brin-
ges til Ophør, og det store Anlæg kommer til Udførelse. Dets Paa-
begyndelse vil efter Kommunalbestyrelsens Bevilling af de for-
nødne Midler ske allerede i indeværende Aar. Lad os saa haabe, 
at det færdige Resultat bliver til Pryd for Byen og til Gavn for 
dens Borgere. 

Der vil nu kunne indhøstes Erfaringer om, hvorledes Folk be-
finder sig ved at bo i et io Etagers Rækkehus. Der er jo god Ud- 
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sigt fra de øverste Etager, saalænge der ikke skyder Genboer op 
med samme eller større Højde. 

Der kan ogsaa indhøstes Erfaringer for saadanne Huses Ind-
virkning paa det samlede Bybillede. 

Det kan anbefales interesserede at tage et Vue over Byen ude 
fra Bellahøj, og man vil da alt efter sin Indstilling kunne glæde sig 
over at have beriget Byen med dets for Tiden højeste Hus eller 
græmme sig over det Skærmbræt, som med et bredt Skaar bort-
skærer en væsentlig Del af Stadens flimrende og levende Silhuet. 

Men hvilket Resultat man end kommer til, vil Venner og 
Modstandere af denne Byggeform vel kunne forenes i en Hyldest 
til General Classens Minde og til det stadigt levende og virkende 
Fideicommis, der skabte dette smukke og helstøbte Anlæg ved en 
for sin Tid fremragende Indsats i det sociale Boligbyggeri. 

NOTER 

Foranstaaende Fremstilling hviler paa Forstudier i Det Classenske Fideicommis' 
Arkiver i Fideicommissets Hovedsæde og i Landsarkivet samt paa Oplysninger hentet 
i Frederiksberg Kommunes Arkiver, som i Hovedtræk er meddelt i Foredrag i Historisk-
topografisk Selskab for Frederiksberg 21 . April 1948. 

Visse Oplysninger er hentet fra Jubilæumsskriftet »Det Classenske Fideicommis gen-
nem 150 Aare. 

Tak for udvist Velvilje ved Indhentning af Stoffet skyldes Det Classenske Fidei-
commis og Inspektør ved Lægeforeningens Boliger, Arkitekt G. Quist Jessen, for Udlaan 
af Materiale vedrørende dette og af Professor Hornemanns lille Skrift af 1876 »Danske 
Arbejderboliger«. 

Kilderne til det anvendte Illustrationsmateriale er angivet i Billedteksterne. Foto-
grafierne er optaget ved Kommunens Foranstaltning og findes i Frederiksberg Kom-
munebibliotekers lokalhistoriske Billedsamling. 


