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Vedr. forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 259 "Lille Istedgade-karreerne" og forslag til 

kommuneplantillæg 

Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag og har 

foretaget en gennemgang af sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske 

forhold. 

 

Mændenes Hjem på hjørnet af Istedgade og Lille Istedgade har til huse i en bygning fra 

1960. Mændenes Hjem lå får indflytningen i deres nye bygning på Eskildsgade.  

Bygningen er opført i tidstypiske røde tegl med saddeltag og en relativ prunkløs facade. 

I lokalplanforslaget lægges der op til en markant ændring i facadens udtryk. Vi forstår 

godt ønsket om at udvide og forbedre forholdene for beboere, brugere og ansatte, men 

så gerne, at projektet tog hensyn til bygningens tidstypiske træk, herunder at man 

bevarer baldakinen, hoveddøren og de nuværende vinduer samt at bygningen fortsat 

har saddeltag, så bygningens tidstypiske træk bevares og passer ind i den øvrige 

husrækkes tagkonstruktioner.  

 

Projektområdet er beliggende på det indre Vesterbro, kun ca. 500 meter fra 

Københavns kulturarvsareal. Historisk, ligger det uden for Københavns befæstning, 

men kilder beskriver, at der har være en livlig aktivitet i langs de tidlige indfaldsveje, 

bl.a. Vesterbrogade, der løber parallelt med Istedgade. Samtidig har den gamle kystlinje 

haft forløb ca. hvor Sønder Boulevard løber i dag, hvilket gør området attraktivt helt 

tilbage i forhistorisk tid. Museet vil på den baggrund, meget gerne kontaktes før der 

finder jordarbejde sted. 

 

Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes arkæologiske 

levn, skal Københavns Museum kontaktes omgående. På baggrund af fundene vil 

museet vurdere, om levnene er af en sådan karakter, at de skal registreres inden 

bortgravningen. I fald fundene vurderes af væsentlig karakter vil jordarbejdet blive 

standset midlertidig (jf. museumslovens § 26).  

 

Københavns Museum står altid gerne til rådighed for en vurdering af 

kommende anlægsarbejder med henblik på forud for anlægsarbejdets 

iværksættelse at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse på 



 

   
 

projektarealet. En afklaring af de aktuelle arkæologiske interesser vil som 

regel kunne forhindre en midlertidig standsning af igangværende arbejde. 
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