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Region: Hovedstaden 

Kommune: København     

Adresse: Gothersgade 140, 1123 København K 

Matr.nr.: 162, Nørrevold Kvarter 

Ejer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 

Kontaktperson: Louise Seerup (UBST), tlf.: 72 26 56 23 el. Tina Pipa (Det kgl. Bibliotek) tlf.: 3347 4747 

Arkitekt: Johan Daniel Herholdt (1818-1902) 

Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur  

FBB-bebyggelsesmiljø: Købstad 

FBB-kompleks: Højere læreanstalt, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek (del af KUBIS) 

FBB-objekt: Auditorium, studieceller 

Fredningsforslaget omfatter: 
Botanisk Laboratorium mod Gothersgade, hovedbygning m. tværfløj, opført i 1888-90 (tegnet i 1881-83) og 
gitter langs grunden med indgangsparti med piller samt belægninger, to kunstværker og to platantræer. 
 

 
Botanisk Laboratoriums sydvestvendte hovedfacade ud mod Gothersgade med indhegnet forareal og flankerende 
platantræer. Fot. 2010. 



2 
 

 

 
Luftfoto af Københavns middelalderby med voldområderne med bl.a. Botanisk Have nord derfor. 
 

 
Botanisk Laboratorium ligger i det vestligste hjørne af Botanisk Have. 

 
Bygnings- og institutionshistorie i korte træk:        
Botanisk Laboratoriums bygning er udtænkt i 1881-1883, men først opført i 1888-90 – samtidig med den 
Polytekniske Læreanstalts ældre del, der også er tegnet af Herholdt, og som ligger i Botanisk Haves østlige 
ende.  
Laboratoriebygningen er et fritliggende bygningsværk i to stokværk med hovedfacade mod Gothersgade og 
gavlfacader til henholdsvis Øster Farimagsgade og Botanisk Have. Bygningen er, som navnet bekendtgør, 
opført til brug for undervisning og forsøg for universitetets naturfagsstuderende, herunder forsynet med 
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auditorium og professorboliger.- Et sæt bygningsplaner fra 1924 viser at, professorboligerne på dette 
tidspunkt endnu ikke var inddraget til undervisning. 
I 1973 blev bygningen restaureret af kgl. bygningsinspektør Niels Koppel. 
Botanisk Laboratorium blev pr. 1. januar 1993 fusioneret med Botanisk Institut frem til ultimo 1999, da 
instituttet splittedes op i ”forskningsgrupper”.  Fra 4. maj 2009 har komplekset fungeret som tilholdssted 
for Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, og som bibliotek inkluderer det studiepladser og -miljø.  
 
Beskrivelse af bygningskomplekset: 
Bygningen består af en stor rektangulær blok, der på bagsiden brydes af en tværfløj, der går vinkelret på 
hovedbygningen i dennes symmetri- og midterakse. Tværfløjen er højere end hovedbygningen, idet 
førstesalen tjener som auditorium. Behov for meget dagslys her har betinget anvendelse af ekstraordinært 
høje vinduer. 
De to bygningsvolumener rummer begge to stokværk, hvortil kommer kælder og tagetage. De er opført i 
røde mursten med detaljer og ornamentik i granit og sandsten. Taget på hovedhuset er helvalmet med lav 
hældningsgrad, tækket med naturskifer, brudt sekventielt af enkelte runde kviste og kronet af seks 
skorstens- og ventilationspiber, udført i røde mursten, og forsynet med et rytterlys midtfor samt en 
balustrade i zink. Samtlige eksisterende vinduer er originale og fremtræder grønmalede. Hoveddøren er 
udført af lakeret egetræ.  
 

  
Facaden er dekoreret med fine sandstensdetaljer.          I taget findes en række runde kviste. 
 

  
Balkon på første sal.                            På tagryggen er et rytterlys til bel-etagens ovenlys. 
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Hovedfacaden mod Gothersgade har elleve fag, som i stueplan er udfyldt med dannebrogsvinduer med lige 
overkant, og hvis vinduesomramninger er udført i granit. Førstesalen har med sin højere loftshøjde karakter 
af bel-etage, og dennes vinduesfag er rundbuede med bueslag i romansk stil, udført i sandsten. Desuden 
findes to balkoner, der hver spænder over to fag, med balustrader og konsoller udført i sandsten.  
Også på den nordøstlige facade er stueetagens vinduer firkantede, mens førstesalens er rundbuede, og her 
er ligeledes en række sandstensdetaljer som rosetter, gesimsbånd og balustradeværk. Øvrige 
sandstensdekorationer er: indgangsportal, rosetter, kordongesims, den kraftige hovedgesims og 
hjørnekvadre, der træder frem på baggrund af det røde murværk. 

Den kortere, men lidt højere, tværgående fløj indeholder primært et auditorium. På hver side af 
auditoriefløjen er der gårdrum. Det nordvestlige gårdrum (ud mod Øster Farimagsgade) bruges i dag til 
fragt ind og ud af huset med bøger og andet materiale. Der er under den nylige ombygning lagt en rampe til 
at køre det tunge materiale på. Det andet gårdrum, orienteret ind mod Botanisk Have, fungerer som 
terrasse og er i direkte forbindelse med kælderens kantine. 
 
Tværbygningen er via en mellembygning bygget sammen med en bygning på 4 etager fra 1958 (af ark. Kaj 
Gottlob). De to huse har en enkelt indgang til hinanden, men den er lukket og benyttes ikke.  
 

  
Vestgården med rampe.      Sammenstød med mellembygningen. 
 

  
Østfacaden.      Forsænkning langs huset.  
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Planer v/Varmings Tegnestue, udført januar 2008 

 
Kælderplan, optegnet af do. 

 

 
Stueplan, optegnet af do. 



6 
 

 

 
1. sal, optegnet af do. 
 
Bygningen er organiseret omkring det store pompøse trapperum og vestibulen. En kort granittrappe leder 
fra indgangspartiet op til stueetagen og vestibulen, væggene er delvist panellerede, og vestibulen er 
arkitektonisk opdelt af delvist kanellerede, toskanske pilastre. Gulvet er iøjnefaldende med sin sort/hvide 
mosaikbelægning.  To trappeløb, her i træ, fører fra stueetagen op til en repos, der dernæst i et trappeløb 
leder op til første sal. Derudover findes i hver ende af bygningen en lille, mere ydmyg trappe, der forbinder 
etagerne. Det er også via sidetrapperne, der er adgang til kælderetagen. Disse trapper kan aflæses udefra i 
bygningens korte gavlsider, hvor de er markerede med et rektangulært og et rundt vindue, der bryder med 
vinduernes horisontale organisering. Disse trapper fungerede som trapper i de to professorboliger, 
bygningen oprindeligt indeholdt. 
 

 
Her ses hovedtrappen, fotograferet fra stueetagen.           Den østligste af de to sidetrapper, fotograferet i kælderen. 
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Væg- og loftsdekorationer: 
Trapperummets og vestibulens lofter og vægflader er dekorationsmalede ved hjælp af skabeloner. Motiver 
og farver er pompejansk inspirerede. I 2008 er påtruffet rester af dekor i to andre rum i stueetagen = lok. 
005 og 029 på Varmings tegninger. Mester for dekorationerne fremgår ikke af det foreliggende materiale. 
 

   
Granittrappen op til stueetagen.                            Udskæring ved granittrappe.  Mosaikgulv i vestibulen. 

 

  
Farveprøve i trapperummet.                                              Loftsdekoration over hovedtrappen. 
 

  
Fordelingsrummet på bel-etagen                 Ovenlyset på bel-etagen. 
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Auditoriet, der optager hele første sal af sidefløjen, fremstår med stukloft samt rigt udskårne 
dørindfatninger og forsynet med moderne, skrånende stolerækker, men originalt kateder med fyldninger.  
 

  
Stolerækkerne er blevet istandsat.                  Der er skriveplads på stolerækken foran. 
 

                      
Trappe op til bageste række.      Stol slået op.                    Stol slået ned. 

 
Husets kælder indeholder i dag en spisesal, toiletter, depotrum samt en række lokaler med bøger og 
studiepladser. Det er meget få ændringer, der er foretaget i etagen, dog må to gennembrud i korridoren 
nævnes. Væggene adskilte i sin tid boligerne fra den offentlige del. Med mindre gennembrud er korridoren 
nu gennemgående i hele huset, i stedet for opdelt i tre afsnit. Gulvet er belagt med rødt linoleum, og 
væggene er pudsede og hvidmalede og ellers uden dekorationer. 
 

   
Kantinen mod øst.                      Toilet i kælder.                        Gang mod vest. 
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Magasin i kælder.              Elevator i kælder.          Studiepladser i kælder. 

 
I stueetagen giver den tværgående korridor adgang til studierum, garderobefunktion, kontorer, depotrum 
og trapperne i husets gavle. Også på denne etage er gulvene belagt med rødt linoleum, mens væggene er 
pudsede og hvidmalede.  
 

   
Kontor i stueetagen.             Gang og studieplads.             Vindue. 
 

   
Loungeområde.                                          Avisrum.             Rampen (til kælder). 
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Bel-etagen (første sal) indeholder, ud over det tidligere omtalte auditorium, også en række studiesale og 
mindre studieceller. 
 

  
Studiesal på bel-etagen.                  Studiepladser og gangareal på bel-etagen. 

 
Øverst på 2. sal er der under apteringen til biblioteksformål lavet læsesale og grupperum. Her er kun 
enkelte ændringer i væggene. Alle originale kviste er bevaret. Desuden er en række moderne ovenlys-
vinduer isat. Taget over auditoriet er ikke udnyttet til studieformål, men der er et enkel t rum med tekniske 
installationer. Som på de andre etager er gulvet belagt med rødt linoleum, og væggene er pudsede og 
hvidmalede.  
 

    
Studiesal under taget, her er nyere ovenlysvinduer.            Gang under taget.                        Søjle som bærende element. 

 
 Varmings Tegnestue har i 2007 i forbindelse med nyapteringen lavet en rumgennemgang, hvor alle 
bygningsændringer (i 1958 og 1973) er registreret og noteret. (Vedlagt som bilag). 
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I dørene mellem gange og grupperum er der indsat glughuller, så dørene ikke skal åbnes, for at man kan se, 
om rummet er optaget. Hullerne er lavet i fyldingsdørenes øverste tværramstykker, så fyldingerne ikke 
bliver brudt af hullerne.  
 
 

  
Glughul på inderside af studierum.                 Glughul set fra gangen. 

 
Beskrivelse af udenomsværkerne, som ønskes omfattet af fredningen: 
Da hovedbygningen ligger trukket noget tilbage på grunden, er der mellem Gothersgade og hovedfacaden 
et betydeligt forareal, ligesom hele hjørnegrunden er indhegnet med et gitter af støbejern, der strækker sig 
videre til begge sider langs Botanisk Have.  
Dette gitter, der har et gennembrudt firpasmønster, er oprindeligt og for laboratoriegrundens ved-
kommende nyistandsat o. 2009-10. 
Ved indgangen fra Gothersgade er en åbning med to par piller på hver side, alle af firsidet, pænt tilhugget 
granit. Yderst står et par forholdsvis små og udekorerede piller og inderst et par markante piller med 
pyramideformet top. På forsiden af disse er indhugget plantemotiver (vinløv og aks) i reliefvirkning 
(billed/stenhugger anonym). Mellem pillerne et par gitterlåger. 
Vejen, der fører fra denne indgang til hovedhuset, er belagt med brosten (tilhuggede granisten), højst 
sandsynligt den oprindelige belægning. Til begge sider er i nyeste tid anlagt pæne, let hævede, runde 
pladser til cykel-parkering, belagt med mindre, tilhugne granitsten. Om disse rundeller skal medtages i en 
fredning, kan diskuteres. 
På samme forplads er ud for hver ende af hovedhuset ved dets opførelse plantet et platantræ (”platanius 
orientalis”), som i dag udgør en meget væsentlig del af den visuelle indramning af forhuset. 
Forarealet er endvidere udsmykket med to kunstværker i form af piedestalbårne buster af berømtheder 
indenfor naturvidenskaberne. 
T.v. for indgangsvejen, set fra gaden, står på piedestal en buste af bronze, forestillende arveligheds-
forskeren Wilhelm Johannsen (1857-1927). Det i nakken signerede kunstværk er udført i 1929 af 
billedhuggeren Rasmus M. Andersen (1861-1930). Piedestalen, der er firkantet, er af pænt tilhugget, grålig 
granit, hvilende på toleddet fod af samme materiale. T.h. står ligeledes en bronzebuste, forestillende 
professor i botanik Eugen Warming (1841-1924); kunstværket er ikke signeret. Den firsidede piedestal og 
den toledede fod er af glatpoleret sort-rødstribet granit. 
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Baggrund: 
Johan Daniel Herholdt (1818-1902), der var elev af G.F. Hetsch og M.G. Bindesbøll, er kendt som arkitekten, 
der stod i spidsen for den nationalromantiske gren af historicismen i det 19. århundrede i forlængelse af 
Hetschs genoptagelse af teglstensarkitekturen og i tydelig opposition til skolen af såkaldte "europæere", 
herunder Ferdinand Meldahl og Vilhelm Dahlerup.  
Stilistisk fremstår hans værker oftest som sammensat med inspiration fra dansk middelalderarkitektur og 
italiensk renæssance, og han forfægtede anvendelsen af hjemlige materialer som tegl og granit, samtidig 
med at han gerne anvendte tidens nye jernkonstruktioner arkitektonisk i sine bygninger. Bygningskroppen 
skulle træde frem som aflæselig og "ærlig" materialitet og ikke skjules bag puds og stuk. 
På den anden side videreførte Herholdt i Botanisk Laboratorium, utvivlsomt inspireret af 
rumudsmykningerne v/Constatin Hansen og Hilker i Mallings hovedbygning til Københavns Universitet ved 
Frue Plads, den klassicistiske tradition med dekorativ bemaling af lofter i de mest publikumsrettede rum. 
Herholdt øvede betydelig indflydelse på eftertidens arkitektursyn gennem sine elever Hans J. Holm, J.B. 
Gnudtzmann, H.B. Storck, Erik Schiødte, Martin Nyrop, Andreas Clemmensen og Martin Borch. 
Som kgl. bygningsinspektør var Herholdt ansvarlig for en række offentlige bygninger, på hvilke Botanisk 
Laboratorium er et betydningsfuldt eksempel.  
To af Herholdts hovedværker, Danmarks Nationalbank og Københavns 2. Hovedbanegård, er ved skæbnens 
ugunst blevet revet ned, og det samme gælder for hans to tidlige, banebrydende villaer på Frederiksberg 
(på Tårnborgvej og Bianco Lunos Allé), hans pakhus for Sukkerfabrikken Phønix, Studenterforeningens 
bygning i Holmens Kanal samt kapellerne på Østre Kirkegård i Roskilde.  
Så meget desto vigtigere er det at sikre de overlevende, væsentlige bygninger fra Herholdts hånd for 
eftertiden. Den overvejende del af de fredede Herholdt-bygninger er fra hans tidlige produktion – og 
omfatter primært herregårdsbygninger –, hvorfor det er særdeles vigtigt at øge opmærksomheden omkring 
værkerne fra hans sene år, som Botanisk Laboratorium tilhører som en fornem repræsentant, og sikre de 
bedste af dem gennem fredning. 
  
Vedligeholdelsestilstand: 
Bygningsdelene er umiddelbart godt vedligeholdt. Samtlige vinduer har genvundet deres oprindelige 
mørkegrønne farvesætning ved en restaurering i 2002. En rapport, udarbejdet af Bo Kierkegaard ApS, lå til 
grund for restaureringsarbejdet. Desuden har bygningen i 2008-09 gennemgået en omfattende 
istandsættelse v/Rørbæk & Møller Arkitekter ApS i det indre med henblik på den ny, ovenfor beskrevne 
funktion. 
 
Planforhold:  
Lokalplan: 
Der er ingen lokalplan for området. 
 
Kommuneatlas:  
Bygningsdelene er i 1996 registreret i Bydelsatlas for Indre by/Christianshavn med SAVE-værdien 2 (se s. 
85). 

Bygningen ligger i Botanisk Have, som ejes af staten, og som pr. 31. januar 1977 blev fredet ved en 
deklaration i.h.t. naturfredningsloven, men i 2008 blev denne fredning kendt ugyldig (se: 
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www.botanik.snm.ku.dk/Ombhm/Havens_historie/have4  og: 
www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/GroenneOmraader/Parker 

Jfr. diskussion om ny fredning i referat af møde i DSB den 5. februar 2009. 
 
Omgivelserne i øvrigt: 
Botanisk Laboratorium ligger i Botanisk Haves vestligste hjørne. Selve Botanisk Have er anlagt i 1871-74 på 
Københavns gl. voldanlæg og indgår i dag i den samlede parkring, der omkranser middelalderbyen. I 
Botanisk Have ligger en række andre bygninger med tilknytning til haven og Københavns Universitet.  
På grund af den centrale placering i byen er der en række fredede og bevaringsværdige bygninger ganske 
tæt på Botanisk Laboratorium. I Botanisk Have er i forvejen fredet Chr. Hansens observatorium (o. 1860) og 
væksthusene m. bl.a. ”Palmehuset” 1874 af Chr. Hansen. Og på modsatte side af Øster Farimagsgade ligger 
det fredede Kommunehospitalet (o. 1860 v/Chr. Hansen), der i dag ligeledes bliver brugt til undervisnings- 
og forskningsformål under Københavns Universitet.  
På hjørnet af den anden side af Øster Farimagsgade ligger Sct. Andreas Kirke, opført 1901 efter tegning af 
Herholdt-eleven Martin Borch. 
 

   
Sct. Andreas Kirke.                       Kommunehospitalet.               Stakittet om Botanisk Have. 

 
 I. Værker af Herholdt: 
Bibows villa Taarnborg, Tårnborgvej, Frederiksberg (1846-47, nedrevet) 
Justitsminister A.L. Casses villa, Carit Etlars Vej, Frederiksberg (1851) 
Justitsråd H.J.A. Raasløfs villa, Duburger Strasse, Flensborg (1851, nedrevet eller aldrig opført) 
Herregården Erholm, Assens (1851-54, fredet) 
Alex Kittendorffs villa, Bianco Lunos Allé, Frederiksberg (1852, nedrevet) 
Etatsråd Raffenbergs villa, Frederiksberg (1852, nedrevet) 
Herregården Selchausdal, Kalundborg (1856-57, fredet) 
Universitetsbiblioteket, Fiolstræde, Kbh. (1857-61, fredet) 
Egen villa, Ewaldsgade 9, Kbh. (1858, fredet) 
Rudkøbing Amtssygehus (1859, nedrevet) 
P.C. Skovgaards villa, Rosenvængets Hovedvej 27, Kbh. (1860, fredet) 
Studenterforeningen, Holmens Kanal, Kbh. (1861-63, nedrevet) 



14 
 

Johanne Louise Heibergs villa, Rosenvængets Hovedvej, Kbh. (1862, ombygget) 
Grøns Pakhus, Holmens Kanal, Kbh. (1862-63, fredet) 
Landstedet Enrum, Vedbæk (1862-64, fredet) 
Herregården Gyldenholm, Slagelse (1863-64, fredet) 
Københavns 2. hovedbanegård (1863-64, nedrevet) 
Jernbanedirektør Viggo Rothes villa ved banegården (1864, nedrevet) 
Danmarks Nationalbank, Holmens Kanal, Kbh. (1865-70, nedrevet) 
Grosserer Levins villa, Havnegade 29, Kbh. (1866, fredet) 
Pakhus, Sukkerfabrikken Phønix, Christians Brygge, Kbh. (1868-69, nedrevet) 
Herlufsholm Kloster, vest- og sydfløj (1868-70, fredet) 
Sankt Pouls Kirke, Korsør (1869-71) 
Agersø Kirke (1872) 
Rosings Minde, Helsingørsvej 3, Fredensborg (1873), fredet 
Diskontobanken, Aalborg (1874), fredet 
Kreditkassen i Bergen, Norge (1874) 
Kysthospitalet på Refsnæs (1874-75) (ombygget uheldigt i nyeste tid) 
Vindinge Kirke ved Roskilde (1874-75) 
Paradedrivhuset, Gisselfeld (1876, fredet) 
Museumsbygning, Herlufsholm (1876-77, fredet) 
Indgangspartierne til Ørstedsparken, Kbh. (1878-80) 
Duebrødreklostret, Roskilde (1879-80) 
Odense Rådhus (1881-83, sammen med Carl Lendorf) 
Bikuben, Silkegade, Kbh. (1883-84, fredet) 
Kapeller, Roskilde Østre Kirkegård (1885, nedrevet) 
Mosaikbelægning, Amalienborg Slotsplads (1886, delvist fjernet) 
Kapeller, Store Heddinge Kirkegård (1887) 
Polyteknisk Læreanstalt, ældre del, Sølvgade, Kbh. (1887-90) 
Næstved Toldkammer (1887-91, nedrevet) 
Botanisk Laboratorium, Gothersgade 140, Kbh. (1888-90) 
Helsingør Toldkammer (1890-91, fredet) 
 
Restaureringer: 
Herlufsholm Kloster (1861-65) 
Gisselfeld (1869) 
Kirken i Nykøbing Falster (1870) 
Roskilde Domkirke (1872) 
Vindinge Kirke (1873) 
St. Knuds Kirke, Odense (1874-75) 
Hospitalet i Slagelse (1877, fredet) 
St. Peders Kirke, Slagelse (1880) 
Næstved Kirke (1883-85) 
Klosterporten, Sorø (1884, fredet)  
Kildebrønde Kirke (1885), Ballerup Kirke (1885-86) 
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II Fredede universitetsbygninger i Danmark: 
 
Københavns Universitet: 
Hovedbygningen, Frue Plads (1831-36) 
Konsistoriebygningen, Frue Plads (ca. 1450) 
Universitetsbiblioteket, Fiolstræde (1857-61) 
Kommunitetsbygningen, Nørregade (1731) 
Professorboligen, Nørregade (o. 1732, nu administration) 
Zoologisk Museum (indtil 1967, nu kontorer), Krystalgade (1863-69) 
Teologisk Fakultet, Købmagergade (bygning opført til andet formål o. 1760) 
Astronomisk Laboratorium, observatoriet i Botanisk Have (o. 1860) 
Væksthusbygningen, Botanisk Have (1872-74) 
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Kort: 

 
Målebordsblad (1842-1899). Området, som det så ud kort efter nybyggeriet i Botanisk Have. 
 

 
4 cm kort (1980-2001). Her ses, hvordan Herholdts kompleks er blevet udbygget ved knopskydninger bagud. 
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Kilder: 
Litteratur: 
A. Clemmensen, Hans J. Holm & H.B. Storck (red.): Johan Daniel Herholdt og hans Værker, Det nordiske 
Forlag, Kbh. 1898 
Merete Bodelsen og Povl Engelstoft (red.): Weilbachs Kunstnerleksikon, Aschehoug, København 1947-52 
Sys Hartmann (red.): Weilbach, Dansk Kunstnerleksikon, Rosinante, Kbh. 1994-2000, bd. I (Rasmus M. 
Andersen, s. 97f.), bd. III (Herholdt: s. 304 ff.)  
Bydelsatlas for Indre By/Christianshavn, udg. af Skov- og Naturstyrelsen, Kbh. 1996 
Botanisk Laboratorium, bygningsændringer 1958 og 1973, utrykt rapport v/Varmings Tegnestue, jan. 2008 
(upag.) 
Farvearkæologisk undersøgelse, Københavns Universitet, Gothersgade 140, utrykt rapport v/konservator 
Anne Simonsen, september 2008 (13 s.) 
Registreringer af loftsdekorationer, Københavns Universitet, Gothersgade 140, utrykt rapport v/Anne 
Simonsen, november 2008 (upag.) 
 
Begrundelse: 
Bygningen repræsenterer en væsentlig bygningstype hos Herholdt, hvoraf ingen hidtil er fredede 
Botanisk Laboratorium er udformet som et fritliggende florentinsk palazzo, omsat i danske materialer: tegl 
og sandsten samt granit. Den stilistiske italienske inspiration forenes med en rationel planløsning, og i det 
ydre udmærker den sig i de store linjer med horisontale fremhævelser så vel som i detaljerne med balkoner 
i venetiansk stil, buede vinduesindramninger på 1. sal og palmettedekorationer derover. 
Denne bygningstype genkendes i Herholdts urealiserede projekt til genopførelsen af Christiansborg Slot, i 
den nedrevne Danmarks Nationalbank og i Polyteknisk Læreanstalt, ligeledes i Botanisk Have, men ud til 
Sølvgade (som to parallelle fløje i et sammensat bygningsanlæg). Bygningen for Bikuben i Silkegade har 
også stilistiske elementer fra italiensk boligarkitektur fra renæssancen, men indgår i en karrébebyggelse og 
savner den fritliggende karakter, der præger Botanisk Laboratorium.  
Sidstnævnte er således værd at bygningsfrede som en væsentlig repræsentant for denne palazzo-
bygningstype i såvel arkitektens produktion som i historicismens generelle typologiske vokabular; ikke 
mindst eftersom den gentagne optagethed og bearbejdning af denne bygningstype står helt centralt i 
Herholdts produktion.  
Den succesfulde artistiske omplantning af denne italienske bygningstype til danske breddegrader som 
historicistiske monumentalbygninger til brug for private og statslige institutioner kan betragtes som en af 
Herholdts kunstneriske målsætninger, der også blev opfyldt med held, nøjagtigt ligesom hans villaarkitektur 
fremstår som en symbiose af italienske motiver i eksteriøret, engelske indretningsidealer i det indre og en 
uformel, romantiserende nordisk tendens i den generelle bearbejdning. 
En fredning af Botanisk Laboratorium vil i øvrigt også medvirke til at dokumentere den sene periode i 
arkitektens produktion bedre, da der iblandt de hidtl fredede Herholdt-bygninger er en klar overvægt af 
ungdomsværker og lidt senere værker. 
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Værdifulde rumdekorationer 
Af særlig bevaringsværdi er envidere de i hovedbygningen bevarede bemalingsdekorationer på lofter og 
vægge.  
Ved at benytte sig af denne form for udsmykning er Herholdt sig en historisk tradition bevidst, både på 
makroplanet, hvor trådene går bagud til antikken, og på mikroplanet, hvor genoplivelsen af denne kulturarv 
herhjemme i 1830´erne v/billedhuggeren Freund bl.a. satte sig spor i Hilkers interiørudsmykning i 1844-53 
og 1859-61 i Peder Mallings universitetshovedbygning (1831-36), et fænomen, som Herholdt selv tog op - 
med Hilker som udførende kraft - i sit universitetsbibliotek 1859-1861.  
Anvendelsen af dekorationer i Botanisk Laboratorium må siges at være behersket, men er vigtig som 
dokumentation for, at den gode tradition for klassisk inspireret rumudsmykning holdt sig længe her i 
landet. 
 
Bygningsværket indgår i fæstningsringens helhedsprægede sekvens af monumentalbygninger 
Herholdts bygning er en af mange monumentalbygninger, der indgår som orienteringspunkter og points de 
vue langs den nye serie af boulevardagtige gadeforløb, anlagt på eller ved det tidligere voldområde omkring 
Københavns middelalderby. Fæstningsringen med dens Wiener Ringstrasse-inspirerede 
monumentalbygninger er overordnet set et så nogenlunde sammenhængende og i det hele taget et 
overordentligt værdifuldt kulturmiljø fra før verden gik af lave (1. verdenskrig). (Jfr. nævnte bydelsatlas, s. 
20-21). 
 
                                                                
                                                        
 
 
 


