FREDNINGSFORSLAG
TÅRNBY KOMMUNE – SKOTTEGÅRDEN

Skottegårdens indkøbscenter set fra sydøst. Butikscentret ligger let tilgængeligt fra flere sider på hjørnet af
Saltværksvej/Kastrupvej. Foto: Landsforeningen.
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FREDNINGSOMFANG

Ill 1. Kort udsnit fra Geodatastyrelsen, 2016. Skottegårdens indkøbscenter vist med rødt. Butikscentret er
en del af en boligbebyggelse, som består af boliglænger i 2 etager, punkthuse og selve indkøbscentret, der
ligger på hjørnet af Saltværksvej og Kastrupvej.
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BYGNINGSBESKRIVELSE
Området
Kastrup er karakteriseret ved etageejendomme mod syd og øst, hvs. mod Københavns Lufthavn og
villakvarterer mod nord og vest.
Kastrup er en gammel by med tidlige industrier lagt nær Øresundskysten. Kastrup Værk er f.eks. fra 1749
og Hallings Gård fra 1788. I Kastrup var også mange gartnerijorder. Før kommunalreformen var Kastrup en
selvstændig kommune, men blev indlemmet i Tårnby kommune i 2007. Det er en planlagt bydel , der har
gennemgået en typisk forstadsudvikling. Københavns Lufthavn er indviet i 1924 og bydelen Kastrup voksede
hastigt op omkring lufthavnen, navnlig efter 2. verdenskrig. Boligbebyggelsen Lufthavnsparken ligger
centralt i Kastrup og er nærmest centrumdannende for Kastrup by. Lige nord herfor ligger Skottegårdens
bebyggelse og butikscenter, der betjener områdets boligbebyggelser, og udgør en slags hjerte i bydelen,
der nu er fuldt udbygget og i dag har ca. 43.000 indbyggere. Se ill. 2, 2a og 2b.
Hovedparten af etageejendommene er bygget i perioden 1950 - 1970. Karakteristisk er etagehøjden på 2 3 etager.
Anlægget
Skottegårdens boliger og butikscenter er færdigprojekteret i 1951 af arkitekt maa. Jean Fehmerling i
samarbejde med arkitekt maa P. Hessellund Andersen.
Hvor boligbebyggelsen Skottegården ligger plant med terræn, er butikscentret flere steder forsænket ift.
terrænniveau. Butikscenteret ligger ud til et åbent byrum imod krydset Saltværksvej/Kastrupvej. Krydset er
langs de omliggende veje flankeret af boligbebyggelser i 3 etager. Der er anlagt parkeringsplads nord for
centret og lige nord for Kastrup bio, der i dag mere fungerer som kulturhus, end som biograf. Til
butikscentret er der i alt 55 p-pladser, som deles med biografen. På den gamle udstykningsplan , ill.4 ses
det nuværende p-areal udlagt som et område, der ikke er nærmere defineret. En senere tegning, se ill. 5
viser et grønt anlæg eller et muligt parkeringsanlæg.
Skalaen skifter med butikscentret, som er lavere end de omgivende bebyggelser. Biografen, som imidlertid
er ombygget og har fået lagt til i volumen, er dominerende i bybilledet og springer skalaen i forhold til
indkøbscentrets spinkle arkitektur. Se foto 1 og foto 17.
Butikscentret er tiltænkt lejerne i Skottegårdens og omliggende bebyggelser, men fra det åbne gaderum
inviteres også forbipasserende ind. På begge sider af butikscentret er der indkørselsveje til bebyggelsen.
Adgangsvejen som bilist sker via Kastrupvej. Her kører man både til og fra det anlagte parkeringsareal. Det
er ligeledes muligt at køre fra parkeringsarealet ved at køre bagom butikscentret, som ligger ud mod
boligbebyggelsen Skottegården og langs vareindleveringen og videre ud mod Saltværksvej.
Indenfor bebyggelsen er trafikken baseret på et stisystem, der fører op til butikscentret, se ill. 3.
Mod øst og mod syd, hvs. mod Kastrupvej hhv. Saltværksvej, er der adgangsvej til butikscentret for
cyklende og gående. Mod vest og imellem indkøbscentret og en af boligblokkene er vareindleveringen.
Cykelstativer findes i stativer tæt på krydset. Cykelstativerne er af nyere dato, men der har siden centrets
åbning været placeret cykelstativer i centerområdet. Se foto 16, 18 og foto 20.
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Omkring parkeringspladsen er beplantet med små hække. Al belægning på kørevejene er asfalt.
Afstandene er relativt små. Det er tydeligt, at vi er i bilismens barndom. Trafikken er mellem
vareindlevering og bebyggelse knapt opdelt i gående og kørende, Se også foto 28.. Adgangen til biografen
sker ikke fra p-pladsen, men inde fra en åben gård i butikscentret. Se ill. 5, der viser det overdækkede
indgangsareal og se ill. 11. der viser indgangen til Kastrup Bio, 1955. Bemærk, at situationsplanen, gengivet i
Arkitekten i 1955, ill. 4, stadig er overensstemmende med bebyggelsesplanen i dag.
Butikscentret
Butikscentret er ét sammenhængende ensartet byggeri, der ligger som en samling rektangler med samme
afstand imellem hinanden mod øst, mod Kastrupvej. I længden er centret udstrakt over næsten 150 meter.
Den anden side, der vender mod vest, ind mod Skottegårdens boliger ' lukker af' mod boligbebyggelsen
med en lang sammenhængende bygning. Imellem butikkerne dannes nogle små gårdrum, og langs den
sammenhængende bygning dannes et gadestrøg. Hele butikscentret udgøres af 7 bygninger, tilsammen i alt
2.564 m2 samlet under ét tag og. Se ill. 5.
I centret ligger 22 forretninger opdelt i grupper. Den lange bygning rummer vareindlevering og butikker.
Rektanglerne rummer kun butikker, se ill. 7, plan af butikscentret. Det er en samling forretninger, hvor man
bevæger sig mellem butikkerne i et udendørs areal, som fodgænger. Det giver karakter af et varehus, men
de enkelte forretninger er ikke afhængige af hinanden. Butikscentret har ikke noget centrum, men flere
steder kan man samles i de små gårdrum. På bagsiden af centret, hvor der er vareindlevering, er der ikke
meget på- og aflastningsplads. Tidens udtryk er på mange måder mådehold. Det ses også her i den
begrænsede brug af plads. Se foto 14 og foto 19 og 23.
Butikkernes størrelse varierer, men flere er forholdsvis små, varierende fra 60 -. 75 m2 op til den største på
240 m2. Rumhøjden er overalt 3 m. Butikkerne har vinduer, der vender ind mod gården, men også vinduer
ud imod vareindleveringen. Det vil sige, at der er gennemlyste rum, der giver et godt opholdsklima i
forretningerne. Se facadetegning ill. 6 og ill. 10.
Taget, der spænder ud over butikscentret,er udkraget 1, 5 m. Udkragningen er med til at give
butikscenteret karakter og er derudover en arkitektonisk og funktionel afgrænsning. Taget er båret af
søjler, der i hele anlægget står i et 5 meters modul. Se foto 2, foto 5 og foto 31 og foto 36.
Bygningselementerne i centeret er lette og let udskiftelige, da byggesystemet er modulopbygget. Der er få
vinduesformater og flere partier i bygningskroppene, hvor størrelserne går igen. Det er karakteristisk, at der
ikke er nogen ornamentering på facader eller enkelte bygningsdele. Ligeledes er detaljeringen karsk og
simpel. Se ill. 6 og foto 41.
Terrænniveauerne i centret springer. Man går fra gadeplan, lidt inde i centerets gadestrøg, 4 trin ned. Det
er overskueligt at navigere rundt, og flere steder får man kig ud igennem centret og ser omgivelserne. Se
foto 24 og ill. 7. Butikscentrets belægning var oprindelig udlagt som seks-kantede beton-fliser. Belægningen
omkring butikkerne er udskiftet i 1997 - 98 og svarer til den hidtidige. Se foto 5 og foto 31.
Hver butiksindehaver har egen indgangsdør ude fra det overdækkede område. Der er ikke indbyrdes
adgang mellem butikkerne.
Det er tydeligt, at centeret er tiltænkt gående handlende. Der er begrænset plads til cykler eller mindre
motoriserede køretøjer. Som fodgænger har man hele tiden fine kig ud imod de omkransende
boligområder. Se foto 31 og 32.
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De butikslejemål, der ligger i den lange bygning ud mod Skottegårdens boliger har kælder. Hvor butikkerne
har kælder, har de også egen nedgang til kælderen inde fra butikken. Her er lager og personaletoilet
placeret. Bemærk, at der er dagslysindtag til kælderen og at der er en fornuftig rumhøjde, der gør rummet
brugbart. Se bygningssnit, ill.10 og foto 34 og 35.
Biograf og butikscenter er sammenbyggede, men stilmæssigt er de forskellige pga ombygning og
renovering af biografen. Se sammenstillingen og bemærk at tagets udkragningsvinkel er bibeholdt i
sammenbygningen, se foto 6 og foto 31.
Konstruktion
Arkitekten skriver om lejlighederne: 'Programmet var projektering af et virkelig billigt, traditionelt byggeri'.
Det er en udtalelse, som også ser ud til at være betegnende for butikscentret.
Konstruktionen giver indtryk af at være styret af idéen om færrest mulige enheder med færdigfabrikation af
så mange dele som muligt. Det er et modulopbygget byggeri, hvor bærende vægge og søjler i beton bærer
det lette tag, der spænder ud over hele butikscentret med undtagelse af de uoverdækkede gårdrum.
Søjlerne er fritstående, adskilt fra de bærende vægge. Søjlernes 5 meter modul er konsekvent den samme i
hele centret. Det er en rationel løsning. Se ill. 8 og ill. 9.
Hvor boliglængerne i bebyggelsen er opført i tegl, er butikscentret opført i beton og jernbeton.
Kældervægge og gulv i butikker på terræn er udført i grovbeton med et isoleringslag under gulv af 5 cm
slagger. Dæk fra kælder til terrænplan er udført i jernbeton.
Bærende vægge og facader er udført i præfabrikerede elementer i rammer, der måler 1,20 x 1,50 m.
Rammer går helt til terræn. Der er ikke sokler i facadepartierne. Træ er anvendt til vinduesrammer og til
partier under vinduerne. Facadepartierne i træ udgøres af lodrette lister, stillet sammen. Facadepartier og
døre har samme udtryk. Der er flere lukkede partier på butikscentrets bagside end på facaderne ud mod
gårdrum hhv. Kastrupvej/Saltværksvej.
Vinduer er fastglas, med tynde rammer. Vinduerne er originale. Det er samme vinduesformat, der går igen
flere steder i bebyggelsen. Træ er også anvendt til døre. Se foto 34, 35 og foto 49.
Skillevægge i butikkerne er flytbare, fabriksfremstillede elementer. Ideelt set kan butikkerne udformes
efter det inventar, der er karakteristisk for virksomheden.
Flere steder er døre til butikkerne udskiftet med nye, elektroniske døre, se foto 33.
Taget er et built-up tag beklædt med gråt tagpap. Tagkonstruktionen består af en tynd plade isoleret med
20 cm rockwool, et lag af 10 cm ral og øverst et tyndt lag muld på 5 cm. Bemærk tagets vinklede udhæng.
Det er udført i jernbeton, der afsluttes i minimal tykkelse, hvilket giver en elegance og lethed over det
spinkelt dimensionerede byggeri. Tagudhængets design er desuden et formudtryk, der er typisk for
1950´ernes arkitektur. Tagets undersider i udhænget er udført i en tynd, blød og bemalet fiberplade. Se foto
21 og foto 25 og 26.

Som følge af terrænspringet er sammenstillingen af tagflader løst ved, at de skyder sig ind over hinanden.
Overlappet er forankret i en liste, usynliggjort ved at alt er holdt i samme kulør. Se foto 21.
Lofter er udført i gipsplader, der er hullede for bedre akustik. De er bemalede og hvide. Se foto 45.
Byggeriet er forsynet med fjernvarme med radiatorer i lejemålene. Varmecentral er fælles med
boligbebyggelsen. Se foto 42.
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Inventar
Vi har ikke kunne finde originalt inventar. Vi tror, byggeriet er udført uden fast inventar.
I biografen, hvis facade også er ombygget, og hvor overfladerne er ændret i foyér´en, er de runde, bærende
søjler udstyret med en vandret liggende ring, en slags hylde. Disse er originale og er en reminiscens, som i
kvarteret huskes, også har været andre steder. De er desværre kun bevaret i biografen.
Den originale skiltning af forretningerne har været som den stadig ses over apoteket, løse bogstaver
monteret enkeltvis. Flere af de øvrige butikker har også haft skilte udført med solitære bogstaver svarende
til apotekets. Skiltningen har været med til at tegne butikscentret arkitektonisk set. Heraf er intet bevaret.
Overflader
Loftsplader indvendig er bemalede plader, hvor akustikhuller er lukkede. Der er sat en dækplade på den
tidligere lyskuppel i taget. Se foto 51.
Gulve indvendig står som betongulve. I mellemgange og gadestrøg var belægningen store sekskantede
cementsten. De er kun bevaret få steder. Se foto 34.
Kulører er de oprindelige. Vinduesrammer, lister, lofter og partier over facadepladerne er hvidmalede.
Søjlerne stod i begyndelsen i beton med et tilslag af hvidt. Siden er de blevet hvidmalede. Skiltning er også
hvid. Facadepartier er rødmalede i en skrap rød kulør. Se foto 5.
VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND
Generelt er butikscentret godt vedligeholdt. Boligforening og administrator har et godt samarbejde. F.eks.
har administrators byggesagkyndige, Niels Schmidt, bedt lejerne om at fjerne grimme ting fra taget.
Ovenlys fra taget og direkte ned i butikkerne er lukket for mange år siden, fordi man vurderede, at det var
svært at vedligeholde pga inddækninger af paptag.
Belægninger er lagt om i 1985 - 86 og der er lagt ny kloakering i 2009 – 10.
Der er problemer med vand i butikkernes kældre. Akkermann oplyser, at der er lagt omfangsdræn omkring
ejendommene, men ikke omkring butikscentret.
Iflg. oplysninger fra administrators bygningskonstruktør er der sat ’falske’ lister op langs vinduerne.
Vedligeholdelsesplanen er, at arbejderne fremadrettet skal laves ordentligt og efter skabelon, som er
udført i den tidligere bank, beliggende ved siden af apoteket og ud mod Kastrupvej.
BYGNINGSHISTORIE
Den danske regering nedsatte i 1948 'Rationaliseringsudvalget', der blev til et udvalg under Boligministeriet.
I 1953 blev det til et produktivitetsfondsudvalg, som blev begunstiget af det amerikanske hjælpeprograms
midler i en konsulentordning. Denne konstruktion danner baggrund for datidens mange nystiftede
boligselskaber.
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I Kastrup udviklede man en ramme for organisering af Lufthavnsparken, et socialt selskab 'Lufthavnsparken'
med den daværende kommunaldirektør Thorkild Nielsen som formand.
Boligorganisationen Lufthavnsparken består af flere boligforeninger: Lufthavnsparken, som ligger lige midt i
Kastrup og 600 meter fra Skottegården. Sirbo, som ligger på Kastrupvej og Skottegården, som ligger på hhv
Saltværksvej og Kastrupvej. Skottegården ejes stadigvæk af 'den selvejende institution Lufthavnsparken'.
Butikscentret blev taget i brug i 1951.
Skottegårdens Butikscenter er opført som servicebygning til områdets beboere. Centret var i mange år
kaldt for 'Kastrup Midtpunkt'. Udover de 2 etages længe-ejendomme projekteredes også højhuse,
butikscenter og biograf. De sidste 2 dele skulle være forretningsmæssigt byggeri. Biografen åbnede i 1954
med 600 siddepladser og blev fra starten privat ejet. Biografen havde mangefarvede plader som
facadebeklædning, og stolesæder udført af Odense Stolefabrik. I 1972 købte Tårnby kommune biografen.
Den er ombygget i 1985, og igen i 1989, hvor biografen fik en lille sal med 146 siddepladser.
KILDER
Geodatastyrelsen.
OIS.dk
kulturarv.dk/fbb
Danmarks Miljø Portal
Advokat Erik Due
Arkitekten, ugehæfte nr. 40, s. 310 - 313, årg. 1953
Arkitekten, ugehæfte nr. 8, s. 37 - 39, årg. 1950
Arkitekten, månedshæfte, nr. 12, s. 165 - 184, 1955
Byggeindustrien. Halvtredsernes Byggeri, Teknisk forlag i Kbh. 1961
Modernismens bygninger. Idégrundlag og bevaringssynspunkter: Helen G. Welling.
1998 - 2006@Jørgen Grandt, Århus.
Månedsbladet 'Glemmer du', nr. 9, oktober 2004, Tårnby kommunebiblioteker, Lokalhistorisk Samling.
Undersøgelsesrapport i kopi, vedr. farver, Nationalmuseet. Udateret.
Se også: http://www.lufthavnsparken.dk/
http://www.taarnby.dk/borger/bolig,-byggeri-og-plan/boligselskaber/alle-boligselskaber/
Tag over hovedet: Erik Nygaard
Weilbach. Dansk Kunstnerleksikon.
Helen G. Welling: Modernismens bygninger
Kontaktpersoner:
Administrator: Advokaterne Rosenborggade, Rosenborggade 3, 3. 1130 København K. Advokat Niels Due.
Niels Schmidt: Bygningskonstruktør, ejendomsansvarlig for Skottegården, ansat hos administrator.
Lignende anlæg:
Butikscenter ved Hötorget, Stockholm udformet som et fodgængerstrøg.
Ulrikkenborg Plads, Lyngby.
Butikstorvet ved Bellahøjbebyggelsen, Kbh.
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Referencer: Lignende kvarterer er Ølby, Sjælland, hvor et nyere boligområde fra 1970´erne ligger tæt op ad
en S-togs station.
Boligbebyggelsen Højstrupparken i Odense (problemer med at udleje butikslejemålene).
Boligbebyggelsen Søndergård park i Gladsaxe, Kbh.
Boligbebyggelsen Carlsro, Rødovre, Kbh.
Boligbebyggelsen Bredalsparken, Hvidovre, Kbh.
Avedøre bycentrum, et fodgængerstrøg, der skal være byens centrum og er knyttet til boligbebyggelsen.
Arkitekt:
Jean Fehmerling (1912-1978).
Jean Fehmerling har særligt interesseret sig for boligbyggeriet og tilknyttede servicefunktioner. Speciel er
Østerbro-centret med en 5-etages boligblok langs gaden og en bagved liggende 8-etages boligblok og et
butikstorv mellem blokkene, som er forbundet med gaden gennem boligblokkens åbne underetage. Siden
1954 har Fehmerling i projekter og artikler beskæftiget sig med boligens fleksibilitet, dvs. muligheder for
tilpasning til beboernes behov ved ændringer i familiens størrelse eller levevis. Han boede selv med sin
familie i et hus, hvis plan og indretning blev tilpasset ændringer i familiens behov. Også projekterne til 2
større boligbebyggelser i Frankrig, Franconville og Ormesso, sydøst for Paris hører med til eksperimenterne.
Andre værker af arkitekten (udvalg):
Enfam.hus i Mosede (1945); fabriksbygn. i Glostrup (1946); boligbebyg. Lufthavnsparken i Kastrup (195051); Ulrikkenborgpl., Lyngby (1951, pr. af Lyngby Komm.); Ved kirken i Gladsaxe (1951, pr. af Gladsaxe
Komm.); Skottegården, Kastrup, 3-etages huse (1953, s.m. Poul Hessellund Andersen); højhuse samt
butikscenter smst. (1955); 6-etages boligblok på Fr.berg (1949-50, pr. af Fr.berg Komm.); 4-etages
boligblok, Vedbæk (1952-53); 50 enfam.huse, Chr.gave, Rungsted (1954); Østerbro-centret, Kbh. (1957-58);
Skodsborgparken, Strandv. (1964); boligbebyg. Franconville (1962-64); projekt. boligbebyg. Ormesson ved
Paris (1962-64). Skriftlige arbejder: Den fleksible hustype i: Ark. 1963, 128-33; samme i: Ark.tur 1965, 11926; Boligprojekt ved Ormesson i: Ark.tur 1966, 128-32.
Ingeniør:
Ingeniørarbejdet: Civilingeniør: C. A. Bertelsen.
Landskabsarkitekt:
Georg Georgsen og Ingwer Ingwersen. Landskabelig bearbejdning.
Iflg. tegningerne, se ill. 4 er bebyggelsen tænkt grøn. Det er området stadig, men butikscentret er tænkt
mere urbant end boligbebyggelsen, hvor facaden ud mod Kastrupvej er flankeret af små øer med
beplantning af stedsegrønne buske klippet som hække og i midten af øerne er der plantet løvfældende
træer. Se foto 5 og foto 18.
Flankeret af butikscentrets ryg er plantet kirsebærlaurbær som adskiller boligblokkene fra butikscentret.
Inde i de uoverdækkede gårdrum i butikscentret er ligeledes plantet et løvfældende træ, som står i et
cirkelrundt bed omkranset af betonsten. Se foto 15. Det skal bemærkes, at kun få af betonstenene er
originale. De nye er dog fuldstændig lig de tidligere lagte betonsten.
Gangbredden i den overdækkede 'handelsgade' er 5 m.
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PLANBESTEMMELSER/KOMMUNEATLAS
Byplanvedtægt 5, Skottegården og Tillæg til Byplanvedtægt 5, Skottegården.
Skottegårdens Butikscenter er ikke SAVE-registreret.
Byplanvedtægt for matr. nr. 1 h, 1an, 1 ea, 3æ og 3ø alle af Kastrup by og sogn.
ARKITEKTURHISTORIE
Begrebet 'fodgængerbutiksgade' er et gammelt og gennemprøvet byplangreb, f.eks. kan sammenlignes
med Jorcks passage, Kbh., 1895 der ganske vist er uoverdækket og Lucerna passage, Prag fra 1920, der er
overdækket.
Forbilledet for Skottegårdens butikscenter skal hentes i England. I efterkrigstiden (gen)opbyggede man de
europæiske lande og udviklede det spirende velfærdssamfund. I England opførtes moderne boligkvarterer,
hvor man også udlagde markedspladser. Det var overdækkede boder i lighed med Hovedbanegårdens
afgangshal. Boderne var anlagt som en del af bebyggelsen og her var en livlig aktivitet, hvor man købte og
solgte og udvekslede alle slags varer. Et eksempel er markedshallen i Newcastle eller den overdækkede
markedsplads i Lansbury, i Poplar, London. (p.166, Arkitekten 12, 1955, 57. årgang).
Med inspiration fra især England oprettedes i efterkrigsårene flere boligforeninger i Danmark med fælles
indkøbsfaciliteter i umiddelbar nærhed. Mht. boligforeningerne i Kastrup opførtes Sirbo først, herefter
Lufthavnsparken og derefter Skottegården i 1953. (kilde: Advokat Erik Due.)
Skottegårdens butikscenter skal ses som et tidstypisk fænomen i efterkrigstiden, hvor den moderne
arkitekturs historie handler om, hvordan kubisme (formsproget i centeret), ny teknologi (jernbeton) og
funktionsforståelse (tilgængelighed, rationalitet) går sammen og bliver til en ny stil. Her er det omsat i en
løsning, der skaber indkøbsmuligheder for jævne folk, der bor tæt, i deres nærområde. Som en konsekvens
af udviklingen, søgningen mod København og den forøgede velstand, lå det i tidens udfordring at finde
løsninger på sociale opgaver. Tidens arkitekturstrømning, funktionalismen har i Skottegårdens butikscenter
taget fat på at skabe enkle, funktionelle og billige løsninger. I tråd med dette er stilen også mere
international end sædvanligt for 1950´erne.
Skottegårdens butikscenter er forløberen for 1970 ´ernes lukkede og opvarmede indkøbscentre, hvor
restauranter og senere også welness blev introduceret. Rødovre Centrum, Rødovre-centeret, åbnede i
1966. City 2 i Tåstrup fulgte efter og åbnede i 1975.
Skiltningen med de store bogstaver, velegnet til at se på lang afstand og for forbipasserende i bil, har
referencer til USA og kan ses som amerikansk inspireret.
MILJØMÆSSIG VÆRDI
Skottegårdens boligbebyggelse og butikscenter er planlagt på åben mark. Topografien har ikke været et
emne og tidligere eller eksisterende bystrukturer har ikke været et udgangspunkt. Disponeringen er et
anlæg, der på samme tid er en del af et hjemligt miljø, som en del af en boligbebyggelse - og en åbning mod
omverdenen, idet det er tilgængeligt for udefra kommende.
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Centret betjener et større område end den omkringliggende boligbebyggelse, og man har en
'aftenvirksomhed' med et periodevis åbent kulturhus, som biografen har udviklet sig til.
I den nu ombyggede biograf vendte indgangen tidligere ud imod butikkerne og var på den måde tydeligt
integreret i centermiljøet. Se tegn. nr. 7.
Det langsomme tempo i den gående færden på butikstorvet er samtidig tæt på bytrafikken med den
nemme af- og pålæsning af varer. Tilgængeligheden til centeret - fra bagsiden som fra
Kastrupvej/Saltværksvej er smidig og nem med let parkering mv. Konflikten mellem de gående og de
kørende er godt løst, se foto 26. Inde i centret kan folk krydse fra bod til bod uhindret af biler. Det er et
børnevenligt miljø, som beskytter beboerne, hvilket også er nævnt af arkitekten i beskrivelsen af
bydelscentret.
Butikscentret er en integreret del af bebyggelsen og samtidig en del af det omgivende bysamfund.
Forretningerne repræsenterer den aktive del og vender facaden ud mod bylivet. Centret skulle fungere som
mødested, et kulturelt samlingspunkt. Biograf på den ene side, apotek og sparekasse på den anden.
'Butiksvinduerne er et reklamemæssigt aktiv, der kun er fuldt udnyttet, hvis der passerer mennesker forbi
om aftenen. Det medvirker biografen til'.
(Arkitekten, nr. 12 1955, årgang 1957, p. 177)
Der er i centret et 'sive-miljø' med den åbne og overskuelige indbyrdes placering og fordeling af
bygningerne, hvor de potentielle kunder har deres gang forbi eller igennem butikscentret. Det er en fordel
for de handelsdrivende og skaber liv imellem boderne. Fra centrets opførelse lå der på hjørnet af
Kastrupvej og Saltværksvej et apotek og en sparekasse. Apoteket ligger der stadig. Sparekassen, der siden
blev til en bank, lukkede i 2015. Af øvrige butikker er der, som i centrets barndom stadig en dametøjsbutik.
Ellers er der et almindeligt udbud af forretninger, der tilsammen dækker behovet hos beboerne i området.
Driften af butikscentret er stadig demokratisk. Nedenfor ses strukturen beskrevet:
Organisationsdiagram for boligselskabet i relation til butikscentret:
1.
2.
3.
4.
5.

Repræsentantskabet (medlemmer fra de samlede bestyrelser)
Generalforsamlingen
Forretningsfører (adm. Dir.) + hovedbestyrelse, der har ansvaret for den daglige drift.
Afdelingsbestyrelserne
Afdelingerne

Forretningerne trives stadig godt.
Kunstnerisk udsmykning:
På forpladsen i krydset Saltværksvej/Kastrupvej står en skulptur af Wille Wulf: Afrodite og den døende
Adonis, granit, 1917. Det skal bemærkes, at skulpturen ikke er en del af butikscentret.
KULTURHISTORISK VÆRDI
Butikscentrene var starten på et miljø, som siden blev overtaget af stormagasinerne. I Skottegårdens
butikscenter er der søgt en sammenhæng mellem butiksliv og kulturliv - en måde at få dækket flere behov
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på samtidig. Man kan aflæse idéen om at dække fysiske behov såvel som dannelsesmæssige og samtidig
sikre tryghed, arkitektonisk manifesteret i Skottegårdsbebyggelsen. Der kan også drages en sammenligning
med den svenske socialdemokratiske bevægelse 'folkhemmet'. Det er et formudtryk, men også en social
idé.
Det er et bud på tidens diskussion af fodgængerbutikscentre, fodgængergader, arkader og kolonnader.
Centret har autenticitet. Det fortæller historien om opbygningen af det, vi kalder velfærdssamfundet. Den
bærende tanke var, at borgeren skulle have del i samfundsgoderne og kunne leve i et trygt miljø, hvor en
families daglige behov kunne dækkes lokalt.
Gårdrummene, der dannes mellem forretningerne har gennem tidens løb være brugt til forsamlinger, møde
og handel. Det kunne se ud til, at ønsket var at skabe liv til kvarteret med gademarkeder eller
gademarkedslignende butikker. Sådan har det i hvert fald været brugt. Biografen blev igennem årene også
brugt til afholdelse af fælles juletræsarrangement for områdets beboere. Butikkerne er forholdsvis små og
indrettet, så det virker hyggeligt og hjemligt og indrettet med et dagligstuepræg. En af butikkerne er en
klassisk smørrebrødscafé.
Tankerne, der lå i tiden, den mekaniske reproduktions tidsalder, var også at behandle det fysiske som
noget, der kunne nedbrydes, forandres og bygges om igen. Mange af tidens arkitekter byggede ikke for
fremtiden, men mente at bygningerne havde en begrænset levetid.
Det har været overvejet at sælge butikscentret, men der er i boligorganisationen et udtalt ønske om at
bevare det.
ARKITEKTONISK VÆRDI
Kubisme, ny teknologi og funktionsforståelse er her forenet i moderne arkitektur i dansk fortolkning.
Der er en lethed og ro over byggeriet, der arkitektonisk understreges af betonsøjlerne, som er forholdsvis
slanke, hvide og som står i et modulært system. Der er gjort brug af en human skala. Selve butikscenteret er
skalamæssigt nedtonet i forhold til de omkringliggende boligbebyggelsers størrelse og volumen.
Der er tale om eksperimenterende byggeri, udført i enkle og billige materialer. Jernbeton, som
butikscentret er udført i, er i perioden, begyndelsen af 1950´erne fornyende i teknisk og æstetisk forstand.
Man bygger i spinkle dimensioner og er ærlig i forhold til udtrykket. Disponeringen og logistikken i
planløsningen er funktionalistisk. Ornamentering og pynt er bevidst undgået og detaljeringen er karsk og
simpel. Byggeriet har begrænset holdbarhed og er afhængig af en høj vedligeholdelsesgrad.
Byggematerialerne er industrielt produceret og ikke af eksklusiv karakter eller specielt værdifulde. Det, der
bærer den arkitektoniske værdi er organiseringen, letheden, funktionaliteten og formsproget.
Materialevalget i butikscentret bærer også præg af efterkrigstidens knaphedsbyggeri med ikke luksuriøse
materialer. Dimensioner og størrelser matcher, hvad der behøvedes. Arkitekturen var et forbillede i tiden;
moderne, økonomisk fornuftigt, og skabte samtidig mulighed for, at den almindelige borger kunne leve et
godt liv.
Det relativt store tagudhæng fra butiksbygningerne er markant og understreger modernismens skarpe og
præcise formsprog. Lys og skyggevirkning fra tagudhænget markerer det yderligere. Tagudhænget er stort
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mod Kastrupvej og mod bebyggelsen, så man kan flanere langs butiksfacaderne og være beskyttet af vejrlig.
I de små gårdrum er mindre tagudhæng. Her er brug for optimale dagslysforhold.
Begrebet rekonstruktion bliver mindre væsentligt her, fordi der er tale om industrielt producerede
materialer, der er nemme at genetablere.
Det er et arkitektonisk valg at holde samme højde i søjler og facader - ikke forøge bygningskroppenes
højde, selvom terrænniveauet springer. Her er udtrykket meget enkelt og ærligt. Forløbet igennem
bygningen, hvor gadestrøget er forsænket, skaber intimitet og samling på byggeriet. Kig igennem
bebyggelsen understreger også det lette byggeri. Det samme gør de røde og hvide kulører, der giver
mindelser om træbygninger. Det er facadepartierne i træ, der er rødmalede. Det arkitektoniske
modernistiske formsprog og de lette bygninger, der har karakter af træskure eller enkle boder,
sammenholdt af et tag står i kontrast til det tungere, murede byggeri, butikscentret er omgivet af.
Træ er anvendt med stor ærlighed. Eksempelvis de listebeklædte og malede underpartier og døre. En billig
og enkel løsning.
BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER
Skottegården er et produkt af en kunstnerisk, teknisk og økonomisk indsats, der var brug for i tiden efter 2.
verdenskrig. Det er et funktionalistisk og moderne elementbyggeri, der fik et formudtryk, som også
understreger den sociale idé.
Der er ikke tale et unikt bygningsværk, men butikscentret er et eksempel på noget, der var helt specielt for
den tid. Det blev skabt for så at tabe sin betydning få år senere, fordi udviklingen gik stærkt. Det er en
bærende fredningsværdi, at datidens handelsplads, boder sat sammen i en moderne kontekst i det
moderne 1950´ernes København, hvor man byggede til store mængder af mennesker, her er bevaret
næsten intakt.
Tidens arkitekturstrømning, de funktionalistiske træk, den åbne struktur, gennemsigtighed og lethed er
omsat i en fin disponering og struktur i udlægning af boderne. Det er også gennemtænkt i forhold til
kørende og gående trafik. At vi er i 'knaphedstider' og at der er en social tanke bag er med til at forklare
materialevalget. Det er en bærende fredningsværdi, at Skottegården er forblevet intakt og er et godt
eksempel på den tids moderne byggeri til dagligvarehandel.
Med til de bærende fredningsværdier hører også jernbetonens nye arkitektoniske udtryksform med de
lette og spinkle konstruktioner og den humane skala, og hvad man kan opnå med det. Modernismens
skarpe og præcise formsprog er understreget af tagudhængenes lys- og skyggevirkning. De let udskiftelige
bygningsdele og komponenter er fortsat uændrede og fastholdt i udtrykket, som da de blev skabt.
Modernismens bygninger kan ikke undværes i det samlede billede af den bygningskulturelle udvikling.
For at leve sig ind i denne periodes arkitektur bør man lægge vægt på, at autenticitetsbegrebet væsentligst
ligger i den oprindelige struktur og udlægning af byggeriet, dernæst i det arkitektoniske sprog, her
tydeliggjort i rationalisering af anvendelsen af byggematerialer i begyndelsen af 1950´erne.
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ANBEFALINGER
At der etableres en fremadrettede bevaringsstrategi med respekt for det oprindelige.
At man genetablerer ovenlysene i taget, så der er tilgang til dagslys nede i butikslokalerne.
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TEGNINGER OG KORT

Ill.2. Fra google maps, Bemærk p-plads lige nord for indkøbscentret. Bemærk også nærheden til Øresund mod øst.

Ill. 2a. Udskrift fra Geodatastyrelsens kortmateriale, der viser boligbebyggelsen Skottegården samt butikscenter.
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Ill. 2 b. BBR. Ejendommens afgrænsning aftegnet efter Geodatastyrelsens landsdækkende matrikelkort.
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Ill. 3. Udstykningsplan fra 1956. Butikscentret er bestemt til at skulle ligge på hjørnegrunden, men er ikke
indtegnet.
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Ill. 4. Situationsplan og haveplan. Garager blev siden bygget vest for bebyggelsen. Georg Georgsen,

havearkitekt. Arkitekten 1955, se også ill. 5.

Ill. 5. Aksonometri, der viser det overdækkede butikscenter med gårdrum. Nord til højre. Læg også mærke til

den daværende biografs orientering ind mod centeret, hvor foyeren tager imod biografgængerne. Det areal,
som ligger nord for biografen, er her på tegningen vist udlagt til et grønt areal, der på senere tidspunkt er
blevet til et parkeringsareal. Kilde: Arkitekten nr. 12, 1955.

18

Ill. 6. Facader af apotek. Tegninger er fra ombygningen i 1972.

Næste side, side 19:
Ill. 7. Plantegning af Skottegårdscentret. Mod syd er gadehjørnet Kastrupvej/Saltværksvej. Den lange

bygning mod vest danner ryg mod Skottegårdens bebyggelse. Bemærk biografen længst mod nord og
søjlernes placering, der står i modul.
Søjlerne, som er de sorte aftegninger i plantegningen står i et 5 meters modul.
Tegningen viser også facaden af butikscentret.
Affotograferet tegning. Tegning fra advokatfirmaet. Tegning ikke i mål.
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20

ill. 8. Planudsnit af apotek. Søjlemoduler. Modulet er gennemgående i hele bebyggelsen. Fra ombygning af

Kastrup Apotek, 1972.
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ill. 9. Plan af butik, hvor der ikke er kælder under. Bemærk, at de sorte cirkler er søjlerne.

ill. 10. Bygningssnit i bygningen, der flankerer den lange butiksgade. Kun butikkerne langs gadestrøgene, der
flankerer butiksgaden har kælder.
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Billeddokumentation

Foto 1. Skottegårdens butikscenter, mod Kastrupvej.

Foto 2. Fra Kastrupvej.
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Foto 3. Bagside. Bemærk skalaforholdet.

Foto 4. Skottegårdens punkthuse, der er renoverede.
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Foto 5. Langs med facaden mod Kastrupvej.Bemærk tagudhæng og den markante skyggetegning.

Foto 6. Vue langs butiksgaden set fra biografen. Bemærk skalaen.
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Foto 7. Butikscentrets bagside ved vareindleveringen. Belægninger langs p-pladserne er af nyere dato.

Bemærk beplantning med kirsebærlaurbær i forgrunden og træer i baggrunden.

Foto 8. Foto fra en af boligbebyggelsens stier set ind mod butikscentret.
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Foto 9. Vue fra legegade mellem boligbebyggelsen og

Saltværksvej. Saltværksvej til venstre.

Foto 10. Vue fra legegade set mod øst. Butikscentret

anes for enden af stien. Saltværksvej til højre.

Foto 11, der viser de store træbeplantninger. Foto 12 til højre: Forarealet og beplantningen ud mod

Kastrupvej.
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Foto 13. Hjørnet af Kastrupvej med blik mod Saltbækvej. Butikscentret ligger ind mod højre. Foto 16 til højre.

Det spaciøse areal mod Kastrupvej. Bemærk tagudhænget.

foto 14. Facade apotek. Saltværksvej til venstre.
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Foto 15: Gårdrum med træ, ingen tagudhæng, nyere beplantning.

Foto 17. Biografen set fra Kastrupvej. Vær opmærksom på skalaen.
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Foto 18. Cykelparkering i mindre cykelstativer tæt på trafikkrydset Saltværksvej/Kastrupvej.

Foto 20: Niveausænkning fra gadeplan. Bemærk 'søjleskoven' der samtidig eer med til at gøre det

oplevelsesrigt at opholde sig i gårdrummet. Kunstlys er udelukkende, hvad der findes i lofterne.
Cykelstativerne er af nyere dato.
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Foto 19_2015_gadestrøget i Skottegårdens butikscenter. Bemærk dagslys fra flere sider og kunstlys, der

betoner det vigtigste gangstrøg. Originale fastarmaturer. Belægninger er ikke originale. Original skiltning
ikke eksisterende.
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Foto 21: Foto taget fra bagsiden af butikscentret, fra vareindleveringen. Bemærk niveauspringet, der også

aftegnes i taget.

Foto 22. Inde fra centret set mod Kastrupvej.
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Foto 23. Foto bagside. Vareindlevering og parkering.

Foto 24. Søjler i gårdrum i centeret.
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Foto 25. Bemærk terrænsprin, der afspejles i taget. Bemærk kigget mod vest, mod Skottegårdens bebyggelse

og bemærk det i forhold til gadeplan forsænkede gårdrum. At det søjler og lister er hvide er med til at give
indtryk af lethed.

Foto 26. Udhæng tag. Foto 27. Underfacade i træ, facaden mod vest, mod boligbebyggelsen Skottegården.
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Foto 28. Fra Strøggaden. Bemærk, at der ikke er nogen sokkel i facadepartiet. Belægningen er ikke original.

Armaturer i loft er originale. Bemærk facaderammerne, der går helt til terræn. Butikkerne præsenterer
varerne optimalt med datidens store glaspartier.
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Foto 29. Fritstående søjler.

Foto 30. Bagside. Kort afstand til vareindlevering.

Foto 31. Sammenbygning mod nord af butikscenter og

biograf.
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Foto 32. Mod nord, hvor butikscentret slutter.

Foto 33. Et gårdrum i centret.
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Foto 34. Original flisebelægning, der kun er bevaret få steder i centret.

Foto 35. Facadepartier, hvor træværk og vinduesrammer og rammer om facadepladerne i træ ses tydeligt.

Bemærk strukturen. Bemærk den røde og hvide kulør.
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Foto 36. Kælder under butik. Foto 37. Fra kælder og op til butik via intern trappe.

Foto 38. Tagudhæng
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Foto 39. Dør til butik, bagside.

Foto 41. Vinduesdetalje.

Foto 40. Slagskygger fra tagudhæng.

Foto 42. Dørtrin.
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Foto 43. Detalje, terræn.

Foto 44. Interiør apotek.

Foto 45. Loftsplader, vinduesformater og søjle inde i en forretning. Foto 46. Betonsøjler, hvidmalede.
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Foto 47. Interiør, butikslokale.
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Foto 48. Rist af nyere dato. Flisebelægningen er nyere. Se foto 56, hvor de originale fliser tegnet til stedet er

vist. Bemærk facadepartierne, der går direkte til terræn uden nogen overgang eller yderlige detaljering. Det
er med til at give et ganske karskt udtryk.
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Foto 49. Dør til butik. Vareindlevering, bagside.

Foto 50. Løse bogstaver. Foto 51. Tidligere lysindtag fra tag blokeret. Foto fra et butikslokale.
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Historiske fotos:

Ill. 11. Kastrup Bio. Foto fra Arkitekten, nr. 12, 1955. Bemærk skiltet og de grønne planter, der står i foyeren.

Bemærk også cykelstativerne. Et moderne udtryk.
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ill. 12. Foto fra Arkitekten, nr. 12, 1955.Teksten under foto lyder: 'Butiksgaden, der forbinder de fire
butiksgrupper'.

