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FREDNINGSFORSLAG 
”Linoleumshuset” 
 
Udarbejdet for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur af  
Center for Bygningsbevaring i Raadvad / Thomas Kampmann & Arne Høi 

 

 
 
Fredningsforslaget omfatter:  
Hele ejendommen Åboulevard 84 – 86, Hans Egedes Gade 19, 21, 23, 25, Henrik 
Rungsgade 14, 16, 18 og Jesper Brochmandsgade 17 samt granitbelægningen omkring 
bygningen og smedejernsgitteret i gårdrummets midte. 
  
Forslagsstiller:  
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 
Ejeren, A/B Hans Egede, er positive i forhold til en fredning. 
Indsendt april 2007 
 
Identifikation 
Kommune:   København 
Adresse:   Åboulevard 84 – 86 

Hans Egedes Gade 19, 21, 23, 25. 
Henrik Rungsgade 14, 16, 18 
Jesper Brochmandsgade 17 

Matr.nr.   5108 
Ejer:   A/B Hans Egede, Åboulevard 86, 2200 København N. 
   Formand for andelsforeningens bestyrelse: Anni Pfeiffer  
   Tlf. 35 36 46 21 / 29 92 35 01 
 
Kommuneatlas: Bygningen er registret i Kommuneatlas med 

bevaringsværdi 2. 
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Begrundelse for forslaget: 
Linoleumshuset på Åboulevarden er tegnet af Povl Baumann, der indskriver sig i dansk 
arkitekturhistorie med en række bygningsværker, hvor han virtuost og indlevet udnytter teglstenen 
som byggemateriale og arkitektonisk virkemiddel. Bygningen er en af Baumanns bedste og et af de 
fineste eksempler på Baumanns suveræne beherskelse af murværket.   
 
Linoleumshuset arkitektoniske kvaliteter ligger primært i det store hovedanslag med de plane 
facader, de rundede hjørner og de taktfast placerede vinduer samt mønstermurværket, der 
spænder ud over hele facaden. Idéen bæres igennem af den omhu´, præcision og akkuratesse, der 
ligger i projekteringen, materialevalget og den håndværksmæssige udførelse. 
 
Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i bygningens udtryk og ejendommen står i dag med 
stor originalitet og autenticitet. 
 
En langsigtet istandsættelse af bygningen er i gang og boligforeningen har netop gennemført 
istandsættelse af vinduerne og taget står for en snarlig renovering – og de enkelte lejligheder 
ombygges løbende.  
 
En fredning ville sikre at ejendommen fortsat behandles som et samlet og helstøbt arkitektonisk 
værk, med den sammenhæng mellem detalje og helhed som kendetegner bygningsværket, ligesom 
en fredning vil sikre at bygnings- og vedligeholdelsesarbejder foretages med materialer og 
teknikker, der modsvarer bygningens kvaliteter. F.eks. er det endnu undgået, at der indrettes 
taglejligheder (som det er sket i Baumann-bebyggelsen ”Jo-Jo”) 
 
 

 
Linoleumshuset  
facade mod Åboulevard - 
1930 
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Bygningsbeskrivelse 
Linoleumshuset på Åboulevard er opført som etageejendom i 5 etager og bygningen udgør den 
væsentligste del af den let irregulære karré Åboulevard, Henrik Rungsgade og Hans Egedes Gade.  
Mod Åboulevard er rundede hjørner, der optager karreens let irregulære form. 
Ejendommen er indrettet med lejligheder i forskellig størrelse samt med to butiksindretninger i 
stueetagen mod Henrik Rungsgade og hjørnet mod Åboulevarden. Karreen omslutter et åbent, 
anlagt gårdrum, der oprindeligt har været friholdt for småbygninger. 
 
 
 

 
 
 
Bygningen er kendetegnet af de plane facader, der er ganske uden de traditionelle fremspring ved 
gesimser, sålbænke og indfatninger, men alene tegnes af det gennemarbejdede mønstermurværk i 
røde og gule tegl.  Mønsteret er udført med stor præcision og ligger som et præcist tilskåret 
tæppe henover facaden og nøje er tilpasset alle muråbninger og arkitektoniske led. Den mønstrede 
overflade har givet bygningen den populære betegnelse ”Linoleumshuset”. 
 
Facadestenene er fuldbrændte, håndstrøgne mursten, der er lagt i krydsforbandt.  
 
Facaden har store og regelmæssigt placerede vinduesåbninger, der er nøje tilpasset 
mønstermurværket, og er fordelt på facaden i et taktfast og regelmæssigt forløb, således at alle 
vinduer møder mønsteret i de samme punkter.  
 

 

 
Linoleumshuset 
1930 

Linoleumshuset  
Plantegning 
1930 
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Ved bebyggelsens afslutning mod Henrik Rungsgade ligger et stort buet portfag ind til det store 
åbne gårdrum og ved Jesper Brochmandsgade afsluttes facaden af en markeret gennemgang til 
gårdrummet. Ellers sker adgang til gårdrummet fra de enkelte opgange.  
 
Gårdfacaderne er opført i gul tegl og med stik over vinduerne. Gårdfacaderne er kendetegnet af 
regelmæssigt placerede trappetårne samt det rundede parti, der hører til de større lejligheder, 
som vender ud mod Åboulevard. 
 
Tagfladen er belagt med røde håndstrøgne vingetegl og er ubrudt og uden skorstene, kviste eller 
dominerende tagvinduer. Anlægget var født til centralvarme og havde kun en enkelt skorsten mod 
Hans Egedes Gade, der i dag er fjernet. I tagfladen er der nyere udluftningshætter. 
 
Ejendommen er opført på et støbt fundament med sokkel, der mod gaden er beklædt med granit 
og mod gården er udført som ”kunstig granit” med granitskærver iblandet mørtlen. Udvendige 
trapper og kælderskakter mod gaden er ligeledes udført i tilhugget granit. Tagnedløbet møder 
terræn i en tilpasset fordybning og rende i belægningen, der leder vand væk fra bygningen. 
Granitbelægningen omkring bygningen danner en fin og kultiveret overgang mellem granitsoklen og 
fortovsbelægningen. Omkring alle kældernedgange er der værn og gelændere udført i smedejern, 
ligesom gitteret omkring træet i gårdrummet er i smedejern, med velproportionerede og enkle 
balustre og håndlister. 
 
I gadefacaden er der regelmæssigt placerede halvrunde kældervinduer, der er udført som 
halvrunde støbejernsvinduer, afsluttet med murede stik. 
 
Vinduerne mod gaden har et fast opsprosset midterparti med 12 ruder og to gående rammer på 
hver side. Vinduerne er udført i fyrretræ og malede med en mørk brun linoliemaling. Vinduerne 
har en speciel udformning og er tydeligvis tegnet til Linoleumshuset, hvor sprosserne og den 
mørke farver indgår i et fint samspil med facadens specielle murværk og understreger den 
sammenhængende flade. Under vinduerne er enkle og minimerede skifersålbænke. Gadedørene er 
gennemarbejdede med fint profilerede indfatninger og enkle klassicistisk inspirerede 
billedskærerarbejder og malede i samme farve som vinduerne. 
I hjørnepartiet ved Åboulevard / Henrik Rungsgade ligger en fin butiksindretning, der ligeledes er 
tilpasset til det overordnede mønster i facaden. 
 

 
 

Vinduerne er smukt tilpassede den 
karakteristiske facade  
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Ejendommen er indrettet med en række regulære og velproportionerede lejligheder. Trapper og 
opgange er enkelt og sikkert udformede med fine snedkerdetaljer ved trapper og døre. Særligt 
markant er trapperummet ved hjørnet ved Åboulevarden / Hans Egedes Gade, der er udført med 
durchsicht og ovenlys, der trækkes ind fra tagfladen. Bag senere malingslag kan man se en bemaling 
med enkle marmorerede kvadre, der antagelig har været den oprindelige bemaling i opgangene. 
 
Lejlighederne er veldisponerede med fint proportionerede rum og smukt og rigeligt lys fra de 
forholdsvis store vinduesåbninger. Indretningen er klassisk og med stuer mod gaden og værelser 
og køkken mod gården. Lejlighederne er apterede med enkle fyldingsdøre, stukgesimser mm. 
Badeværelser er oprindeligt indrettede med terrazzogulve og i køkkener og bad er hvide fliser 
med rundede kanter og smalle fuger. Oprindelige køkkenindretninger er udført med fint 
forarbejdede fyldingslåger, skabe mm.  
 
Indretningen af lejligheden er nøje beskrevet i arkitektens beskrivelser for byggeriet og 
lejlighederne fremstår med en fin enkel materialeholdning, der er i god overensstemmelse med de 
velproportionerede rum.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
De oprindelige køkkener er udført med 
fyldingslåger og hvide fliser 
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Oprindelighed og ændringer:  
Ejendommen fremtræder som en ualmindelig velbevaret helhed, og fremstår med stor originalitet.  
 
Vinduer er alle oprindelige og har gennemgået en nænsom restaurering ved Center for 
Bygningsbevaring i Raadvad i 2005 – 2006,m hvor man har anvendt samme materialer og 
farveholdning som oprindelig anvendt. 
 
Murværket er uantastet af senere afrensning, reparationer og ødelæggende indgreb. Tre af de 
tidligere butikker mod Henrik Rungsgade er nu nedlagte og ændrede til lejligheder. Ved 
nedlæggelsen af butikkerne har man omhyggeligt fortsat det eksisterende mønstermurværk, 
således at man i dag kun vanskeligt kan øjne ændringen, der kun ses ved en meget svag farveforskel 
i stenene. Den sidste af butikkerne i Henrik Rungsgade er bevaret uden store ændringer og 
fungerer i dag som mødelokale for boligforeningen. 
 
Nedløbsrør og tagrender har oprindeligt været udført i kobber, men er i dag udført i plastik. 
 
Ejendommen har tidligere haft en central skorsten mod Hans Egedes Gade, der var knyttet til det 
centrale fyrrum i kælderen, og skorstenen er i dag fjernet. De ældre støbejernsvinduer i tagfladen 
er for en stor del fjernede og man har etableret udluftning fra loftsrummene med 
ventilationshætter i stedet. 
 
Porten til gårdrummet var oprindelig udført i smedejern, men er i dag erstattet af en nyere 
fyldingsport. 
 
Indvendige overflader på væg, loft og træværk er for en stor del ændrede, men bygningens 
hovedstruktur og planløsning er velbevaret ligesom flere af de oprindelige køkkenindretninger, 
fyldingsdøre med originale greb, stukgesimser og rosetter. 
 
Som helhed fremtræder ejendommen med usædvanlig store originalitet og autenticitet. 
 
 
Vedligeholdelsesstand: 
Ejendommen er i almindelig god / middel stand. Vinduer og døre er nyistandsatte og facader er 
velholdte. Taget er i dårlig stand og er flere steder repareret med fugeskum og man påtænker en 
snarlig omlægning af taget. Murværket er partielt afrenset efter graffiti og ved indgangspartierne er 
enkelte sten nedbrudte pga. hhv. saltning og mekanisk slid.   
 
 
Bygningshistorie 
Linoleumshuset er tegnet af arkitekten Povl Baumann og opført af Københavns Kommune i 1930 – 
31. Ejendommen er beliggende ved den nu nedgravede Ladegaards Å, der havde sit løb hvor 
Åboulevard løber i dag. Området omkring Linoleumshuset var ved opførelsestidspunktet præget af 
irregularitet og karreen har sin afgrænsning efter jernbanen, der førte fra Københavns 2. 
hovedbanegård ud til nord- og kystbanen, der blev sammenflettet og kørte langs Hans Egedes 
Gade op til Nørrebro Station.  Den nordøstlige del af karreen var bebygget nogle år tidligere med 
4 tidstypiske etageejendomme. 
Bauman tager udgangspunkt i karrens irregulær form, som han ”indpakker” i den mønstrede flade.  
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Linoleumshuset er en af de mange nye etageejendomme, som bliver opført af stat og kommune i 
forbindelse med oprettelse af boligkommission og huslejenævn i 1916 samt med oprettelsen af 
statsboligfonden i 1922 – 28. I denne periode lægger man fra både bygherre og arkitekters side 
vægt på gode boliger og på det ydre miljø med anlagte gårde, gader og pladser. De store 
boligbebyggelser i København tegnes af en række af tidens førende arkitekter – Ivar Bentsen, Kay 
Fisker, Carl Petersen og Povl Baumann. Bygningerne er enkle uden overflødig og påsat pynt og 
opført i en rationel, pragmatisk arkitektur i et klassisk formsprog. Linoleumshuset er en del af 
denne tradition, men hvor de øvrige bebyggelser fra denne periode lægger sig tæt op af klassiske 
forbilleder med gesims, dørindfatninger mm (som f.eks. bebyggelsen ”Jo-Jo” (der har sit navn fordi 
planen ligner disse bogstaver)) i Struenseegade nær Åboulevard som Baumann tegnede i 1919-20) 
er Linoleumshuset i højere grad et selvstændigt værk, der er fri for ”stil”.  
 
 
Arkitekten Povl Baumann 
Poul Baumann var født i 1878 og efter studentereksamen blev han cand. phil. i 1898 – efter 
semestre ved Polyteknisk Læreanstalt og et år i murerlærer blev han optaget på akademiet i 1900 
– fra 1902 var han elev hos P.V. Jensen Klint, og arbejdede også for andre af tidens førende 
arkitekter – Martin Borch, Gotfred Tvede, Ulrik Plesner og Wenck. I 1903 deltog Baumann i 
Carlsbergfondets udgravningsekspedition på Rhodos, hvor han opmålte de antikke ruiner. 
 
Da Bauman søgte optagelse i Akademisk Arkitektforening – og fik afslag – dannede han Den Fri 
Arkitektforening, som han var leder af frem til den blev sammensluttet med Akademisk 
Arkitektforening i 1919. Bauman var produktiv og har tegnet en lang række markante 
bygningsværker – fra enfamiliehuse og villaer til etageejendomme, fabrikker og offentlige byggerier. 
 
Baumann er særligt berømmet for sine boliger – og ikke mindst de små og enkle boliger han 
opfører for kommunale budgetter, som er kendetegnede af gennemarbejdede, velfungerende og 
velproportionerede lejligheder, planlagte udearealer og åbne gårdrum – som det bl.a. kendes fra 
bebyggelsen ”ved Classens Have”, hvor Baumann var tilknyttet samt ved Grønnegaarden ved 
Borups Allé.  
 
Murerarbejdets æstetik var en ledetråd i hele Baumanns virke – og han videregiver sine erfaringer i 
arkitekten i 1944 i artiklen ”murerarbejdets æstetik”. Her beskriver han Linoleumshuset 
således: ”Endelig kan man murer rigtig Mønstermur i Krydsforbandt med et stort rudeformet Mønster, 
som på Østre Landsret i Bredgade. Det er fristende at forsøge at faa Mønsteret til at passe ensartet både i 
Højden (Etagerne) og i Bredden (Vinduestakten). Ved den af mig opførte Beboelsesbygning ved 
Aaboulevarden, som folk kalder ”Linoleumshuset”, er mønsteret 96 cm bredt = 16 petringer og Afstanden 
fra Midte til Midte af Vindue 4 X 96 cm = 3,84. Højden af Mønstret er 1,07 = 16 Skifter og Etagehøjden  
3 X 16 = 48 Skifter = 3,20 m. Kun ved de lodrette False, som begrænser de runde Hjørner, er Mønstret 
ligesom syet sammen”. 

Målebordblad 1842 – 1899 hvor 
man ser den tidligere jernbaneføring 
og åen, der skaber den let irregulære 
matrikel, hvor Linoleumshuset er 
opført (hvilket ses på det nutidige 
kort til venstre) 
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Operahuset i Bredgade (det nuværende Østre landsret) som Baumann nævner i artiklen, havde 
han selv målt op som ung og i tegningssamlingen kan man se de omhyggelige studier af murværket, 
der senere skulle finde anvendelse på Linoleumshuset. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Det samme mønstermurværk har Baumann også anvendt i tidligere projekter – bl.a. Ejendommen 
Büllowsvej 40, tegnet af Axel Preisler men med Baumann som medarbejder – og igen i en 
konkurrence om en etagebebyggelse i Grønningen i – begge fra 1906. De nævnte eksempler har 
begge præg af de klassicistiske  / ny-barokke strømninger der prægede begyndelsen af århundredet 
og de nævnte bygninger opleves ikke som den klare frie fortolkning, der ses i Linoleumshuset. 
 
Baumanns bygninger er præget af helhedsløsninger og sammenhæng mellem detaljerne og helheden 
– fra lejlighedernes indretning og aptering til planlægning af gårdrum og fællesarealer. 
Omhuen for detaljen som en del af den arkitektoniske idé ses af ”Særlige betingelser og 
Beskrivelser”, der er en del af projektmaterialet til Linoleumshuset, hvor Baumann nøje beskriver 

 
Baumanns opmåling af Frederik IV´s 
Operahus i Bredgade fra 1902 
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alle materialer og detaljer - fra lejlighedernes enkle stukgesimser og kælderetagens 
støbejernsvinduer til den stokhuggede granitsokkel og fugebredden i køkkenernes fliser. 
 
Baumanns værker spænder fra de tidlige værker som ”Jo-Jo” med de store nyklassicistiske karreer 
til de senere stokbebyggelser og altanhuse som f.eks. Storgaarden ved Frederiksborgvej fra1935, 
hvor Baumann arbejder sammen med Knud Hansen eller ved Boligbebyggelsen Ved Skolen, opført 
1939.  
Bauman giver i sine senere værker en særlig dansk fortolkning af den internationale funktionalisme, 
der betegnes ”den nationale funktionelle tradition”. 
 
Sten Eiler Rasmussen giver følgende præcise og rammende beskrivelse af Baumann: ”Det 
kendetegnede Baumann, at han var dybt fortrolig med arkitektoniske traditioner men aldrig blev slave af 
dem. Han dyrkede, forfinede og tilpassede sig teglstenens krav og tidens teknik, men fortolkede med 
frisind. Derfor har man aldrig haft held til for alvor at knytte ham til tidsbestemte forbilleder eller forbinde 
hans arbejder utvetydig stilistisk rutine. Essensens af hans livsindsats var arkitektonisk kvalitet og faglig 
moral.” 
 
 
Om sine arkitektoniske idealer siger Poul Baumann selv:  
”Jeg kan lide de huse, som er helt gennemsyrede af ånd, hvor hver tomme plads og hver stump materiale 
er udnyttet til yderste grad. Huse, som er solide, slidstærke, praktiske og velformede i helhed og alle 
detaljer og hvor det ydre og det indre er sammenarbejdet til en stram og ubrydelig , harmonisk helhed, 
passende til formålet og stemmende med omgivelserne” 
 
En beskrivelse, man med rette kan hæfte på Linoleumshuset. 
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Kilder 
 
Ikke publicerede kilder: 
Særlige betingelser og beskrivelse (vedrørende Beboelsesbygning på hjørnet af Åaboulevarden og 
Hans Egedes Gade)  
Povl Baumann, 1930 
 
Plan og facade tegninger (vedrørende Beboelsesbygning på hjørnet af Aaboulevarden og Hans 
Egedes Gade)  
Poul Baumann, 1930 
 
Publicerede kilder 
”Murerarbejdets æstetik” 
Arkitekten 1940 
Poul Baumann 
 
”Arkitekten Povl Baumann” 
Hans Erling Langkilde 
Arkitektens Forlag 1991 
 
”Danske Arkitekturstrømninger 1850 – 1950” 
Knud Millech, Kay Fisker 
København 1950 
 
”Byens Huse – Byens Plan” 
Vilads Villadsen & Sys Hartmann 
Gyldendal 1979 
 
”Opmålinger - Foreningen af 3. december 1892” 
Redaktion Henrik Egede Glahn 
Arkitektens Forlag 1992 
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Linoleumshuset med den karakteristiske facade mod Åboulevarden med de rundede hjørner.  
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Linoleumshuset er karakteriseret af det gennemarbejdede mønstermurværk, der spænder ud over 
facaderne som et tæppe og har givet anledning til navnet ”Linoleumshuset” 
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Det rundede hjørne er opført med specialfremstillede formsten og butikken er prydet af små 
enkle baldakiner med tungede metalkanter. 
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Tagfladen er præget uantastet af større nye tagvinduer eller nyere kviste, men til gengæld er der 
flere nyere ventilationshætter. Fugeskummet titter ud mellem tagstenene og en tagrenovering er 
nært forestående. 
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De tidligere butiksindretninger mod Henrik Rungsgade kan aflæses i et svagt farveskift i murværket, 
der er forbilledligt repareret. (markeret med en stiplet linje) 
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Mod Henrik Rungsgade er bevaret en enkelt af de ældre butiksindretninger. Brystningen i vinduet 
er af nyere X-finer. Schulstadreklamen dukkede op i forbindelse med vinduesistandsættelsen. 
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Indgangspartierne er tilpasset mønstermurværket og dørpartierne er gennemarbejdede med 
spejlglas og enkle billedskærerarbejder. 
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Mod gaden har ejendommen sokkel og trapper af tilhugne granitkvadre, der fortsætter ned i 
kælderskakten på hjørnet som Baumann foreskriver det i artiklen om ”Murerarbejdets æstetik” fra 
1941 ”Man bør i Saa Fald også udføre Kældertrappernes Vangemure af Granit, saaledes at alt stof under 
sokkeloverkant er det samme” 
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De fint tilhugne trappetrin med rundede kanter beskrives sammen med soklen nøje af Baumann i 
udbudsmaterialet. Granitbelægningen danner en fin overgang mellem sokkel og fortov. 
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Kældervinduerne mod gaden er udført i støbejern. Vinduesåbningerne og kælderdørene har i 
modsætnings til facadens øvrige vinduer og døre murede stik. 
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Gårdfacaderne er opført i gul tegl, med en fin detaljering af murværket og soklen er pudset 
med ”granit-puds” og med kraftige fyldingsdøre, der udvendigt falsede. 
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Gårdrummet er saneret og det eneste der er tilbage fra det oprindelige anlæg er det cirkulære 
smedejernsgitter i midten af gården. 
 
 



Fredningsforslag / Linoleumshuset på Åboulevard, København                                             

 23

 
 
Lejlighederne har en enkelt og underspillet stukkatur, der er i fin overensstemmelse med 
bygningens knappe udtryk 
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De oprindelige dørgreb er bevaret i flere af lejlighederne 
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Bag de nyere malingslag kan man iagttage en opdeling af marmorerede kvadre, der antagelig har 
været trapperummenes oprindelige bemaling. 
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De oprindelige køkkener med enkle låger og greb. 
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Hele ejendommen har centralvarme placeret i et særligt kælderrum. 
 
 
 


