
	

	

Præmiering for facaderenovering til Dreyers Fond 
 
I forbindelse med Frederiksberg Kommunes præmiering af smukke bygnings- og 
butiksfacader, har Facadeudvalget udpeget facaderenoveringen pa ̊Kingosgade 8 
og Boyesgade 8-14 som vinder i kategorien ’Forandring med respekt’. Dreyers Fond 
ejer bygningen, der i 2022 stod færdigrenoveret med nye vinduer og altaner. 
 

 
 
”Dreyers Fond værdsætter anerkendelsen, da vi har istandsat med respekt for den oprindelige arkitektur, 
som vi altid stræber mod. Da vi i tiltagende grad samler ejendomsporteføljen i området Vesterbro og 
Frederiksberg, ønsker vi også at bidrage til områdets udvikling og forskønnelse”. 
 
Det siger administrerende direktør i Dreyers Fond, Bo Rygaard om Frederiksberg Kommunes præmiere af 
ejendommen Kingosgade 8 og Boyesgade 8-14. Ejendommen er oprindeligt tegnet af arkitekt Torvald 
Dreyer, der sammen med sin hustru stiftede Dreyer Fond.  
 
Vandkunsten har stået for den arkitektoniske del. Arkitekt Flemming Ibsen fra Vandkunsten traf de 
oprindelige forslag om farvevalg og altanernes udformning. Han anbefalede, at altaner blev udført robust og 
gedigent i ét stykke, hvad der har løftet facadens kvalitet, ligesom de mørkegrå træ/alu vinduer og 
dørrammer fremhæver. Larsen og Søndergaard Byggerådgivning har været rådgiver på udførelsen af selve 
renoveringen. 
 
Forandring med respekt 
Facaderenoveringen på Kingosgade 8 og Boyesgade 8-14 bliver præmieret i kategorien Forandring med 
respekt. Her præmieres den vellykkede ombygning af en eksisterende bygning – med respekt for bygningen 
og stedets identitet. Onsdag den 30. november 2022 inviterede borgmester Michael Vindfeldt til 
overrækkelsen af et diplom og en plakette i kobber til bygningens facade. Facadeudvalgets kom også med 
begrundelse for præmieringen. 
  
”Udskiftninger af vinduer, altandøre og altanværn har på simpel, men effektiv vis, opdateret denne 
modernistiske boligejendom på hjørnet af Kingosgade og Boyesgade med stor respekt for bygningens 
identitet. De oprindelige altaner var opført med bund og sider i støbt beton og fronter af bølgeeternit. Nu er 
sider og front fjernet og et nyt værn i fiberbeton med riflet sinusmønster er sat op på den eksisterende 
altanbund. De oprindelige kvadratiske vippevinduer er blevet udskiftet til sidehængte tofagsvinduer med 
lodret opdeling, som de oprindelige altandøre. Ændringerne har gjort at vinduer og altaner passer lige så 
godt – måske endda bedre – til bygningen end Thorvald Dreyers oprindelige design. Projektet er et godt 
eksempel på, at en renovering kan være med til at højne og løfte en ejendoms arkitektur, og at også de 
mere ydmyge ejendomme kan få et udtryk, der giver stor kvalitet tilbage til byen.” 


