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LÆSEVEJLEDNING

• I det følgende præsenteres de 82 nomineringer, som ikke er gået videre til 
bedømmelse i dommerpanelet. Nomineringer er blevet screenet fra af 
Københavns Kommune, fordi bygningerne i forvejen er fredet eller udpeget 
som bevaringsværdige. I Byens Sjæl leder Københavns Kommune efter 
bygninger, som ikke i forvejen er beskyttet.

• Bygningerne præsenteres med den originale nomineringstekst, -adresse 
og -foto. Københavns Kommune kender det fulde navn på dem, der har 
nomineret bygninger, men i det følgende optræder de alene ved fornavn.

• Hvis en bygning er nomineret af flere københavnere, er alle begrundelser 
taget med videre i forløbet. 

• Ved hver nominering er oplysninger om evt. fredning og bevaringsværdi
angivet af Københavns Kommune. Bevaringsværdien måles via SAVE og 
skalaen 1-9. Bygninger med SAVE-værdi 1-3 har høj bevaringsværdi og 
udpeges som bevaringsværdige i kommuneplanen. 

• De 82 bygninger præsenteres i den rækkefølge, som nomineringerne er 
kommet ind til Københavns Kommune, jf. nummeret i øverste venstre 
hjørne. Numrene springer, da de fleste nomineringer er løftet over i den 
pulje, der gik videre til bedømmelse i dommerpanelet. 
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EMDRUP VÆNGE 194A, 1., 2100 Ø

Merete: Bygningen jeg nominerer betyder noget for mig og beboerne i området. 

Tommy: En af vartegnene på Emdrup overgang fra landsby til en del af Københavns kommune, - med en 
fantastisk park syd for bygningerne - fortjener at blive bevaret som park Bygningen fortæller både om 
Københavns nabosogns ældre historie før indlemmelsen, men også noget om den nyere historie, nemlig 
byplanlægningen  i 1930'erne og Københavns stadsingeniør Olaf Forchhammers visionære arbejde med at 
bevare de landskabelige værdier som rekreative områder.

Emdrup Søgård 

Ingen

Høj bevaringsværdi (3)

Østerbro
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DRONNINGENSGADE 34, 1420 K

Marie: Bygningen, som foruden at være beboerhus, huser Fritidsklubben Sofie på øverste etage. Står som en 
solid christianshavner matrone, stærk nok til at huse lidt af hvert. Og vi elsker den.

Christianshavns Beboerhus

Ingen

Høj bevaringsværdi (3)

Christianshavn
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VIGERSLEV ALLÉ 77, 2500 VALBY

Mette: Med sine smukke kurver, sine røde tegl og sin smukke indpasning på vejen, vil jeg gerne nominere FL 
Smiths bygninger på Ramsingsvej Det er en overset perle og giver mig dagligt glæde.

F.L. Smidth

Ingen

Høj bevaringsværdi (2)

Valby
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DANTES PLADS 7, 1556 V

Nanna: Det er den bygning jer værdsætter aller højest i vores Hovedstad. Tænk at være så fremsynet at gøre 
dette smukke bygningsværk tilgængeligt for os alle. Vinterhaven er enestående

Glyptoteket

Ja

Høj bevaringsværdi (1)

Indre by 
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FÆLLEDVEJ 12, 2200 N

Poul-Erik: Bagermester Frederich Peter Schlötzer var i starten af 1800-tallet en af Nørrebros store 
grundejere, og 21.december 1801 fik han skøde på ejendommen Fælledvej 12. Huset blev opført omkring år 
1800 af brandkaptajn og murermester Heinrich Delffs og er i dag Nørrebros ældste bygning.

Fælledvej 12

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Nørrebro

013
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NØRREBROGADE 208, 2200 N

Bo: Det er fantastisk visionært at de gamle sporvognsremiser er blevet bevaret og omdannet til Sports og 
kultur center. Et stykke trafik og industri historie er således blevet videreført, med en ny funktion, til gavn for 
hele kvarteret. 

Nørrebrohallen

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Nørrebro
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BJELKES ALLÉ 45, 2200 N

Poul-Erik: Dronning Louises Asyl på hjørnet af Bjelkes Allé og Stefansgade. Huset ligger som en lille oase i 
kvarteret lige overfor Nørrebroparken, og har været børnehave siden det blev bygget i 1888. 

Bo: Børne asylet er en fin lille bygning fra 1888 tegnet af Wilhelm Dahlerup. Den bliver overset, og drukner i 
de høje nabo bygninger, men den er absolut værd at nominere.

Dronning Louises Asyl

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Nørrebro
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RÅDHUSSTRÆDE 13, 1466 K

Sussie: Bygningen som består af 3 bygninger hvor de 2 er fredet er et unikt sted har sjæl og det vrimler med 
københavnere i alle aldre, er selv frivillig i en seniorklub Samlingspunktet indre by som holder til i Huset, 
mange af os seniorer kom jo der som unge og nu er vi tilbage som pensionister, Huset ligger centralt og 
emner af kultur, og stemning og har en lille gårdhave hvor der er musik om sommeren.

Huset

Ja

Høj bevaringsværdi (3)

Indre by 
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BRØNSHØJ KIRKEVEJ 8, 2700 BRØNSHØJ 

Heidi: Danmarks ældste kirke på Brønshøj højere punkt vil jeg tro. Den skønne lille hyggelige kirkegård, der 
ånder fred og idyl trods den travle Fr. Sundsvej, kirkegården har mange sjæle og os efterladte kan finde ro i 
vores sjæl ved at besøge vores dybt savnet kære

Brønshøj kirke og kirkegård

Ja

Høj bevaringsværdi (1)

Brønshøj-Husum

028
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ØSTER SØGADE 38, 2100 Ø

Hans-Henrik: Bygningen er med sine hjørnetårne en del af "Rive Gauche" looket langs søerne, hvor 
bygherrerne prøvede at skabe en Dansk udgave af Seinens bred i Paris, i København.

AB Søbo

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Indre by 
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FABRIKSOMRÅDET 56, 1440 K

Alexander: Smuk bygning fra 1847. Tidligere brugt som ridehal for dansk militær og nu ligger der Danmarks 
eneste kollektive drevet byggemarked, Den Grønne Genbrugshal. Det er et sted der bliver brugt rigtig meget 
af de lokale, især fra Christiania og Christianshavn. Bygningen er fredet pga. De vandrette 
beklædningsbrædder.

Den Grønne Genbrugshal

Ja

Uden bevaringsvurdering (-1)

Christianshavn

031



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 14

TREKRONER 1, 1., 1259 K

Peter: Fordi København er en havneby deraf navnet. Udsigt og adgang til det store hav adskiller København fra andre store 
byer der typisk kun har en fjord eller en flod at gøre godt med. Alt andet end denne adgang til frit hav kan findes i Berlin,
Hamborg, Oslo, Stokholm, London, Paris og der dermed ikke unikt for kbh. Rasmus: Forbindelsen til Øresund via Trekroner 
har historisk været af vital betydning for København. Jeg foreslår denne forbindelse bevaret så der ikke opfyldes og 
opføres store bygninger udenfor Trekroner Fort. En bydel her vil ødelægge den historiske forbindelsen til Øresund og 
ændre hele udtrykket omkring Trekroner Fort. Et simpelt dige vil kunne opføres uden at ødelægge denne forbindelse til 
Øresund. Julie: Trekroner ligger smukt i indsejling til Københavns Havn. Det er et smukt syn, når man står på ud på 
Langlinje og kigger over mod Sverige, og kan ser Trekroner i indsejlingen og Sundet som baggrund, kan man mærke 
København 1000 årige historie som havneby og vigtige tilknytning til Øresund, der har haft og har for stor betydning for 
hvad København er i dag. Marie: Overset perle - i ordets reelle betydning - i indsejlingen til København. Med de historiske 
bygninger stående, næsten som de blev forladt. Smukt udsyn til både Øresund og København. Og et fantastisk mål for 
hobbysejlerne i og omkring Københavns inderhavn. Janni: Det gamle fort, de smukke bygninger, muligheden for at 'se' 
tilbage i Københavns historie midt i byen, midt i havet, adgangen til og udsigten over både hav, havn og by er for mig selve 
sjælen i byen. Marianne: Fantastisk bygningsværk med spændende historie. En lille perle ude i vandet, der er helt stille og 
en fantastisk udsigt ind over København og over mod vores svenske naboer. Historien er både af militær karakter men 
også underholdning. Slaget på reden og Københavns identitet. Henrik: Trekroner fort ligger som en karakteristisk vagt ved 
indsejlingen til Københavns Havn. Fortets udsigt og udsyn mod Øresund må bevares. Fortet er er af de sidste synlige 
kendetegn i det centrale København som viser hvorledes man ville forsvare sin hovedstad mod søsiden. Sidste chance for 
at fastholde fortet udsyn 

Trekroner Fort

Ja

Uden bevaringsvurdering (-1)

Christianshavn

032

Københavner-nominering
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WAGNERSVEJ 19, 2450 SV

Cecilie: Den fine gamle pavillon foran Karens minde kulturhus er fyldt med sjæl.

Lene: Bygningen er smuk, har en sjov og gammel historie, og så er den fredet. 
Det gamle Karens minde var et såkaldt sindsyge-hospital. Danse pavillonen blev opført som et sted hvor 
patienter kunne danse og få en kop kaffe. I dag bruges pavillonen til alle mulige events! Jeg selv har været 
til 1.maj taler, food sharing, fællesspisning og meget mere! 

Lene:: Bygningen er smuk, har en sjov og gammel historie, og så er den fredet.

Kongens Enghave Lokaludvalg: Kongens Enghave Lokaludvalg: Karens Minde er Sydhavnens 
samlingspunkt. Huset og de tilhørende staldbygninger er 120 år gamle og lå dengang på landet. Oprindeligt 
var stedet en institution for udviklingshæmmede og området blev dyrket. Da institutionen lukkede, rykkede 
bydelens borgere ind og kæmpede for at bevare huset. I dag summer stedet af mange forskellige 
kulturaktiviteter og dyrehold. Sidst er Dansepavillonen kommet til.

Danse pavillonen 

Ja

Uden bevaringsvurdering (-1)

Kongens Enghave

037
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AXELTORV 9, 1609 V

Chayanne: Der er ingen smukkere og mere strålende bygning end denne, som rummer så meget sjæl og ikke mindst 
historie og mange millioner menneskers minder i og uden for bygning. For mig er det et absolut ikonisk vartegn i 
København der bør fredes for altid, så den smukke skønne dame kan bestå for evigt. Desuden kendt fra bl.a. Michael 
Learns To Rocks musik videoer, som bl.a. ses af millioner af asiater. Peter: Palads Teatret er en af Københavns mest 
karakteristiske bygninger. Opført i 1918 som stumfilmens tempel, hvor et stort orkester musicerede til filmene. 
Bygningen vidner om at København endelig var blevet en storby, der tog sig selv alvorligt. I det ydre er bygningen 
velbevaret, med mange originale detaljer, og i det indre findes et af byens fineste rum. Alle Københavnere har et 
forhold til Palads. Jakob: Palads giver borgere & turister en glæde, når man passerer. Charlotte: Biografen er så 
smuk med de mange farver - den minder mig om Vasilj katedralen i Moskva - og står for mig som noget med fantasi 
og eventyr. Derfor passer det faktisk rigtigt godt til at være en biograf eller andet kulturelt. Nina: I må endelig sørge 
for at palads bliver bevaret og der er ikke nogen der skal ødelægge eller piller ved den smukke bygning det vil være 
skamfuld Charlotte: Palads er et ikon for indfødte københavnere, den bygning er selvom den er malet stadig en af 
byen Københavns signatur bygninger og ombygning med højt tårn eller flere etager vil være rent hærværk. Så nej til 
de nye forslag. Tina: Dette ikoniske over 100 års bygningsværk, er på så mange plan noget af de smukkeste og mest 
ikoniske indenfor både bygge og udsmykning. De ikoniske farver gør bare noget ved stemningen i indre by, hvor der 
desværre er så mange stål og glasfacader. Et smukt bygningsværk der bør bevares så æstetisk og charme ikke 
bliver ædt op af beton og stål.

Palads Biografen

Nej

Høj bevaringsværdi (2)

Indre by 

049

Københavner-nominering
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VED BELLAHØJ NORD 7, 2700 BRØNSHØJ

Susanne: De første højhuse i Danmark. Fra at være kendt som “Havregrynshusene”, hvor der i starten mest 
boede en del kendte personer og andre med pengepungen i orden, til i dag, hvor de desværre er på kanten 
til at blive benævnt som ghetto. Bygningerne har været brugt i mange danske film gennem årene, og er 
faktisk stadig et unikt sted at bo. Betragtes som et vartegn for København pga. af beliggenheden. 

Birgitte: Smukke ikoniske huse det rager op så de kan ses. Synd de har et dårligt ry. De er jo fantastiske. 

Bellahøj Højhusene 

Nej

Høj bevaringsværdi (2)

Brønshøj-Husum
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HERJEDALGADE 1, 2300 S

Malene: Jeg elsker den grønne top på bygningen. Drømmer om at lave en restaurant heroppe. Eller 
digtoplæsning. 

Kloakpumpestationen

Nej

Høj bevaringsværdi (2)

Amager Øst 
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VED VESTERPORT 2, 1612 V

Erik: Vesterbro repræsenterer byens hektiske puls, og så rummer bydelen nogle af den tidlige danske 
modernistiske arkitekturs hovedværker. Lige fra Hotel Astoria ved banegraven over Havemanns Magasin 
(Føtex) på Vesterbrogade og Folkets Hus på Enghavevej. Der er mange storslåede bygninger at vælge 
imellem, men jeg har valgt en mindre bygning, Vesterport Station fra 1930-34 tegnet af K. Tangaard Seest. 

Vesterport Station 

Nej

Høj bevaringsværdi (2)

Indre by 
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BRØNSHØJVEJ 1, 2700 BRØNSHØJ

Birgitte: Rytterskolen på Brønshøj Torv giver året rundt en god stemning på torvet og gør borgerne 
opmærksomme på at også Københavns yderområder har en historie. 

Rytterskolen

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Brønshøj-Husum
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TJØRNEVANGEN 28, 2700 BRØNSHØJ

Jytte: Den dejligste lille landsby, smukke gamle huse og naboer, der kommer hinanden ved.

Den engelske haveby

Nej

Høj bevaringsværdi (2)

Brønshøj-Husum

055



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 22

ANNEXSTRÆDE 4, 2500 VALBY

Britta: Skaber sammen med Valby bibliotek et dejligt byrum. Et gammelt byhus med lang forhistorie, Lav 
lysegul bygning

Prinsessens hus 

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Valby
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TJØRNEVANGEN 16, 2700 BRØNSHØJ

Mia: Jeg synes den engelske haveby er det skønneste lille åndehul midt i Brønshøj. De fleste der kommer her 
første gang bliver helt overraskede over at der findes sådan et sted her. Her er så fint og fredeligt og så har 
lige præcis den bygning jeg har fremhævet også været med i en del film bl.a busters verden. 

Den eneglske havneby

Nej

Høj bevaringsværdi (2)

Brønshøj-Husum
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FREDERIKSSUNDSVEJ 125A, 2700 BRØNSHØJ

Peter: Bellahøj kirke er et fint eksempel på de nyere kirker, som er en del af byens sjæl og som samler 
mennesker fra nær og fjern til kulturelle oplevelser - og dermed knytter bånd mellem mennesker og 
samhørighed i lokalområdet. Her er det ikke traditionen, der vogtes over, bygningen symboliserer den 
nytænkning, der peger fremad og rummer både unge og gamle. En ægte 1960'erbygning, der følger med 
tiden!

Bellahøj Kirke

Ja

Uden bevaringsvurdering (-1)

Brønshøj-Husum
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GAMMEL MØNT 41, 1117 K

Jan: Fra ca. 1731. Det eneste ildebrandshus, der er bevaret i den oprindelige størrelse, det eneste med 
bevaret bindingsværk, og det eneste med det oprindelige stejle tagrejsning. Præmieret af Københavns 
Kommune for restaureringen i 1980 og løbende vedligeholdt.

Gammel Mønt 41

Ja

Høj bevaringsværdi (1)

Indre By

063



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 26

ROMSØGADE 5, 2100 Ø

Marie: Bygningen er den første i kvarteret og blev bygget til Oberstenker efter freden i 1869 som 
kompensation til fruerne der mistede deres mænd. Øverste etage var til billedekunstnere og har smukke 
buede lofter - atelier. Bygningen er fra 1876 og i national romantisk byggestil. Den går for at være den 
smukkeste bygning i Skt. Kjelds Kvarter!

Borggaarden

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Østerbro

065



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 27

KOBBELVÆNGET 15B, 2700 BRØNSHØJ

Niels: Vestvolden et ekstraordinært velbevaret historisk forsvarsanlæg af helt unik karakter set med både 
nationale og internationale øjne ifølge Københavns Museum. Vestvolden er et yndet udflugtsmål for 
beboerne i området, hvor vi går, cykler, løber, hygger, leger og nyder naturen og det historiske vingesus. Det 
er vi mødes, der hvor vi går på opdagelse - og hvor vi nyder friheden væk fra byens larm.

Fæstningsanlægget Vestvolden

Ja

Uden bevaringsvurdering (-1)

Brønshøj-Husum

067



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 28

SYDBANESTIEN 8, 2450 SV

Mille: Jeg vil gerne have lov til at nominere Østre Kapel på Vestre Kirkegård, tegnet af Holger Jacobsen og 
opført i 1913. Kapellet var aktivt i brug fra 1913-1926. Bygningen har derfor stået gemt og glemt i 90 år indtil 
Sydhavn Teater begyndte at lave forestillinger i den i 2016. Derfra har området fået mere og mere lokal 
betydning og er nu et af de vigtige mødesteder i bydelen om sommeren.
Østre Kapel ligger midt i Sydhavnen og står forhåbentlig til at blive moderniseret med historien og fremtiden 
for øje. Hele planlægningsprocessen har handlet om at bevare bygningens sjæl, fordi den med sin særlige 
historik og udformning er en del af byens sjæl.

Østre Kapel

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Kongens Enghave

069



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 29

VED SLUSEN 25, 2300 S

Karina: Smukt, historisk og et vartegn for indgang til Sydhavnen. Ses fra havnen og vejen og langt væk. 

Kongens Enghave Lokaludvalg: Den gamle og smukke gule slusebygning med sit røde tegltag og grønne 
tagspir og tårn blev bygget i 1901-1903. Bygningen og Slusen er en del havnens særpræg, da man som en 
af de ganske få havnebyer har indsejling i begge ender af havnen. Slusebygningen og den stadig 
fungerende sluse er en af de to sidste rester, der viser områdets historie som industrihavn og det gamle 
havnemiljø i Sydhavnen. I det hele taget bør hele slusen, Sluseholmen, Fiskerihavnen og Stejlepladsen og 
alle tilstødende områder fredes. Inklusive Fælleden, Nokken, osv. Der bygget rigeligt i området!

Anne: Begrundelse for nominering Hvis udfyldt): Sluseanlæggets funktionærbolig og maskinmesterhus. 
Opført i 1903-04 med Axel Erhardt Petersen og Vilhelm Dahlerup som arkitekter. De fine, gamle bygninger 
udgør sammen med Bådklubben Valby og de omkringliggende husbåde en charmerende kontrast til 
Sluseholmens moderne byggeri ,og det gule ’slot’ lyser smukt op til glæde for alle, der bevæger sig til lands 
eller vands i denne ende af havnen.

Det gule slusehus 

Nej

Høj bevaringsværdi (2)

Amager Vest

070



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 30

BJERREGÅRDSVEJ 14, 2500 VALBY

Carsten: En bygning, som man får lyst til at flytte ind i.

Dragehuset 

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Valby

072



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 31

KØBMAGERGADE 52A, 1150 K

Finn: Det er bare ikonisk og fortæller noget om en by med en historie. 

Rundetårn

Ja

Høj bevaringsværdi (1)

Indre by

073



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 32

GYLDENLØVESGADE 24, 1369 K

Carsten: En ikonisk bygning, som ikke er truet i øjeblikket, men skal med for en sikkerheds skyld.

Frank: Ikonisk bygning og beliggenhed.

Søpavillonen

Ja

Høj bevaringsværdi (1)

Indre by

075



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 33

KNIPPELSBRO 2, 1400 K

Julie: Kulturtårnet er skabt til fordybelse, kreativitet, selvransagelse, small-talk, eller bare trække vejret et 
sekund, udsigten og stemningen er alt og intet.

Kulturtårnet på Knippelsbro

Ja

Uden bevaringsvurdering (-1)

Christianshavn

077



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 34

GAMMEL KONGEVEJ 25, 1610 V

Carsten: Farveglad baggårdsbygning, som vil blive savnet, hvis den forsvinder.

Gammel Kongevej 25

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Vesterbro

080



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 35

FIOLSTRÆDE 18, 1171 K

Mathilde: Smukt gammelt hus der er med til at give byen sjæl.

Fiolstræde 18

Ja

Høj bevaringsværdi (1)

Indre by

085



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 36

HERMODSGADE 24, 2200, N

Boaz: Historisk og flot gammel fabriksbygning. Et smukt eksempel på nyklassicistisk stil tegnet af Carl 
Cervais. 

Kaffebrænderiet Merkur

Ja

Høj bevaringsværdi (2)

Nørrebro

087



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 37

GAMMEL JERNBANEVEJ 48, 2500 VALBY

Lone: Disse to tårne på beboelsesejendom i Valby fortjener af bestå

Gammel jernbanevej 48

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Valby

090



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 38

TORVEGADE 75, 1400 K

Asbjørn: Vagthuset er fra 1724 og det eneste bevarede vagthus ved portene til København. Det er smukt i al 
sin enkelhed . Kommunen fik Vagthuset flyttet 14 meter, da Torvegade skulle udvides i 1936. Huset ejes af 
Kommunen og udlejes til Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv.

Vagthuset

Ja

Høj bevaringsværdi (1)

Christianshavn

091



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 39

TORVEGADE 45, 1400 K

Marilou: Lagkagehuset, som er nabo til sandkagen, er et af mange huse på Christianshavn med et sjovt 
kælenavn. Lagkagehuset er desuden et af byens første modernistiske huse og udskældt af sin samtid. 
Huset er opført i 1931.

Lagkagehuset

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Christianshavn

093



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 40

VESTERBROGADE 34, 1620 V

Jesper: Er vokset op på Vesterbro, og bor på Vesterbro. Midt i stenbroen findes denne smukke, eminente 
perle af en jugdenbygning. 

Løvenborg

Ja

Høj bevaringsværdi (2)

Vesterbro

094



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 41

VERMUNDSGADE 40, 2100 Ø

Laura: Der ligger tre New Yorker bygninger på Rovsingsgade/Vermundsgade, som bidrager til det helt 
unikke og rå udtryk i området. Disse bygninger udgør, sammen med den gamle bilforhander overfor, hele 
omrpdets sjæl og egenartethed. Der ligger så meget trøstesløs byggeri i området og disse fire bygninger 
giver tilbage til kvarteret og fortæller om KBHs industrihistorie

Vermundsgade 40

Nej

Høj bevaringsværdi (2)

Nørrebro

096



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 42

SØNDER BOULEVARD 73, 1720 V

Elena: Folkehuset Absalon som ligger i den smukke gammel kirke på Sønder Boulevard midt i Vesterbro er 
helt sikkert en bygning som repræsenterer Københavns sjæl for mig. Der findes mange forskellige events 
og workshops hver uge, fællesspisning hver aften og det hele er tilgængeligt og til at betale for alle. Et 
fælles rum i byen som skal bevares!

Folkehuset Absalon

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Vesterbro

098



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 43

SØTORVET 5,1371 K

Lotte: De 4 smukkeste bygninger i København med inspiration fra Paris. Bygninger med charme, tårne. Lys 
og luft omkring dem, det er da SJÆL. 

Søtorvet 5

Ja

Høj bevaringsværdi (1)

Indre by

103



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 44

ENGHAVEVEJ 170, 2450 SV

Kongens Enghave Lokaludvalg: Vesterbro Brandstation blev indviet 1. nov. 1929 og har med sin centrale 
placering på Enghavevej været end del af bydelen i 93 år. Ud over at være en aktiv brandstation indeholder 
bygningen et lille brandmuseum, der fortæller om brandslukningens historie både før og nu i København. 
Arkitekturen og de bygningsmæssige detaljer har en anden sjæl end en nybygget brandstation formentlig 
ville rumme.

Vesterbro Brandstation

Nej

Høj bevaringsværdi (2)

Kongens Enghave

109



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 45

ØSTERBROGADE 79, 2100 Ø

Christian: Jeg indstiller hermed hele Østerbros lokale biograf og samlingspunkt gennem 100 år. Bygningen 
er en del af Københavns oprindelige idrætspark og fremstår helt unik. Smuk facade og foye. Østerbro vil 
ikke være det samme uden. 

Park Bio

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Østerbro

110



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 46

GAMMELTORV 24, 1459 K

Indre By Lokaludvalg: Opført: 1899. Arkitekt: Johan Schrøder. Kun facaden er for tiden tilbage på 
hjørnebygningen, og på den kan man se lidt af hvert; karyatider bærer en karnap på fronten mod 
Gammeltorv og en imponerende kobberkuppel troner fem etager over bygningshjørnet. Et godt eksempel 
på historicistisk arkitektur og et pejlemærke på strøgturen. 

Gammeltorv 24

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Indre By
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 47

ØSTERGADE 61, 1100 K

Indre By Lokaludvalg: Opført: 1896. Arkitekt: Richard Bergmann. Højbrohus blev tegnet i 1896, og er med sit 
renæssancepræg et ikonisk byggeri, det er svært ikke at blive betaget af på strøgvandring. I små tredive år 
lå Café Norden her og spredte indtil lukningen i 2021 pariserstemning hele vejen ud på Amagertorv. 

Højbrohus

Nej

Høj bevaringsværdi (2)

Indre By
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 48

GRÅBRØDRETORV 17, 1154 K

Indre By Lokaludvalg: Opført: 1856-1857. Ukendt arkitekt. Huset ligger på en smuk plads, som visuelt 
defineres af restaurationer. Den klassicistiske facade, der er typisk for København, står som oprindeligt 
opført i 1856-57. Fra porten er der indgang til Kringlegangen, den eventyrlige passage mellem Gråbrødre 
Torv og Valkendorfsgade. Her kan man ikke undgå at beundre det gamle, hvide pakhus, der stadig har 
udligger på. 

Gråbrødretorv 17

Ja

Høj bevaringsværdi (1)

Indre By
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 49

ROSENBORGGADE 15, 1130 K

Indre By Lokaludvalg: Opført 1900 / 1916-1918. Arkitekt: J. C. Kofoed / Henning Hansen. Huset fortæller 
med sine røde mursten og hvide vinduessprosser om nationalromantikken og det Danmark, der voksede ud 
af denne. Bygningen giver eventyrlige mindelser om en borg og den smukke tilbygning fra 1910’erne 
brillerer med en luftig arkade.

Rosenborggade 15

Ja

Høj bevaringsværdi (3)

Indre By
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 50

HAVNEGADE 44, 1058 K

Indre By Lokaludvalg: Opført 1937. Arkitekt: Kristoffer Varming.Formfuldendt funkis. Oprindeligt var der, 
som navnet antyder, toldvirksomhed herinde. Nu er der planer om at sætte bolchestribede markiser og 
fortelt op på bygningen, der dermed vil miste sit skarpe geometriske udtryk. Samtidig er også den offentlige 
adgang til havnepromenaden i fare med nuværende ejers planer om opstilling af plantekasser.

Toldbygningen

Nej

Høj bevaringsværdi (2)

Indre By
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 51

NØRRE FARIMAGSGADE 51, 1364 K

Indre By Lokaludvalg: Opført 1874–75. Arkitekt: Carl Ferdinand Rasmussen. I skolebygningen mødes røde 
mursten med stringente etageafslutninger, der tilsammen med de buede vinduespartier og porte giver en 
overraskende enhed i udtrykket. Samtidig står huset ud fra sine naboer som et interessant og 
bevaringsværdigt eksempel på historicismens vilde grænseløshed. 

Det Kgl. Vajsenhus

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Indre By
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 52

ØSTERBROGADE 242, 2100 Ø

Ingeborg: Bygningen er ikonisk for Svanemølle-kvarteret! Den lå tidl. ved Østerfælled Torv, men blev udvidet 
og flyttet til Svanemøllen. Nu desværre kun brugt som venterum for buschauffører, og eftersom der 
sjældent er lys i vinduerne, kan det ikke være meget den bruges. Man kan frygte for at DSB (hvis det er dem 
der ejer den) kan finde på at rive den ned. Der burde være galleri eller restaurant i den!

Østerbrogade 242

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Østerbro

122



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 53

BLEGDAMSVEJ 3B, 2200 N

Jesper: Modig og anderledes arkitektur, som fungerer fremragende både udvendig og indvendig.
Bygningen har snart 50 år på bagen, så for mange københavnere har den 'altid været der'.

Panum Instituttet

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Nørrebro

123



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 54

ØSTERBROGADE 29B, 2100 Ø

Finn: Bien er en fantastisk unik og historisk bygning, den ligger centralt på Østerbro og den er i mange 
sammenhænge brugt som billede på "Østerbro". 

Hanne: Det er en flot bygning og et vartegn for Østerbro.
Den runde form, gør at man næsten altid kan finde et godt sted med læ og sol.

Østerbro Lokaludvalg: En helt særlig og folekær bygning på Østerbro, som alle i og uden for bydelen kender. 

Bien

Ja

Høj bevaringsværdi (1)

Østerbro

125



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 55

SLAGTEHUSGADE 7A, 1715 V

Klaus: Rumlighed og nærhed også overfor de mest udsatte borgere og brugere af H17. Social inklusion og 
mobilitet. Demokratiske priser. Venlig betjening. Presser ikke udviklingen af Kødbyen i retningen af festzone 
eller mersalgszoner. Men forsøger at bevare og værne om dagligdagslivet og det rekreative.. For Alle.

Kødbyens Høker

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Vesterbro
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 56

HANSSTEDVEJ 7, 2500 VALBY

Kirsten: Brandstationen er et eksempel på offentlige bygninger fra 1940'erne.

Brandstation Dæmningen

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Valby
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 57

ARTILLERIVEJ 63, 2300 S

Brian: Ballonparken er den ældste bebyggelse på Islands Brygge, idet den blev anlagt sommeren 1872, hvor 
Hærens artilleriafdeling her opstillede en teltlejr. Ti år senere kom de første af de barakker, der stadig 
findes på området. De karakteristiske unikke røde træbygninger, som i dag er privat beboelse giver sjæl til 
bydelen og byen. Herunder Zeppelinerhallen som i dag er ridehal.

Ballonparken

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Amager Vest
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 58

VALBYGÅRDSVEJ 33, 2500 VALBY

Carsten: Valbygård, ’bydelens slot’.

Valbygårdsvej 33

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Valby 
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 59

VALBYGÅRDSVEJ 60, 2500 VALBY

Carsten: Gamle etageejendomme langt fra datidens bymidte.

Valbygårdsvej 60 

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Valby

136



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 60

UPLANDSGADE 38, 2300 S 

Carsten: Usædvanlig portbygning.

Uplandsgade 38

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Amager Øst 
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 61

HAMLETSGADE 13, 2200 N

Jan: Flot eksempel på Industribygning med typisk spidstag og lys indfald samt lagerbygningen langs 
Hamlertsgade (ulige numre).

Holger Petersens Tekstilfabrik

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Nørrebro
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 62

GORMSGADE 2, 2200 N

Laura: Her er et helt unikt gult funkishus med flotte originale detaljer. Huset bidrager til variationen på 
Nørrebrogade har har et skønt lille tag mellem st og 1 sal, som jeg ikke har set tidligere.

Gormsgade 2

Ja

Høj bevaringsværdi (3)

Nørrebro
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 63

GULDBERGSGADE 49, 2200 N

Laura: De små gule landsbyhuse på hjørnet af Meiningsgade 19-23 og Gulbergsgade (ca 51) giver 
fantastisk modspil til alt det kedelige 1980'er almene byggeri i Meiningsgade. Husene skaber unikt bymiljø 
og værner om Nørrebros historie som landsby. De er også med til at give Nørrebro sin sjæl og charme.

Guldbergsgade 49

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Nørrebro
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 64

RANTZAUSGADE 22, 2200 N

Bo: Det er et eksempel, på den industri der tideligere var på Nørrebro, og i København, og som i dag er væk. 
Dem der producerede madam Blå, og andre emalje køøkenting. 

Jan: Meget flot og bevaringsværdig hus - virksomheden Glud & Marstrand, der producerer nationalklenodiet 
Madam Blå, blev grundlagt i nr. 22-24. 

Rantzausgade 22

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Nørrebro
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 65

VIBEKEGADE 10, 2100 Ø

Jan: Vibekevang er en byggeforening i Haraldsgadekvarteret på Ydre Østerbro i København. Foreningen 
omfatter gaderne Aldersrogade (overordnede vej i Vibekevang), Vibekegade, Gyritegade, Gunhildsgade, 
Hildursgade og Annekegade. Byggeforeningen Vibekevang, der indkredses af gaderne Vermundsgade, 
Haraldsgade og Lersø Park Allé, blev bygget i 1926. 

Vibekevang

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Nørrebro
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 66

STEFANSGADE 22, 2200 N

Laura: Stefanshus er en fantastisk bygning, som for en lægmand (lægperson) som mig har en stor 
arkitektonisk værdi. Stefanshus er sammen med Stefanskirken definerende for Stefansgadekvarteret. 

Stefanshus

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Nørrebro
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 67

LYGTEN 39, 2400 NV

Birthe: Lygtekroen med tilhørende bygninger samt Enigheden er det der nu er tilbage af de historiske 
bygninger fra fortiden i Lygten Jeg husker Enigheden, fa vi kunne gå bagom og købe ost fra mejeriet. 
Desværre er begge bygninger, dog mest Lygtekroen ved at blive kvalt i grimt “nutidigt” byggeri. 

Enigheden 

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Bispebjerg

166



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 68

STRANDLODSVEJ 42A, 2300 S

Mikala: Kender ikke bygningens historie, men den står i rød blank mur, i to etager og de gamle vinduer er 
bevaret. Mens der bygges højt og tæt på den anden side af Strandlodsvej har flere ældre fabriks/ 
industribygninger fået lov at stå. Det fortæller en historie og bringer sjæl og charme til kvarteret. Håber der 
bliver passet på disse byggerier også i fremtiden.

Strandlodsvej 42A

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Amager Øst 
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 69

EDEL SAUNTES ALLÉ 22, 2100 Ø

Østerbro Lokaludvalg: Café-Pavillionen minder om gamle dage i Fælledparken, og spreder hygge og 
elegance midt i alt det grønne. Her kan lokale og turister læne sig tilbage og se på livet i parken. 

Café-Pavillonen 

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Østerbro
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 70

ØSTERFÆLLED TORV 2, 2100 Ø

Østerbro Lokaludvalg: De gamle kasernebygningerne på Øster Fælled Torv er en vigtig del af Østerbros 
Sjæl. Et smukt fortidslev som bruges og beundres af mange lokale hver dag. 

Kasernebygningerne på 
Østerfælled Torv

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Østerbro
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 71

ØSTER ALLÉ 6, 2100 Ø

Østerbro Lokaludvalg: Østre Elværk er en smuk bygning med utrolige muligheder for at rumme et alsidigt 
kulturliv i fremtiden. Store gamle bygninger af denne karaktér er i den grad med til at definere bydelens sjæl 
og historie. 

Østre Elværk 

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Østerbro
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 72

GUNNAR NU HANSENS PLADS 3, 2100 Ø

Østerbro Lokaludvalg: Svømmehallen viser smukt Østerbros Sjæl, ved på samme tid at være storslået, 
mondæn og tilgængelig for alle. 

Østerbro Svømmehal 

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Østerbro
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 73

SKOLEGADE 2C, 2500 VALBY

Arne: Den gamle rytterskole i Valby er Valbys ældste bygning. Bygget 1721 ligesom de andre rytterskoler 
rundt omkring i Danmark. Om noget repræsenterer denne bygning Valbys fortid som landsby. Selvfølgelig 
står bygningen ikke, som dengang den blev opført, men den emmer stadig af historie.

Den gamle rytterskole

Nej

Høj bevaringsværdi (2)

Valby
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 74

KRUSEMYNTEGADE 7, 1318 K

Indre By Lokaludvalg: Opført: 1870 – 1872. Arkitekt: Frederik Bøttger. Byggeforeningshuset er typisk for 
Krusemyntegade. Med sine forskellige farver og den bevarede, oprindelige gadebelysning indfanger 
bygningerne i Krusemyntegade byens sjæl; i form af murstenenes hvisken om den socioøkonomiske 
udvikling i Nyboderkvarteret gennem de sidste 150 år, og som en perlerække af huse, der giver kvarteret en 
hel særlig karakter.

Krusemyntegade 7

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Indre By
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 75

KAMPMANNSGADE 2, 1604 V

Indre By Lokaludvalg: Opført: 1951. Arkitekt: Vilhelm Lauritzen. Huset er med sine rene linjer et smukt 
eksempel på de nye tendenser indenfor arkitektur i perioden fra ca. 1930-1970'erne. Stedet bærer 
vidnesbyrd om besættelsestiden. Husets arkitektoniske kvalitet ligger i facadens lette proportioner med 
forskudte partier på en tung base samt definerede vinduesformater med et tidstypisk mønster i 
brystningerne.

Shellhuset

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Indre By
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 76

GUNNAR NU HANSENS PLADS 3, 2100 
Ø

Østerbro Lokaludvalg: Bygning og stadion er en vigtig del af idrætslivet på Østerbro og emmer af stemning. 

Idrætshuset og Østerbro Stadion 

Ja

Høj bevaringsværdi (2)

Østerbro
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

SYDHAVNSGADE 16, 2450 SV

Kongens Enghave Lokaludvalg: Sydhavnen var stedet, hvor der blev produceret biler i København. 
Citroënhuset er det eneste spor, der er tilbage af dette i Sydhavnen – og en af de industribygninger fra den 
tid, der er tilbage i det tidligere industriområde. Bygningen var hovedsæde for Citröen Danmark 1927-1966. 
Udstillingsbygningen er flot vedligeholdt og bruges stadig som udstillingsbygning for biler. 

Citröenhuset

Nej

Høj bevaringsvurdering (3)

Kongens Enghave 
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 78

VED SPORSLØJFEN 3, 2100 Ø 

Østebro Lokaludvalg: "Minareten" er tegnet af daværende stadsarkitekt i København Hans Wright (1854-
1925) og opført i 1906. Og selvom den slet ikke har noget med en moské at gøre, og "bare" er et 
udluftningstårn, er den et pejlemærke og en vigtig del af Østerbros "skyline". 

Ved Sporsløjfen 3

Nej

Høj bevaringsværdi (2)

Østerbro
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 79

AMAGER STRANDVEJ 222, 2300 S

Bo: Lidt om bygningen: Bygningen er i Slots- og Kulturstyrelsens oversigt over bevaringsværdige bygninger 
anført i SAVE status 3 (ud af 9), hvilket også nævnes i kommuneplanen fra 2019, og har altså høj 
bevaringsværdighed. Bygningen er opført midt i 1920’erne, udført som længebygning i blank gul og rød mur 
med høj kælder, med saddeltag i rød vingetegl, tegl og små zinkbeklædte kviste. 

Majken: En pæn og velbevaret bygning, markant uden at være prangende, der er opført for at tjene praktiske 
og sociale formål og har gjort det fra første dag. Den er bygget langs Strandvejen for at grønlandske 
studerende kunne associere til de store vidder hjemmefra (en sympatisk og overskudsagtig hensigt), den 
har bygget bro på tværs af Rigsfællesskabet og budt beboere på atmosfære og god beliggenhed.

Amager Strandvej 222

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Amager Øst 

207



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 80

SORTEDAM DOSSERING 85B, 2100 Ø

Henriette: Denne private gård er kun for os, der bor her, men jeg vil gerne vise andre, hvordan den ser ud. 
Her et vinterbillede af den.

Soldenfeldts Stiftelse 

Ja

Høj bevaringsværdi (2)

Østerbro
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 81

RANTZAUSGADE 48, 2200 N

Thomas: Prindsesse Tyras Asyl fra 1878 fungerer stadig som børnehave og har delvist sine oprindelige 
vinduer, kviste og skiffertag som endnu ikke er ødelagt af grimme ombygninger - bortset fra en uheldig 
tilbygning i gården. Den lave bygning betyder at både børnene og omgivelserne får luft og sol. Der er tæt 
grønt på grunden som giver naturen lidt plads og for første gang har en Rødstjert ynglet i området. 

Prindsesse Thyras Asyl

Nej

Høj bevaringsværdi (3)

Nørrebro
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 82

OSLO PLADS 8, 2100 Ø

Jette: (ingen begrundelse angivet)

Østerport Station

Ja

uden bevaringsværdi (-1)

Østerport
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For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 83

LYGTEN 2, 2400 NV

Peter: (ingen begrundelse angivet)

Lygten Station

Ja

Uden bevaringsværdi (-1)

Bispebjerg

217



For at indsætte Titel på alle 

”Sidehoved/sidefod” Skriv 

punktopstilling til niveau 2:

”Afsnit”

Titel på bygning

Bydel

Bevaringsværdi (SAVE)

Fredet

Fakta fra Københavns Kommune

Københavnernominering

Side 84

MÆLKEVEJEN 63, 1440 K

Peter: (ingen begrundelse angivet)

Den Grå Hal

Ja

Uden bevaringsværdi (-1)

Christianshavn
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