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Fredningsforslaget omfatter: Alle bygninger på matrikel 1101 Udenbys Klæde Kvarter. Forhus,
sidebygninger, baghuse og reberbane som et samlet miljø

Første baggård bag forhuset.
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Geografisk placering

Bygningerne ligger på Nørrebro, som i dag primært består af karrébebyggelse.
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Bygningshistorie:
Forhuset er opført i 1878. Baggård og tilhørende bygningsstrukturer formodes at være opført i 1860’erne.
Der er foretaget få bygningsændringer i baggårdsbygningerne efter brand i 1928. Ejendommen ligger på
Københavns tidligere demarkationsareal og repræsenterer noget af det allertidligste byggeri på Nørrebro.
I årene fra 1936‐1950 havde den danske kunstner og skulptør Astrid Noack sit atelier og bolig i
sidebygningen. Før har Jens Lund også haft atelier der.
Beskrivelse:
Ejendommen ligger på østsiden af Rådmandsgade på Nørrebro i København. Den består af forhus med
sidebygning og garager omkring første baggård. Første baghus med 2 sidebygninger og til slut andet baghus
og en reberbane.

Forhuset mod Rådmandsgade, har stået tomt længe og er under alvorligt forfald.

Forhuset mod Rådmandsgade er halvanden etage høj, med udnyttet tagetage og meget høj kælder, der har
været anvendt til butikslokale.
Ejendommen er opført i blank mur af røde teglsten. Det er fire vinduesfag bredt, har traditionel høj rejsning
og en enkelt skorsten midt på rygningen. Soklen er muret op og pudset.
Gadefacaden har tre gesimsbånd i cement og mod taget afsluttes muren i en fremtrukket, muret
tandsnitgesims. I kælderen er der tre vinduer og en dør, der giver adgang til det tidligere butikslokale. Der
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er udvendig, støbt kældertrappe flankeret af en rødmalet håndliste i jern. Kældervinduernes sålbænke er af
hårdbrændte teglsten og ligger lige i skellet mellem sokkel og mur. Vinduerne er blændet med træplade, og
der er ikke vinduesglas bag, men rammerne findes endnu og er grønmalede. Over vinduerne er der
segmentbuede stik. Grundet den meget høje kælder ligger stueetagens fire vinduer højt over gadeplan.
Sålbænkene er skråtstillede kobber med skiferplader over. Alle vinduerne er i dag blændet, men de
oprindelige kitfalsvinduer forventes at sidde under træpladerne. Vinduerne er dannebrogsvinduer, i de to
østligste er nederste ramme opdelt af sprosse. Over vinduerne er der segmentbuede stik.
Taget er belagt med røde vingetegl, som er forskællet mod rygning og gavle. Der er to kviste med tre
vinduesrammer i hver, de er grønmalede. Kvistene har lav rejsning og zinkflunker med stående false.
Husets nordlige gavl deles med nabohuset, den sydlige er fritliggende og vender ud mod indkørslen til
baggården. Gavlens nederste 3 m er filsede, og øverst i gavltrekanten er der en blænding.

Forhuset set fra gårdsiden.

Forhusets gårdfacade er pudset. Også her er fire fag. Det nordligste vinduesfag bruges som adgang til
sidebygningen, de to midterste er vinduesfag, er blændede med træplader, og det sydligste giver indgang
til husets boligareal, der ligger i den høje stueetage og på 1. sal.
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Forhuset er brandskadet, og der findes i øjeblikket ikke elektricitet, derfor har der ikke været en egentlig
besigtigelse af interiøret. Der findes dog rester af vægpaneler og døre med fyldinger i huset. Kælderens to
vinduer er også blændet, mens tagets to tofagskviste i øjeblikket står uden vinduesglas.
Der findes en mindre retirade på forbygningen, som støder op til første sidebygning.

Retiraden med 1. sal, hvorfra der er adgang til forhuset.

Første sidebygning er den oprindelige staldbygning, der var Astrid Noacks hjem og atelier i perioden fra
1936‐1950. Bygningen har et firefags vindue, som sidder øverst i muren og går over i taget, i muren under
sidder en tofløjet portåbning. Mod øst er en dør med et tofags vindue over. Bygningen er pudset og der
findes to relieffer i muren udført af Jens Lund. Indvendigt fremstår sidehuset i dag som på Astrid Noacks tid,
med en brændeovn i det ene hjørne, rå plankegulve og i uisoleret stand. Træværket er malet i en for
ejendommen karakterisk rød kulør
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Stald/atelierbygningens eksteriør.

Aterlierets interiør. Gulvet er det samme som på Astrid Noacks tid.
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Ved siden af standlængen findes et mindre vaskehus i træ. Husets facade består af en dør og en tofløjet
port. Over døren, der sidder længst mod vest, er et vindue som er opsprosset i seks ruder, selve døren er
med fire fyldinger i traditionelt dannebrogsformat med to lange fyldinger øverst og to mindre nederst på
dørbladet. Dørpladene i portåbningen er hver med to fyldinger. En stor øverst og en mindre nedeste,
fyldingspladerne er dekoreret med fine træskærerarbejder. Hele vaskehuset er rødmalet. Det har ikke
været muligt at besigtige vaskehuset indvendig.

Vaskehuset fremstår rødmalet med sine tre døre.
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Næste bygning i første gårdsrums nordlige side er et muret sidehus, der knytter sig til første baghus. Huset
har mod vest tre vinduesfag og mod øst to dørfag. De to vestligste vinduer har to gående rammer, en
kvadratisk øverst og en torudet nederst. Det østlige vindue er traditionelt dannebrogsvindue med fire
gående rammer. De øverste er opsprossede med fire ruder i hver, mens de nederste har seks ruder i hver.
Over dannebrogsvinduet er et lige stik. Dørene mod øst har segmentbuede stik over sig. Over stueetagen
findes en etage i en halv københavnermansard. Mansarden har røde vingetegl, og ca. midt på er en
portåbning i gavlkvist, derudover findes tre støbejerns ovenlysvinduer og en skorsten. Mod vest er der et
relief i en blænding. Alt træværk er rødmalet, bortset fra den vestligste dør. Murværket er pudset.
Sidehuset har været brugt til bageri. Det har ikke været muligt at besigtige bageriet indvendigt.

Der har tidligere været bageri i denne sidebygning.
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Første gårdrums sydlige side er der ni garager. Den sydligste har åbning mod selve Rådmandsgade, mens de
otte andre åbner sig i mod gårdrummet. Alle garageporte er tofløjede og rødmalede mod gården. Garagen
mod Rådmandsgade har en rødmalet skydeport. Mod nord støder garagerne til første baghus via et
havltag. Garagerne har fladt tag, der takfast opdeles af brandmure. Murværket er pudset, og træværket er
rødmalet. Det har ikke været muligt at besigtige garagerne indvendigt.

Garagerne lejes i dag ud til forskellige formål.
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Første baghus lægger sig på tværs af første gårdrum og danner derved bagvæg i gårdrummets østlige ende.
Mod garagerne i sydlig retning er første baghus en etage høj og med fladt tag, mens bygningen på mod
nord er to fulde etager og med saddeltag.
Midt i bygningen er en portåbning, hvorigennem der er kig til anden baggård.
I den sydlige del under halvtaget findes en tofløjet, rødmalet garageport, der giver adgang til bygningens
lave ender. Desuden findes en døråbning, som er blændet nederst.
I bygningens nordlige del findes et blændet vindue under segmentbuestik i stueetagen og et
dannebrogsvindue med fire gående rammer på første sal mod første gårdrum. I porten er der adgang til
bygningens nordlige del via en brun dør, der findes ligeledes to blændede kvadratiske vinduer i porten.

Første baghus set fra første baggård

Mod andet gårdrum er der ligeledes en blændet døråbning i bygningens lave sydlige del.
Murværket er pudset og træværket er rødmalet. Det har ikke været muligt at besigtige første baghus
indvendigt.

10

Anden baggårds nordlige sidebygning er fem fag bred og to etager høj. I stueetagen er to døre og tre
vinduer. Dørene er yderst og begge rødmalede. Vinduerne er traditionelle dannebrogsvinduer med fire
gående rammer i hver, de nederste rammer er opsprosset i to ruder, sålbænkene er i cement.
På første sal er der fire dannebrogsvinduer og en dør. Døren er placeret i midten og med hejsebom over.
Alle vinduerne er blændede. Via den vestligste dør er der adgang til stueetagen, som er et stort lokale uden
nogen særlige bygningsdetaljer. Førstesalen har ikke været muligt at besigtige. I bygningens østlige del er
der slidspor fra rebslagningen på reberbanen. Sidebygningen er pudset og træværket er rødmalet.

Nordlig sidebygning i anden baggård.

11

Anden baggårds sydlige sidebygninger er også fem fag bred og to etager høj, som i den nordlige
sidebygning er her to døre og tre vinduer i stueetagen, fordelt med vinduerne i midten og dørene yderst.
Første sal har fire vinduer og en dør, der er placeret i midten, ligeledes med hejsebom over. Det har ikke
været muligt at besigtige stueetagen. Første sal er knyttet til andet baghus. Ud over vinduerne og en enkelt
fyldingsdør er sidehuset ikke indvendigt i besiddelse af væsenligt bygningsdetaljer. Bygningen er pudset og
træværket er rødmalet.

Sydligt sidehus i anden baggård.
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Andet baghus ligger som første baghus i nord/sydgående retning. Andet baghus’ stueetage ligger i
forlængelse af anden baggårds sydlige sidebygning og under en portåbning, der danner adgang til
reberbanen. Der er adgang til stueetagen via en rødmalet port. Det har ikke været muligt at besigtige
stueetagen indvendig.
Andet baghus første sal er der adgang til via anden baggårds nordlige sidebygning. Trappen er en smal
trætrappe med tydelige spor af mange års slid. Indvendigt er der ikke ud over vinduerne og enkelte
fyldingsdøre nogen væsentlige bygningsdetaljer.

Andet baghus består primært af en førstesal over portåbning.
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Reberbanen ligger nord/syd‐vendt på matriklens østligste del og lægger sig bag nr. 36’s have. Der er spor
efter rebslagning i anden baggårds nordlige sidehus.

Slidmærkerne er markeret med rød maling.

Rebslagningsarealet bruges i dag til opbevaring af biler.
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Vedligeholdelsestilstand:
Ejendommen er i ret dårlig vedligeholdelsesstand. Særligt forhuset er i dårlig stand, men også baghusene
trænger til istandsættelse.
Planforhold:
Der er ikke udarbejdet en lokalplan for området.
Kommuneatlas:
Der er i 1996 udarbejdet Bydelsatlas Nørrebro – Bevaringsværdier i byer og bygninger, Miljø og
Energiministeriet og Skov‐ og Naturstyrelsen i samarbejde med Københavns Kommune.
På siden 29 står der:
’Erhvervsbebyggelse ved Rådmandsgade:
Kvarteret, som er beliggende i Rådmandsgades sydside tæt ved Tagensvej, rummer en randbebyggelse af
små, købstadsagtige huse i 1½‐2½ etager med tilhørende baghuse. Bygningerne er overvejende opført i
perioden 1878‐1910. På Rådmandsgades nordside ligger et enkelt hus med samme karakter, også opført i
denne periode.
Bygningerne er opført på smalle og dybe grunde. Forhusene rummer beboelse, men det resterende
grundareal er benyttet til værksteder og lignende, opført i skel mod nabogrunden. Forhusene er alle opført i
vejbyggelinien. Konstrasten til baghusenes nærmest labyrintiske karakter er stor.
Bebyggelsen viser, hvordan den oprindelige lave bebyggelse på Nørrebro blev udformet, og er således en del
af bydelens bebyggelseshistorie.’
Omgivelser:
Ejendommen indgår som en vigtig del af den lille enklave af lav bebyggelse i Rådmandsgade. Både forhus‐
og baggårdsbebyggelsen er i stil med de øvrige huse i samlingen og er i stærk modsætning til de ellers store
bygningsvolumener, der ses omkring den.
Liste over lignende bygninger/anlæg og deres frednings/bevaringsstatus:
Rådmandsgade 30, 36 og 35 er ud over den aktuelle bygning i samme klasse af 1½‐2½ etages bygninger
med et knopskudt baggårdsmiljø, ved nr 32 er forhuset revet ned, men baggårdsbebyggelsen findes endnu.
Nørrebro er ellers præget af saneret karrébebyggelse uden små‐ og baghuse. Bygningerne er
bevaringsværdige med SAVE‐karakter 4.
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Kort:

Højt målebordsblad fra perioden 1842‐1899. Nørrebro er bygget på det tidligere militær demarkationsterræn.

Astrid Noack:
1888‐1954, billedhugger.
Astrid Noack var et menneske med et usædvanlig stærkt engagement, dybt optaget af kunsten, både
andres og sin egen.
AN’s udgangspunkt var håndværket. I 1902 rejste hun fra Ribe til Kbh. og ernærede sig som porcelænsmaler
på fajancefabrikken Aluminia. Derfra tog hun til Vallekilde Højskole, hvor hun gik i lære som billedskærer og
1910 tog svendeprøve. Derefter fortsatte hun på stedets håndværkerskole hos Ivar Bentsen. Kontakten
med ham og andre kunstnere, som var en del af højskolebevægelsen, blev afgørende for hende. Hun
knyttede sig særligt til maleren Joakim Skovgaard, for hvem hun udførte rammer og andre
træskærerarbejder. Også periodens største dekorative projekt, totaludsmykningen af Viborg Domkirke,
som Skovgaard var ansvarlig for, blev hun inddraget i, og hun udførte her ornamentale træskærerarbejder
til loftet. I samme periode fik hun restaureringsopgaver for Nationalmuseet og dermed et indgående
kendskab til ældre træskærerkunst, ligesom hendes æstetiske fornemmelse udvikledes i arbejdet for Carl
Petersen, der var arkitekten bag Faaborg Kunstmuseum og Dansk Kunsthandel.
På et håndværkerlegat rejste Noack i 1920 til Paris, som dengang var centrum for de betydeligste
nyskabelser inden for billedkunsten. Sammen med den franske billedhugger J. Osouf studerede hun gotisk
fransk skulptur, inden hun fra 1926 fik sin første egentlige kunstundervisning som elev af Adam Fischer og
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de to franske billedhuggere C. Despiau og P. Cornet. Gennem deres eksempel fandt hun sin egen vej og
udviklede en personlig skulptur, hvor kraft og ynde kom til udtryk i en enkel og åndfuld form, en rendyrket
æstetik inspireret af antikken, især arkaisk græsk og ægyptisk skulptur. Noack var ene kvinde blandt de
franskuddannede danske kunstnere, hvis klassicerende modernisme var højt værdsat i perioden fra
1920’erne og frem til omkring 1960. Det kan bl.a. aflæses af erhvervelserne til Ny Carlsberg Glyptotek og
Statens Museum for Kunst.
Efter 12 år forlod Noack Paris og bosatte sig i København. I brokvartererne kom hun til at bo og arbejde
under ydmyge forhold, først, ganske symbolsk, på Nøjsomhedsvej, siden i Rådmandsgade. Sammen med
sine ligesindede udstillede hun på Grønningen og blev nu så småt kendt i andet end en eksklusiv inderkreds
af kunstnere og kunstelskere. Noacks produktion består overvejende af statuer og portrætter.
Blandt de værker, hun skabte i hestestalden i Rådmandsgade er bronzestatuen fra 1939 af Anne Ancker,
der er opstillet ved Skagen Museum. ’Stående Kvinde’ fra 1941, nu Göteborg Kunstmuseum, blev ligeledes
til her.
Kilder:
www.Kulturarv.dk/fbb
www.kms.dk (kortmateriale)
www.google.dk (kortmateriale)
www.astrid‐noack.dk
www.kvinfo.dk Dansk Kvinde Leksikon
Bydelsatlas Nørrebro – Bevaringsværdier i byer og bygninger, Miljø og Energiministeriet og Skov‐ og
Naturstyrelsen i samarbejde med Københavns Kommune
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Planskitse af hele ejendommen
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Udtalelse fra Københavns Bymuseum:

Vedrørende matriklen Rådmandsgade 34 og Astrid Noacks atelier.
Bygningerne på matriklen (1101) er et af de få tilbageværende kulturmiljøer, der fortæller om de
ydre brokvarterers bebyggelseshistorie. Her er således tale om en tidligere meget typisk
kombination af små 1-2 etages forhuse med bagvedliggende værksteder, stalde, garager m.m. som
opstod efter demarkationsterrænets opgivelse i 1852, og de indre brokvarterer hurtigt blev bebygget
med høje etageejendomme til gaden i årtierne derefter. Omkring 1870-80 var udvidelsen af
København nået til de ydre brokvarterer, hvor netop disse lavere beboelseshuse med småhåndværk
og -industri i baggårdene blev almindelige. Her boede og arbejdede mange af Københavns
arbejderbefolkning.
Imidlertid har saneringer og byfornyelser m.m. gjort kål på de fleste af disse bebyggelser og en af
de få tilbageværende er netop Rådmandsgade 34.
Desuden er der på denne matrikel et atelier i en ombygget stald, som har været benyttet af
kunstneren Astrid Noack. Ud over at være en fin kunstner har hun også videregivet tanker og
beskrivelser om livet på matriklen, som det kan læses i bogen: ”Stærkere end livet. Astrid Noack
1888 – 1954”, Hanne Pedersen (2008).
Kombinationen af en typisk bebyggelse fra 1878 (der grundet ydmyghed og mangel på stor
arkitektur er så få tilbage af) og beskrivelse af livet på netop denne matrikel, betyder at den har stor
kulturhistorisk fortælleværdi.

Med venlig hilsen
Inger Wiene
Museumsinspektør
Københavns Museum
iwiene@kff.kk.dk
3328 4205
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Udkast til indstilling:
Landsforeningen for Bygnings‐ og Landskabskulturs finder, at forhuset på Rådmandsgade 34, 2200
København N, samt bag‐ og sidehuse, garager og gårdrum på matriklen har såvel de arkitektoniske,
arkitekturhistoriske og, ikke mindst, de kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en bygningsfredning.
På denne matrikel eksemplificeres et typisk, københavnsk brokvarters bygningshierarki med det lidt finere
forhus mod gaden og sidehuse, mellembygninger, baghuse, garager og retirader i flere af hinanden
følgende baggårde. En bebyggelsesmæssig struktur, som her er bevaret i sjælden grad.
Formål:
Formålet med fredningen er at sikre denne arkitekturhistoriske sammenhæng mellem bygninger,
bygningernes lag‐på‐lag knopskydning og deres placering i et brokvarter i byen. Ligeledes søges at sikre den
kulturhistoriske fortælling om kunstnernes vilkår i midten af 1900’tallet og ikke mindst den kanoniserede
kunster Astrid Noacks konkrete historie.
Arkitekturhistorie:
Bygningernes samlede arkitekturhistorie repræsenterer i højere grad en typisk traditionel dansk byggeskik,
der ligger i forlængelse af den historicistiske arkitekturtradition, end et egentlig gennemarbejdet
arkitektonisk værk. Bygningernes detaljeringsgrad er differentieret med forhuset som det mest detaljeret
og garagerne som de mere ydmyge.
Miljømæssig værdi (omgivelser):
Ejendommen indgår et lille historisk kulturmiljø, der ligger i Rådmandsgade sydøstlige ende. Her danner 4
huse en sammenhæng, som afspejler den tidlige udbygning af brokvarteret, Nørrebro og giver et sjældent
indblik i den bebyggelsesstruktur, der har domineret hele området. Bebyggelsen på nr. 34’s matrikel er
bedst bevaret
Men også det bygningsmiljø, der ligger på selve matriklen, må indregnes som en ikke ubetydelig
miljømæssig værdi, i det den samlede bygningsmasse bidrager til forståelsen af dette unikke miljø,
bestående af forhus, sidehuse, baghuse, garager og baggårde.
Kulturhistorisk værdi:
Den københavnske billedhugger Astrid Noack (1888‐1954) har i perioden 1936‐1950 haft sin bolig og atelier
i sidehuset i første baggård. Bygningerne står stort set som på hendes tid, og i dag bruges atelieret af
foreningen Astrid Noacks Atelier, der arbejder for at bevare et levende kulturliv på matriklen. Mens bag‐ og
sidehuse benyttes til musikøvelokaler og mekanikerværksted.
Udover den personrelaterede kulturværdi indeholder matriklen også stor kulturhistorisk fortælleværdi,
som kan aflæses i bygningernes udvikling og placering på matriklen.
Arkitektonisk værdi:
Bygningsmassens spraglede lag‐på‐lag struktur udgør en essentiel bygningshistorie af udskudsbyggeri, som
har været repræsenteret overalt i København, men som i dag næsten er saneret væk.
Arkitektonisk ligger alle bygningerne op ad samme traditionelle formsprog, på samme måde som
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materialebrugen også er gennemgående. Derfor fornemmes en klar arkitektonisk sammenhæng på trods af
mange tiders ud‐ og tilbygninger udført uden et gennemarbejdet arkitektonisk greb.
Den konsekvente brug af rød maling på alt gårdrummets træværk danner en visuel sammenhæng gennem
de forskellige rumligheder og understreger, at der er brugt ganske få materialer til den samlede bebyggelse.
Bærende fredningsværdi:
De bærende fredningsværdier knytter sig til den stærke kulturhistorie, der er på stedet. Herunder tænkes
både på kunstner Astrid Noacks personlige historie, men i lige så høj grad den samfundshistorie, der kan
aflæses i ejendommens mange ud‐ og tilbygninger.
Som bærende fredningsværdier må også nævnes forhusets lave og traditionelle volumen, den konsekvente
og enkelte materialebrug med den gennemgående røde kulør på træværket på de mange bygninger.
Desuden er en bærende fredningsværdi den repræsentation af en særlig lokal byggeform, som bør styrkes
og bevares på dette sted, nemlig den for brokvartererne typiske blanding af beboelse og erhverv i lave
forhuse med en række bag‐ og sidehuse til.
Anbefalinger:
Det anbefales, at alle bygninger på matriklen fredes, da de repræsenterer et samlet, unikt kulturmiljø og en
historisk epoke i Københavns brokvartersbyggeri, der i øjeblikket er meget trængt af andre og nyere
byggerier og ejendomstyper.
Det anbefales desuden, at der udarbejdes en handleplan med henblik på istandsættelse af alle
bygningerne.
Desuden bør Københavns Kommune opfordres til at udarbejde en bevarende lokalplan for den
tilbageværende gruppe af arbejderboliger i Rådmandsgade.

21

