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Dette blad udgives 1 gang årligt af 
Gammelholm Beboerforening.

Kontakt:
Formand Rasmus Zier Bro

gammelholmbeboerforening.dk
formand@gammelholmbeboerforening.dk
facebook@gammelholm.beboerforening

Foreningen kan støttes med medlemskaber. 
Det koster 100,- pr. husstand  eller forretning
og 500,- pr. administrator.

Beløbet kan indsættes på vores konto i Danske Bank 
Reg.nr. 1551 konto nr. 4297067.

Slår man op i Fremmedordbogen er et andet ord for 
trafik samfærdsel. Et ord som det kunne være en idé 
at gøre trendy på Gammelholm, hvor det trafikale 
spørgsmål ellers kan betegnes som lusen mellem to 
negle; fastklemt mellem kommunens statistikker og 
lokalplaner og beboernes opråb.
Det siges at trafikken bruges af mange til at få afløb, 
fordi det er nemt og ok at råbe, bande og svovle i 
trafikkens anonymitet, og man må håbe, at det rent 
faktisk virker og redder ægteskaber og andre nære 
forhold. Det er i alt fald et emne, som ligger Beboer-
foreningen på sinde og vi vil fortsætte med at insistere 
på, at vi er et beboerkvarter frem for gennemfartsvej. 
Samfærdsel tak.

Diversitet og mangfoldighed: svirrende ord der ofte 
bruges til at beskrive populære storbyer som New 
York, Berlin, Moskva, Tokyo, Paris, Mexico City, Lon-
don ja listen er lang. Efter Inderhavnsbroen endelig 
gav efter og blev åbnet i sommer er Gammelholm 
atter blevet livligt knudepunkt. Et dejligt, autentisk, 
velsmagende sted at mødes, menneskets fineste 
bedrift.
For år tilbage sørgede svenskerbådene Ørnen, Grib-
ben og Absalon for at tilføre menageri til kvarteret, 
nu spadsere og cykler godtfolk til fra nær og fjern og 
nyder havneudsigten, havnepromenaden og alle de 
badene på vejen. Måske springer de selv i. Det gør 
de ikke i ovennævnte byer, men det vil sikkert snart 
rygtes, hvad vi har vidst længe: Gammelholm er og 
bliver (i al ydmyghed) Københavns smørklat.

Af så lille en bydel at være har vi alligevel en bred 
vifte af erhverv, som vi må passe på og støtte: tænk 
globalt, køb lokalt lyder et af bæredygtighedens 
budskaber. Flere steder i verden har små lokalmiljøer 
sågar startet en egen møntfod for at holde liv i byens 
handelsliv. Bristol i England har stor succes med 
deres Bristol Pound og oplever lokal vækst, glæde og 
stolthed.
Lad os lege med: et enkelt greb her på Gammelholm 
kunne være at gå til ministerierne og bede dem 
bidrage direkte til kvarteret ved at holde lukket i kan-
tinen to dage om ugen – hvorfor ikke?

 TRAFIK

Miljø har mange kasketter: miljø som i den store 
klimatanke og naturen eller indendørs miljøet, hvor 
afstanden til loftet ofte bestemmer, om det er godt 
eller dårligt. Der er undergrundsmiljøer inden for alle 
kunstarter, politik opererer i lagdelte sociale miljøer, 
i skolegården kan der tales om et godt eller dårligt 
legemiljø.
Miljøet på Gammelholm har samlet set skiftet gen-
nem tiden, lige nu blomstrer det og hver især kan vi 
gøre det bedre. Blot en enkelt altankasse med laven-
del eller kløverblomster lokker bierne til, miljørigtig 
affaldssortering gør godt for samvittigheden, lokal 
handel er godt for lokalmiljøet, et smil, et blink og lidt 
øjenkontakt er sundt for det medmenneskelige miljø, 
så lad os værne om det; miljøet.



Vi omdeler igen i år Gammelholm Beboerforenings avis 
til alle husstande og erhverv på Gammelholm. Det gør vi, 
dels for at beskrive noget af det arbejde der foregår i fore-
ningen, dels for at inspirere nye beboere og erhverv til at 
engagere sig i og interessere sig for kvarterets udvikling.
Her følger nogle nedslag fra foreningens aktiviteter og 
bestyrelsens arbejdsopgaver.
Foreningens generalforsamling fandt sted i maj med 
ca. 60 deltagere, og her var det igen særligt de trafikale 
forhold, herunder vanskelige parkeringsforhold, der ska-
bte debat. I januar afholdte Gammelholm Beboerforening 
et beboermøde netop om trafik og parkering. Vi havde 
inviteret Flemming Steen Munch, V, fra Borgerrepræsen-
tationen, som også er medlem af Teknik og Miljøudvalget. 
Flemming Steen Munch fik lejlighed til at redegøre for, 
hvad hans eget parti har af planer og tanker for trafikken 
i vores område.
Referatet fra mødet ligger på vores hjemmeside.
Bestyrelsens holdning er stadig den, at kvarteret skal 
være sikkert og fremkommeligt som beboelseskvarter 
for alle trafikanter. Fodgængere, cyklister, beboere med 
og uden bil og folk der benytter sig af bus. Her mener vi 
også, at det er væsentligt, at det ikke er helt umuligt at 
parkere, hvis man har bil. Vi har stadig til gode at se, at 
det nye parkeringshus under Ofelia Plads aflaster vores 
kvarter. Måske kunne der henvises og skiltes bedre? Og 
måske kunne de store teatre annoncere det på deres bil-
letter?

I foråret har vi også afholdt et møde med Teknik- og Miljø-
forvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen for at 
drøfte mulighederne for at etablere et fitness-område i 
Havnegade i den sydvestlige ende, hvor der i dag er en 
scene, der ikke bliver brugt til noget. Vi har fået udarbe-
jdet et projektforslag, som vi vil bruge i kontakten med 
politikere og fonde i forsøget på at realisere projektet. 
Læs mere om dette i avisen.

Vedrørende projektet ”Bedre cykelforhold i 
Holbergsgade og Toldbodgade”. Efter bestyrelsens men-
ing er projektet hverken fugl eller fisk. Cykelforholdene 
bliver efter vores vurdering ikke meget sikrere, der bliver 
nedlagt parkeringspladser og projektet bærer præg af en 
discountløsning. Vi vil hellere have en løsning der minder 
om Gammel Kongevej, hvor man har fuld cykelsti i begge 
retninger og har bevaret parkeringspladser. På den bag-
grund har vi indsendt et ”høringssvar” selvom projektet 
ikke er eller var i høring.
Broen over Inderhavnen åbnede omsider, og ved den of-
ficielle overdragelse af broen til Københavns Kommune 
markerede Gammelholm Beboerforening den åbningen 
med hvidvin og ”pindemadder”, hvor temaet i øvrigt var at 
få input til, hvad der er godt naboskab. Inputs blev løbende 
lagt på foreningens facebook og kan stadig læses der.

Der er flere forhold at glæde sig over eller bekymre sig 
for.
F.eks. skulpturen af Kirsten Ortwed indviet i Havnegade 
(gave fra Ny Carlsbergfondet), linie 66 er kommet til-
bage efter Kvæsthus- og Sankt Annæ-projektets færdig-
gørelse.
Men hvordan udvikler kvarteret sig med hensyn til frem-
kommelighed, parkering samt eventuel støj og gener fra 
flere events og private arrangementer på f.eks. Charlot-
tenborg og restauranterne? Hvad skal Sundance benyttes 
til? Kan turistbusserne finde andre veje end igennem Hol-
bergsgade?

Dette års loppemarked er i øvrigt sat til den 2. oktober. 
Så kig forbi. Det plejer at være hyggeligt.

Til sidst en stor tak til annoncørerne som er med til at 
støtte foreningens arbejde.

Gammelholm Beboerforenings 
aktiviteter 2015-16

Af  Rasmus Zier Bro, formand
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På vores generalforsamling i år fik vi en bevilling til at få 
udarbejdet et professionelt projekt materiale, som kan 
give politikere, myndigheder, relevante fonde og andre et 
indtryk af fitness-planer på den såkaldte Bornholmerk-
nast i Havnegadepromenadens vestlige ende. Den store 
betonflade, som udgør Bornholmerknasten, ligger i dag 
stort set ubenyttet hen, og  den opstillede stålkonstruk-
tion ”Havnehallen” er aldrig blevet brugt til sit formål. 
Vi tilstræber med nedenstående tegninger at give et 
billede af selve fitness-området samt af området set i 
en promenademæssige sammenhæng. Havnegadeprom-
enaden indgår allerede i et cykel- og gangstiforløb og be-
nyttes meget af byens motionister, gående, løbende eller 
cyklende. Udbygningen af Chr.d. IV’s bro vil yderligere for-
stærke dette, og en mulighed for udendørs fitness vil være 
et fint supplement og et attraktivt tilbud.
Vi forestiller os, at 8-9 fitness redskaber af høj design- og 
materialemæssig kvalitet opstilles på en cirkelformet ring 
af farvet faldgummi direkte ovenpå den eksisterende be-
ton. 

Cirkelformen og faldgummibelægningen vil ”holde sam-
men” på motionsregskaberne og skabe visuel kontakt 
mellem brugerne. Redskaberne vælges således, at de 
tilsammen dækker de almindelige typer af øvelser til mo-
tion og styrketræning. 
I forbindelse med dette anlæg må Havnehal konstruk-
tionen fjernes, og der opstår herved et behov for en mar-
kant afslutning af promenadens lange forløb. Et behov 
som fitness-redskaberne ikke vil kunne dække.
Vi foreslår derfor, at der etableres et cirkelformet bassin 
med et springvand, der med variable intervaller sender en 
høj vandsøjle op – som en islandsk geyser. Bassinet om-
kranses af en siddekant og skal have en lav vanddybde, 
således at det kan fungere som soppebassin om somme-
ren. Bunden kunne være en mosaik udført af en kunstner 
og således være en yderligere attraktion.
Vandet til dette kunne hentes i havnen og sendes tilbage 
der, uden større tekniske eller sundhedsmæssige prob-
lemer.

Planerne om Fitness-område 
på Bornholmerknasten

Af Ole Bang
Illustrationer ved Svend Algreen
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Cirkelformen ville spille fint sammen med fitness redska-
berne og faldgummibelægningen og Bornholmerknasten 
kunne herved blive en aktiv og spændende afslutning på 
promenaden, i stedet for som nu, en øde betonflade.

I de tidligste planer for promenaden indgik vand, som et 
element i udformningen af de små ’torvepladser’ ved ga-
deudmundingerne, dette udgik imidlertid af økonomiske 
grunde.  

I forbindelse med dette anlæg må Havnehal konstruk-
tionen fjernes, og der opstår herved et behov for en mar-
kant afslutning af promenadens lange forløb. Et behov 
som fitness-redskaberne ikke vil kunne dække.
Vi foreslår derfor, at der etableres et cirkelformet bassin 
med et springvand, der med variable intervaller sender en 
høj vandsøjle op – som en islandsk geyser. Bassinet om-
kranses af en siddekant og skal have en lav vanddybde, 
således at det kan fungere som soppebassin om somme-
ren. 
Bunden kunne være en mosaik udført af en kunstner og 
således være en yderligere attraktion.
Vandet til dette kunne hentes i havnen og sendes tilbage 

der, uden større tekniske eller sundhedsmæssige prob-
lemer.
Cirkelformen ville spille fint sammen med fitness redska-
berne og faldgummibelægningen og Bornholmerknasten 
kunne herved blive en aktiv og spændende afslutning på 
promenaden, i stedet for som nu, en øde betonflade.
I de tidligste planer for promenaden indgik vand, som et 
element i udformningen af de små ’torvepladser’ ved ga-
deudmundingerne, dette udgik imidlertid af økonomiske 
grunde.  
Et bassin og en vandsøjle som afslutning af promenaden 
mod det lidt urolige bagtæppe af de syv søstre og broerne, 
ville skabe en arkitektonisk overbevisende afslutning på 
promenaden.

Klinik for fodterapi

Herluf Trolles Gade 16C

1053 København K

35 10 78 58

HOLMENS KIRKE 

Morgensang 
hver onsdag 

kl. 10.00 -10.15 

Holmens Kanal 21
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EJENDOMSMÆGLERNE PÅ GAMMELHOLM 
HAR USÆDVANLIGT MANGE HENVENDELSER I ÅR FRA KUNDER SOM 

ØNSKER AT BO PÅ GAMMELHOLM 

DER ER SPECIELT SØGNING EFTER LEJLIGHEDER OVER 120 M2 

MEN VI HAR KUNDER TIL ALLE STØRRELSER OG TYPER 

 DERFOR TILBYDER VI LIGE NU OG I RESTEN AF 2016   

30 % RABAT 
TIL ALLE ANDELSHAVERE OG EJERE AF LEJLIGHEDER  

SOM ØNSKER SALG ELLER UDLEJNING  

  

VORES SENESTE SALG PÅ GAMMELHOLM  
Peder Skrams Gade 1, 4. mf. 

Peder Skrams Gade 1, 1. mf.  

Peder Skrams Gade 1, 3. tv.  

Herluf Trolles Gade 2, 1. th. 

Herluf Trolles Gade 2, 2. th.  

Cort Adelers Gade 9, 4. th 

Peder Skrams Gade 1. 2. th.  

Herluf Trolles Gade 2, 4. th.  

Herluf Trolles Gade 12, st. th.  

IGANGVÆRENDE SALG PÅ GAMMELHOLM 
Peder Skrams Gade 8, 1 th. 



Kære Beboere på Gammelholm.

Med denne beboeravis vedlægger vi et girokort, og 
vi beder om at de, der har glemt at betale kontingent, 
og alle de mange, som endnu ikke er medlemmer, vil 
gøre brug af det. Vi har fået en del indbetalinger, men 
desværre er det endnu langt fra vores budgetmål. 
I forbindelse med vores Generalforsamling undlod 
vi girokort, da vi var af den opfattelse, at alle havde 
netbank. De har alle sikkert også, men det virkede 
ikke helt.  

Næringsdrivende på Gammelholm kan jf. vedtægter-
ne optages som medlemmer. Mange har benyttet sig 
af tilbuddet, men der er plads til mange �ere. Kontin-
gent for næringsdrivende er kun 100,- kr. 
Kontingentet for private er kun 100,- kr. pr. husstand. 

Beløbet kan også indbetales på vores konto i Danske 
Bank Reg.nr. 1551 konto nr. 4297067.

For foreningen er det vigtigt, at så mange som muligt 
støtter foreningens arbejde for at gøre forholdene 
på Gammelholm så gode som muligt. Ikke blot med 
hensyn til tra�ksikkerhed og beboertrivsel, men også 
for at vi som forening kan påvirke og være i dialog 
med myndighederne. Det gælder i særlig grad nu, 
hvor der er planer om at inddrage parkeringspladser i 
Holbergsgade.

Nils Munk 
Kasserer  

Gammelholms Beboerforening afholder igen i år loppemarked.

Alle glade sælgere skal selv sørge for borde m.m. Sælgere sørger selv for oprydning efter endt marked. 
Tilmelding er ikke nødvendig. 

Der er mulighed for at købe drikkevarer og få en snak med bestyrelsen.

Foreningen sponserer kaffe/te og croissant til de første 100 gæster når loppemarkedet åbner.

PROGRAM

09:00  Opstilling af boder

10:00 Loppemarkedet åbner

12:00 Familiesang for alle

15:00 Loppemarkedet lukker 
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Loppemarked 2. oktober
med familiesang
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Vi har bevæget os ud på Gammelholm for at møde nogle 
af de udøvende kunstnere, der arbejder her, og høre 
hvordan det er at være kunstner på Gammelholm, og 
hvordan de oplever stedets ånd. 

 
Vi møder Marie Kirkegaard i hendes galleri på 
Holbergsgade. Marie er kunsthistoriker og startede 
galleriet i 2011. En væg er malet i stærk grøn, og 
værkerne i de forskellige rum overrasker på forskellig 
måde. Marie går efter yngre samtidskunst.

”Jeg er særligt interesseret i værker, hvor der er 
en vis materiale-sensibilitet inde over, og hvor 
kunstnerne er nysgerrige i forhold til materialer og 

præsentationsform.” Marie er glad for at have galleri 
på Gammelholm. ”Gammelholm er centralt men ikke 
for strøg-agtigt. Det er eksklusivt samtidig med en 
lokal ånd, der ikke findes på den anden side af Kongens 
Nytorv.” For Marie er nærheden til andre kunstnere,  
gallerier, Charlottenborg og Akademiet vigtig. Der er en 
kunstnerisk og kreativ stemning på Gammelholm. Og så 
er det meget vigtigt med en god cafe som Holberg no 19. 
Hvis Marie Kirkegaard skulle ønske sig noget, var det 
mindre trafik i Holbergsgade. ”Der er bilkø hele tiden og 
der mangler parkeringspladser.”
Der er ikke meget samarbejde mellem robotteknologi 
og arkitektur, men vi er storforbrugere af frokoststeder

Overfor Maries galleri i Holbergsgade bor Lise Kassow. 
Lise er arkitekt og har to firmaer. Jeg startede ”Kassow 
arkitekter” sammen med min far Mogens Kassow i 
Skagen. Vi tegner huse, ombygninger og tilbygninger. 
Jeg har også et firma der hedder ”studio Lise Kassow”, 
hvor jeg arbejder fra et mere kunstnerisk udgangspunkt”. 

GAMMELHOLM ligger mellem
Paris og Skagen

Foto og tekst 
af Astrid Jacobsen

Marie Kirkegaard Lise Kassow (privat foto)



”Vi synes godt om området, da det ligger centralt og har 
en særlig ånd i form af gamle fasttømrede butikker og 
en dominans af kreative og kunstneriske foretagender.”
I Lises kontorfælleskab er der også en, der arbejder 
med robotter. ” Det er ikke fordi vi har et samarbejde 
imellem robotteknologi og arkitektur og fotografi, men 
vi inspirerer hinanden”. ” Der er et særligt lokalt miljø 
blandet med turisme. Det synes jeg giver området en 
dejlig stemning, som jeg også kender fra da jeg boede 
i Skagen. Derudover har Gammelholm mange special 
butikker og gallerier, hvilket gør det til et inspirerende, 
kreativt og kulturelt interessant område.” Hvis Lise 
skulle ønske sig noget på Gammelholm, var det en 
enkelt smørrebrøds butik mere. ” Vi er storforbrugere 
af frokoststeder”. 

I Cort Adelers Gade møder vi Hanne Nielsen Kjærsgaard. 
Hanne er grafiker og portrætmaler og læser for tiden 
på Slade School of Fine art i London. Hanne har haft 
værkstedet siden 2001. Lige nu arbejder Hanne med lys 
og neon farver, når solen går ned. Hanne forbereder en 
udstilling på Galleri North med temaet lys i starten af 
oktober. Hanne synes godt om kvarteret og er meget glad 
for værkstedet. ”Kvarteret har udviklet sig de senere år 
på alle mulige kreative planer. 
Der er møbeldesign, fine gallerier og alt muligt andet 
kreativt. Før var der mange der tissede i opgangene. Det 
er heldigvis slut”. ”Det er vigtigt med cafeen Holberg no 
19 – det giver en god dynamik”.  
Hvis Hanne skulle ønske sig noget i kvarteret, var det, 
at der var en malerforretning og et par dagligvare 
forretninger. ”Det minder om Paris, og er der må gerne 
være flere små værksteder på Gammelholm ”

Ved siden af Hanne Nielsen har møbeldesigner Lilian 
Adler sit keramikværksted. ”Jeg arbejder meget med 
form. Det interessante ved ler er, at det kan bruges 
plastisk og organisk. 

Jeg er meget præget af funktion og de mindste detaljer. 
Fx at der er en læbekant på mine kopper. ”Jeg er glad 
for de mennesker, der er i området. Jeg er fra landet og 
har altid sukket efter byen.” Lilian synes Gammelholm 
minder lidt om Paris med store flotte bygninger og 
mange turister og en særlig kunstnerisk stemning med 
mange gallerier. ”Og så nyder jeg at spise frokost ved 
vandet hver dag”, siger Lilian. På spørgsmålet om hun 
har ønsker til kvarteret, siger hun: ”Der må gerne være 
flere små værksteder, og det skal ikke blive et” gå i byen 
sted”. Måske er trafikken håbløs. Man er ved at blive 
kørt over.” 
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Lilian Adler

Hanne Nielsen
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Signaturforklaring

Hævet flade
Overkørsel/helle
Busplade

Entreprisegrænse
Cykelsti
Fortov

Ny placering af stoppested
Eksisterende træ
Kørselsretning

Holbergsgade og Toldbodgade, bedre cykelforhold

Bilag 3A

Projektforslag

0 5 10 15 20 25 m

Bedre cykelforhold i
Holbergsgade og Toldbodgade
Foreningen er naturligvis glade for at kommunen forholder sig til kvarteret. Både når det gælder støj, arkitektur 
og som her cykelforhold.
Efter vores bedste overbevisning vil denne løsning hverken tilgodese cyklister, bilister eller handlende.

• Cyklister skal zigzagge ind og ud af sikre zoner
• Bilisterne ved ikke med sikkerhed hvornår en cyklist svinger lovligt ud på kørebanen
• Der mistes op imod 27 parkeringspladser
• De handlende får en gade som gør det svært at få varer leveret og modtage købere i bil 

Vi havde meget hellere set en løsning i stil med Gammel Kongevej. 
Men så meget vil kommunen alligevel ikke investere i vores trafikforhold.

Se de vedlagte planer og døm selv.
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Holbergsgade og Toldbodgade, bedre cykelforhold
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Holbergsgade og Toldbodgade, bedre cykelforhold

Bilag 3C
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Et medlem af beboerforeningens bestyrelse besøgte 
hotellet og dets nye direktør en solskinsdag i starten af 
september og gik oplivet derfra, fordi man allerede kan 
fornemme den gode ånd stedet og dets ejer vil bidrage 
til kvarteret med.

For om end Hotel Opera ikke var et legendarisk hotel, 
så var det unægtelig et yndet og elsket mødested for 
teaterfolk, kunstnere, livsborgere, godtfolk og musi-
kalske sjæle. Et opdrag Alexander Kølpin med glæde 
tager på sig, fordi for ham er det historierne og mødet 
mellem mennesker, der betyder noget. Som tidligere 
solodanser har han det meste af sit liv bevæget sig i de 
store fortællinger og kender det unikke i at formidle 
livets og musikalitetens grundstoffer. For ham er det 
naturligt, at mødets og historiernes magi er magi, der 
skal værnes om. 
Og hvordan det? Jo, ud fra en plantegning af hotellets 
stueplan forklarede Alexander Kølpin, hvordan man fra 

Tordenskjoldsgade kommer til at træde direkte ind i en-
ten cafeen med eget bageri og deli eller ind i baren, der 
har gode, klassiske cocktails på kortet og en pejs at hygge 
sig omkring. Sanseligheden er med andre ord tildelt en 
central plads i hotellet, og den er ikke kun tiltænkt hotel-
lets gæster, men også vi lokale og andre besøgende, som 
kigger ind forbi, hvilket helt naturligt vil åbne op for di-
versitet i klientellet. En vigtig ingrediens i fortællingernes 
stoflighed. 

Stadig i stueplan og i forlængelse af hotellets recep-
tion, som ligger mellem caféen og baren, kommer der 
en hyggelig lille gårdhave med udendørs pejs, og bagved 
der ligger et par mødelokaler til private arrangementer, 
business eller hvad det skal være. Dertil kommer under 
hovedtrappen kvarterets og måske også verdens mindste 
butik, hvor man blandt andet vil kunne købe de velvære 
produkter, som de er ved at udvikle til hotellet. Vi bliver 
en velduftende bydel.

Af Katrine Bech Taxholm
Foto af Søren Kirkegaard

Hotel Sanders
et slag for musikaliteten!

Gammelholm har noget usædvanlig godt i sigte, nemlig en sand perle af egen Gammelholmsk karat. Helt 
præcis en hotelperle, som i skrivende stund grov- og finpudses bag stillads og støvvægge i Tordenskjoldsgade, 
for siden 4. januar i år har Alexander Kølpin været i gang med at ombygge og restaurere Hotel Opera, som til 
februar næste år vil slå dørene op som Hotel Sanders. 

Alexander Kølpin og hans arbejdshold knokler i Tordenskjoldsgade



Helt konkret rummer hotellet 3500 kvm i alt og går fra 
at have haft 92 værelser til 55 skræddersyede skønne 
værelser. Sammen med et team fra London har Alexan-
der Kølpin skabt og designet det hele og fået det lavet 
fra bunden af, og midt i ombygningsmenageriet står et 
færdigt prøveværelse, som taler sit klare sprog; at der på 
Hotel Sanders er tale om kvalitet fra inderst til yderst, en 
luksus der skaber nærvær og vedkommenhed.
Det mindste værelse er 15 kvm med et særligt indbygget 
senge- og skabsmøbel og den største suite er på 70 kvm 
med dejligt badekar, soveværelse, stue og eget køkken 
med spiseplads og kig ned til gårdhaven. Igen en måde at 
lægge op til et blandet klientel. 
Hotellet vil føre en god, enkelt menu, som kan serveres 
på gaden, værelset, i gårdhaven eller på den godt 100 kvm 
skønne tagterrasse alt efter lyst og tidspunkt. Ønsker 
man den mere formelle spisning, guider hotellet med 
glæde til kvarterets og byens mange gode restauranter. 

Hotel Sanders er en drøm, der går i opfyldelse for Alex-
ander Kølpin og giver ham en stor følelse af at komme 
hjem, fordi han er kommet i kvarteret helt fra barnsben 
af, da han blev optaget på balletskolen og havde sin da-
glige gang på det Kongelige Teater. Siden hen har han 
boet i Lille strandstræde og Havnegade i flere år, så han 
kvalificerer sig på mange måder som Gammelholmer og 
betragter Gammelholm som hjemsted for kunstnerisk 
udfoldelse, ånd og genfortællingernes åsted, en gener-
øsitet han med hotellet i Tordenskjoldsgade vil hjælpe til 
at holde i live.
Ud over sin lange erfaring som gæst på hoteller verden 
over har han siden henholdsvis 2001 og 2006 restaureret 
og drevet Hotel Helenekilde og Tisvildeleje Strandhotel 
ud fra samme tanke om at skabe skønne rammer om-
kring de historier, der opstår når mennesker mødes.

Som sagt forlod udsendte bestyrelsesmedlem hotel-
matriklen i oplivet tilstand, og vel hjemme med compu-
teren tændt og noterne fra mødet slået op, begyndte ope-
raskalaer at strømme lystigt op fra etagen under, løsnede 
tiden og cementerede følelsen af Gammelholm, som sær-
ligt begavet bydel.

Til slut har vi fra beboerforeningen kun at sige: 
Velkommen hjem Alexander Kølpin, vi glæder os til
tæppet går!

SIDE 13

Holbergsgade 19D, 1057 Kbh. K

www.holbergno19.dk

Telefon: 3314 0190

4 kaffekopper fra Poltikens anmelder

Både indvendigt og udvendigt arbejdes der med detaljer
og bevaring af hisrorierne
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Det er politisk besluttet at nedlægge ca. 500 parkeringspladser på gadeplan i forbindelse med etablering af 
parkeringskælderen under Kvæsthusmolen.

Parkeringskælderen under Kvæsthusmolen er stadig ny, og vi kan endnu ikke mærke en positiv effekt på Gam-
melholm når detgælder ledige p-pladser. Det må være i alles interesse, at det nye p-hus bliver kendt og beny-
ttet. Måske kan der skiltes bedre? Måske kan Det Kongelige Teater kombinere teaterbilletter med 
p-billetter? 
Men lad os nu se om der ikke snart kommer en effekt. Gammelholm Beboerforening er stadig af den opfattelse, 
at man skal kunne parkere sin bil – ikke udenfor gadedøren i ens egen gade, men indenfor rimelig tid og afstand.

1. Havnegade som følge af promenade og park  52 p-pladser

2. Nyhavns skyggeside som følge af cykelforbindelse og promenade 68 p-pladser

3. Bremerholm som følge af cykelstier 20 p-pladser

4. Gothersgade, som følge af cykelsti 30 p-pladser

5. Store og Lille Strandstræde som følge af samme som Sankt Annæ Plads 40 p-pladser

6. Holbergsgade og Toldbodgade, som følge af bedre cykelforhold ca. 30 p-pladser 30 p-pladser

7. Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og Nyhavns solside, som følge af bedre
opholdsmuligheder, bedre forbindelse for fodgængere og cyklister 

210 p-pladser

Manglende forbedring af parkeringsforhold 
efter åbning af P-hus på Kvæsthusbroen

Af  Rasmus Zier Bro, Michael Thorup
Foto: Dieter Heinz



Opstribning af p-båse har kostet p-pladser
En beboer tog ovenstående fotos for at dokumentere reduktion af p-pladser i kvarteret.
Foreningen skrev til kommunen.

Til Center for parkering.

I forbindelse med ny opstregning af p-båse på Gammelholm har vi konstateret, at der nu kan parkeres færre biler i 
gaderne.
Har kommunen foretaget beregninger i forbindelse med optegningen af de nye p-båse?
Vores vurdering er at det samlede antal p-pladser er reduceret mellem 10 og 15%.
Vedhæftet er fotodokumentation fra Peder Skrams Gade.

Svar:

Tak for din henvendelse til Center for Parkering.
Det er politisk besluttet i budgetforhandlingerne, at parkeringspladserne skal opmærkes for at mindske spildplads.

Forvaltningen har været opmærksom på, at der nogle steder vil give færre pladser, men det skyldes kravene til dimen-
sioneringen af parkeringsbåse. Det har ligeledes været bredt ønskes af diverse borgere, som har beklaget sig over 
uhensigtsmæssigt parkerede biler.

Der anvendes samme areal til parkering før og efter opstribningen, og der vil derfor ikke blive etableret nye parker-
ingspladser på den baggrund.

Hvis der er overkørsler, som ønskes nedlagt fordi de ikke længere bliver anvendt, kan I søge om det.

Jeg håber det var svar på din henvendelse.

Med venlig hilsen

Henrik Norup
Juridisk konsulent
P-Klager
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Byens Anvendelse

Islands Brygge 37, 570 
Postboks 446 
2300 København S
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Af Nils Munk
Foto af Michael �orup

Inderhavnsbroen har efterhånden som tiden gik - uden 
den kunne bruges til noget - fået mange navne.
”Kyssebroen”, ”Skammens bro”, Sukkenes bro” og 
flere andre. Det har også været et langt tilløb. 

Gammelholm Beboerforenings bestyrelse havde i årevis 
talt om, hvad vi kunne gøre for at festligholde åbningen. 
En ide var, at vi dækkede et bord over hele broens længde 
og serverede mad fra havet. Vi har i flere år været i kon-
takt med kommunen for at høre om deres planer, og vi 
har i flere år fået besked på, at man ikke kunne oplyse 
noget som helst. 
Så pludselig i begyndelsen af juli løb rygtet, at broen 
skulle indvies. Altså var der ikke tid eller mulighed for 
foreningen til at arrangere noget. Selve åbningen var da 
også en noget paver begivenhed, men der var dog mange, 
der havde hørt rygtet, og den 7. juli klokken 18 kørte de 
første cyklister over broen, og de første fodgængere ful-
gte efter.

I begyndelsen af august fik vi så besked på, at der ville 
blive en officiel indvielse den 19. august, og vi kunne få en 
pavillon stillet til rådighed. Vi syntes, at der skulle ske no-
get, så vi bestilte kanapeer, hvidvin og sodavand til gratis 
uddeling. Vi fik lavet et flot banner, og vi bestilte 200 bal-
loner, som skulle byde velkommen til Gammelholm. Det 
sidste gik dog i vasken, fordi bilen med balloner brændte 
sammen i Tyskland, og så gik gassen af.
Den 19. august kl. 14:00 kom overrækkelse af broen fra 
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond 
til almene Formaal. Overrækkelsen fandt sted på The 
Standard med tale ved Fondens formand Ane Mærsk Mc-
Kinney Uggla og modtager var overborgmester Frank 
Jensen. Herefter fulgte den officielle indvielse ved Grøn-
lands Handels Plads. 
På vores side var der flere aktiviteter, og der var en 
trængsel uden lige, så vores kanapeer, hvidvin og soda-
vand fik hurtigt ben at gå på.  

Indvielse af broen over 
Inderhavnen



Vi havde opfordret til dialog om fremme af godt naboskab, 
og vi fik mange input – også fra den anden side af broen. 
Nu er den her så. Og efter lidt startvanskeligheder med 
en glat cykelbane og et par gange, hvor teknikken ikke 
ville som den skulle, så er den blevet en del af bybilledet. 
Men træd varsomt. 
Der køres stærkt!

Ingen tvivl om, at broen er blevet en succes. Det kan også 
mærkes på de handlende i Havnegade. Både ISOBAR og 
Den Vandrette melder om øget omsætning. Det er dog 
ikke cyklisterne, der stopper op, men der er kommet 
en øget tilstrømning af turister, som tidligere blev i Ny-
havn. Nu kan man se broen, og så skal den prøves. Også 
fiskekutteren Thorup Strand melder om bedre salg, nu 
hvor den er flyttet tættere til broen, og amagerkanerne 

kommer nu for at købe fisk. Det har dog også ført til æn-
dring af åbningstiderne, så der åbnes senere og holdes 
længere åbent, og der er kommet rigtig god omsætning. 
Specielt fiskefrikadeller, som næsten sprøjtes ud. Cykel-
forretningen på hjørnet ved broen har før broåbning haft 
rigtig travlt i weekenderne. Nu har de mega travlt i week-
enderne og rigtig travlt de øvrige dage. 

Forretningerne på skyggesiden af Nyhavn mærker også 
den øgede interesse.

Vi håber dog, at cyklisterne, der fræser ned mod Nyhavn
vil lære at tage hensyn til, at området også bruges af biler 
og fodgængere. 

SIDE 17

Under broindvielsen indsamlede foreningen ideer til bedre naboskab og postede live på facebook

 De 5 bedste råd til bedre naboskab 
1. Vi skal klappe naboens måtte ned, når der har været trappevask 

2. Alle skal ud og hoppe på trampolinerne i Havnegade og bagefter skal vi dele den medbragte mad 

3. Samarbejde mellem Gammelholm og Det hvide Snit omkring støjproblemer i området 

4. Vi har brug for flere forretninger. Her kan vi mødes. Det kræver at vi bakker op og køber i butikkerne 

5. Vi skal huske at hilse på hinanden

Gammelholm Beboerforening
var tilstede ved broindvielsen.
Både til den officielle overrækkelse 
på The standard og i dialog med de 
mange fremmødte på promenaden.
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Pakistansk og indisk mad når det er bedst

Gammelholm 
Cykler

Holbergsgade 12
1057 Kbh K 

Tlf: 33338384

Facebook:
GammelholmCykler

Salg
Værksted

Rent-a-bike

SKRÆDDER PÅ

GAMMELHOLM

Skal du have en skræddersyet oplevelse,

eller skal dit nuværende rettes til?

BENTE RANNING

40797939

 

    “Brug din lokale låsesmed”

 www.kbhlaasekompagni.dk

Klinik for fodterapi

Herluf Trolles Gade 16C

1053 København K

35 10 78 58

HOLMENS KIRKE 

Morgensang 
hver onsdag 

kl. 10.00 -10.15 

Holmens Kanal 21

Galleri Specta

Peder Skrams Gade 13

1054 København K

Branding med format

Pro�lprodukter

Produktpræsentationer

Emballager

Kampagnematerialer

Dekorationsmaterialer

Kom og besøg os... 

Herluf Trolles Gade 28
1052 København K.
Tel.: +45 86 21 67 00

www.paperdomain.dk
hello@paperdomain.dk
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Tlf. 32 96 30 00
info@stromma.dk
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KÆRE NABO

Forkæl dig selv og vennerne med 
klassisk, respektfuldt opdateret 
smørrebrød til frokost eller moderne 
dansk mad til aften hos Almanak. 
Efter middagen hver fredag og lørdag 
kan I nyde en cocktail til tonerne fra 
Late Night Jazzbar med kunstnere 
som Katrine Ring, Master Fatman og 
Soul Anders. Helt gratis. 

Se Almanaks menu og programmet for 
Late Night Jazz på thestandardcph.dk.

På gensyn

Havnegade 44 · 1058 København 
+45 7214 8808 · thestandardcph.dk

ITA Textiles

Din metervare leverandør
Agentur
En gros
Detailsalg

Tordenskjoldsgade 14
1055 København K
Tlf: 33690333
info@ita-textiles.dk
www.ita-textiles.dk

Ring med din forespørgsel
allerede i dag

- den ægte vare

VEDELS KONDITORI

Holbergsgade 28 B 

 1057 København K

www.vedelskonditori.dk

Åbent hver dag

CAFÉ & BAGERI




