Region: Hovedstaden
Kommune: Frederiksberg
Adresse: Rahbeks Allé 19, ”Tusculanum”
Matr.nr.: 66k
Ejer: VORES BY CAS P/S
Kontaktperson: Som repræsentant for ejer: Udviklingschef Jacob M. Andersen, tlf. 2229 1473. Brugere:
leder af ”Carlsvognen” Lone Henriksen, tlf. 3821 1760, i den kommunale forvaltning (Børn & Unge, Frb.
Kommune): dir. Inger Andersen, tlf. 2898 0001.
Arkitekt: Arkitekt kan ikke uden videre påvises, muligvis habil murermester
Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings‐ og Landskabskultur
FBB‐bebyggelsesmiljø: Frederiksbergkvarter (blandet kvarter)
FBB‐kompleks: Villa
FBB‐objekt: Villa

Fredningsforslaget omfatter: Villaen Rahbeks Allé 19, 1801 Frederiksberg C og udhusbygningen øst derfor.

Villaen er to stokværk høj og har en trefags midterrisalit med gavltrekant.
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Rahbeks Allé ligger lige nord for Carlsberggrunden og munder ud i Vesterbrogade

Bygnings/anlægshistorie:
Iflg. Realregistret for Frederiksberg blev parcellen med mat.nr. 56k af ejeren v. Bibow overladt enkefru E. H.
v. Wilster (hendes mand havde været oberst) i.h.t. en købekontrakt i juni 1855. Skøde til enken blev tinglyst
i januar 1856. Hun beholdt ejendommen formelt i to år, men lavede allerede i august 1856 en købekontrakt
med tapethandler W. M. Melchior. Det er da sandsynligvis denne, som har stået for opførelsen af huset,
der iflg. BBR fandt sted i 1858.
Der kan næppe være tvivl om, at huset har været tænkt til helårsbeboelse, og at det derfor fra begyndelsen
har haft funktion af villa.
I øvrigt har villaen tidligt heddet ”Tusculanum”, et kulturhistorisk interessant træk med rødder tilbage til
1700‐tallets sværmeri for den klassiske tid. ”Tusculanum” associerer til Ciceros sommervilla Villa
Tusculanum i Tusculum lidt uden for Rom.
Efter succesive ejerskaber ved garvermester E. I. Berg (1863‐71) og grosserer Wilh. Gigas (1871‐95) blev
ejendommen i november 1895 tilskødet ”Aandsvageanstalten paa Gl. Bakkehus og Ebberødgaard”, d.v.s.
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købt af naboen, som nu lod villaen indrette til forstanderbolig, hvilket formål den tjente helt frem til
nedlæggelsen af den til skolehjem omdannede idiotanstalt i 1970.
Derefter overgik ejendommen i Carlsberg Bryggeriernes eje, og den blev derpå udlejet til Frederiksberg
Kommune til brug for et fritidshjem, der i 1993 blev afløst af en vuggestue i stueetagen og en børnehave på
1. sal, dengang betegnet ”Rahbekhuset”, men senere kaldt ”Carlsvognen”.

Rahbeks Allé 19, fotograferet i 1917 (Københavns Bymuseum).

Beskrivelse:
Villaen:
Denne ligger placeret imellem Meldahls idiotanstalt (nu kontorer) på nr. 21 og en anden, samtidig villa
(ligeledes nu indrettet til børneinstitution) på nr. 17 (jfr. fredningssagen for denne). Til villaen hører et
jævnaldrende udhus, og bag denne bebyggelse , der ligger ret tæt ud til alléen, ligger en have med store
træer. Havens sydlige skel støder op til det gamle Carlsberg‐bryggeris område.
Selve villaen er opført i grundmur i fulde to etager over en muret sokkel, der fremtræder sorttjæret.
Hovedfacaden er kvaderpudset overalt og forsynet med et fremskudt midterparti, der krones af en
gavltrekant. Alle øvrige facader er glatte. Alle facader er gulkalkede/gulmalede, også på gesimserne.
Hovedfacaden er opbygget strengt symmetrisk. Den har pudsede, let profilerede gesimser, ligesom facaden
er smykket med en ret bred cordongesims, glat m. vulst på øvre del. Facaden er forsynet med 5 vinduesfag
i hver etage. I facadens endepartier (altså både i stueetagen og på 1. salen) er anbragt et bredt 3‐
fagsvindue med overrammer med en rude i hver og underrammer med to ruder i hver, mens der i begge
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midterrisalittens etager sidder 3 tofagsvinduer af dannebrogstypen med tværsprosse i underrammen. Alle
vinduer er originale. Både vinduerne og karmtræet er hvidmalet.

Opstalt af villaens hovedfacade, tegnet i 1993 af Frederiksberg Kommunes tekniske direktorat.

Havesiden med varanda og nyere trappe.
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Bagsiden har en ret dominerende, men oprindelig verandaudbygning ud for midterdelen i begge etager,
dog siden 1902 med større dybde for den nederste dels vedkommende. Øverst et sadelformet tag.
Verandaen er bygget af træ og glas. Vinduespartierne i verandaens to etager er ret storrudede og af nyere
dato, udført som termovinduer. Partiet under taget har to smårudede, trekantsformede vinduer, som er
originale.
I bagsidens endepartier er der på hver etage et tofagsvindue, i stueetagen af dannebrogstypen med
tværsprosse i underrammen og på 1. salen som torammede vinduer med tre ruder i hver. Alle vinduer og
deres karmtræ er hvidmalede, undtaget trekantsvinduerne under taget, hvis karmtræ er brunmalet.
Vinduerne i huset bagside er dels originale, dels lidt yngre.
Fra haven fører en nyere, tofløjet trappe op til indgangspartiet midt i verandaens haveside.
I dag brydes den symmetriske udformning af bagsiden af en spindelformet brandtrappe af stål, som går ned
fra 1. salen lige øst for verandaen (opsat kort efter 1970).
I gavlen mod øst sidder den gamle hovedindgang i form af en tofløjet fyldingsdør, over hvilken sidder et fint
overvindue med farvet glas i tre af de øverste felter, opsprosset i ulige store firkanter. Foran
indgangspartiet står et luftigt vindfang med fladt tag, hovedsageligt af træ og af ret ny dato. I samme gavl
sidder, flankerende indgangen i stueetagen, et vindue af dannebrogstypen med tværsprosse i
underrammen. På 1. salen ses over hovedindgangen eet tofags vindue med tre ruder i hver ramme. Denne
gavl er således symmetrisk opbygget.

Vinduet over hovedindgangsdør.

Hovedindgang med fløjdør.

Vestgavlen har i stueetagen 2 tofagsvinduer af dannebrogstypen m.tværsposse i underrammen, og
asymmetrisk placeret i overetagen sidder et trefagsvindue med tre ruder i hver ramme.
Begge gavles vinduer og deres karme er hvidmalede.
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De pudsede hovedgesimser på bagside og gavlender er forbløffende smalle og – af samme grund – let
profilerede.
Det faste, ret nye tag er ganske lavt og er derfor ikke særligt synligt fra terræn. Det synes at være
konstrueret firsidet på den midterste del af huset, mens det i øvrigt er fladt eller hælder meget lavt ud mod
hovedgesimserne. I tagryggen ses symmetrisk anbragt to af gule sten murede skorstene med let profileret
krave og på glat sokkel.
Udhusbygningen:
En eenetages bygning med ensidigt tag, bygget i bindingsværk på 8 fag (ses i bagsiden), forsiden dog
overvejende grundmuret, antageligt ved senere lejlighed. Bindingsværket er malet brunt, mens de murede
partier er kalket gule. Teglklædt. I hovedfacaden er der nordligst et dobbeltfløjet indgangsparti med
bræddedøre af ældre dato, dernæst, i midten, et lille vinduesparti med to ruder med krydssprosser og
sydligst en listebeklædt port af nyere dato. I nordgavlen sidder midti et nyere vindue.

Udhusbygningen set fra gaden.

Oprindeligt velsagtens indrettet til brænderum, vaskehus og hestestald samt lokummer, i dag til
magasinrum.
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Bagom denne bygning, mod skellet ind til nr. 17, er i 1993‐94 opstillet to modulpavilloner og opført et
barnevognsskur.
Haven:
Der er ikke meget tilbage af den oprindelige haves struktur og bevoksning, som må formodes at have
bestået i blomsterbede og buskadser med tilhørende stisystem, men de store træer, som i dag præger
haven, må stamme fra parcellens anlæggelse i 1850’erne. Således har haven i dag ikke et fredningsværdigt
helhedspræg, men den indgår til stadighed som et værdifuldt element i det samlede kulturmiljø.
Bygningens indre:
Kælderen:
I dag foregår adgangen til bygningen, som drives som børneinstitution, gennem en indgang i kælderetagen i
vestgavlen, hvor der tidligere blot var et vindue. En nyere trappe med rækværk af stål fører fra havesiden
ned til indgangsdøren, en moderne fyldingsdør. Det skal her gentages, at den gamle hovedindgang er
bevaret i den modsatte gavlende. Den bruges kun undtagelsesvist.
Indenfor den nuværende hovedindgang er der en gang, der fortsætter helt til modsatte ende af huset.
Straks indenfor døren er der til hver side et garderoberum for børnene. På højre side følger et depotrum.
Overfor er der dels et smalt rum til olietank, dels et trapperum med forbindelse op til stueetagen. For
enden af gangen er der t.h. bade‐ og garderobefaciliteter for personalet, over for dette ligger fyrrummet,
der går ind under trappeopgangen.
Hele kælderetagen fremtræder i moderne skikkelse med klinkebelægning i de fleste af rummene. Det må
dog understreges, at den oprindelige planløsning er fastholdt næsten helt og holdent. Kun ved
trappeopgang er foretaget en mindre justering med lille skillerum og dørforbindelse, og selve trappen fra
kælder til stueetage er fornyet. Kælderens nuværende indretning blev foretaget i 1979‐81.
Stueetagen:
Fra trappeadgangen fra kælderen er der en forbindelsesgang fra den gamle hovedindgang (her via en
flertrinstrappe) og frem til rummene i husets vestlige ende. For enden af gangen mod øst ligger ud til gaden
institutionslederens kontor (tidligere køkken), adgang dertil sker gennem original fyldingsdør. Overfor med
adgang gennem original dør ligger institutionens moderne køkken.
I den anden ende af gangen, mod vest, ligger ud til gaden et WC for børnene med adgang gennem moderne
skydedør. Med adgang gennem original fyldingsdør overfor trapperummet kan man komme ind i
”havestuen”. I bagsidens mur ud til verandaen findes et par vinduesåbninger, der flankerer dørforbindelsen
derudtil. I disse vinduesåbninger findes der stadig originale lysningspaneler.
For enden af gangen mod vest sidder en massiv dør, herfra er der forbindelse ind til den ret store
hjørnestue, og fra denne er der dels forbindelse via original døråbning med fløjdøre til den mindre
hjørnestue ud mod gaden, dels forbindelse gennem et par originale fløjdøre til ”havestuen”.
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Plan af stuen opmålt i 1934 med ændringer indtegnet 2012. (Nord vender ned på planen.)

Fælles for rummene i stueetagen er det, at 1) gulvene er belagt med moderne materiale, 2) lofterne er
sænkede, og3) alle originale døre er sikret i ”ryggen” mod klemmen af fingre. Dørenes låsebeslag er ikke
originale.
Stueetagens ruminddeling er – vel at mærke – i alt væsentligt uændret siden opførelsen. De få
betydningsfulde forandringer består i en tillukning af forbindelsen mellem ”havestuen” og køkkenet og i
etableringen af en skydedør i gangsiden ved børnenes toilet.
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Børnenes toilet i rum ud til gaden i stueetagen.

En original fløjdør med 5 fyldinger i hvert dørblad.

Trappen til første sal.

Lodpost med hulkehl, udsædvanligt for tiden.
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1. salen:
Trappen fra stueetagen til 1. sal, der står i forlængelse af kældertrappen, er modsat denne bevaret i original
stand med spinkle, hvidmalede balustre og håndliste af træ i bejdset naturfarve. Moderne håndliste sat op
ved trappens yderside (mod mur).

Trappen ender ved en fyldingsdør.

Døren bærer spor af tidligere ådring med staffering.

Fra døråbningen med original dør kommer man ind på gangarealet. For enden af gangen t.v. er der adgang
gennem original dør til et toilet, Lige t.v. for trapperummet er der indrettet et køkken med adgang gennem
original dør, og lige t.h. for trapperummet findes et større WC med adgang gennem en dannebrogsdør. Ved
gangens ende t.h. er der gennem original dør adgang til en ret stor hjørnestue ud mod gaden, og herfra
videre adgang gennem en døråbning uden dør(e) til den mindre hjørnestue mod haven. I denne stue er
bevaret et brystningspanel på vinduesvæggen ud mod haven. Fra dette rum kan man fortsætte gennem en
døråbning med en ny dør ind i ”havestuen”, som også har forbindelse til gangen gennem en original dør.
Desuden er adgang fra ”havestuen” til det østligt beliggende hjørneværelse gennem en nyere åbning uden
dør, ligesom der er dør ud til verandaen.

10

Hjørnestuen på 1. sal med brystningspanel.

Plan opmålt i 1934, ændringer indføjet 2012.
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Også på 1. salen er den originale plan grundlæggende bevaret. Der er mindre forandringer i form af
gennembrydning af skillerummet til dør mellem ”havestuen” og det tilstødende hjørneværelse mod øst og i
form af modsvarende dørtillukning i skillerum mellem dette hjørnerum og midtergangen.
Som i stueetagen er lofterne sænkede, gulvene beklædt med moderne belægning og alle døre gjort ”klem‐
sikre”. Der kan således ikke umiddelbart fastslås noget vedr. eksistensen af stukindfatninger omkring
loftslampesteder.
Oversigt over væsentlige ændringer:
I 1902 giver kommunen tilladelse til udvidelse mod haven af den nederste del af verandaen.Veranda‐
trappen flyttes tilsvarende ud.
Ved overgangen til fritidshjem kort efter 1970 indrettes toiletter og baderum for piger og drenge. Samtidig
opføres en udvendig spindeltrappe.
I 1979 ændres kælderregionens funktioner, således at der etableres indgang i gavlen mod vest og laves
garderoberum nærmest indgangen. Trappen op til stueetagen ændres.
Ombygning fortsætter i 1981 både i kælderen og i de øvre etager med personaletoilet og brusebad samt
personalegraderobe ved toilettet samt rengørings‐ og vaskerum i kælderen, og dørændringer i de øvre
etager.
I 1993 indrettes der vuggestue og børnehave i villaen, og der opstilles pavilloner i haven.
En pergola opføres i 2004.
Vedligeholdelsestilstand:
Bygningen er i en nogenlunde hæderlig vedligeholdesesstand, men bærer i det indre præg af dagligt slid på
grund af brug som børneinstitution.
Planforhold:
Bygningerne Bakkehuset, den gl. sindsygeanstalt og Rahbeks Allé 17 og 19 befinder sig i en ikke‐planlagt
lomme mellem to lokalplaner.
Kommuneatlas:
Der er i 1994 udarbejdet kommuneatlas for Frederiksberg Kommune. Bygningen er ikke nævnt separat,
men den er markeret med den røde farve, der betyder høj bevaringsværdi på kommuneatlassets kort. I
Kulturstyrelsens elektroniske database FBB er bygningen registreret med lav bearingsværdi ‐ dette anser vi
for at være en fejl.
Omgivelser:
Som for Rahbeks Allé 17.
Liste over lignende bygninger og deres fredningsstatus:
Som for Rahbeks Allé 17.
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Kort:

Minoreret matrikelkort fra Frederiksbergs Kommune, 1857. Cirklen omfatter det samlede kulturmiljø på Rahbeks Allé.

Kilder:
Diverse byggesagsmateriale i Frederiksberg Kommunes arkiv.
Realregister for Frederiksberg 1850‐1950 (Rigsarkivet)
Wilhelm Henriques: Frederiksbergske Tilstande (manus 1866, trykt 1949)
Allan Tønnesen: Frederiksbergs Kommuneatlas – bevaringsværdier i byen og bygninger 1994
”Et historisk vue – over et unikt frederiksbergsk område”. Udateret artikel om Rahbeks Allé 17 og 19 af
fhv.landsarkivar Grethe Ilsøe (indgået som indlæg i den offentlige debat i 2011 om nr. 19´s og nr. 17´s
fremtid).
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Udkast til indstilling:
Landsforeningen for Bygnings‐ og Landskabskultur finder at villaen samt udhusbygningen på Rahbeks Allé
19 indeholder de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en bygningsfredning.
Villaen må sammen med nr. 17 regnes for nogle af Danmarks ældst bevarede villaer, og med deres
placering på matrikler udstykket fra Bakkehusets oprindelig grund indgår de i en sjælden historisk
sammenhæng, der bør beskyttes.
Formål:
Formålet med en fredning af denne bygning tillige med nr. 17 er er at sikre et par Danmarks ældste villaer
samt at beskytte et fornemt og sårbart kulturmiljø omkring Bakkehuset.
Arkitekturhistorie:
Villaen er et sent, men ikke mindre fint eksempel på den senklassistiske stil med tydeligvis schinkelsk
indflydelse i kvaderfugningen på hovedfacaden.
Særlig interessant er det, at selv om bygningen er opført som villa i den sidste halvdel af 1850’erne, hvor
historicismen var slået igennem som udtryksform også for villatypen, har bygherren bag denne villa
fastholdt den klassicistiske stil i dens sene udgave. Med andre ord har vi måske her at gøre med Danmarks
ældst bevarede villa i senklassicistisk skikkelse (efter den ret tidlige nedrivning af Nebelongs
senklassicistiske villa fra 1852 i nabolaget på Frederiksberg).
Miljømæssig værdi (omgivelser):
Villaen indgår i det kulturmiljø, som ligger omkring Bakkehuset på Rahbek Allés sydlige side. Ud over
Bakkehuset er der tale om Meldahls fredede ”Idiotanstalt” fra 1859 og villaen på nr. 19. Både
bebyggelsesmæssigt og i henseende til de grønne friarealer repræsenterer dette område samlet set et
unikt miljø, som i høj grad savner sin lige på Frederiksberg såvel som i det øvrige land.
Kulturhistorisk værdi:
Ejendommen er et fint, fysisk vidnesbyrd om den epoke i Frederiksbergs historie midt i 1800‐årene, hvor
tendensen fra at bruge Frederiksberg som et udelukkende rekreativt område, d.v.s. ved at slå sig ned som
landligger om sommeren, går i retning af at udnytte lokaliteten til helårsbeboelse.
overhovedet.
Arkitektonisk værdi:
Villaen er et meget fint eksempel på den senklassicistiske stil med inspiration fra Schinkelskolen i Berlin.
Kvaderfugningen, som her dominerer hele facaden, er et typisk schinkelsk træk. Samtidig har villaen meget
stor værdi som en af de først opførte villaer i landet overhovedet. Det må også nævnes, at huset i det store
hele har bevaret sin planløsning på alle tre etager med en længdegående korridor i midten, hvorfra der er
adgang til alle værelser. Den længdegående midterkorridor er et typisk klassicistisk hovedgreb.
Bærende fredningsværdi:
Bygningernes bærende fredningsværdier for det udvendige knytter sig til det klare senklassicistiske udtryk,
jfr. symmetrien, kvaderfugningen og trekantgavlen, og de originale vinduer.
Indvendigt har de bevarede planer stor værdi tillige med de bevarede døre m. gerigter samt paneler.
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Anbefalinger:
Det anbefales, at de bygningsændringer, der i tidens løb er lavet, såsom nedsænkning af lofter og
udskiftning af vinduer i veranda med termovinduer, føres tilbage til oprindelig tilstand.
Endvidere er det ønskeligt, at facader snarest bliver genstand for en nænsom istandsættelse.
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