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BESKRIVELSE AF ANLÆGGENE
Frederiksbergs Allé og Frederiksberg Runddel opfattes i dag som ét samlet anlæg. Men Rund‐
delen har eksisteret siden midten af 1600‐tallet, mens Alléen først er kommet til i 1703. Dog
kendes navnet Frederiksberg Runddel først fra 1863,1 hvor den første danske sporvogn havde
endestation her og ’kørte rundt’ for derefter at returnere til Frihedsstøtten. Dette forklarer,
hvorfor den rektangulære plads kaldes en runddel.
Anlægget rummer en af de prægtigste alléer i landet.
Frederiksberg Runddel danner afslutning på Frederiksberg Allé mod vest og er samtidig for‐
plads til Frederiksberg Have. Runddelen afgrænses mod syd og nord overvejende af lave,
fredede mure. Mod Frederiksberg Have afgrænses pladsen af gavlene på de to fredede
kavalerbygninger og af det derimellem ‐ ligeledes fredede ‐ hegn med port.
Frederiksberg Allé, inkl. Sankt Thomas Plads2 strækker sig fra Vesterbrogade i øst til Frederiks‐
berg Runddel i vest. To rækker, kandelaberklippede lindetræer indrammer en bred promenade
i hver side af vejen.
Mod øst begynder trærækkerne lidt før Sankt Thomas Plads, som også kaldes Den Lille Rund‐
del. På pladsen står allétræerne i to store cirkelslag. I cirkelslagenes centrum står to høje
fontæner. Længst mod vest vider alléen sig ud til samme bredde som den vest for liggende
Frederiksberg Runddel.
Frederiksberg Allé har en konkav længdeprofil fra den svagt hævede Sankt Thomas Plads i den
østlige ende til den 5 meter højere liggende Frederiksberg Runddel. Det giver et pointeret vue
op til runddelen og indgangen til Frederiksberg Have.
Selve Frederiksberg Allés vejtracé består med små afvigelser af et fortov inderst mod hus‐
muren, derefter en smal vej med bilparkering i den ene side, så et bredt promenadefortov
imellem to trærækker og endelig ‐ i midten ‐ en bred kørebane med bilparkering i begge sider.
(Se senere tegning med tværsnit af alléen.)
Alléen ligger som et bredt, grønt bælte i en bymæssig helhed. På hver side af Alléen findes
overvejende tæt, femetagers bebyggelse med forretninger i stueetagen. I den vestlige del
findes stadig to teatre (Aveny‐T og Betty Nansen Teateret), som vidner om alléens tidligere
blomstrende forlystelsesliv med mange beværtninger, caféer – og teatre. Mod sydvest

1

Jf. Michael Bach, Henning Bro og Helga Mohr: Gennemveje og alléer på Frederiksberg, 2005, side 94.
Navnet Frederiksberg Allé er kendt siden 1782, mens navnet Sankt Thomas Plads først er blevet
officielt i 2003. Indtil da var pladsen kendt som Frederiksberg Allés Lille Runddel Jf. Michael Bach,
Henning Bro og Helga Mohr: Gennemveje og alléer på Frederiksberg, 2005, side 93 og 137. På
gadeskiltene står der i dag både Frederiksberg Allé og Sankt Thomas Plads.
2
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afgrænses alléen ind mod Frederiksberg Kirke (1734) af et gitter og mod kirkegården af en
mur. Op mod kirkegårdsmuren ligger en lille bygning, som i dag anvendes til café.
Belægninger og inventar på Frederiksberg Runddel
Frederiksberg Runddel indrammes mod nord, vest og syd af et bredt fortov med fem rækker
fliser, adskilt af chausséstenbånd og med brolagte felter på hver side. Dette svarer til belæg‐
ningen på promenaderne på Frederiksberg Allé. Foran indgangene til Frederiksberg Have og
Haveselskabets Have er lagt chaussésten. Mod Frederiksberg Allé afgrænses pladsen af et
gennemgående fortov fra Allégade til Pile Allé.
Den åbne plads i midten er befæstet med chaussésten, lagt i et stort, kvadratisk mønster med
markering af hele anlæggets akse (se senere foto). Mønsteret svarer til belægningen på Sankt
Thomas Plads i den modsatte ende af Frederiksberg Allé.
Mod nord og syd står der ‐ i hvert af de brolagte bælter mod pladsen ‐ fem nyplantede linde‐
træer, en drikkekumme og henholdsvis en eller to gadelygter af støbejern samt forskellige
stativer til cykelparkering. Tættest ved lindetræerne er der ingen brolægning, men jord. Ved
pladsens afgrænsning mod nord og mod vest, der hvor der er mest sol, står i alt fire støbe‐
jernsbænke med træsæder.
Belægninger og inventar på Sankt Thomas Plads
De to store cirkelslag med allétræer har indgået som en del af Frederiksberg Allé siden anlæg‐
gelsen, mens de to store fontæner først er kommet til i 1932. Fontænerne er ens opbygget
med et stort bassin i bunden og en høj piedestal i midten, hvorfra vandet fra fire løvehoveder
spys ned i fire muslingeskaller. På toppen af hver piedestal sidder en figur. På den nordlige er
det en amagerkone, på den sydlige en falkonér. Figurerne refererer til Frederiksbergs historie
med henholdsvis Ny Hollænderby, som i den sidste del af 1700‐tallet lå nord for Frederiksberg
Runddel, og Den Kongelige Falkonergård, som ca. 1670 blev oprettet ved Ladegårdsåen, og
som har givet navn til Falkoner Allé. På piedestalernes sider er der inskriptioner med navne og
årstal på væsentlige begivenheder i kommunens historie, som fx opførelsen af Frederiksberg
Slot og anlæggelsen af Frederiksberg Allé.
Imellem den yderste trærække står gadelygter af støbejern. Det er de oprindelige gaslygter,
der er ombygget til el. Der står fire gadelygter i den nordlige del af pladsen og fire i den sydlige.
Imellem den inderste trærække står lange støbejernsbænke med træsæder. Der står fire
bænke i den nordlige del af pladsen og fire i den sydlige.
Arealet inden for den inderste trærække er forsænket, og selve kørebanen er yderligere for‐
sænket. De forsænkede dele er belagt med chaussésten i tre farver, lagt i et stort, kvadratisk
mønster. (Se senere foto.)
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Belægninger og inventar på den øvrige del af Frederiksberg Allé
Belægninger: På fortovet inderst mod husmurene ligger to rækker betonfliser, adskilt og
afgrænset af gule klinker. Den smalle tilkørsels‐ og parkeringsvej er brolagt med chaussésten
lagt i viftemønster. På promenadefortovet mellem trærækkerne ligger fem rækker betonfliser
adskilt af chaussésten. Der er ligeledes chaussésten imellem træerne. Tættest ved træerne er
jord. Kørebanen i midten er asfalteret.
Bænke: Tættere mod Frederiksberg Runddel står med nogen afstand i alt otte støbejerns‐
bænke (’Københavnerbænke’). På strækningen imellem Runddelen og Sankt Thomas Plads står
med jævne mellemrum helt simple bænke.
Belysning: Alléens midterste kørebane og tilkørselsvejene er oplyst af enkle lamper, som er op‐
hængt over midten af vejbanerne. Promenaderne er oplyst af gadelys på høje standere. I den
vestligste del af Frederiksberg Allé står fire gadelygter af støbejern (to mod nord og to mod
syd). De er magen til dem, der står på Frederiksberg Runddel og Sankt Thomas Plads.
Andet: Ud for Frederiksberg Allé nr. 74 står et monument. Det er opsat i 1953 til minde om
bombningen af Den Franske Skole i 1945. Monumentet, der er udført af billedhuggeren Max
Andersen, viser en nonne og to børn og har på soklen indskriften: Jeanne d’Arc Skolen 21.
marts 1945.

VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND
Træerne på Frederiksberg Allé har det som helhed ikke godt. Træerne i Alléen er plantet i
1926, og det har de senere år været nødvendigt at fælde enkelte. Det ser umiddelbart ud til,
at træerne i rotunden på Sankt Thomas Plads har det bedst.
Træerne på Frederiksberg Runddel er plantet i 2011.

ANLÆGGENES HISTORIE
(Al grå, indrykket tekst indeholder oplysninger, der ikke direkte vedrører Frederiksberg Allé.)

Jorderne i området var ejet af kronen, som i 1651 forpagtede arealerne til beboerne i den
samtidigt anlagte landsby nord for Frederiksberg Runddel. Landsbyen blev kaldt Ny Amager
eller Ny Hollænderby, og Runddelen blev anlagt som landsbyens festplads.
Landsbyen blev opført af 20 familier fra Amager, som Frederik den 3. i 1651 havde forpagtet
hovedparten af den kongelige ladegårds jorder til. Familierne var efterkommere af de bønder,
som Christian 2. i 1520/1521 havde hentet til Danmark fra Nederlandene,3 og som siden
havde dyrket grøntsager til hovedstadens befolkning. Landsbyens gårde lå på hver side af den
nuværende Allégade. Festpladsen blev af landsbyens bønder anvendt til ridebane, bl.a. til den

3

Nyere undersøgelser viser, at familierne ikke kun kom fra det nuværende Holland.

6

traditionsrige tøndeslagning til fastelavn. Tøndeslagningen var en skik bønderne havde taget
med sig fra Holland til Amager og derfra videre til Frederiksberg.4
I 1658 måtte bønderne forlade deres gårde og tage ophold på Christianshavn som følge af
den svenske konge, Karl X Gustavs angreb på København. Da de i 1660 igen kunne vende
tilbage, var gårdene nedbrudte og markerne ødelagte. Bøndernes modgang fortsatte i de
efterfølgende år, fx med misvækst i 1665. Forpagtningsafgiften til kronen var fastsat til 700
daler eller kød, mælk og smør for et tilsvarende beløb,5 men bønderne kunne gang på gang
ikke betale afgiften. De klarede sig alligevel i mange år, enten ved at få henstand eller
eftergivelse af afgifterne, eller ved at frasælge dele af de forpagtede arealer – uden samtidig
at forpligte køberne til at betale en del af forpagtningsafgiften. Situationen blev derfor gradvis
forværret. Og da bønderne i 1697 igen søgte om henstand, nu fordi næsten alle gårde var
brændt ned,6 fik de afslag. Alle jorder (også de fleste af de frasolgte) gik tilbage til kronen.
Markerne blev herefter udlagt til ’enghave’ (græsmarker) til hø til Den Kongelige Livgardes
heste.
Men inden da havde Frederik den 3.’s dronning Sofie Amalie så tidligt som i 1662 købt den
sydligste af landsbyens gårde og i stedet opført en ny, trefløjet lystgård til sine fire døtres ad‐
spredelse.7 Gården blev kaldt Prinsessernes Gård. Da den sidste prinsesse var blevet gift i
1680, overgik gården til den kun ni år gamle kronprins Frederik (d.4.), og stedet blev herefter
kaldt Prinsens Gård. Gården dannede senere indgang til Frederiksberg Have.

Umiddelbart efter forpagtningens ophør i 1697 påbegyndte den daværende kronprins, senere
Frederik den 4.,8 at anlægge Frederiksberg Have og straks herefter også Frederiksberg Slot. I
1700‐1704 blev Frederiksberg Allé anlagt som en kongelige adgangsvej til disse anlæg. Kongen
har utvivlsomt fået inspirationen til alléen på sin store rejse i 1692‐1693 til Frankrig og Italien,
hvor han må have set både alléerne i Versailles9 og Champs‐Élysées10 i Paris.
Frederiksberg Allé blev anlagt som en kongevej, hvor kun hoffets folk måtte ride eller køre. For
at håndhævde dette var der bomme ved indkørslerne til vejen. Afspærringerne blev imidlertid
ikke altid respekteret, bønderne skaffede sig falske nøgler eller kørte ind over marken forbi de
spærrende bomme.11 Det var kun ridning og kørsel der var begrænset. Gående måtte godt
færdes på Alléen.

4

Tøndeslagningen på Frederiksberg Runddel fortsatte frem til midt i 1800‐tallet indtil Lars Mathiesen,
ejer af Haabet (senere Lorry) døde i 1852, jf. Frederiksberg Før, nu – og aldrig. København 1999. Side
165 og 247 og Eiler Nystrøm, Frederiksbergs Historie II. 1946. Side 116.
5
Eiler Nystrøm, Frederiksbergs Historie I. 1942. Side 66‐84.
6
Eiler Nystrøm, Frederiksbergs Historie II. 1946. Side 108.
7
Hakon Lund, Danmarks Havekunst I, København 2000. Side 89.
8
Frederik den 4. Født 1671, fra 1699 konge over Danmark og Norge og død 1730.
9
Det første lille slot i Versailles fra 1623, var fra 1660’erne og frem blevet udvidet og ombygget til det
mest storslåede slot i Europa. Samtidig havde landskabsarkitekt André Le Nôtre i 1660’erne omdannet
have og landskab til et helt uovertruffent anlæg i fransk barokhavestil, med store centrale akser, lange
kanaler, udsigter ud i landskabet og ikke mindst mange og lange alléer.
10
Den Store Danske, Gyldendals åbne encyklopædi, Dansk Biografisk ‐ om Champs‐Élysées: ”Den blev
anlagt etapevis omkring 1700, men blev først fra midten af 1800‐t. Frankrigs store paradestrøg og sam‐
tidig et mondænt handels‐ og forlystelsesstrøg.”
11
Eiler Nystrøm, Frederiksbergs Historie, bind III, 1953. Side 11.
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Oprindeligt begyndte Frederiksberg Allé først ved Den Lille Runddel (nu Sankt Thomas Plads).
Frederiksberg Allé lå i det område, der var omfattet af demarkationslinjen omkring Køben‐
havns befæstning. Bygninger her indenfor måtte kun opføres i én etage og i bindingsværk, og
de ville ‐ i tilfælde af krig ‐ blive brændt af, så der kunne etableres et frit udsyn over området.
På de vilkår blev der kun opført meget få bygninger, og området henlå som landbrugsområde
udenfor København. Byen var sikret med volde og porte, der blev lukket om natten.

Frederiksberg Allé var fra begyndelsen et værdsat udflugtsområde for københavnerne. Det
fremgår af en af beretningerne om tiden i 1700‐tallet, at der var 14 faste pladser imellem
alléens træer, hvorfra koner solgte brød og frugt, og der var en halv snes boder, hvorfra der
blev solgt forfriskninger.
I 1734 blev Frederiksberg Allé forlænget fra Den Lille Runddel (senere Sankt Thomas Plads) til
Vesterbrogade.12
I 1749 blev Frederiksberg Have åbnet, men kun for ’honnette folk’. Det indebar, at fattigfolk,
matroser eller folk, der bar på store byrder, samt hunde ikke havde adgang til haven.
Adgangen til haven blev kontrolleret af vagter ved havens indgang. Kongens Have var lige‐
ledes blevet åbnet for ’honnette folk’ nogle få år forinden.13

I 1765 blev arealerne tættest på Frederiksberg Allé solgt fra af kronen og de nye ejere fik ret til
at ride og køre på Alléen. Der blev herefter opført flere landsteder langs Alléen, og i 1780’erne
opstod de første traktørsteder på ruten.14
I 1785 blev porten til Frederiksberg Allé ved Vesterbrogade erstattet med en jernport.
København var ‐ som storbyer i almindelighed ‐ en ildelugtende by. Der var ingen kloakker. Al
afvanding foregik i åbne render i gaderne, dog blev latrin afhentet af såkaldte natmænd. Det
var derfor attraktivt at drage ud i frisk luft uden for byen, enten ved at gå en tur i Frederiks‐
berg Allé, at tage til Charlottenlund eller helt ud til Klampenborg.
I 1801 fandt Slaget på Reden sted. Efterfølgende blev der truffet en fredsaftale med
englænderne. Men i 1807 fortrød englænderne, kom igen og belejrede og beskød København,
som måtte overgive sig. Derefter tog englænderne hele den danske flåde. Under belejringen
anvendte englænderne ildraketter, som dengang var noget helt nyt. Bombningen af
København var det første eksempel på en terrorbombning af en civilbefolkning. Englænderne
holdt bl.a. til i området omkring Frederiksberg Allé og de raketter, der satte ild til Vor Frue
Kirkes spir, blev affyret fra Sankt Thomas Plads.15

12

Michael Bach, Henning Bro og Helga Mohr: Gennem veje og alléer på Frederiksberg. 2005. Side 92.
Hakon Lund: Danmarks Havekunst bind I, 2000. Side 211 med tilhørende note.
14
Eiler Nystrøm: Frederiksbergs Historie, bind I. 1942. Side 100‐104: Allerede før 1780 var der både
traktørsteder og kro i Ny Hollænderby, herunder i Prinsessernes Gård inden den i 1680 overgik til
kronprinsen.
15
Knud Bokkenheuser: Den gamle herre fortæller, 1916. Side 25.
13
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I 1833 blev Frederiksberg Allé åbnet for ridende og almindelig kørende trafik, men ikke for
arbejdskøretøjer.16
Alleen var et yndet udflugtsmål. En opgørelse fra begyndelsen af 1840’erne anslår, at der i
sommerhalvåret, når vejret var godt, var op til 5.000 personer pr. dag, som ’i langsomt
Spadsereskridt’ tog turen igennem Frederiksberg Allé. Det var især på søn‐ og helligdage samt
onsdage og fredage og i tidsrummet fra ’Kl. 3 á 4 til Kl. henved 11’, at trafikken på Alléen var
tæt. ’De fornemme klasser’ foretrak dog at anvende Alléen i morgen‐ og formiddagstimerne
eller på ugens andre dage, hvor trængslen var mindre.17
I 1848 blev landets forfatning ændret og enevælden afskaffet. Samtidig blev Københavns
porte successivt åbnet, og de mange forskellige afgifter, som hidtil var blevet opkrævet ved
portene af bommænd og konsumtionsbetjente, bortfaldt gradvist frem til 1857.18
I 1852 blev demarkationslinjen rykket ind til Søerne, og derefter måtte der opføres murede
huse langs Frederiksberg Allé.
I 1856 ’falder voldene’ og der måtte bygges i området uden for København.

I 1857 blev Frederiksberg en selvstændig kommune.
I 1860 opsatte Det Danske Gaskompagni 130 ’topmoderne’ gaslygter på gader og veje på
Frederiksberg.19 Indtil da havde Frederiksberg haft karakter af en landsby, der henlå i mørke.
”… de eneste lygter på Frederiksberg grund var de to lanterner på portpillerne ved indgangen
til Frederiksberg Allé”.20 Dog var der i 1848 på frivillig basis opsat i alt otte tranlygter på hoved‐
gaderne. Men det var vanskeligt, at få folk til at betale til deres vedligeholde.21
I 1862 blev Frederiksberg Allé åbnet for al trafik, jernporten ved Vesterbrogade blev fjernet og
genanvendt som indgang til Søndermarken på hjørnet af Pile Allé og Roskildevej.
I 1863 blev den første danske sporvognslinje med hestetrukne sporvogne etaberet på stræk‐
ningen fra Frihedsstøtten i København til Frederiksberg Runddel.22
1867/68 blev Frederiksberg Allé overtaget af Frederiksberg Kommune og alléen blev en offent‐
lig vej.23 I den forbindelse forpligtigede Frederiksberg Kommune sig til ikke at foretage nogen
forandring af træplantningerne.24
I 1880 blev der opstillet to drikkekummer til heste på Frederiksberg Runddel. Kummerne var
tegnet af arkitekt Vilhelm Dahlerup.25 (Kummerne står der stadig.)
16

Bach, Michael, Henning Bro og Helga Mohr: Gennem veje og alléer på Frederiksberg. 2005. Side 93.
Villads Christensen: København 1840‐1857. Side 106‐107.
18
Villads Christensen: København 1840‐1857. 1912. Side 496‐501.
19
Frederiksberg Forsynings hjemmeside, 2014.
20
Eiler Nystrøm: Frederiksbergs Historie, bind II. 1946. Side 113.
21
Som ovenfor.
22
Frederiksberg før, nu – og aldrig. Side 130.
23
Michael Bach, Henning Bro og Helga Mohr: Gennem veje og alléer på Frederiksberg. 2005. Side 92.
24
Havearkitekt Ingwer Ingversen: Om Byens Træer. 1956. Side 70.
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I 1884 flyttede Det Kongelige Haveselskab til sin nuværende plads med indgang fra Frederiks‐
berg Runddel.
Fra 1899 blev de hestetrukne sporvogne erstattet af eldrevne sporvogne med strøm fra en
køreledning, der var ophængt over sporvognstracéet.
I 1902 blev der opført en ’nødtørftsanstalt’ (toilet og pissoir) ved kirkegårdsmuren på Frede‐
riksberg Allé. ’Anstalten’ var tegnet af Gotfred Tvede og blev opført af Frederiksberg Kom‐
mune. 26 Toiletdelen fungerede frem 1995 og pissoirdelen frem til 2003. I 2011 blev det hele
ombygget til en café.
De to fontæner på pladsen blev opstillet i 1932 i forbindelse med Frederiksberg Kommunes 75‐
års jubilæum. Fontænerne er tegnet af stadsarkitekt A.S.K. Lauritzen og figurerne er udført af
bronzestøber Jenö Meister.27
Diverse om Frederiksberg Allé og Sankt Thomas Plads
Frederiksberg Allé har været kaldt Alléen, Konge Allé og Ny Kongevej. Det sidste var i modsæt‐
ning til den hidtidige kongevej, som herefter blev kaldt Gammel Kongevej. Det bemærkes, at
Gammel Kongevej længe var den eneste vej på strækningen mellem København og Frederiks‐
berg, som måtte anvendes til arbejdskørsel.
Frederiksberg Allé har altid stået i forlystelsernes tegn. Mest storslået er nok det af Georg
Carstensen i 1857 etablerede Alhambra, som imidlertid kun eksisterede i 13 år.28
Den Lille Runddel havde i folkemunde længe været kaldt Sankt Thomas Plads, men navnet blev
først officielt i 2003. (I dag står der både Frederiksberg Allé og Sankt Thomas Plads på gade‐
skiltene.) Navnet ’Sankt Thomas’ stammer fra en lystejendom, der lå ved pladsen, og som i
1872 blev købt af apoteker A.H. Riise. Han havde tidligere drevet apotek på de dansk‐vest‐
indiske øer, og kaldte derfor ejendommen St. Thomas. Navnet blev siden overført til den i 1904
opførte ejendom.
Frederiksberg Runddel
Der er i den anvendte litteratur ikke fundet oplysninger om indretningen af den oprindelige
ridebane eller den senere Frederiksberg Runddel. Ridebanen omfattede både det, der i dag
kaldes Frederiksberg Runddel, og det lige så store areal, som i dag udgøres af den vestligste del
af Frederiksberg Allé.
25

Forskønnelsen, 16 årgang. 1926. Side 76. Vilhelm Dahlerup (1836‐1907) er blandt meget andet kendt
som arkitekt for Pantomimeteateret i Tivoli, Glyptoteket, bygninger på Carlsberg og Statens Museum for
Kunst.
26
Gotfred Tvede (1863‐1947) har blandt meget andet været arkitekt på sygehjemmet i De gamles By,
Ø.K.s gamle hovedsæde og Ordrupgaard. Sidste sammen med Therkel Hjejle. Frederiksbergs Lokalhisto‐
riske Arkiv på Frederiksberg Rådhus har tegninger af anlægget.
27
Charles Haugbøll: Veje og gader på Frederiksberg I. 1973. Side 48.
28

Georg Carstensen var også initiativtager til Tivoli, der åbnede i 1843, og Casino, der åbnede i 1856.
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Af de anvendte historiske kort fremgår det, at ridebanen er indtegnet med meget forskellig
detaljeringsgrad. Nogle af kortene er formentlig idealiseret. Et gennemgående træk er dog
oplysningen om, at pladsen har været afgrænset af en enkelt trærække. (Se senere viste udsnit
af gamle kort. )
På alle kort frem til 1814‐kortet fremgår det, at Allégade stopper lidt nord før ridebanen, mens
den i 1710 anlagte forbindelse til Frederiksberg Slot (senere kaldt Pile Allé29) fra begyndelsen
har haft forbindelse med ridebanen.
Allégades forbindelse med ridebanen og dermed med Pile Allé har medført en tværgående
trafik henover ridebanen, og har med tiden opdelt pladsen i en østlig del (nu del af
Frederiksberg Allé) og en vestlige del (Frederiksberg Runddel). På et kort fra 193230 er den
vestlige del af pladsen (Frederiksberg Runddel) vist med sin nuværende rektangulære form og
to lidt indrykkede trærækker mod henholdsvis nord og syd, og på et kort fra 1957 indgår
navnet Frederiksberg Runddel.
Siden 1999 har der hver vinter været skøjtebane på Frederiksberg Runddel.31
Træerne
Ældre fotos viser, at træerne på Frederiksberg Allé har været fornyet flere gange.
I begyndelsen af 1900‐tallet var træerne igen i en dårlig forfatning, og i 1914/15 blev der ud‐
skrevet en arkitektkonkurrence om Alléens fremtidige udformning. Tre forslag blev præmieret,
men ingen af dem blev realiseret.32
I 1926 blev alle træerne på alléen fældet og straks genplantet. Michael Gram har i artikler i
Gartner Tidenderedegjort for både begrundelsen for fældningen af den gamle lindeallé og for
overvejelserne i forbindelse med anlæg af den nye.33 Blandt andet fremgår det, at der til den
nye allé er anvendt lindetræer fra tre forskellige navngivne planteskoler samt fra kommunens
eget gartneri,34 at jorden omkring træerne er fornyet i 2 meters bredde og 1,2 meters dybde,
samt at trærækkerne er flyttet lidt tættere på husrækkerne for at gøre kørebanen bredere.
Således er træerne tættest på husrækken flyttet 75 cm nærmere husrækken og træerne
længst fra flyttet 125 cm nærmere på husrækken. Promenadens bredde er dermed formind‐
sket med 50 cm, og kørebanen bredde forøget med 2,5 m til i alt 12,5 m.
Stadsgartner Tove Christensen har i Dendrologisk Årsskrift fra 1990 redegjort for de historiske
årssager til træernes mistrivsel, og nævner i den forbindelse, at det først var i 1926, at der kom
en fast belægning på vejbanen.35 Indtil da havde vejen været opkørt om vinteren og støvende
29

Selve navnet kendes dog først fra ca. 1782. Charles Haugbøll: Veje og gader på Frederiksberg I. 1973.
Side 111‐112.
30
Poul Nissen og Mogens Lebech: Frederiksberg Minorerede matrikelkort 1811‐1957. 1957.
31
Lars Schreibel Pedersen, arkivar i Frederiksberg Stadsarkiv i Frederiksberg Bladet den 4. jan. 2011
32
Architekten 1915, side 413‐417, 421‐427 og 431‐435.
33
Gartner tidende 1926 og 1928
34
Se også Tove Christensen: Lidt om vejtræer, Dansk Dendrologisk Årsskrift, side 22.
35
Tove Christensen: Lidt om vejtræer, Dansk Dendrologisk Årsskrift. 1990. Side 21‐23.
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om sommeren. På et tidspunkt blev vejen derfor tromlet med damptromle. Det medførte – ud
over et stort jordtryk ‐ at bladene på træerne langs vejen blev svedet af. Dertil kom, at man fra
1863 brugte salt til at friholde sporvognsskinnerne for is om vinteren. Så allerede i slutningen
af forrige århundrede var der på Alléen eksempler på saltskadede vejtræer. Omkring 1910
begyndte man at bekæmpe støvplagen med kalciumklorid (kalcium‐saltet af saltsyre), hvad der
heller ikke var godt for træerne. Endelig var jorden forurenet af udsivende gas fra de ledninger,
der fra 1860 forsynede Alléens gadelamper og senere bygningerne med gas til lys og madlav‐
ning. Tove Christensen konkluderer, at ”hovedårsagerne til allétræernes dårlige trivsel og død
var et samspil af det støvdæmpende middel, kalciumklorid og saltet, der blev brugt til spor‐
vognsskinnerne.”
Da de i 1926 plantede træer voksede til, begyndte der at komme klager fra beboerne over, at
de skyggede. ”Efter gentagne beskæringer blev det i 1951 besluttet at reducere træerne
kraftigt, ved brutalt at kappe stammerne i ca. 4 meters højde, og træerne udviklede sig, med
supplerende beskæring, til de smukke kandelaberlinde, som vi ser dem idag.”36
Lignende anlæg:
Så vidt vides er Frederiksberg Allé den eneste allé langs offentlig vej i Danmark med fire
rækker, kandelaberklippede lindetræer.

36

Frederiksberg Kommunes hjemmeside om Frederiksberg Allé, nov. 2014.
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PLANBESTEMMELSER/KOMMUNEATLAS
Af Frederiksberg Kommunes Sektorplan 2012, Byrum og Grønne Områder, fremgår:
Side 8: ”… ligesom området ved Frederiksberg Allé, med sin unikke karakter, flotte allétræer og
harmoniske bebyggelse, skal opretholdes og prioriteres.
Frederiksberg Runddel – øst for Allégade – kan eventuelt omlægges til en samlet plads med
belægningsskift, opholdsmuligheder og udendørs servering i et mere sammenhængende
byrum. Tilsvarende kan Skt. Thomas Plads med omgivende bebyggelse søges prioriteret til et
mere aktivt byliv.”
Side 15: ”På Frederiksberg Allé danner de ca. 400 kandelaberkllippede lindetræer en af de
smukkeste og mest markante alléplantninger i Nordeuropa. Det tilstræbes ved pleje og
efterplantning, at alléen fortsat er et værdifuldt element i Hovedstadens Grønne Hjerte.” (Red:
Frederiksberg Kommunes egen betegnelse af kommunen.)
Side 16: ”En anden væsentlig udfordring er en bevarelse af Frederiksberg Allés identitet med
de kandelaberklippede lindetræer. Mange af disse træer er i så dårlig stand, at de bør udskiftes
i løbet af en kortere årrække. By‐ og Miljøområdet har registreret problemets omfang, med
henblik på indkøb af et parti træer, der tilklippes og vedligeholdes i en planteskole, så de ved
et senere plantningstidspunkt har samme æstetisk udseende som de eksisterende kandelaber‐
klippede træer på alléen.”
Side 19: ”I Frederiksberg Kommunes Belysningsplan er Frederiksberg Allé nævnt som et af de
steder, der bør prioriteres med tidssvarende kvalitetsbelysning. Alléen indeholder Nordens
flotteste og mest markante vejprofil, og for at leve op til stedets historiske og æstetiske
værdier, er det af afgørende betydning, at der planlægges og udformes et belysningsanlæg,
der fremhæver og underbygger de karakteristika, der kendetegner Alléen. …”
Der er ingen lokalplaner for hverken selve Frederiksberg Allé eller Frederiksberg Runddel. Dog
omfatter lokalplan 155 for den kommende metrostation ved Platanvej dele af fortovet på
Frederiksberg Allé, da der her er anbragt en ventilationsrist.

I Kommuneatlas Frederiksberg fra 1994 er Frederiksberg Allé, Sankt Thomas Plads og
Frederiksberg Runddel omtalt mange steder. Således nævnes anlægget side 6, 7, 8, 10, 11 og
12‐17. Ligesom afsnittet: Byarkitektoniske elementer, side 37 og 38 indeholder en udførlig
omtale af både Frederiksberg Allé, Frederiksberg Runddel og Sankt Thomas Plads. Endelig viser
kortet side 60, at mange bygninger langs alléen har høj bevaringsværdi. Dog er den lille byg‐
ning ved kirkegårdsmuren slet ikke vurderet!
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Fredninger. Alle bygninger omkring Frederiksberg Runddel er fredede. Endvidere er bygningen
Frederiksberg Allé 104 også fredet.
Fredningerne omkring Frederiksberg Runddel omfatter:
Frederiksberg Have, Frederiksberg Runddel 1 A, 3 A, Søndre Fasanvej 73‐75: Apistemplet
(1802‐04 af Nicolai Abildgaard), Fasangården (1723‐24 af Johan Cornelius Krieger, ombygget
1827 af Jørgen Hansen Koch), det kinesiske hus (1799‐1800 af Andreas Kirkerup),
Kavalerbygningerne og indgangen fra Frederiksberg Runddel (1744 af Niels Eigtved, 1755‐56
af Lauritz de Thurah), Frederik VI's statue (1855‐58 af H.W. Bissen) samt Schweizerhuset
(1800‐01 af Nicolai Abildgaard). F. 1973.
Materialgården, Frederiksberg Runddel 3 D‐F: Det trelængede, enetages, gulkalkede anlæg
(slutningen af 1700‐tallet og senere), gårdens brolægning samt hegnsmuren langs Runddelens
nordside. F. 1979.
Pile Allé 2: Hjørnebygningen (1863 og senere) med hegnsmuren langs Runddelens sydside. F.
1977.*
De eneste bygningsdele omkring Frederiksberg Runddel, der muligvis ikke er fredet, er det
hvidmalede indgangsparti til Det Kongelige Haveselskabs Have og de umiddelbart tilgrænsende
lave hegnsmure.

I Kulturstyrelsens rapport fra arbejdsgruppe om fredning af selvstændige landskabsarkitekto‐
niske værker fra 2013 er Frederiksberg Allé nævnt som et fredningsemne side 27.
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MILJØMÆSSIG VÆRDI
Frederiksberg Allé går som et bredt, grønt strøg fra det tætbebyggede Vesterbro i København,
igennem det mindre intensivt udnyttede Frederiksberg, op til Frederiksberg Runddel og den
her bag liggende Frederiksberg Have. Alléen udgør et signifikant grønt træk i ’Hovedstadens
Grønne Hjerte’, som Frederiksberg Kommune kalder sig selv.
Trærækkerne er med til at stabilisere/forbedre byens økoklima, dels ved løbende at opsuge
store mængder regnvand, vel at mærke hvis overfladen omkring træerne giver mulighed for
nedsivning, dels ved at temperaturforskellen mellem trærækkerne og den omgivende by med‐
virkende til at øge luftudskiftningen og dermed til at mindske den umiddelbare luftforurening.

KULTURHISTORISK VÆRDI
Frederiksberg Allé og Runddel rummer referencer til Frederiksbergs udvikling fra landbrugs‐
område til storstad, herunder til den tidligere eksisterende Ny Hollænderby og Prinsens Gård.
Samtidig er Alléen et eksempel på et af en enevældig konges stort tænkte anlæg, som har
overlevet flere århundreders ændringer i brug og af omgivelserne, og som stadig har bevaret
sin integritet og sin attraktion. Store alléer giver os forventninger om mere, idet de historisk
set er forbindelseslinjer til residenser og store haver/parker, her til Frederiksberg have. Det
barokke greb, inkl. det teatralske i det, har stadig gyldighed og relevans.
Frederiksberg Allé skal ses som en pendant til og inspireret af fransk landskabsplanlægning
med anlæggelse af de store alléer i Versailles og af Champs‐Élysées, og Frederiksberg Allé har
dermed en reference til den europæiske havekultur.
Alléen rummer videre historien om en udvikling fra at være en eksklusiv kongevej for hoffets
folk og yndet promenadestrøg for de sammentrængte københavnere til at blive adgangsvej til
et blomstrende, folkeligt forlystelsesområde med teatre, beværtninger og cafeer. Yderligere
har Alléen referencer til over 100 års teknologisk udvikling inden for offentlig transport med
hertil hørende vedligeholdelse og belysning af veje samt tilhørende ulemper i form af
forurenet jord og skadede vejtræer.

ARKITEKTONISK VÆRDI
Frederiksberg Allé er med sin integration af fire rækker kandelaberklippede lindetræer og to
brede promenader, midt i en storby, et helt enestående, storslået landskabeligt træk. Et
sådant anlæg er både i henseende til storhed og konsekvens enestående, og formår endog at
hævde sine historisk‐æstetiske kvaliteter på europæisk plan.
Anlægget er klart defineret med en plads i hver ende, som forbindes af en allé. Samtidig har de
to pladser helt forskellig karakter. På Sankt Thomas Plads står alléens træer som oprindeligt i
to store cirkelslag og markerer hermed begyndelsen til noget storslået. På Frederiksberg
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Runddel giver den store, friholdte, centrale plads en optimal udsigt til Frederiksbergs Haves
prægtige indgangsparti, samtidig med at trærækkerne mod nord og syd fastholder
forbindelsen til Alléen.
Videre er Alléens konkave længdeprofil ‐ fra den let hævede dobbelte rotunde på Sankt
Thomas Plads til den højere beliggende Frederiksberg Runddel ‐ med til at accentuere
anlæggets visuelle effekt og funktion som en storslået adgangsvej til den fjernt liggende
indgang til Frederiksberg Have.

BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER
De bærende fredningsværdier ligger i de to gange to rækker kandelaberklippede lindetræer,
de deraf indrammede brede promenader på hver side af Frederiksberg Allé og på Sankt
Thomas Plads, de korresponderende belægninger på Sankt Thomas Plads og Frederiksberg
Runddel, som både samler den enkelte plads og forbinder anlægget fra start til slut, samt hele
anlæggets længde og tværprofil. Dertil kommer den vifteformede brolægning på tilkørsels‐
vejene og de to rækker kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Runddel.
Ligeledes har de to drikkevandsbrønde på Frederiksberg Runddel samt de to fontæner og de
otte lange bænke på Sankt Thomas Plads bærende fredningsværdi. Ligesom de i alt 15 beva‐
rede, tidligere gaslygter på henholdsvis Frederiksberg Runddel, Frederiksberg Allés vestlige del
og på Sankt Thomas Plads.

ANBEFALINGER
Landsforeningen anbefaler,
at der udarbejdes en plejeplan for vedligehold af allétræerne,
at der tilvejebringes en mere harmonisk cykelparkeringen på Frederiksberg Runddel,
at den tidligere nødtørftsanstalt (1902) tegnet af Godtfred Tvede ved kirkegårdsmuren
udpeges som bevaringsværdig, og at vinduer og døre samtidig bibringes et for bygningen mere
traditionelt udseende,
at det præciseres, at fredningen af Frederiksberg Haves indgangsparti omfatter: hegnspiller,
hegn, portpiller og port imellem de to fredede kavalerbygning og
at fredningen af Pile Alle 2 præcises eller evt. udvides, så det fremgår, at alle mure m.m.
imellem hjørnebygningen og den fredede kavalerbygning er fredet, herunder også indgangs‐
partiet til Det Kongelige Haveselskab.
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TEGNINGER OG KORT

Kortet viser situationen i 1705 med det befæstede København, hvorfra der af Vesterport er
udkørsel til bl.a. Frederiksberg Allé og videre til Prinsens Gård, Frederiksbjerg Kirke og
landsbyen Ny Amager37

Frederiksberg Allé og Runddel 174138

37
38

Uddrag af Frederiksberg. Minorerede matrikelkort 1811‐1957
Uddrag af Frederiksberg. Minorerede matrikelkort 1811‐1957
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Frederiksberg Allé og Runddel 181139

Frederiksberg Allé og Runddel 188040

Frederiksberg Allé og Runddel 195741

39
40

Uddrag af Frederiksberg. Minorerede matrikelkort 1811‐1957
Uddrag af Frederiksberg. Minorerede matrikelkort 1811‐1957
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41

Uddrag af Frederiksberg. Minorerede matrikelkort 1811‐1957

20

Ridebanen ved Prinsens Gård ‐ inden etablering af Frederiksberg Allé (nord nedad)

1690’erne42

169743

Ca. 169944

Ridebanen ‐ efter etableringen af Frederiksberg Allé (nord henholdsvis nedad eller til højre)

174145 nord nedad

42

174146

174247

174548

Udsnit af kort fra Københavns Stadsarkiv. Danmarks Haver bind I. Side 88.
Udsnit af kort fra Hærens Arkiv. Eiler Nystrøm, Frederiksbergs Historie I. 1942. Før side 115.
44
Udsnit af Scheels plan af Frederiksberg Have. Rigsarkivet. Danmarks Haver bind I. Side 98. Europas
store haver. Side 83.
43
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176049

177250

177851

181452

182753

Frederiksberg Runddel (nord opad)

193254

195755

45

Udsnit af Detlef Nicolay Ammons kort. Det Kongelige Bibliotek. Se også Danmarks Haver bind I. Side
106.
46
Udsnit af Peter Nicolaus Hesselbergs kort.1741. Det Kongelige Bibliotek. 3. læg Fred. d. V’s Atlas.
47

Udsnit af Johan Friederic Meyers kort 1742. Det Kgl. Bibilioteik.2. læg Fred. d. V’s Atlas.
Udsnit Hesselbergs kort fra 1745. Det Kgl. Bibliotek. Læg med Frederiksberg Have, Slot og
Søndermarken.
49
Udsnit af ’Grund Ridsning’ over Frdricksberg Slot Bye og Have. 1760. Det Kgl. Bibliotek. Læg med
Frederiksberg Have, Slot og Søndermarken.
50
Udsnit af Plan vom Königl. Schloss, Friederichsberg. 1772. Det Kgl. Bibliotek.
48

51

Uddrag af Frederichsberg Schloss Gegend … 1778 …. Det Kongelige Bibliotek.

52

Uddrag af Kort … Militærisk opmaalt af de Kongelige Landcadetter 1814. Det Kongelige Bibliotek.

53

Uddrag af Søndermarken med Frederiksberg Slot, by og Have. 1827. Det Kongelige Bibliotek.
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Fredningsforslagets afgrænsning mod vest.
NB til at nødtørftsanstalten ikke er indtegnet på kortet.

Fredningsforslagets afgrænsning mod øst ved Sankt Thomas Plads.
Den blå linje markerer grænsen imellem Frederiksberg og Københavns Kommuner.

54
55

Uddrag af Frederiksberg. Minorerede matrikelkort 1811‐1957
Uddrag af Frederiksberg. Minorerede matrikelkort 1811‐1957
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Principsnit i Frederiksberg Allé.56
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56

Kommuneatlas Frederiksberg, side 37.
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1747 Vue over København med Frederiksberg Kirke og Frederiksberg Allé til venstre. 57

I 1782 blev opsat en jernport ved indgangen til Frederiksberg Allé ved Vesterbrogade.
Porten blev nedtaget i 1862 og genanvendt som indgang til Søndermarken. Stik fra 1830. 58

57
58

Fra danskebilleder.dk
Fra danskebilleder.dk
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1865 Hestedrosker ved Frederiksberg Rundde.l59
(Dateringen må være forkert, da de i 1863 etablerede sporvognsskinner ikke er til at se.)

59

Fra danskebilleder.dk
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1895 Frederiksberg Allé set mod vest. I billedets midte ses Sankt Thomas Plads.60

1927 Frederiksberg Allé med de i 1926 plantede træer.61
60

Fra danskebilleder.dk
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1927 Promenaden med nyplantede træer.62

61
62

Fra danskebilleder.dk
Fra danskebilleder.dk
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Luftfoto af Frederiksberg Runddel og den vestligste del af Frederiksberg Allé fra De Gule Sider ‐
før fældning og genplantning af træerne på Runddelen.

Indgangen til Det Kgl. Haveselskabs Have.
kavalerbygningerne.

Stakit og port imellem

29

De omgivende fredede mure mod henholdsvis nord og syd samt drikkekumme til heste (1880)
tegnet
af ark. V. Dahlerup.

30

Belægning på Runddelens centrale område.

31

Promenaden nord for kirkegårdsmuren.

32

Ved kirkegårdsmuren ligger en bygning, der skyder sig ind i Alléens ellers ubrudte profil.
Bygningen er opført som nødtørftsanstalt (toilet og pissoir) i 1902 og anvendes i dag som café.

33

Typisk del af promenaden.

Sankt Thomas Plads set fra sydøst.

34

Fontænen med amagerkonen på Sankt Thomas Plads nordside.
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Sankt Thomas Plads set fra sydsiden med fontænen med falkoneren mod nordsiden.
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Frederiksberg Allé set mod vest fra Sankt Thomas Plads.

37

En af de lange støbejernsbænke på Sankt Thomas Plads.

38

Tættest mod Runddelen står ’Københavnerbænke’. Tættere på Skt. Thomas Plads står mere
simple bænke.

39

De gamle gaslygter er genanvendt på Sankt Thomas Plads, i den vestlige del af Alléen og på
Runddelen.

