Bilag 7
Lokalplan Provstevejskvarteret - bygninger der udlægges som bevaringsværdige
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Frederikssundsvej
60 A / Glasvej 5
baghus

1937 4

x

x

x

Frederikssundsvej
60D-E
baghus

1905 5

x

x

x

Frederikssundsvej
62A-B

1934 4

x

Frederikssundsvej
62
Baghus

1915 5

Frederikssundsvej
64/Houmanns Allé
2-4

1905 4

Frederikssundsvej
66/Houmanns Allé
1-5

1908 4

Karrebyens spredning
Udpeges som bevaringsværdig i
Lokalplanen

Industri kvarterer

SAVE
Årstal værdi
1937 4
x

Provins miljø

Foto

Arkitektonisk værdi

Adresse
Frederikssundsvej
60B-C

Kulturhistorisk værdi, se bilag 8
Miljømæssig
Værdi

Dominerende
stukturer der er
styrkende for
kvarterets egenart

x

Beskrivelse
5-etages randbebyggelse i national
funktionalisme. Opført i gule sten i stil med nr. 62
og danner tilsammen et lang harmonisk
facadeforløb med vandrette linjer med
vinduesbånd indrammet af murskifter i afvigende
farve.
Nyere altan fronter misklæder
Styrker karre strukturen.

x

Regelret og enkelt baghus i tidstypisk national
funktionalisme.

x

x

3 etages baghus med gavlkvist på langsiden, og
med facader med fine murede detaljer.
Rest af gammel baghusbebyggelsen, typisk for
brokvarterernes karrestruktur.

x

x

x

5-etages randbebyggelse i national
funktionalisme. Harmonisk og stramt med
markerede vinduesbånd og ensartet rytme.
Nyere altan fronter misklæder
Styrker karre strukturen.

x

x

x

4 etages erhversejendom præget af store
regelmæssige vindues der giver bygningen et
karakterfuldt udtryk.
Rest af gammel baghusbebyggelsen, typisk for
brokvarterernes karrestruktur.

x

x

x

x

5-etages hjørneejendom. Helstøbt og markant i
tidstypisk nationalromtisk stil med mange
detaljer. I samspil med nr. 66.
Styrker karre strukturen.

x

x

x

x

5-etages hjørneejendom. Helstøbt og markant,
præget af den sene historicismen og palæ stil
med mange detaljer. I samspil med nr. 64.
Styrker karre strukturen.

x

x

x

Frederikssundsvej
68A-I

1932 3

x

x

Frederikssundsvej
70

1901 6

x

x

Frederikssundsvej
78A

1908 3

x

Frederikssundsvej
82-82a

1899 4

Frederikssundsvej
90 a-b

1937 4

Theklavej 5-9

x

x

x

x

To symetriske 5-etages hjørneejendomme
omkring en lille stikvej, i gennemført og tidstypisk
national funktionalisme, med karakteristiske røde
bånd i gul mur, karnapper og hjørnevinduer.
Styrker karre strukturen.

x

2-etages hjørneejendom med tårnagtigt
markering af hjørnet med ekstra etage og stejt
tag.
Karakterisk ejedom fra den sene historicme, og et
vidnesbyrd af den oprindelig forstads bebyggelse.

x

3-etages bygning, tilbagetrukket og beliggende i
grønt anlæg.
Udflyning af Poul Fecthels Hospital fra
middelalderbyen. Fint og tidstypisk eksempel på
nybarok stil der sammen med den solitære
placering signalerer den særlige funktion som
stiftelse.

x

x

x

5 etages randbebyggelse i nationalromtisk stil i
en enkel udgave, grænsende til det anonyme, der
ses mange steder i brokvartererne.
Tidtypisk eksempel, der indgår i facade række og
styrker karrestruktur

x

x

x

x

5 etages randbebyggelse i national
funktionalisme, opført i gule sten med bånd af
brune sten.
Tidtypisk bygning med enkle facader med få
karaktergivende detaljer. Del af facaderække.
Styrker karrestrukturen.

1916 4

x

x

x

x

4 etages randbebyggelse med mansard tag i en
enkel stil fra sen nationalromantsk / nybarokken,
med markerede trapperum.
Tidtypisk bygning i fortsættelse af naboejendom
Glasvej 9.
Styrker karrestruktur.

Theklavej 11,
Houmanns Allé 6-10

1938 4

x

x

x

x

5 etages hjørneejendom / randbebyggelse i
rødesten i national funktionalisme. Enkelt,
harmonisk og tidstypisk ejendom, med skrå
hjørneafskæring, karnapper og altaner, og
enkelte vindues- og dørkanter. Nye fronter på
altaner misklæder bygningen.
Styrker karrestruktur.

Theklavej 15-17/
Houmanns Allé 1-7

1908 4

x

x

x

x

Se Frederikssundsvej 66

Theklavej 19 /
Lille Theklavej 3

1888 6

x

x

2 etages hjørneejendom fra den historicistiske
periode i en forholdsvis enkel og anonym udgave,
der med sit tårnlignende hjørneparti og gennem
sit symmetriske samspil med nr 21 får sit særlige
arkitekturiske udtryk. Bevaringsværdien omfatter
også baghuset ud mod Lille Theklavej som indgår
i anlæggets symmetri.
Godt eksempel på forstads/provins bebyggelsen.

x

x

x

Theklavej 21

1888 6

x

x

x

Theklavej 39

1974

x

x

x

Theklavej 2-10

1910 5

x

x

x

Theklavej 12-14

1910 4

x

x

x

Theklavej 26

1880 7

x

Theklavej 44-46

1949 5

x

Theklavej 48
Peter Ipsens Allé

1950 7

x

Lille Teklavej 1

1889 6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2 etages hjørneejendom fra den historicistiske
periode i en forholdsvis enkel og anonym udgave,
der med sit tårnlignende hjørneparti og gennem
sit symmetriske samspil med nr 19 får sit særlige
arkitekturiske udtryk. Bevaringsværdien
omfatter også baghuset ud mod Lille Theklavej
som indgår i anlæggets symmetri.
Godt eksempel på forstads/provins bebyggelsen.

x

4 etages stok / længebygning mellem Theklavej
og Fr.s.vej og vinkelret på disse.
Tidstypisk, velbevaret og godt eksempel på
montagebyggeri fra 1970'erne, hvor de
karakterisktiske elevatortårne mod vej giver den
ellers ordinære bygningen karakter og træk fra
brutalismen. Giver kvarteret et ekstra
tidsperspektiv. En af flere stokke der ligger
vinkelret mod Frederikssundsvej .

x

Stort og markant industrianlæg opført til
Dampvaskeriet Thor. Rigt udsmykkede facader,
præget af nybarok og palæstil, med
trekantfronton, store industrivinduer og pudset
facade opdelt af pilastre i blå farve.
En vigtig del af stedets industrihistorie.

x

5 etages boligejendom, karakterfuld og
tidstypisk, med mange detaljer, præget af
nybarokken og den sene national romantik.
Ejendommen bliver efter opførelsen overtaget af
Dampvaskeriet Thor til arbejderboliger.
Styrker karrestrukturen og industrikvarteret.

x

1 etages ejendom helt ud til gaden, med
markeret 3-fags midterparti med en ekstra etage,
i en jævn og almindelig arkitektur fra den
historicistikske tid.
En rest fra den oprindelige provinsbebyggelse,
hvor mange lignende på nordsiden af vejen er
nedrevet indenfor de sidste årtier. Er i dag med
til at styrke den side af området.

x

x

x

4 etages ejedom, oprindelig industribygning,
fungerer i dag som skole. Regelret og
velproportionet med store vinduespartier. I dag
præget af ny facadebeklædning (efterisolering)
og vinduesudskiftninger, der tager noget af
karakteren fra hvad der oprindelig må have være
et flot eksempel på funktialisme/modernisme.
Styrker industristrukturen.

x

x

x

2 etages hjørneejendom med skrå afskæring i
funtionel tradition. Roligt og stilfærdig erhvervs
bygning præget af de store taktfaste
vinduespartier. Lidt mærkelig opsprossing som
næppe er original.
Understøtter industristrukturen.

x

1 etages villalignende ejendom med ekstra
etages over 2 midterfag, fra den historicistiske
periode i en forholdsvis enkel og anonym udgave.
Pendant til nr 2 og en del af hele gadens
symmetriske opbygning. Typisk eksempel på
forstads/provins bebyggelsen.

x

x

Lille Teklavej 2

1888 6

x

Møntmestervej 28 42

1938 4

x

Møntmestervej 44 52

1938 4

Møntmestervej 54

x

x

1 etages villalignende ejendom med ekstra
etages over 2 midterfag, fra den historicistiske
periode i en forholdsvis enkel og anonym udgave.
Pendant til nr 1 og en del af hele gadens
symmetriske opbygning. Typisk eksempel på
forstads/provins bebyggelsen.

x

x

3 etages stokke bag randbebyggelse mod FrSvej i
en enkel og prunkløs arkitektur, præget af tidens
funktionalistiske strømninger, sydøstfacader dog
voldsomt domineret af nye, store altaner.
Føjer sig til den undergruppe af stokke vinkelret
på Frederiksundsvej.

x

x

x

3 etages stokke bag randbebyggelse mod FrSvej i
en enkel og prunkløs arkitektur, præget af tidens
funktionalistiske strømninger, sydøstfacader dog
voldsomt domineret af nye, store altaner.
Føjer sig til den undergruppe af stokke vinkelret
på Frederiksundsvej.

1935 4

x

x

x

3 etages erhversejendom i flot og gennemført
international funkis stil, i en tæt villaagtig
bygningskrop. Sjælden type. Fremstår i original
tilstand om end i slidt stand med enkelte
ombygninger.
Styrker industrihistorien i området.

Møntmestervej 5664

1936 4

x

x

x

3 etages vinkelformet boligbygning i enkel,
velproportioneret og tidtypisk national
funktionalisme. Er med sin vinkelform både
randbebyggelsen og tværgående stok.

Thoravej 5-11

1910 5

x

x

2 etages industribygning, fortsættelse af
Theklavej 2, i en lidt strammere udgave med
store industrivinduer taktfast inddelt af pilastre.
Vertikalt trappeparti præget af nyklassicismen
med ekstra etage bryder facaden.
Styrker industri strukturen.

Thoravej 21

1898 4

x

x

2 etages byhus. Enkelt, harmonisk og tidstypisk
ejendom der følger skemaet for brokvarterenes
historicistiske huse, med pudset refend fuget
base i stue/kælder, og blank mur i overdelen.
Bevaringsværdien omfatter også baghuset som
en del af det samlede miljø.
Uheldige nyere/ombyggede kviste.

Thoravej 23

1900 5

x

x

x

1 etages byhus på 5 fag med dør i midten. Ligger
i en række af tre lignende bygninger. Enkelt og
uden særlige kendetegn.
Styrker provins/forstads strukturen.

Thoravej 25

1900 5

x

x

x

1 etages byhus på 5 fag med gadedør i midten,
enkelt og med mindre markeringer af stik over
vinduer og dør. Bevaringsværdien omfatter også
baghuset som en del af det samlede miljø.
1 ud af en række på tre beslægtede byhuse.
Styrker provins/forstads strukturen.

x

x

x

x

x

x

x

Thoravej 27

1889 5

x

Thoravej 29-33

1967

Thoravej 35

1934 5

Thoravej 16

1933 7

x

Thoravej 18B

1886 5

x

Thoravej 24

1936 7

x

Thoravej 26
Peter Ipsens Alle 20

1962

x

Rentemestervej 23

1890 5

x

x

x

x

x

x

1 etages byhus på 5 fag med gadedør i midten,
enkelt og med indrammede vinduer og dør.
1 ud af en række på tre beslægtede byhuse.
Styrker provins/forstads strukturen.

x

x

x

3 etages industri/erhversejendom med en
tilbagetrukket 4 etages i gule sted og horisontale
næsten sammenhængende vinduesbånd.
Godt og helstøbt eksempel på 60'ernes
modernisme i forlængelse af funtionel tradition.
Styrker industristrukturen.

x

x

x

2 etages hjørne erhvervsejendom med
mansardtag. Enkel og stilfærdigt, i en stil der
nærmest må betegnes som traditionel med tråde
til nyklassicistisk og bedre byggeskik.
Opført som både beboelse og metalvarefabrik.
Styrker industrikulturen.

x

2 etages villalignende bygning (erhverv?) i
national funktionalisme, anonymt og lidt uheldigt
proportioneret, men volumen og fodaftryk
vurderes er led i en bevaringsværdig
bebyggelsesstrukturen.

x

x

2 etages bygning. Adskiller sig ved at den lave
gavl vender ud mod gade. Anonym og lidt
ubestemmelig arkitektur.
Er med til at styrke såvel provinsmiljøet som
industristrukturen .

x

x

x

2 etages erhvervs / industri ejendom i tidtypisk
national funktionalisme, med brede vinduer i
bånd og med små fremspringende siderisalitter,
der er med til at give bygningen karakter.
Nyere vinduer.
Styrker industristrukturen.

x

x

x

3 etages industri/erhversejendom med en
tilbagetrukket 4 etage, i røde sten.
Helstøbt og gennemført bygning i karakterisktisk
tidtypisk arkitektur i 60'er modernisme i
forlængelse af den funktionellle tradition, der
modsvarer og spiller sammmen med beslægtet
bygning i gule sten på modsatte side af gaden.
Styrker industri og Erhvervs karakteren i
området.

x

x

x

2 etages erhvervsejendom for. Tidstypisk bygning
der er særlig ved at være gavlvendt, i en ellers
almindelig historicistisk arkitektur, med fuget
base, og overdel i blank mur. Fremstår i dag
ensartet overmalet i mørk farve, hvilket slører
arkitekturen. I forlængelse af bygningen er der
bagved 1 etages industribygninger. Styrker
industrstrukturen.

x

Rentemestervej 25

1890 5

x

Rentemestervej
25B

1942 8

Rentemestervej 2729

1898 4

x

x

Rentemestervej 3135
Provstevej 15-17

1906 4

x

x

Rentemestervej 37

1924 7

x

Rentemestervej 39

1940 7

Rentemestervej 41

1927 7

Rentemestervej 4547

1933 5

Rentemestervej 59

1944 5

x

x

x

x

x

Produktionsbygning til nr. 23, som den er
sammenbygget med, for bl.a. Motorværkstedet
Hera og Dansk Møllemaskinfabrik. Opført i blank,
gul mur.
Ældre industriejendom med nyere overbygning
med forskudt tag i funkisstil.
Styrker industristrukturen.

x

x

x

x

1 etages industrisbygning opført til Dansk
Møllemaskinfabrik. Ligger vinkelret på grunden,
med gavl mod gade med meget lav ensidig
hældning, og med regelmæssig vinduestakt som
væsentligste udtryk i en ellers anonym bygning.
Styrker industristrukturen.

x

x

4 etages hjørneejendom med skrå afskæring. Er
en del af helheden omkring krydset med 4
bygninger alle med skrå hjørnerafskæringer.
Opført i en fin og tidstypisk nationalromantisk stil
af en slags der er mange af i brokvartererne.
Styker karrestrukturen

x

x

4 etages hjørneejendom med skrå afskæring. Er
en del af helheden omkring krydset med 4
bygninger alle med skrå hjørnerafskæringer.
Stor regulær ejendom, præget af tidens
strømninger i den sene nationalromantik og
palæstilen.
Styrker karre-strukturen.

x

x

1 etages villalignende byhus, opførty som
erhvervsbygning, ligkistemagasin.
Præget af bedre byggeskik og nyklassicmen i en
lidt anonym udgave.
Er med til at styrke både industristrukturen og
provinsmiljøet.

x

x

x

2 etages industribygning tilbagetrukket fra vej.
Enkel arbejdsbygning præget af tidens
funktionaslisme. Gennem istandsat med store
flotte industrivinduer.
Styrker industristrukturen.

x

x

x

2 etages industribygning tilbagetrukket fra vej.
Enkel arbejdsbygning præget af tidens
funktionaslisme. Gennem istandsat med store
flotte industrivinduer.
Styrker industristrukturen.

x

x

x

x

Hjørneejendom i 3 og 4 etager i national
funktionalisme.
Fremstår i dag temmelig uheldig med malet
murværk og vindueudskiftninger.
Rummede oprindeligt Tekno, Dansk Legetøj
Industri, virksomheden.

x

x

x

x

2 etages industriejedom. Oprindelig en ældre 1
etage bygning, der efter sprængning under krigen
får tilbygget en ekstra etage til en harmonisk
helhed, der fremstår regelret og
velproportioneret med svag markering i hver side
i vinduesrytmen som en slags sideresalitter, der
giver bygningen et klassisk præg. Store vinduer i
stueetagen (produktion) og lavere på 1. sal
(kontor/bolig)
Styrker industristrukturen.

x

Rentemestervej 26

x

x

x

Port til hvor tidligere Schous udstrakte
fabrikskompleks lå. Som den eneste rest efter
denne markante del af områdets historie,
vurderes den til at være bevaringsværdig.

Rentemestervej 28

1910 4

x

x

x

x

4 etages randbebyggelse. Fint og
velproportioneret eksempel fra den sene
nationalromantik, i røde sten med enkelte bånd
og stik med glasserede sten, og rundbuer øverst
og nederst. Uheldige nyere vinduer skæmmer
voldsomt.
Er med til at styrke karrestrukturen.

Rentemestervej 32

1898 5

x

x

x

x

5 etages randbebyggelse i historicistiks /
nationalromantisk stil. Fint og karakteristisk
eksempel i røde sten med sandstensdetaljer, og
sammenkobling af 2. og 3. sal med et
blænding/arkade motiv.
Bevaringsværdien omfatter også baghuset som
en del af det samlede miljø.
Er med til at styrke karrestrukturen

Rentemestervej 3638

1932 4

x

x

x

5 etages randbebyggelse præget af overgangen
mellem nyklassicisme og funtionel tradition.
Roligt og enkelt grænsende til det anonyme, med
enkle detaljer som bånd og dørinfatning.
Bevaringsværdien omfatter også baghuset som
en del af det samlede miljø.
En del afkarrestrukturen.

Rentemestervej 44

1900
?

x

x

x

x

5 etages randbebyggelse, enkel og
velproportioneret bygning med en klar opdeling
karakteristisk for brokvartererne: refendfuget
base, en glat mellemdel og over del, adskilt med
kratige gesimer.
Styrker karrestrukturen.

Rentemestervej
46/Provstevej 22-24

1900 4

x

x

x

x

5 etages randbebyggelse og hjørneejendom.
Typisk eksempel på den historicistisk /
nationalromantiske stil omkring år 1900, som
almindelig i brokvartererne.
1 ud af 4 hjørneejendomme der udgør en helhed
omkring krydset med Provstevej.
Styrker karrestrukturen.

Rentemestervej 4850/Provstevej 19-21

1900 5

x

x

x

5 etages randbebyggelse og hjørneejendom.
Typisk eksempel på de mere anonyme
brokvarterhuse omkring år 1900, med elementer
fra palæstilen.
1 ud af 4 hjørneejendomme med skrå afskæring,
der udgør en helhed omkring krydset med
Provstevej.
Styrker karrestrukturen.

Rentemestervej 56C
/ Peter Ipsens Allé
24

1917 5

x

Rentemestervej 62,
62 B, C og D

1914 3

x

x

x

x

x

x

Bygningskompleks i røde sten af
produktiuonsbygninger og bolig / kontorer,
sidstnævnte i tidstypisk og karkterfuld nybarok
stil, med gavlkvist og murblændinger på gavl.
Ligger tilbagetrukket på hjørnegrund.
Er med til at styrke industristrukturen.

x

x

x

Stort sammensat industrikompleks i 4-5 etager,
der sætter sit præg på kvarteret. Den østlige del
præges af pilastersmykket facade i nærmest
nyklassicistisk stil, mens den vestlige del præges
af en enkel taktfast facade med stor
industrivinduer.
Fremstår i dag gennemrenoveret og velholdt til
nye funkrioner.
Styrker industristrukturen.

Rentemestervej 64

1937 7

x

x

x

2 etages industri/erhvers randbebyggelse, i
national funkis stil, som dog i dag fremstår
ændret med sortmalet og metalinddækkede
overflader og med vindues udskiftninger i stil
med nabobygningen i nr. 64.
Styrker industristrukturen.

Rentemestervej 66

1930 5

x

x

x

x

Industri/erhvervs kompleks i 1,5 etage med
kontor mod gade og bagved produktions
bygninger. Fint eksempel på national funkis, som
dog noget uheldigt har fået den typiske gule sten
sortmalet.
Styrker industristrukturen.

Rentemestervej 70
/ Tomgårdsvej 28

1939 4

x

x

x

x

3 etages erhversejendom på hjørnet med skrå
afskæring i en enkel og harmonisk funktionel
tradition, med store taktfaste vinduespartier.
Styrker industristrukturen

Bispevej 4a

1958 4

x

x

x

x

Industribygning i 1 høj etage (produktioinshal)
med høj kælder, tilbagetrukket på grunden.
Fint og regelret eksempel på industribyggeri fra
den sene funktionalisme på overgangen til
modernismen.
Harmonerer med nabo ejendom Dortheavej 3.
Styrker industristrukturen.

Bispevej 25

1927 3

x

x

x

x

x

Stor markant 3-etages industriejendom med
udsmykket gavl mod gade i nyklassicistisk stil,
med arkade motiv og lavt saddel tag der giver
gavl mindelser om en trekantsfronton.
Styrker industristrukturen.

Dortheavej 3

1949 3

x

x

x

x

x

Stor industriejendom i 2-4 etager tilbagetrukket
på grunden.
Flot eksempel på industribyggeri i international
funkis, gennemført med store taktfaste
vinduespartier og med få fine detaljer som.
Markant superelipse formet trappetårn i
sydvestlige hjørne.
Fremstår i dag gennemrenoveret og ombygget til
kollegie, næsten for pænt.
Styrker industristrukturen.

Dortheavej 4

1931? 4

x

x

x

x

x

Markant 2 etages industriejendom der får udtryk
fra sine store taktfaste og velproportionerede
vinduespartier og det bugtede facadeforløb, som
giver bygningen en fremtrædende plads i
gadebilledet.
Styrker industri strukturen.

Dortheavej 4

1895 6

x

x

x

x

Ældre industri bygning i tilknytning komplekset
omkring Farvemøllen.

Dortheavej 4
baghuse

1931? 4

x

x

x

x

Diverse baghuse til Farvemøllen der giver et
samlet industri / baggårds miljø.

Dortheavej 6

1967

x

Dortheavej 10

1900 3

x

Dortheavej 12b

1938 5

Dortheavej 12

1890 4

Birkedommervej 923

1933 4

Birkedommervej 25

1965/
1999

Birkedommervej 33

1953 5

Birkedommervej 35

Birkedommervej 3739 / Tomgårdsvej
36

x

x

Stor 5 etages erhversejendom vinkelret på gaden
i gule sten og med næsten sammenhængende
vinduesbånd. Helstøbt og tidstypisk eksempel på
60'ernes modernisme i forlængelse af funtionel
tradition.
Styrker industristrukturen.

x

x

x

x

2 etages industribygning beliggende
tilbagetrukket på grunden, i iøjnefaldende
nationalromantisk / historicistisk stil med høj
bevaringsværdi. Udsmykket med bånd i røde sten
på gul bund, friser og kunstfærdige gavle.
Styrker industristrukturen.

x

x

x

x

1 etages baghus / side hus med mansardetage, i
en enkel prunkløs stil, dog med røde bånd i gult
murværk, der visuelt knytter bygningen til
noboejendommen i nr 10.
Styrker industristrukturen.

x

x

x

x

3 etages industri ejendom tilbagetrukket på
grunden (oprindelig i baggård). Enkel og
harmonisk med gavlkvist på langsiden, giver
karakter af pakhus. Fremstår nyrenoveret med
nyt tag og puds (næsten for pænt).
Styrker industristrukturen.

x

x

x

Ensartet 5-etages boligbebyggelse af store dele af
Birkedommervejs sydside.
Typisk eksempel på national funtionalisme med
vinduer i bånd og ved hjørner. Fremliggende
murskifter, der markerer trappeopgange på en
enkel måde, giver bebyggelsen karakter og
modvirker monotomi i en ellers lidt ensformig
bebyggelse.
Styrker karrestrukturen.

x

x

x

x

Til- og påbygning i 1999 af ældre 2 etages
industriejendom fra 1965 med 2 ekstra etager og
tøndehvælvet tag for SUN Studio til det i dag
markante bygningsvolumen, med præg af
postmodernisme, der passer godt ind i kvarterets
mangfoldighed.
Styrker industrimiljøet.

x

x

x

3 etages industriejendom med nyere
gennemgående kvist i tag, der næsten gør det ud
for en ekstra etage, i en karakteristisk funkis /
bauhaus stil med synlige betonkonstruktioner,
store vinduespartier og udfyldte felter i gul mur.
Er i sig selv bevaringsværdig og tilføjer et lag til
den mangfoldighed der er et kendetegn for
området.
Styrker industrikulturen.

1937 7

x

x

x

Ehvervsejendom i 1-2 etager i enkelt og nøgtern
bygning, typisk for tiden, med store
regelmæssigt placeret vinduer, og ellers ingen
kendetegn.
Styrker industrimiljøet.

1934 5

x

x

3 etages bolig ejendom med med skrå
hjørneafskæring, og de for tiden karakterisktiske
hjørnevinduer.
Typisk eksempel på den nationale funtionalisme i
en noget jævn udgave, men også en bygning der
markerere hjørnet og fint passer ind i miljøet
med dets særlige blanding af bolig-, industri- og
forstadsmiljø.

x

x

x

Tomsgårdvej 2-20

1938 4

x

x

Tomsgårdvej 32

1930 6

Kæmnervej 4

1885 6

Peter Ipsens Allé 3

1973

x

x

Provstevej 2D og
E/Theklavej 23-27

1935 4

x

x

Provstevej 8

1885 7

x

Provstevej 10

1899 5

x

Thoravej 18
Provstevej 12

1899 5

x

x

x

x

x

5 etages hjørne randbebyggelse i enkelt national
funktionalisme. Tidstypisk, velbevaret ejendom,
fra samme periode som mange andre i kvarteret.
Gårdfacade helt præget af store nye altaner.
Modsvarer ejndom på modsatte side af
Tomsgårdvej.
Styrker karréstrukturen.

x

x

3 etages hjørneejedom i overgangen mellem
nyklassicisme og national funtionalisme, i en
enkel og jævn udgave. Skrå hjørne afskæring
uden vinduer, giver bygninge lidt ubalance, men
markerer dog hjørnet og er med til styrke
karrestrukturen.

x

x

5 etages enkeltstående etageejendom fra den
historicistiske tid i en enkel og jævn udgave med
pudset base og overdel i blankmur, og med
mansardetage, Er med sin individuelle placering
med til at understøtte stedets diversitet.

x

4 etages stok / længebygning med stringent og
regelret gadefacade i og svalegang mod gården i
tidstypisk arkitektur, som et helstøbt og
velbevaret eksempel på tidlig 70'er arkitektur i
fortsættelsen af 60ernes modernisme.
Føjer sig til en gruppe af stokke vinkelret på
Frederiksundsvej.

x

4 etages rødstens hjørneejendom i enkel og
tidstypisk, regelret national funktionalisme, der
modsvare bygning på modsatte hjørne Provstevej
3. Nyere altan fronter misklæder.
Styrker karréstrukturen.

x

1-etages ældre byhus. Stærkt ombygget, hvor
ingen af overfladerne i dag synes at stamme fra
det oprindelige hus, og bygningelementerne er
kommet ud af proportioner, til en noget uheldig
helhedsvirkning.
Samtidig er huset et af kvarterets ældste og en
del af provinsmiljøet i Provstevej.

x

x

5 etages hjørneejendom med skrå afskæring i
tidstypisk nationalromantisk stil med pudset
fuget base og overdel i blank rød mur med
sandstens detaljer.
Pendant til bygning på modsatte hjørne
Provstevej 12.
Styrker karrestrukturen.

x

x

5 etages hjørneejendom med skrå afskæring i
tidstypisk nationalromantisk stil med pudset
fuget base og overdel i blank rød mur med
sandstens detaljer.
Pendant til bygning på modsatte hjørne
Provstevej 10.
Styrker karrestrukturen.

x

x

Provstevej 14

1896 5

x

x

x

2 etages byhus, med fuget pudset base og
overdel i blank mur, typisk fra den sene
historicisme, i en jævn udgave, som er
karakteristisk for store dele af brokvartererne.
Bevaringsværdien omfatter også baghuset som
en del af det samlede miljø.
Er med til at styrke provinsmiljøet fra tiden før
indlemmelsen i KK.

Provstevej 16

1897 5

x

x

x

3 etages byhus, med fuget pudset base og
overdel i blank mur, typisk fra den sene
historicisme, i en jævn udgave, som er
karakteristisk for store dele af brokvartererne.
Er med til at styrke provinsmiljøet fra tiden før
indlemmelsen i KK.

Provstevej 18-20

1900 5

x

x

x

x

5 etages bolig randbebyggelse i karakterisktisk
nationalromantisk stil i rød mur med
sandstenslignende detajer som bånd og slutsten i
vindues stik. Harmonisk og velproportioneret.
Er med til at styrke karrestrukturen.

Provstevej 3A og
B/29 A og B-31A og
B

1935 4

x

x

x

x

4 etages rødstens hjørneejendom i enkel og
tidstypisk, regelret national funktionalisme, der
modsvarer bygning på modsatte hjørne
Provstevej 2. Nyere altan fronter misklæder.
Styrker karréstrukturen.

Provstevej 11

1886 5

x

x

x

2 etages byhus fra den historicistisker periode i
en jævn og anonym udgave, med skrå
hjørneafskæring. Sammen med flere af nabo
ejendommene udgør den et samlet miljø fra
provinstiden, og som hjørneejendom er den
meget synlig og med til definere miljøet.

Provstevej 11 A-13

1886 7

x

x

x

2 etages byhus fra den historicistisker periode i
en jævn og anonym udgave. En ud af flere
ejendommene der udgør et samlet miljø fra
provinstiden.

Provstevej 13A-B

1880 7

x

x

x

x

Lille 1 etages villalignende bygning placeret til
bagetrukket. Fin historicistisk bygning med
murede detaljer. Fremstår meget nedslidt og er i
dag under renovering.
Styrker provinsmiljøet.

Glasvej 9/Theklavej
1-3

1916 4

x

x

x

4 etages hjørneejendom med mansardtag, i
gennemført sen nationalromantisk / nybarok stil
med flere karakterfulde detaljer.
Markerer hjørnet og styrker karrestukturen.

x

