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FREDERIKSBERG SLOT

FORORD

Til Frederiksberg Slot har engang hørt et tidligere Ridehus, placeret ved foden
af bakken bag Lakajgården. Ridehuset blev opført i 1734, men revet ned igen
før Officersskolen flyttede ind på slottet, og opførte et nyt ridehus, som stadig
står der idag.

Nærværende undersøgelse af Ridehusets historie er blevet til over en relativt
kort periode i november 2018. Fokus har ligget på de lange linjer i Ridehusets
historie, med enkelte nedslag ved især opførelses- og nedrivningstidspunktet.
Det har ikke været muligt at gennemgå alle arkivalier fra hele perioden minutiøst,
dog er Inventarieprotokollerne gennemgået fra ende til anden, og de reviderede
bygningsregnskaber er gennemgået for perioden 1730-1740.
Dette er suppleret med nedslag i arkivmaterialet, hvor det forekom sandsynligt,
at der ville være oplysninger at finde.
De mest benyttede arkiver har været Rigsarkivet, Frederiksberg Stadsarkiv,
Det kgl. biblioteks Kort- og Billedsamling på nettet samt Samlingen af
Arkitekturtegninger. Desuden er der gjort brug af den trykte litteratur for at
danne et samlet billede af historien.

Charlotte Lintrup, 2018
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Udsigt mod Frederiksberg
Slot i vestlig retning,
ca. 1780 (?)
Frederiksberg Stadsarkiv.
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DET TIDLIGSTE FREDERIKSBERG SLOT

Frederiksberg Slot har gennem tiden udviklet sig sammen med de tilhørende
bygninger neden for bakken, Staldgården eller Lakajgården som den også
kaldes. Her blev også et Ridehus opført, som siden skiftede funktion og blev
nedrevet.
Frederiksberg Slot blev opført af Frederik IV, der allerede som kronprins i
1680 havde fået Prinsens gård ved det nuværende Frederiksberg Runddel
overdraget.1 Frederiksberg Slot blev bygget som et sommerslot på toppen af
bakken i den store lysthave; den første version fra 1699-1703, udgør omtrent
den midterste del af hovedfløjen af det nuværende slot samt en portbygning.2
Dengang lå området uden for byen og havde en langt mere landlig karakter
end idag.
Spisesalen var udstyret med et eremitagebord, hvorved maden blev bragt op
fra køkkenet i kælderen. Desuden var der i kælderen vin- og ølkælder, konditori,
en brønd, vagtlokaler, lokummer mv.3
Allerede i 1705-06 blev slottet suppleret med en selvstændig køkkenbygning,
placeret neden for bakken.4 Køkkenbygningen blev opført med Ernst
Staldbygningen.
Brandenburger som entreprenør.
Slottet blev dog hurtigt for lille, og allerede i 1707-09 blev det forhøjet og
udbygget med de to tværfløje.5 Ved denne anledning blev Brandenburgers
køkkenbygning ombygget af J. C. Ernst,6 der også i opførte støttemuren mod
bakken og løngangen, idag kaldet Poternen, hvorigennem maden kunne
bringes op til slottet.
Desuden opførte Ernst i 1709 en staldbygning (Kongestalden) og en vognremise.
Stalden blæste dog omkuld under opførelsen, og blev derefter genopført med
forbedret fundering.7

Stalden blæste om i en storm
hvorfor tegningen både viser
den første og den forbedrede
anden udgave.
Tegningen hidrører fra
Rigsarkivet, men gengives
her fra https://en.wikipedia.
org/wiki/Lakajgården.

Køkkenet, stalden og vognremisen udgør i dag Lakajgården. Den tidligere
vognremise er siden ombygget til boliger, og benævnes Beboelsesfløjen eller
Lakajbygningen.
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Nystrøm, s. 103-104. Meier, s. 7.
Meier, s. 47- 89.
Meier, s. 58 + 90.
Nystrøm s. 149-151. Nytrøm anfører, at køkkenbygningen stod færdig
omkring nytår 1706, hvilket Weilbach og Friis er enige i, idet de begge anfører
årene 1705-06 (Weilbach s. 28, Friis s. 97). Meier angiver dog årene 1704-05
(Meier s. 91).
Slottet blev udvidet med J. C. Ernst som bygmester, under Hofmarskal og
Overbygningsinspektør von Platen. (Nystrøm s. 152).
Kgl. bygm.; stadsbygm. i Kbh. og Søetatens bygm. 1693-1735; generalbygm.
1716-35; assessor i hofretten 1703; kancelliråd 1709; justitsråd 1716;
etatsråd 1729.
(Welsbach kunstnerleksikon, opslag “Johan Conrad Ernst”)
Weilbach s. 39. Eiler Nystrøm, Frb. historie, bd 1, s. 152-160.
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Udsnit af nedenstående.

“Plan du Chateau et de
Village Friderichberg dessiné
par Detlef Nicolay Ammon,
Anno 1741”
Plan over Frederiksberg Slot
og by, tegnet af Ammon, året
1741.
Det Kongelige Bibliotek,
Kort- og Billedsamlingen.
A: Slottet
B: Parterrehaver
C: Kaskade
D: Bassiner og springvand
F: Vandflader
Til venstre for slottet ses
Lakajgården med “Cuisines”,
køkkener, “Ecuries”, stalde
og “Remises”, remiser.
Bag staldene ligger endnu en
bygning, uden benævnelse.
Dette er Ridehuset.
Det ses, at Ridehuset
er placeret midt ud for
gennemgangen gennem
Staldbygningen, med adgang
via en rampe, der optager
højdeforskellene.
Desuden ses den gamle
Prinsens gård til venstre for
det barokke haveanlæg,
midt for den tværgående
hovedakse.
Syd opad.
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FREDERIKSBERG SLOT UDBYGGES

I 1730’erne valgte Christian VI at nedrive det gamle Københavns Slot for at
opføre det større og mere pompøse Christiansborg. Mens byggeriet stod på,
blev Frederiksberg Slot benyttet af hoffet. Dette gav anledning til markante
udvidelser, da slottet nu skulle kunne rumme hele hofstaben.
Udvidelsen blev påbegyndt med en østlig sidefløj under Generalbygmester J.
C. Ernst, men da Laurids Thurah8 blev udnævnt til Hofbygmester i 1733, kom
han til at stå for en ombygning af denne sidefløj samt at forlænge den hele
vejen til det eksisterende Porthus.9
I 1736 blev den tilsvarende vestlige fløj omkring slotsgården påbegyndt, og det
lukkede slotsanlæg stod færdigt i 1738. Det var dog Generalbygmester E. D.
Häusser, der i 1735 var udnævnt til Generalbygmester i Ernst’s sted, der stod
for overslaget for byggeriet af den vestlige fløj. Frederik Weilbach argumenterer
dog, at Häusser som generalbygmester var Thuras overordnede, og at “Den
vestre Fløj maatte naturligvis opføres ganske paa samme maade som den østre,
altså efter Thuras Tegninger; og det var Thura, der havde med Haandværkerne
at gøre og attesterede deres Regninger, inden de gik til Generalbygmesteren”.10

8

9
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Thurah, Laurids, 1706-59, arkitekt, hofbygm. 1733; medl. af Bygningskomm.
1742; tilsyn med kgl. bygn. på Fyn og Sjæll. 1742, afstod Sjæll. 1753; gen.
bygm. 1754 (Weilbachs Kunstnerleksikon).
Weilbach, s. 41 f. Nystrøm, s. 162 f.
Weilbach, s. 43.

Slottet, set fra øst.
Til højre for Lakajgården
neden for slottet, ses en
fritliggende længebygning,
sandsynligvis Ridehuset.
Foto af maleri, ukendt
kunstner, ca. 1800. Udsnit.
Frederiksberg Stadsarkiv.
Bygnignerne neden for slottet
er ikke helt præcist gengivet
i forhold til datidens kort.
Ridehuset ses til højre for
Lakajgården, muligvis med
valmet tag.
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Vedlagt brev til kongen
fra Häusser angående
Frederiksberg Slot og by,
1741.
RA, RK, Danske Afdeling,
Ekspeditionskt. f.
Domænesager: Sager til alm.
domænejournal, 1847, nr.
1857.
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Häussers plan 1741, udsnit. Øst opad.
De enkelte bygninger ses med benævnelser, der nøje svarer til benævnelserne i
inventarieregnskaberne. “Reithauss”, Ridehus; “Stall”, stald; “Küche”, køkken og
“Wagen Remisen”, vognremiser.
Eftersom Häusser som Generalbygmester havde en høj stilling i forhold til
administrationen af Frederiksberg Slots bygninger, og havde deltaget i opførelsen
af sidefløjene, må hans kendskab til slottet og dermed kortet formodes at være ret
præcist.

RIDEHUSET

Som i de tidlige byggeår fulgtes udbygningen af slottet med en udbygning
af Lakajgårdsanlægget neden for bakken. Her blev Ridehuset opført i 1734.
En mængde kort fra årene omkring 1741 viser alle Ridehuset liggende bag
kongestalden. Her er kun gengivet et par kort, da de overordnet viser det
samme billede. Det ses, hvordan Ridehuset blev placeret ud for porten gennem
Kongestalden, parallelt med denne bygning.
I byggeregnskaberne for året 1734 er opførelsen af et nyt ridehus ved
Frederiksberg Slot anført. Desværre er bilagene til regnskabet for dette år
gået tabt. Dog gengives i byggeregnskabet de forskellige udgiftsposter til
materialer og håndværkere, der giver et billede af bygningens udseende på
opførelsestidspunktet.
I byggeregnskabet fra 173411 anføres det, at det nye Ridehus er bygget efter
kongens mundtlige ordre. Det fremgår, at det er hofbygmester Thura, der har
udbedt sig regningerne, hvilket gør det nærliggende at antage, at det var ham, der
var arkitekten bag ridehuset. Thurah havde som beskrevet en rolle som arkitekt
for fløjene omkring gårdspladsen på slottet, hvorfor Weilbachs beskrivelse af
Thura som den, der havde med håndværkerne at gøre, sandsynligvis også har
været gældende for Ridehusets opførelse.
Det fremgår endvidere, at regningerne er attesteret af slotsforvalteren og
besigtigelsesmestrene, hvorfor man kan være ret sikker på, at Ridehuset blev
opført som det fremgår af det reviderede byggeregnskab.
Regningens største håndværkerudgift på 450 Rigsdaler er til tømrermester
Paulsen for tømrerarbejdet ved Ridehuset, der beskrives som 50 alen langt,
20 alen bredt og én etage højt. Tømrermesteren leverer desuden søm eller
nagler12 og jernankre, desuden hører arbejdsløn til de såkaldte pligtsfolk, altså
arbejdsmænd, også under denne post.
Den største udgift i regnskabet er til købmand Solberg, der leverer tømmer til
bjælker, spær og lægter.13 Dette beløber sig til 909 Rdl. og 5 mark.
Dernæst anføres en udgift på 141 Rdl. og 4 mark til Regisments Skriver Hansen
for levering af bundter14 og tækkegarn, samt til tækker-løn.
Til sammenligning er udgiften til murerarbejdet relativt lille, 50 Rdl. til murermester
Sørensen for murerarbejdet inkl. arbejdsløn til svendene, kalkslageren15 samt
til pligtsfolk. Udgiften dækker også ulæsket kalk, mursand og kampesten der
blev spaltet eller kløvet.16
Til bygningens vinduer er der både en post for snedker- og for glarmesterarbejde.
Snedker Ohrtmann udfærdiger 24 stk. vindueskarme, som hver er 4 alen høj,
2 alen bred og 1½ tomme tyk. Dette inklusive materialer og arbejdsløn beløber
sig til 54 Rdl.
11
12
13
14
15
16

RA, PK, Bygningsregnskaber 1734.
Tysksproget originaltekst: “nageln”.
Tysksproget originaltekst: Balcken, Sparren Bretter und Latten”. Muligvis
mangler der et komma, og det er “bjælker, spær, brædder og lægter”.
Tysksproget originaltekst: “Schoof”.
eller “kalkslagerne” i flertal, ordet er enslydende på tysk.
Tysksproget originaltekst “spalten”.
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Laurids de Thurah: Den
Danske Vitruvius, Tab. 66:
“General Grundtegning af
Frederiksberg Slot og Have.”
Udsnit.
Ridehuset og den hævede sti
eller rampe fra stalden ses.
Syd opad.

Glarmestrene Steffen Ottsen og Hans Jacob Petersen sætter glas i de 24 store
vindueskarme, regningen dækker desuden søm og 480 stk. vindjern, i alt 78
Rdl.
Regningens mindste post på 10 Rdl. er til kleinsmed Isaac Jensen for beslåning
af porten17 med 4 stærke langbånd eller båndhængsler,18 stabler, tilligemed lås,
skudrigel og kramper samt en 3 alen lang jernstang.
Oplysningerne i byggeregnskabet giver et billede af en bygning, der overvejende
er opført af træ. Eftersom udgiften til mureren er så relativt lille, og der i
øvrigt ikke nævnes mursten, men kun kampesten, tyder det på, at mureren
hovedsagelig stod for bygningens fundament. Ridehuset ville dermed få en
overordnet struktur som minder om kongestaldens, der var en stor træbygning
på et muret fundament. Se tegning s. 5.
Dog, hvor kongestalden er en bindingsværksbygning, har Ridehuset givetvis
været helt af træ. Regningerne for de enkelte arbejder (regnskabets bilag) er
desværre gået tabt, men i regnskabet nævnes intet om materialer til evt. murede
eller klinede tavl, hvilket for begge deles vedkommende jo havde resulteret i en
udgift. Til gengæld er der udgifter til store mængder træ.
Det fremgår, at bygningen var forsynet med et stråtag.

17
18

10

Tysksproget originaltekst “Pfordte”, her må være tale om en ‘undersættelse’
af det danske ord for port.
Tysksproget originaltekst “4 starken Lang-sehn”.

Geddes eleverede kort over
København, 1761. Udsnit.
Københavns Stadsarkiv.
Ridehuset ses her gengivet
med sadeltag. Dog vises
tagene på hovedslottet i
meget forenklet form, fx uden
valm på tværfløjene og uden
tag på porthuset.

Desuden nævnes en port, beslået med 4 stk. båndhængsler. Denne oplysning
peger på, at der er tale om en port med en stor dobbeltdør, altså 2 stk. hængsler
pr. portfløj. Dette underbygges af Häussers situationsplan fra 1741, hvorpå
Ridehuset ses aftegnet med en åbning mod kongestalden. Porten har givet
været placeret her, midt for den ene langside.
Vinduerne, der også beskrives som store, var omregnet til nutidige mål ca.
247 cm høje og 125 cm brede. Eftersom der nævnes vindjern i regnskabet,
og snedkeren kun udfører vinduesrammer, har de sandsynligvis været med
blyindfattede ruder. De store vinduer har krævet hele 20 vindjern pr. vindue.
Oplysningen om de 24 stk. store vinduer giver indtryk af en bygning, der
godtnok kun var på 1 etage, men denne etage har givetvis været ret høj for at
få plads til de store vinduer. Desuden har bygningens brug som Ridehus fordret
en vis størrelse.
Angivelsen af 24 stk. vinduer af en så markant størrelse, sammenholdt med
den rolle, Thura sandsynligvis har spillet for bygningen, giver indtryk af en
bygning, hvis facader har været opbygget af en række markante, ensartede
elementer, muligvis i en fast takt omkring porten, der var placeret midt for den
ene langside.
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Staldgården (også kaldet
Lakajgården) nedenfor
Frederiksberg Slot.
Fremstillet ca. 1823.
Frederiksberg Stadsarkiv.
Stik af J. Holm (1776-1859 )
efter forlæg af H. G. F. Holm
(1803-61), også kendt som
Fattigholm, der udførte
talrige bybilleder af Kbh., ofte
detaljerede og nøjagtige. Far
og søn samarbejdede indtil
1827.
(Weilbachs kunstnerleksikon)
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Et stik af udsigten fra Frederiksberg bakke mod øst (ovenfor) viser bl.a. udsigten
over Lakajgården.
Kongestalden ses til højre i billedet, og en bygning, der sandsynligvis er
Ridehuset, ses til venstre. Porten, der vender mod Kongestalden stemmer
overens med Häussers plan, samt med byggeregnskabets beskrivelse af en
port. Desuden ses vinduer af en anseelig størrelse.
Stikket stammer fra perioden, hvor Ridehuset omtales som “Ridehus-stald”,
hvorfor man ikke kan regne med bygningens udtryk som det originale. Hvis det
er korrekt at Holms stik viser Ridehuset, må taget være omlagt til tegltag på et
tidspunkt før ca. 1823, hvor billedet er fremstillet.

Frederik V, der var konge 1746-1766, foretrak Fredensborg Slot som Fridrichsberg Slot Bÿe og
sommerresidens frem for Frederiksberg Slot, hvorfor der næppe har været Have i Grund Ridsning Ao.
1760. Kobberstik. Tryk i
foretaget bygearbejder på Frederiksberg Slot i denne periode.19

Pontoppidans Danske Atlas,
1764, bd. 2, s. 222.

Dette bekræftes bl.a. af kobberstikket i Pontoppidans Danske Atlas fra 1760,
hvor Lakajgården og Ridehuset ses i en placering og udstrækning som på de A: Slottet
tidligere kort.
C: Stalde og Remiser
I teksten fra 1764 beskriver Pontoppidan Lakajgården således: “Neden for
Bjergets Fod ligge de Kongelige Stalde, Ride-Huset og Remiserne, saa og
Kiøkenet. Derfra opbæres Maden ved en lang Hvælving, som er mineret tværs
igiennem Bierget, og faaer sit Lyes oven fra nedfaldende igennem murede
Huller.“ 20 Her kaldes bygningen altså stadig for Ridehuset.

19
20

Vest opad.

Weilbach, s. 45.
Pontoppidans Danske Atlas, 1764, bind 2, s. 225-226.
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Friedrichsberg Schlos &
Gegend Ao 1778. Koloreret
håndtegning, S. L. Lange.
Vest opad. Udsnit.
Det kgl. Bibliotek, Kort- og
billedsamlingen.
C: Stald og remiser.
Udsnit.
Der ses ingen tilbygninger
på Ridehuset, men kortets
præcision kan ikke siges at
være meget stor.

Kort over Frederiksberg
Slot og Have, ca. 1810.
Det kgl. bibliotek, Kort- og
billedsamlingen.
Udsnit.
Ridehus-stalden ses i
rektangulær form uden
tilbygninger mod øst.
a. Slottet
b. Staldene
Både Lakajgården og
Ridehus-stalden er her
benævnt “staldene”.
Nord opad.

Plan af Frederiksberg Slot og
Have. Kobberstik.
Kortet fremstår umiddelbart
uden datering og signatur,
men er af Det kgl. bibliotek
dateret til år 1810 og
tilskrevet G. L. Lahde.
Det Kgl. bibliotek, Kort- og
billedsamlingen.
Udsnit.
Ridehus-stalden ses med en
tilbygning mod øst.
Nord opad.
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RIDEHUS-STALDEN

Den mentalt sårbare Christian VII var konge 1766-1808, og særligt under
Struensees magtperiode blev slottets indre nyindrettet af Harsdorff. Efter
Struensees fald i 1772, i den periode, hvor Enkedronning Juliane Marie,
Christian VII’s stedmor, var førende i hoffet, blev Fredensborg Slot igen det
mest benyttede sommerslot. Men efter kronprinsens (den senere Frederik
VI) magtovertagelse i 1784 blev Frederiksberg Slot benyttet som sommerslot
igen.21 Frederik VI var konge 1808-1839, og blev den sidste konge, der boede
på slottet.
Omkring år 1800 var der byggearbejder på slottet, bl.a. blev der foretaget en
del nyindretninger af de kgl. gemakker.22 Mest markant blev haven i 1798-1802
omlagt fra stramt barokt anlæg til romantisk landskabelig have med snoede
stier og kanaler.23
Muligvis blev der også foretaget ændringer af ridehuset i denne periode.
Kort fra 1810 og frem viser en tilbygning eller lignende ved Ridehusets østlige
gavl. Dette ses ikke på kort frem til 1778, hvilket peger på, at tilbygningen kan
være sket i denne periode.
Ridehusets brug afsløres delvis af de bevarede fortegnelser over møbler og
andet inventar, i slottets inventarieprotokoller.24
De tidligste bevarede fortegnelser over slottets inventarier fra 1743-47, 1752
og 1754, nævner ikke Ridehuset. Dette kan skyldes, at der ikke var nogen
møbler placeret her, da funktionen som ridehus ikke kræver møbler. I det næste
inventarium fra 1767 nævnes Ridehuset, idet der oplistes møbler i 6 rum deri. At
dømme efter møblementet er der givetvis tale om karlekamre eller tilsvarende.25
Ændringen kan skyldes, at der mellem 1754 og 1767 er indrettet de 6 rum i
Ridehuset, som måske tidligere har fremstået som ét stort rum, en ridehal.
De 6 rum bliver i 1778 til 5 og i 1794 til 4, men ellers er der tale om det samme
enkle møblement med en overrepræsentation af senge. I 1794-1802 oplistes
blot 4 standsenge fordelt i fire rum; en note oplyser, at disse standsenge
kasseres i 1808.
I inventariet fra 1803-11 benævnes Ridehuset “Ridehus-stalden.” Der anføres
stadig 4 rum med en standseng i hver, der må altså være kommet nogle nye
senge til erstatning for de gamle. Samme billede gør sig gældende frem til og
med inventariet fra 1822-1826.
Dette peger på, at Ridehuset omkring 1803 er ombygget til stald, stadig med
4 karlekamre. Muligvis er tilbygningen mod øst bygget på i denne forbindelse.
Muligvis er det på Holms stik (s. 12) viste tegltag også tilkommet i denne
anledning.
21
22
23
24
25

Weilbach, s. 45-47.
Lintrup, Vestre Dagligstuer Arkivundersøgelse, s. 8 f.
Weilbach, s. 52f.
RA, Frederiksberg Slotsforvaltning, Inventarieprotokol, 1778-1850.
Kildetekst: No. 1: Et feldt Bord, en Stand Seng. No. 2. Et Bord på Kryds-Foed,
En Stand Seng. No. 3: En Stand Seng. No. 4: En Stand Seng. No. 5: En
Stand Seng, Et ordinair umalet fyrre Bord, En foer Kiste 1 ¼ al. høy, 1 ¾ al.
lang og 1 ¼ al. breed. No. 6: Toe Stand Senge, En foer Kiste 1 ¼ al. høy, 1 ¾
al. lang og 1 ½ al. breed.
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Historiske kort på nettet
Matrikelkort 1811-1855
(gyldig fra 1811 til 1855).
Ejerlav Frederiksberg.
Geodatastyrelsen, Historiske
kort.
Nord opad.
Bygningen bag Lakajgården,
altså Ridehuset, er her
benævnt “Magazinet”, og
en lille bygning ved siden af
kaldes “Smedie”.
Samme afkortning af
Kriegers anlæg som ses på
Rentekammerets kort fra
1811.

Flere kort fra årene efter omlæggelsen af haven til landskabshave viser en tilbygning
på ridehus-stalden. Tegningerne er uenige om, hvor på den østlige gavl, tilbygningen er
placeret.
Enten midt for, eller i flugt med enten nord- eller sydsiden.
Kortets
gyldighedsperiode:
“Kort over Frederiksberg
Hauge og Söndermarken,
Militairisk opmaalt af de
Kongelige Landcadetter
1814.”
Koloreret kobberstik af
C. Henckel.
Iflg. en kopi på Rigsarkivet
stukket i kobber af litograf
og løjtnant Henckel i årene
1818-19.
Udsnit.
Det kgl. bibliotek, kort- og
billedsamlingen.
I forhold til de øvrige kort
forekommer dette at være
noget upræcist i gengivelsen
af bygningernes proportioner.
Tilbygningen på Ridehuset
ses.
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Kortets oprindelige målestok:
Ejerlav registreret på kortet:
Dato for udskrift:
Kortet er printet i målestok:
Egne noter:

Carte over Frederiksberg
Sogns Iorder
under Sokkelund Herred
Københavns Amt
opmaalt efter
Rentekammerets Ordre i
Aaret 1811
Reproduktion i Frederiksberg
Stadsarkiv.
Udsnit.
Tilbygning på Ridehuset ses.
Det ses, at haven er omlagt til
landskabshave.
Dog forekommer der ikke
at være stor præcision i
gengivelsen af Kriegers
stadig eksisterende
rampeanlæg med træer foran
slottet.

I en regning for brolæggerarbejde fra 1806 omtales “de 3 stalde i Ridehuset”,
hvilket bekræfter den ændrede brug af huset.26
I en indberetning fra Slotsforvalter Oehlenschläger27 fra 1824 omtaler han
“Ridestalden eller det saakaldte Ridehus”, som er indrettet i 3 stalde, det ene
med 22, det andet med 14 og det tredje med 8 spiltove. Desuden er der 3
karlekamre og et beslagkammer. Bagtil er bygningen indrettet til vognremiser.28
På inventarielisterne er anført 4 kamre med en seng i hver, de øvrige rum er
ikke nævnt, givetvis fordi der ikke var møbler i.
Senere (1829) indrettes et andet beslagkammer, hvori der også er en seng, så
de 3 karlekamre plus et beslagkammer stemmer fint med inventarielistens fire
kamre med en seng i hver.

26
27
28

RA, Frb. Slotsforvaltning, regninger vedr. bygningsarbejde, 1785-1822.
Far til digteren Adam Oehlenschläger.
Fr. Schiøtts arkiv, Samlingen af Arkitekturtegninger. Noter om Frederiksberg
Slot, der givet stammer fra Rigsarkivet, men uden kildehenvisning.
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“Smørrebrødsplænen
i Frederiksberg have
pinsemorgen.” I baggrunden
slottets kavalerbygning
(Staldgården)
Tegning af P. C. Klæstrup,
1868.
Tegning efter original, der
har været bragt i Illustreret
Tidende nr. 453 fra
1867/1868. Dateringen er
derfor ret præcis.
Frederiksberg Stadsarkiv.
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NYE BYGNINGER 1829

Omkring 1828 fandt nogle ombygninger sted på slottet ved arkitekt og
hofbygmester Jørgen Hansen Koch.29 Disse fokuserede mest på porthuset og
sidefløjene. Portbygningen blev ombygget omtrent til sit nuværende udseende,
og indrettet som lejlighed for den senere Frederik VII, der netop 1. nov. 1828
var blevet gift med den sønneløse Frederik VI’s datter Vilhelmine.30
I den anledning fremgår det, at der i de daværende stalde, vognremiser og
lejligheder for staldfolkene ikke er plads nok til opstalding af heste, placering af
vogne og indlogering af de staldfolk, som behøves for de Kongelig Højheder
prinsen og prinsessen.31 For at afhjælpe dette opføres i 1829 bl.a. en ny
“Vognskuur-bygning”, en ny stald bliver indrettet m.v.
De bevarede regninger fra byggeriet giver et billede af de mange ny-, til- og
ombygninger, der fandt sted bag Lakajgården på dette tidspunkt. 32
I januar 1829 bliver Hofbygmester Koch tillagt “befaling til, under Overhofmarskal
Hauchs Tilsyn, at påbegynde og udføre dette arbejde”. Det var altså også Koch,
der stod for arbejdet ved Staldgården. 33
Den nye Vognskurbygning blev opført af bindingsværk af tømreren. Den var 51
alen lang, 14 alen dyb og 5½ alen høj. Taget beskrives som et “Vinkeltag” med
valm for enderne. Under bjælkerne opslås forskalling. Bygningen deles med tre
skillerum af pløjede brædder. Desuden laver tømreren 22 porte.
Mureren udmurer de to gavle og lægger teglsten på taget (153 sten langt og
23 sten højt), som understryges. Desuden lægger han fundamenter i jorden af
1½ stens mur.
Snedkeren tilpasser 8 gamle vindueskarme og opsætter dem i
Vognskurbygningen. Glarmesteren isætter 28 ruder på loftet over vognskuret.
Maleren maler portene og gesimsbrætterne, foruden lemmene i gavlene og
bindingsværket. Blikkenslageren sætter tagrender og nedløbsrør på.
Oplysningen om, at mureren kun opmurer gavlene, peger på, at alle fag i
bygningens langsider optages af de 22 porte. Dette indtryk stemmer overens
med den bygning, der er afbildet på Klæstrups tegning af “Smørrebrødsplænen”
fra 1868. Det må være Vognskur-bygningen, der her ses som en halvvalmet
bindingsværksbygning, med mange porte mod plænen.
Den gamle Ridehus-Stald får i 1829 en stor tilbygning langs hele den ene
langside. Her bliver indrettet en ny stald til prinserne.
Tømreren opsætter en ny “Forside af Bindingsværk bag den gamle Ride Huus
bygning” på 50 alens længde og 14½ alens dybde. Altså ligeså lang som
ridehuset oprindelig blev angivet at være. Dette gjorde, at man måtte nedtage
det gamle tagværk, opsætte nye spær og omlægte hele taget. Mureren
understryger tegltaget, der er 170 sten langt og 66 sten højt.
29
30
31
32
33

Koch, Jørgen Hansen, 1787-1860, arkitekt, hofbygmester og professor. (Weil
bachs kunstnerleksikon)
Weilbach, s. 50f. Samlingen af arkitekturtegninger: Frederiksberg slot, Istand
sættelsen 1828, Jørgen Hansen Koch.
RA, RK, journalsager, 1829, No. 86.
RA, RK, journalsager 1830, No. 164.
RA, RK, journalsager 1829, No. 72, 31. januar 1829.
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I den nye del af bygningen indrettede tømreren en stald til 34 heste med krybber,
spilbomme og “dobbelt Høvlet Beklædning paa Siderne samt ved Hækkene
ligeledes med Høvlet Beklædning, Hele Staldens Loft beklædt under Bjælkerne
med høvlede og pløiede Bræder”. Desuden opføres til alle spiltovene skillerum
af planker.
Snedkeren leverer 8 vinduer og 4 store vindueskarme til begge ender af
bygningen, hvori 8 gamle vinduesrammer indpasses.
Smeden leverer hække, kroge, kramper, hængsler mv. til 16 spiltove i den nye
stald. Desuden leveres jernstænger til vinduerne i enden af stalden.
Blikkenslageren sætter tagrender og nedløbsrør både på Prinsernes nye stald
og Ridehus-Stalden. Glarmesteren sætter 60 ruder i 6 nye rammer i Prinsernes
nye Stald. Maleren maler lofterne, beklædningen på væggene, stolperne og
spiltovene samt vinduerne og portene.
Inventarieregnskaberne for disse år bekræfter byggearbejderne ved
Lakajgården. Hvor inventarielisterne nævner “Ridehus-stalden” frem til 1826,
omtales denne ikke i de senere inventarielister. I stedet nævnes “Den nye
bygning ved den store Stald”, som anføres at være opført i 1829. Denne nye
bygning omtales frem til den sidste inventarieliste fra 1850.
Byggeregnskabets bilag viser, at Ridehus-stalden stadig stod på dette tidspunkt,
dog i ombygget form, hvorfor årsagen til, at den ikke nævnes i inventarielisterne
må være, at der ikke er møbler i bygningen.
I regningerne omtales en ny stald for Overmarschal Hausch, der skal ligge
ved siden af “den gamle Stald”. I tømrerens regning omtales en stald til 6
heste, som indrettes i “det store Ridehuus”. Eftersom de fire karlekamre iflg.
inventarielisterne nedlægges i Ridehus-Stalden omkring dette tidspunkt, er det
nærliggende, at der i stedet indrettes en ny stald her, givetvis den såkaldte
Marskallens Stald.
I denne stald indretter tømreren spiltov med krybber og spilbommene beklædes
med høvlede bræder. Maleren maler loftet, væggene og spiltovene 3 gange
med “steencouleur”. Desuden males en enkelt dørside.
Smeden leverer beslåning til 6 staldrum med plader og tilbehør. Han leverer
en skudrigel til en dør i Marskallens Stald, foruden 3 lange kroge til at holde
vinduerne sammesteds oppe med. Han leverer også forskelligt til den gamle
stald ved siden af, bl.a. kroge til vinduerne på loftet og låse til 2 loftsdøre.
Eftersom taget på Ridehus-stalden er lagt om, virker det naturligt at udføre
andre reparationer her, hvorfor disse oplysninger yderligere sandsynliggør, at
Marskalstalden indrettes i denne bygning.
Smeden udfærdiger hængsler til den indvendige dør, og sætter en gammel,
repareret lås på den udvendige dør. Disse oplysninger er med til at underbygge,
at der fra Marskallens Stald var en indvendig forbindelse til andre rum, og at der
altså ikke er tale om en selvstændig bygning.
Dette giver et billede af et rum med dør til det fri og en anden dør til de øvrige
stalde i Ridehus-stalden. Stalden vil givetvis være ensidigt belyst pga. den
tilbygning, der er opsat langs hele Ridehus-staldens ene side, de tre stænger
til vinduer som smeden leverer, peger på, at der var tre vinduer.
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“Oversigtsplan over
Frederiksberg Slot med
tilhørende Bygninger“,
u.å. Tegnet af Edelsteen,
korporal.
Udsnit.

Staldfolkenes nye
bygning ved siden
af den gamle stald
Marskallens stald

Ridehus-stalden
Prinsernes nye staldbygning

På denne tegning har
jeg påført bygningernes
navne, som det
forekommer sandsynligt
iflg. inventarielisten og
regningerne 1829.
De stiplede linjer
repræsenterer omtrentlige
opdelinger af bygningerne.
Det er usikkert, hvor
Ordonantz-kammeret og
Beslagskuret er placeret.

Vognskurbygningen

Foruden plads til vogne og heste havde prinsen og prinsessen også brug for
plads til staldfolkene. Til dette formål blev indrettet en ny bygning ved siden af
Kongestalden.
Tømreren opfører en ny bindingsværksbygning på én etage med halvtag. Den
er 40 alen lang, 10 alen dyb og 4½ alen høj. Indvendigt bliver den delt med
bindingsværksskillerum.
Mureren udmurer forsiden, gavlene og “spidserne”, sandsynligvis
gavltrekanterne. Fundamenter i 1½ stens mur. Taget understryges, og oplyses
at være 26 sten langt og 16 sten højt.
Snedkeren opsætter en ny dobbelt dørkarm med løshold og en vinduesramme,
sandsynligvis et overvindue. Et par gamle døre indpasses i karmen. Desuden
leverer snedkeren 6 enkelte dørkarme, hvori 6 gamle døre indpasses.
Snedkeren leverer 8 vindueskarme, hvilket muligvis er en fejl, da maleren kun
maler 6 vinduer, hvilket passer med 6 værelser.
Blikkenslageren opsætter tagrender og nedløbsrør.
Glarmesteren indsætter 16 ruder af hvidt glas i staldfolkenes værelser.
Maleren maler en dobbelt indgangsdør og 6 enkelte døre. Desuden males 6
vinduer og lofterne i 6 værelser, og lofterne i begge gangene males. Udvendig
males bindingsværket og gesimsbrættet.
Dette halvtagshus til staldfolkene stemmer med afbildningen på Klæstrups
tegning, side 18, hvor en tilbygning ses på Kongestalden, endda med 6 vinduer
og dør i midten.
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Denne halvtagsbygning, der rummer beboelse for staldfolk, har været møbleret
og efterlader derfor spor i inventarieprotokollerne.
I inventariefortegnelsen fra 1827-3134 fremgår det, at “Den nye bygning ved
den store Stald” fra 1829 rummer 6 kamre. Kamrene er møbleret med en
mængde senge samt enkle borde og stole. Ud for hvert rum er anført en stort
set enslydende note, “ved Hofbygmester Koch, 1829”.35 Det fremgår dermed
tydeligt, at Koch har haft en rolle i forhold til “Den nye bygning”, i hvert fald mht.
møblerne.
Ud fra det enkle møblement i staldfolkenes bygning, tyder det på at der er tale
om 6 kamre til staldfolk, tjenestefolk el. lign. De mange senge giver plads til
i alt 21 sovende personer, hvis man beregner 1 person i hver seng og 2 i de
dobbelte senge. I Ridehus-stalden var der tidligere 4 rum med en seng i hver,
altså sengepladser til 4 personer. Der er altså tale om en markant forøgelse af
sovefaciliteterne nær stalden. Dette tyder på, at problemet med indlogering af
staldfolk er løst ved at opføre en ny bygning til dette formål, samtidig med at de
4 gamle karlekamre i Ridehus-stalden er ombygget til stald.
Efter “Den nye bygning” nævnes i inventariet “det i 1829 indrettede nye
Beslagkammer for Sadelmager og Smed”,36 hvori der befinder sig 1 dobbelt
standseng, også leveret ved Hofbygmester Koch. Desuden nævnes “det i
1829 indrettede Ordonantz Kammer”, hvori befinder sig 1 enkelt og 2 dobbelte
standsenge, også leveret ved Hofbygmester Koch i 1829. Desværre fremgår
det ikke af inventarielisten, i hvilke bygninger disse to kamre befinder sig,
men de nævnes næst efter “Den nye bygning”, som oplistes i forbindelse med
Lakajgården hvorfor det forekommer sandsynligt, at de hører til denne del af
slottet.

34
35

36
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RA, Frederiksberg Slotsforvaltning, Inventarieprotokol, 1827-31.
I inventarielisten vedr. “Den nye bygning” er oplistet førlgende:
Bygningen består af 6 kamre.
No. 1: 3 dobbelte standsenge, 1 umalet fyrrebord. En note ud for disse to
poster anfører, “ved Hofbygmester Koch levert 1829”. 6 bøgetræs stole med
brunt læder på sæderne.
No. 2: 3 dobbelte standsenge, 4 bøgetræs stole med ru læder på sæderne, 1
umalet bord. En note ud for denne post anfører også Hofbygmester
Koch, 1829.
No. 3: 1 enkelt og 1 dobbelt standseng, 4 bøgetræs stole med ru læder
på sæderne, 1 umalet fyrrebord. En note ud for denne post anfører også “ved
Hofbygmester Koch, 1829”.
No. 4: 3 enkelte standsenge, 4 bøgetræs stole med ru læder på sæderne, 1
umalet fyrrebord. En note ud for denne post anfører også “ved Hofbygmester
Koch, 1829”.
No. 5: 3 enkelte standsenge, 4 bøgetræs stole med ru læder på sæderne, 1
umalet fyrrebord. En note ud for denne post anfører også “ved Hofbygmester
Koch, 1829”.
No. 6: 4 bøgetræs stole med ru læder på sæderne, 1 umalet fyrrebord.
En note ud for denne post anfører også “ved Hofbygmester Koch, 1829”.
RA, Frederiksberg Slotsforvaltning, Inventarieprotokol, 1827-31.

“Söndermarken med
Frederiksberg- Slot, By
og Have, opmaalt med
Reflector og Boussole”.
Koloreret håndtegning. Iflg.
Geodætisk Institut udført af
en unavngiven kadet i året
1827.
Det kgl. bibliotek, Kort- og
billedsamlingen.
Udsnit nederst.
Den nye bygning er dog først
opført i 1829, hvorfor kortet
må være et par år yngre end
angivet.
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Udsigten over det østlige
Frederiksberg og Vesterbro,
set fra Smallebakken i
slotshaven, ca. 1850.
Foto af maleri/tegning.
Frederiksberg Stadsarkiv

Disse to tegninger viser omtrent den samme udsigt fra Frederiksberg Bakke.
Ca. samme sted neden for bakken ses på hver tegning en bygning. Tagformerne
er dog forskellige, idet den ene bygning er med halv-valmet tag, den anden
ikke. Det halvvalmede tag stemmer overens med bygningen på billedet med
“Smørrebrødsplænen.”
På det øverste billede ses en del flere bygninger i Frederiksberg by end på det
nederste, hvilket tyder på, at det nederste er ældre.
Under hensyntagen til kunstnerisk frihed mv., kan man antage, at det nederste
billede viser Ridehuset, og altså stammer fra perioden før 1829.
Udsit mod Øst fra bakken ved
Frederiksberg Slot. U.Å.
Frederiksberg Stadsarkiv.
Saddeltagets form stemmer
overns med taget på Geddes
eleverede kort.
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Det oplistes 6 kamre i Den nye bygning, frem til det sidste inventarium fra 1850.
Der er lidt udskiftninger i møblementet, men indtrykket er stadig enkle møbler.
Kammeret for sadelmager og smed samt ordonantz-kammeret nævnes også
frem til 1850.
I regningerne fra byggesagen fra 1829 nævnes også mindre skure og tilbygnigner.
Forskellige steder nævnes “Den lille bygning ved enden af Marchallens stald”
og “Geschirr37-kammer-bygningen”, “Geschirr og Beslagskuur”. De sidste to er
givet sammenfaldende. Den lille bygning for anden af Marchall-stalden kan
være den tilbygning, der allerede var opført op ad Ridehuset i årene før 1810.

Angående “Den lille bygning for enden af Marskal-stalden” kan man læse
af regningerne, at Blikkenslageren opsætter tagrender og nedløbsrør på
“endepartiet” af “den gamle stald”, denne må være Ridehuset, da kongestalden
her benævnes “den store stald”.
Maleren maler 4 enkelte døre og en mindre dør foruden 4 enkelte fag vinduer.
Desuden males gesimsbrættet og bindingsværket.
Tømreren opfører en bindingsværksbygning til Geschirr- og Beslagskur. Den er
21 alen lang og 9 alen dyb med halvtag. Han lægger gulv, loft og “Beklædning”
samt udfører en trappe på 16 trin. Desuden opslår tømreren på loftet over
Beslagskuret en del bræddeskillerum. Og han forfærdiger en stor mængde
knager til Geschirr-kamrene.
Mureren udmurer tavl og gavlspidser, som er 9 alen lange og 5 alen høje. Taget
med 67 tagsten på langs og 21 sten i højden, understryges. Desuden pudses
tre lofter. Udvendige tavl muret og afskuret, 33 3/4 alen langt og 4 1/4 alen højt.
Disse tal passer ikke helt med de øvrige, muligvis er de 33 3/4 en akkumuleret
mængde.
Snedkeren laver 3 nye dørkarme hvori 3 gamle døre indpasses. Desuden
opsættes en ny enklet sammenstemt dør med karm.
I Beslag- og Geschirrkammeret isætter glarmesteren 30 ruder af simpelt glas
og 4 tagruder af glas og bly.
Der er ingen af regningerne, der nævner de to bygninger samtidig. Derfor kan
man formode, at de er sammenfaldende. Men inventarielisternes Ordonantzkammer kunne også være placeret i bygningen for enden af Marskal-stalden.
Hvis Marskal-stalden virkelig blev indrettet for enden af Ridehus-stalden, der
oprindelig var 20 alen bred, har denne ny fået til tilbygning på 14 ½ alen, i alt
34½ alen. En tilbygning for enden på 21 alens længde vil derfor godt kunne
være der, selvom formen ikke synes helt at passe med det, der er afbildet på
de bevarede kort.

37

Hermed må menes seletøj og den slags.
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Kort over Frederiksberg Sogn
under Sokkelund Herred,
Københavns Amt
1857.
Frederiksberg Stadsarkiv.
Note på kortet:
Rekonstrueret i
Stadslandinspektørens kontor
efter matriklens originale
kort m.v. og optrykt [...] ved
Frederiksberg Kommunes
foranstaltning [...] 1957.
[...] For bygninger, haver og
gårdpladser m.v. indtegnet
efter forskelligt ældre
kortmateriale må påregnes
usikkerhed mht. enkeltheder.

Sandsynligvis har det gamle Ridehus, i nyindrettet form, og den nye
vognskurbygning eksisteret side om side i en periode, i hvert fald findes et
antal planer fra perioden frem til 1860’erne, der viser to parallelle bygninger
bag kongestalden.
Dog findes en brandforsikringspolice fra 1866, hvori Ridehuset ikke omtales.
Brandforsikringspolicen oplister først hovedslottet og de forskellige
bygningsafsnit der. Dernæst Staldgården, bestående af:
a. Staldbygning - Muur og Bindingsværk, Tegltag.
b. Halvtagsbygning op til a - som a - 6 karlekamre.
c. Lakaibygning i Øst - Grundmuur, Tegltag.
d. Kjøkkenbygning - som c og Zinktag
e. Vognremise - Muur og bindingsværk, Bræddebeklædte gavle, Siderne
bestaaende af Porte, Tegltag. “
Det fremgår, at Staldgården/Lakajgården rummer køkkenbygningen,
staldbygningen og lakajbygningen, som forventet, dernæst en halvtagsbygning
med 6 karlekamre. Til sidst i brandforsikringspolicen nævnes en vognremise.
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Oversigtskaart over den
udstukne projekterede
Jernbanelinie i Frederiksberg
Sogn ved L. Both. 1863.
Nord opad.
Der ses to parallelle
bygninger bag Lakajgården.

Fokus for dette kort har dog
været jernbanen, hvorfor
man ikke kan være absolut
sikker på de øvrige detaljer,
fx ses hovedslottets form let
forvrænget.

Der nævnes altså kun 1 stk. ekstra bygning foruden Lakajgårdens tre-fløjede
anlæg. Denne oplysning peger på, at Ridehuset ikke længere fandtes i 1866.38
Ridehuset må altså være nedrevet på et tidspunkt i 1860’erne.

38

RA, Ingeniørkorpsets etablissementer, Skrivelser vedr. de enkelte Etablissementer, Frederiksberg Slot, 1867-1914, III 174.
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“Situationsplan af
Frederiksberg Slot med
nærmeste Omgivelser”.
Dateret 30. april 1869.
Signeret Petersen,
Ingenieurcapitain.
Udsnit.
RA, Forsvarets
Bygningstjeneste: Historisk
tegningsarkiv (1600-1960)
128, Frederiksberg slot.

Petersens tegning fra april 1869 viser et forslag om at placere det nye ridehus
ortogonalt på kongestalden. Desuden ses to bygninger bag kongestalden,
markeret ved hhv. en lyserød og en gul konturlinje.
Bag stalden ses en bygning betegnet “Vognremise”, denne må være
sammenfaldende med “vognskurbygningen” fra 1829.
Tegningen hører sandsynligvis til de indledende forslag angående brugen
af Lakajgården. Bl.a. ses en placering af det nye Ridehus, som er ortogonal
på Kongestalden, muligvis repræsenterer den lyserøde ramme en alternativ
placering af denne bygning.
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HÆRENS OFFICERSSKOLE

Frederik VI’s dronning Marie Sophie Frederikke var den sidste kongelige beboer
på Frederiksberg slot. Efter hendes død i 1852 blev det bl.a. benyttet som
lejlighed af privatpersoner, af frimurerlogen og som lazaret før øjensygdomme
af militæretaten.
Slottet overgik til Krigsministeriet, der i 1868 besluttede, at Hærens Officersskole
og Elevskolen skulle flyttet til slottet. Der blev i den forbindelse foretaget en
række bygningsændringer af slottet, bl.a. to nye hovedtrapper i de to tværfløje,
indretning af kirken til først festsal, siden bibliotek mv.39
Det var blevet Etatsråd og Bygningsinspektør Meldahl pålagt at foretage
afleveringen af slottet.40 Meldahl havde i sin egenskab af kgl. bygningsinspektør
hidtil været ansvarlig for slottet, men kunne d. 14 januar 1869 aflevere det til
Ingeniørkaptajn I. A. V. Petersen, som Ingeniørkorpsets repræsentant.41
I afleveringsforretningen42 oplistes efter hovedslottets møbler og genstande,
Køkkenet, Den store Stald (altså Kongestalden), Lakajbygningen, en
retiradebygning med 5 latrintønder og på pladsen bag stalden “Nogle bunker
Kampe-steen, der ifølge Bygnings-Inspecteurens Opgivende den 28. Juni
1867 indeholder: c. 120 Kbfod43 store kampesteen og c. 2½ Kbfaun44 smaa
kampesteen.”
Man kan gætte på, at disse bunker kampesten stammer fra fundamentet til det
nedrevne Ridehus. Både placeringen bag Kongestalden og årstallet passer,
hvis Ridehuset er nedrevet før 1866 som brandforsikringen antyder.
Sidst nævnes Den gamle Vognremise, “Nu indrettet til Stald i 2 Afdelinger med
16 Stk. gamle Jern-Høhække.“ Dette er givetvis vognskurbygningen fra 1829,
som altså stadig findes.
Ved skolernes indflytning på slottet, var der dog lejemål, der først skulle
opsiges. Kjøbenhavns Sporveie rådede over en del af Lakajgårdens bygninger
på en kontrakt, der først udløb i april 1869. Sporvejsselskabet benyttede
køkkenbygningen, Kongestalden og “de i Stueetagen af saakaldte Lakaibygning
indrettede Stalde.” 45
Københavns Sporvejsselskabs hovedlinje havde endestation på Frederiksberg
Runddel, hvorfor Lakajgården har været belejligt placeret.46
Sporvognen som transportmiddel blev introduceret i København i 1860’erne.
De blev først gjort elektriske omkring år 1900, indtil da var sporvognene
hestetrukne, hvorfor sporvejsselskaberne havde brug for stalde.47
39
40
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Maare, Niels: Frederiksberg Slots Restaurering, i Weilbach, s. 99f.
RA, Ingeniørkorpsets Etablissementer, Skrivelser vedr. de enkelte Etablissementer, Frederiksberg Slot, 1867-1914, III 174, brev af 3. dec. 1868.
Maare i Weilbach, s. 100.
RA, Ingeniørkorpsets Etablissementer, Skrivelser vedr. de enkelte Etablisse
menter, Frederiksberg Slot, 1867-1914, III 174, heri afleveringsforretningen.
1 kubikfod = 1/8 kubikalen.
1 kubikfavn =27 kubikalen.
RA, Ingeniørkorpsets Etablissementer, Skrivelser vedr. de enkelte Etablisse
menter, Frederiksberg Slot, 1867-1914, III 174.
www.vognstyrer.dk
https://www.magasinetkbh.dk/indhold/historie-sporvogne-i-kobenhavn

Hestetrukken sporvogn,
vognstyrer.dk
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Facade af det nye ridehus,
tegning dateret august 1872,
Ingenieurcorpset. Signeret
Ingenieurcapitain Petersen.
Tegningen forestiller det
stadig eksisterende ridehus,
idag nyindrettet til auditorium
og konferencelokaler.
RA, Forsvarets
Bygningstjeneste: Etab.og bygn. tegn. 309: 221
Frederiksberg slot.
“Situationsplan af
Frederiksberg Slot og dets
Udbygninger”, dateret 1870.
Signeret Petersen,
Ingenieurcapitain. Syd opad.
Tegningen viser , hvorledes
der udførtes dræning af
exercerpladsen. Det ses,
at hverken RIdehuset eller
Vognremisen findes længere.
Givetivs var de begge i 1870
nedrevet.
RA, Forsvarets
Bygningstjeneste: Historisk
tegningsarkiv 128,
Frederiksberg slot.
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Ingeniørkorpset ville gerne igang med ombygningen til bygningernes nye
funktion, hvorfor der pågik forhandlinger med sporvejsselskabet. Planerne
for bygningerne gik ud på at omdanne køkkenbygningen til laboratorium,
Kongestalden skulle “omformes til Exerceerhuus og Stald”. Lakajbygnigen
skulle indrettes til boliger og desuden skulle et nyt ridehus opføres i gården.
Især var det vigtigt at få laboratoriet og beboelsesbygningen klar til skolens
brug. Forhandlingerne gik derfor på, at sporvejsselskabet skulle rømme
køkkenbygningen og lakajbygningen allerede til december 1868, mod til gengæld
at beholde kongestalden indtil juni 1869, samt at benytte “den på Plainen bag
Stalden staaende teglhængte Brædebygning, til hvilken det da maatte tillades
Selskabet at henflytte nogle Spiltouge fra Staldene i Lakaibygningen”, også
indtil juni 1869.48
Det bemærkes videre, at “den ovenomtalte Brædebygning paa Plainen
bag Kongestalden er tænkt nedbrudt eller muligen forflyttet andetsteds paa
Pladsen naar denne indrettes til Exerceerplads. Indtil den nye stald er indrettet
i Kongestalden, maae Officeerskolens Heste næste Sommer opstaldes i denne
Bygning.” 49
I 1866 var Ridehuset ifølge brandforsikringen revet ned. Bygningen på plænen
må derfor være vognskurbygningen, på trods af at den her beskrives som
bræddeklædt, når den var opført i bindingsværk. Men vognskurbygningen var
beskrevet med bræddeklædte gavle i forsikringspolicen. Desuden var facaderne
optaget af porte, hvorfor det overordnede indtryk vil have været brædder.
Desuden måtte sporvejsselskabet “finde sig i den mulige Ulempe, som
Arbeiderne i de tilstødende Bygninger, Oplægning af Materialet dertil og til
ridehusets Opførelse m. v. ville kunne medføre ...”.50
Lakajgården blev ombygget til den nye funktion. Det tidligere køkken blev
ombygget til laboratorium, det stod klar i april 1869. Lakajbygningen, altså den
tidligere vognremise, blev ombygget til ren beboelse, denne ombygning var
ligeledes tilendebragt i april 1869. 51
Kongestalden blev delvis ombygget til exercerhus og der blev opført et nyt
ridehus i gården. Tegningen til dette fra 1872 er signeret af Petersen.
Efter en del debat blev det nye Ridehus placeret i gården, parallelt med vejen,
og ikke ortogonalt på Kongestalden, som først foreslået.52
Vognskurbygningen må have været i brug som hestestald indtil de øvrige
bygninger var færdiggjort, derefter må den være revet ned før exercerpladsen
blev drænet ca. i 1870.
48
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RA, Ingeniørkorpsets Etab., Skrivelser vedr. de enkelte Etab., Frederiksberg
Slot, 1867-1914, III 174.
RA, Ingeniørkorpsets Etab., Skrivelser vedr. de enkelte Etab., Frederiksberg
Slot, 1867-1914, III 174, Brev fra Ingenieurcapitain Petersen til 1ste Ingenieurditection, 11. nov. 1868.
RA, Ingeniørkorpsets Etab., Skrivelser vedr. de enkelte Etab., Frederiksberg
Slot, 1867-1914, III 174, brev af 21. nov. fra Dreyer.
RA, Ingeniørkorpsets Etab., Skrivelser vedr. de enkelte Etab., Frederiksberg
Slot, 1867-1914, III 174.
RA, Ingeniørkorpsets Etab., Skrivelser vedr. de enkelte Etab., Frederiksberg
Slot, 1867-1914, III 174.
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Situationsplan, den lille nye
stald.
Den nye stald ses markeret
med rødt.
Nord opad.
RA, Ingeniørkorpsets Etab.,
Skrivelser vedr. de enkelte
Etab., Frederiksberg Slot,
1867-1914, III 174.
Tegning vedlagt
korrespondancen omkring
opførelsen af den lille
staldbygning.

Forslag til en Stald med 8
Spiltove paa Frederiksberg
Slot.
RA, Ingeniørkorpsets Etab.,
Skrivelser vedr. de enkelte
Etab., Frederiksberg Slot,
1867-1914, III 174.
Tegning vedlagt
korrespondancen omkring
opførelsen af den lille
staldbygning.
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Frederiksberg, fremstillet efter
opmaaling 1896-1903.
Fremstillet efter originalkort kobberstik - af Frederiksberg
Kommune i 1957.
Frederiksberg Stadsarkiv.
Udsnit.
Det nye Ridehus ses placeret
midt på Lakajgårdens
gårdsplads, og den lille
nye stald ses placeret bag
Kongestalden.
Hverken Ridehus eller
Vognskurbygningen ses.

Nogle årtier efter Lakajgårdens ombygning til Officersskole, opstod der behov
for mere plads til opstalding af heste, da pladsen til dette var meget trang.
Derfor opførtes en lille ny staldbygning. Bygningen beskrives som en en-etages
grundmuret staldbygning med 8 spiltove. Den har betonfundament og taget er
dækket med pap.
Stueetagen indrettes til hestestald, seletøjsrum og belægningsstuer for
hestepassere og lampevægteren, mens loftsetagen anvendes som foderrum.
I november 1890 meldes stalden at være fuldført. 53

53

RA, Ingeniørkorpsets Etab., Skrivelser vedr. de enkelte Etab., Frederiksberg
Slot, 1867-1914, III 174.

33

Udsigt fra Frederiksberg
Have, tæt ved slottet, i retning
af Pile Allé. ca. 1911.
Frederiksberg Stadsarkiv.
De lave barakbygninger på
pladsen nedenfor bakken ses
bag hegnet og bænkene.

Udsigten fra Slotsbakken,
ca. 1910.
Frederiksberg Stadsarkiv.
De lave barakker på pladsen
nedenfor bakken ses bag
hegnet.

Tegning af Feltmagasiner,
1904.
RA, Ingeniørkorpsets Etab.,
Skrivelser vedr. de enkelte
Etab., Frederiksberg Slot
1904 - 1919, III 175.
Vedlagt korrespondance
omkring opførelsen af
barakbygnigner.
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Frederiksberg 1932.
Optrykt efter originalkort ved
Frederiksberg Kommunes
foranstaltning i 1957.
Frederiksberg Stadsarkiv.
De lette barakbygninger på
Ekserserpladsen ses.
nord opad. Udsnit.

I årene 1904-05 opstod der behov for øget plads til opmagasinering. Først
blev der fremsat planer om forskellige magasinbygninger af permanent natur,
hvorefter man besluttede at opføre “lettere, transportable, maskinbyggede
Staalpladehuse af det af Aktieselskabet Kjøbenhavns Pavillonbyggeri og
Havemøbelfabrik anvendte system.” 54
De lave barakker ses på en plan fra 1940, men er borte på en plan fra 1957.
Følgelig må de være nedrevet på et tidspunkt mellem disse år.
54
RA, Ingeniørkorpsets Etab., Skrivelser vedr. de enkelte Etab., Frederiksberg
Slot 1904 - 1919, III 175, brev af 30. juli 1904.
Tegning indsendt 6/12 1940.
Hærens Bygningstjeneste.
Delvis opmaalt og tegnet af J.
A. Lander, tegner.
Nord opad.
Bygningen markeret nr.
20 er den lille stald, der
stadig eksisterer. Omkring
exercerpladsen ses en
række øvrige bygninger, de
lave barakker, som siden er
nedrevet.
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Frederiksberg 1957,
fremstillet ved kommunens
foranstaltning i anledning
af kommunens 100 års
jubilæum december 1957.
Nord opad.
Det ses, at de lave barakker
nu er væk. Den lille
staldbygning ses umiddelbart
nord for Lakajgården.
Frederiksberg Stadsarkiv.
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Fotografi af Slottet set fra øst.
Den lille staldbygning foran
Kongestalden ses.
Foto november 2018, CL.

Lakajgårdsanlægget fremstår idag som et trefløjet anlæg bestående af den
gamle køkkenbygning, ombygget til laboratorium, nu motionsrum, Kongestalden
delvis ombygget til gymnastiksal og omklædning, samt den tidligere vognremise
og Lakajbygning, i dag helt ombygget til beboelse. I midten af dette anlæg ligger
Ridehuset fra ca. 1872 og bag Kongestalden ligger den lile staldbygning fra
1890. Både det gamle Ridehus og Vognskurbygningen er for længst nedrevet.
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