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Vedr. høring i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget ”Den Hvide Kødby” med
Kommuneplantillæg.
Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag til lokalplan og har
foretaget en gennemgang af sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske forhold.
I forslaget mangler der en præcisering af hvilke bygninger, der påtænkes nedrevet i området på
hjørnet af Skelbækgade-Ingerselvsgade. Det kunne fx ske ved adresseangivelse.
Så vidt vi kan se, påtænkes nedrivning af bevaringsværdige bygninger, beliggende ud til Hjørnet
Skelbækgade. De blev bygget stort set samtidig med resten af den Hvide Kødby, i midten af
1930erne og i samme funktionalistiske arkitektur og er således en del af denne.
I den oprindelige SAVE-registrering har de fleste af de aktuelle bygninger, der påtænkes nedrevet,
fået høj bevaringsværdi, men i forvaltningens liste over bevaringsværdige bygninger ses kun
Kødboderne 2 og 18. Københavns Museum anbefaler at man fastholder den oprindelige vurdering,
idet de små boder er en vigtig del af fortællingen om Kødbyens forskellige funktioner.

Figur 1. København 1939. Historisk Atlas

Desuden har Kødboderne 18 en trekantet facon ud til Staldgade, hvilket afspejler det tidligere
jernbanestikspor (se kort).
Det er museets holdning, at der bør tages hensyn til disse bevaringsværdier.
Ifølge planerne må højden på de nye bygninger højst være 24 meter og skal bygges i samme skala
som karrebebyggelsen i Skelbækgade, hvilket er i en helt anden skala end resten af Den Hvide
Kødby. Det betyder, at området ikke længere ses som værende en del af den.
Bygningen Halmtorvet 15 har høj bevaringsværdi – også ifølge Københavns Kommunes egen liste
samt ifølge FBB. Den er bygget i 1953 i samme funktionalistiske stil som resten af Den Hvide
Kødby. Den forreste del af bygningen, med det rundbuede tag har indeholdt kontorer, og den
bagvedliggende hal fortæller med sine aflæsningsramper historien om bygningens brug som
fragtmandshal.
I forlængelse af dette, er det vigtigt at bemærke, at bygningen ligger placeret ud mod Halmtorvet,
og således er med til at afgrænse og definere områdets status som kultur- og industriminde i
forhold til resten af bydelen.
Det er museets holdning at bygningen bør bevares.

Arkæologi
Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes arkæologiske levn, skal
Københavns Museum kontaktes omgående. Museet skal dernæst vurdere, om levnene er af en
sådan karakter, at museet vil indstille til Kulturstyrelsen, at der udstedes påbud om midlertidig
standsning af arbejdet i henhold til lov om museer mv. §26 (beskyttelse af jordfaste fortidsminder).
Københavns Museum står, som Kulturstyrelsens repræsentant, til rådighed for en vurdering af
kommende anlægsarbejder med henblik på at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse
forud for anlægsarbejdets begyndelse. En arkæologisk forundersøgelse vil kraftigt reducere
risikoen for en uplanlagt, midlertidig standsning af arbejdet.
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