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Kongens Nytorvs renovering 2004-2005

Det over 300 år gamle Kongens Nytorv - måske hovedstadens fornemste 
plads - blev i 2004 - 2005 gennemgribende renoveret for et beløb på 90 
mio. kr. Projektet var finansieret af Københavns Kommune og Oticon 
Fonden og var fondens og byens bidrag i anledning af 200-året for H.C. 
Andersens fødsel.

Granitsten giver torvet helhed

Det nye Kongens Nytorv er mere helstøbt 
og sammenhængende i og med, at hele 
pladsen er blevet  dækket med chaussé-
sten i granit. Kun kørebaner og cykelstier 
er asfalteret.

 

 

Sådan er den færdige plads

●     Små granitsten dækker hele den centrale del af torvet og fortovs-
arealerne.

●     Kørebaner og cykelstier er fornyet.
●     Teatergaden ved Stærekassen er gågade.
●     Fortovet ved Strøget er udvidet, så det danner en lille plads.

De trafikale og byarkitektoniske forbedringer i projektet kommer alle til 
gode - både hvis man er til fods, passerer i bil, kører på cykel eller bare slår 
sig ned en stund for at iagttage livet på pladsen.

 
Mere om det nye Kongens Nytorv

Yderligere informationer

Vej & Park 
Projektkontoret 
Njalsgade 13 
2300 København S 
Tlf.: 33 66 35 11 
Fax: 33 66 71 04 
E-mail: vp-projektkontoret@tmf.kk.dk

Ekspeditionstid: 
Mandag - torsdag:  
8.15 - 15.45 
Fredag: 
8.15 - 15.15 

Det nye Kongens Nytorv

Planerne for torvet 

Vinterskøjtebanen

Udeservering & 
arrangementer

Politisk baggrund

Høringen 2000/2001

Film og pjecer

Nyhedsbreve

Virtuel rundtur

Arbejdet på torvet

Anlægsarbejder & tidsplan

Granitbelægningen

Billeder fra arbejdet

Hvem stod bag?

Historie & seværdigheder

Træk af torvets historie

Krinsen

Berømte huse & palæer

Statuer og mindesmærker

Sagt om Kongens Nytorv
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Planerne for det nye Kongens Nytorv

Illustration fra 
projektets start, der 
viser det planlagte, nye 
Kongens Nytorv med 
Krinsen, haveanlægget, 
den omkringliggende 
Promenade. Yderst ses 
vejbaner, cykelstier og 
brede fortove. Efter 
planen skulle hele 
torvets centrale del og 
alle fortovsarealer 
dækkes med granitsten.

3D animation af det planlagte torv

Der blev ved projektets begyndelse produceret en animation, så 
politikere, borgere og planlæggere kunne danne sig et billede af, 
hvordan det renoverede Kongens Nytorv kom til at se ud. Følg 
linket og se 3D-animationen, der varer 4 minutter og viser torvet 
set fra en bil, med fodgængerens øjne og i fugleperspektiv.

Tag på virtuel rundtur på det færdige Kongens Nytorv

Granitsten så langt øjet rækker

Der blev lagt smukke chaussé-sten helt ind til husenes facader, så 
der blev skabt en harmonisk helhed og en bedre fornemmelse af 
pladsens faktiske størrelse. 

Chaussé-sten sat i Harlekin-
mønster med markerede 
krydsbånd dækker hele pladsen. 
Ganglinier i bordursten 
fremhæver retningen for 
fodgængere.

 
 

Mere om forarbejdet til granitbelægningen

Krinsen og Promenaden

●     1991 blev haveanlægget renoveret og området inden for 
Krinsen belagt med granit. 
 

●     2000 gennemgik det gamle smedejernsgitter en nænsom 
restaurering. 
 

●     2001 blev Krinsen genplantet. 
 

●     2004-2005 blev pladsens midte gjort helt færdig: hele 
området omkring Krinsen blev udvidet, så det nu danner én 
stor, sammenhængende plads. Denne såkaldte Promenade 
har fået samme type granit som fortovsarealerne.

Mere om Krinsen og dens historie

Nemmere at komme rundt

Det var en del af planen for det nye Kongens Nytorv at få trafikken 

Det nye Kongens Nytorv

Planerne for torvet 

Vinterskøjtebanen

Udeservering & 
arrangementer

Politisk baggrund

Høringen 2000/2001

Film og pjecer

Nyhedsbreve

Virtuel rundtur

Arbejdet på torvet

Anlægsarbejder & tidsplan

Granitbelægningen

Billeder fra arbejdet

Hvem stod bag?

Historie & seværdigheder

Træk af torvets historie

Krinsen

Berømte huse & palæer

Statuer og mindesmærker

Sagt om Kongens Nytorv
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til at glide lettere. Til det formål er der anlagt tosporede kørebaner 
og cykelstier rundt langs pladsens rand. De mest trafikerede kryds 
er desuden ombygget, så fodgængerne nemmere kan gå over.

Hvor de mindre sideveje løber ud i torvet er overkørslerne brolagt i 
niveau med fortovene for at dæmpe farten på den kørende trafik.

Sandsten foran Charlottenborg

Fortovene foran Charlottenborg er prydet med 300 år gamle 
sandsten, der giver stedet dets særlige karakter. For at fastholde 
dette særpræg, er sandstensbelægningen foran Charlottenborg 
bevaret og restaureret. Hvor der var behov for nye sandsten, er de 
hentet i det oprindelige brud i Tyskland.

Mere om Charlottenborg og om Kongens Nytorvs øvrige 
seværdigheder

Teatergade i Tordenskjoldsgade

Tordenskjoldsgades øvre del ved Det Kongelige Teater er 
omdannet til en hyggelig teatergade med granitbelægning overalt. 
Samtidig er denne del af Tordenskjoldsgade omdøbt til August 
Bournonvilles Passage. Gaden har status som gågade med 
tilladelse til ærindekørsel. For at begrænse trafikken yderligere er 
trafikken desuden ensrettet bort fra pladsen.

Mini-plads foran Strøget

Foran Hviids Vinstue er taxaholdepladserne nedlagt. Området er 
belagt med granitsten, så der opstår en helt ny plads-i-pladsen 
med mulighed for blandt andet udeservering.

Skøjtebanen i vinterhi under renoveringen

Den populære vinterskøjtebane på Kongens Nytorv blev opsat igen, 
da renoveringen var overstået, så skøjteglade københavnere igen 
kunne stryge over Krinsens is fra vinteren 2005.

De gamle kandelabre og kiosken

Kiosken og de fine, gamle gadelygter 
hører hjemme på Kongens Nytorv. I 
forbindelse med torvets renovering, 
blev kiosken flyttet nærmere mod 
Gothersgade.

Læs mere om kiosken og andre 
berømte bygninger på Kongens 
Nytorv

 

 

 

Bænke, belysning og siddeplinte

I forbindelse med renoveringen har Kongens Nytorv fået nyt 
byinventar flere steder.

●     Der er opsat fire specialdesignede master til at bære 
luftledningerne på hele torvet. Masterne er tegnet af 
Bystrup Arkitekter. 
 

●     Der er specialfremstillet fire af de særlige 
Københavnerbænke, der omkring 1850 blev designet til 
Krinsen. 
 

●     Foran Hviids Vinstue er der opstillet to specialfremstillede 
siddeplinte til trætte ben. Plintene har en dobbelt funktion, 
idet de samtidig er udluftningsrør fra en underjordisk 
transformerstation.
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Hensyn til handicappede

I udformningen af Kongens Nytorvs nye belægninger er der 
fokuseret på tilgængeligheden for alle, også for de handicappede. 
Løsningerne er foretaget efter samråd med repræsentanter for 
DSI, De Samvirkende Invalideorganisationer og er resulteret i, at 
æstetik og funktionalitet supplerer hinanden. De vigtigste hensyn 
har været:

●     Der er valgt granitsten med en særlig gangvenlig overflade 
 

●     Alle hovedganglinier er lagt med brede bordursten, der 
fungerer som ledelinier i alle fortove og rundt om Krinsen. 
 

●     Alle ganglinier er friholdt for gadeinventar og andre 
forhindringer. Fodgængerovergange er forsynede med 
sænkede kantstene og ramper. 
 

●     Til markering af fodgængerovergange og udkørsler er der 
lagt såkaldte taktilsten i granit. Taktilsten er sten, der har 
knopper eller riller, så blinde og svagtseende med stok og 
fod kan mærke forskel. 
 

●     De vigtigste fodgængerovergange er forsynet med 
akustiske signaler for blinde og svagtseende. 

Yderligere informationer

Vej & Park 
Projektkontoret 
Njalsgade 13 
2300 København S 
Tlf.: 33 66 35 11 
Fax: 33 66 71 04 
E-mail: vp-projektkontoret@tmf.kk.dk

Ekspeditionstid: 
Mandag - torsdag:  
8.15 - 15.45 
Fredag: 
8.15 - 15.15 

Sidst opdateret 22. december 2005 14:10
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Vinterskøjtebanen på Kongens Nytorv

Skøjtebanen på Kongens Nytorv er ét ud af fem anlæg, hvor 
skøjteglade københavnere kan få is under klingen. De fem 
udendørs skøjtebaner i byen har alle gratis adgang for både børn 
og voksne. Derudover findes der en enkelt indendørs skøjtebane, 
Østerbro Skøjtehal, som har åbent fra oktober til april.

Vinterskøjtebaner i Københavns Kommune

●     Kongens Nytorv (Indre by)
●     Skøjtebanen på Blågårds Plads (Indre Nørrebro)
●     Genforeningspladsens skøjtebane (København Nordvest)

Vinterskøjtebaner i Frederiksberg Kommune

●     Frederiksberg Runddel
●     Lindevangsparken

Indendørs skøjtebaner i København oktober-april

●     Østerbro Skøjtehal

Yderligere informationer

Vej & Park 
Projektkontoret 
Njalsgade 13 
2300 København S 
Tlf.: 33 66 35 11 
Fax: 33 66 71 04 
E-mail: vp-projektkontoret@tmf.kk.dk

Ekspeditionstid: 
Mandag - torsdag:  
8.15 - 15.45 
Fredag: 
8.15 - 15.15 

Det nye Kongens Nytorv

Planerne for torvet 

Vinterskøjtebanen

Udeservering & 
arrangementer

Politisk baggrund

Høringen 2000/2001

Film og pjecer

Nyhedsbreve

Virtuel rundtur

Arbejdet på torvet

Anlægsarbejder & tidsplan

Granitbelægningen

Billeder fra arbejdet

Hvem stod bag?

Historie & seværdigheder

Træk af torvets historie

Krinsen

Berømte huse & palæer

Statuer og mindesmærker

Sagt om Kongens Nytorv

Sidst opdateret 22. december 2005 14:06
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Udendørs servering og arrangementer på 
Kongens Nytorv

Arrangører, restauratører og andre, der ønsker at benytte Kongens 
Nytorv, skal søge om tilladelse hos Vej & Park, Københavns 
Kommune.

Sådan søger du om tilladelse til arrangementer

Sådan søger du om tilladelse til servering fra fortovs- og 
friluftsrestaurant

Nye faciliteter på den færdige plads

Det nye Kongens Nytorv byder på en række nye muligheder for 
arrangører og restauratører, idet torvet er blevet udstyret med 15 
multistik over hele pladsen. Herfra har arrangører adgang til vand, 
el, telefonforbindelse og kloakafløb. Multistikkene ligger forsænket i 
belægningen under diskret udformede dæksler og kan hæves op 
efter behov.

Yderligere informationer

Vej & Park 
Projektkontoret 
Njalsgade 13 
2300 København S 
Tlf.: 33 66 35 11 
Fax: 33 66 71 04 
E-mail: vp-projektkontoret@tmf.kk.dk

Ekspeditionstid: 
Mandag - torsdag:  
8.15 - 15.45 
Fredag: 
8.15 - 15.15 
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Billeder fra arbejdet

Hvem stod bag?
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Politisk baggrundsmateriale i forbindelse med 
Kongens Nytorvs renovering 2004-2005

De politiske beslutninger 1991-2003 om Kongens Nytorvs 
renovering

Indstillinger til Bygge- og Teknikforvaltningen om Kongens 
Nytorvs renovering 2004-2005

De politiske beslutninger 1991-2003 om Kongens Nytorvs 
renovering 

1991 vedtager Borgerrepræsentationen en samlet plan for 
renovering af Kongens Nytorv og Holmens Kanal. Af økonomiske 
grunde bliver kun første del af planen sat i værk dette år, dvs. 
istandsættelsen af Krinsen. 
 

 

1991 bliver Krinsen istandsat: Haveanlægget omkring 
rytterstatuen bliver genskabt med lave buksbomhække i sirligt 
mønster som ved den store renovering tilbage i 1908. Krinsens 
granitbelægning bliver desuden fornyet.

1998 er det nødvendigt at fælde alle elmetræer på Kongens 
Nytorv pga. elmesyge.

April 2000 beslutter Borgerrepræsentationen, at Kongens Nytorv 
skal omlægges efter den oprindelige plan fra 1991 – dog uden det 
underjordiske parkeringsanlæg, der var foreslået og som skulle 
have finansieret omlægningen. Bygge- og Teknikudvalget reviderer 
planerne herefter.

September 2000 tiltræder 
Borgerrepræsentationen det 
reviderede renoveringsforslag og 
beslutter at sende forslaget til 
offentlig høring. Samtidig 
begynder Bygge- og 
Teknikudvalget at se sig om efter 
mulige sponsorer, da 
Københavns Kommune ikke er i 
stand til at finansiere det 90 mio. 
kroner store projekt alene.

 

 

 
2000 bliver det gamle 
smedejernshegn omkring det ovale haveanlæg restaureret.
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Renovering af Kgs. Nytorv 2004 - 2005

December 2000-februar 2001 Det reviderede forslag til 
renovering af Kongens Nytorv bliver sendt i offentlig høring.

Læs mere om den offentlige høring

August-november 2001 genplantes Krinsen med en ny, oval 
dobbelt trærække med lindetræer til erstatning for de syge 
elmetræer, der blev fældet i 1998.

Maj 2002 bliver trafiksaneringen og omlægningen af Holmens 
Kanal iværksat som en del af det samlede renoveringsprojekt for 
Kongens Nytorv området. Arbejdet påbegyndes august 2002 med 
forventet afslutning oktober 2004.

April 2003 modtager Københavns 
Kommune 50 mio. kroner fra en 
anonym fond til renovering af Kongens 
Nytorv. Med denne donation er det nu 
muligt at færdigrenovere resten af 
Kongens Nytorv.

 

 

 

 

September-oktober 2003 
fremlægger Bygge- og 
Teknikforvaltningen en 
detaljeret plan for 
renoveringen. Herefter går 
man i gang med arbejdet. 
 

 

 

28. maj 2005 bliver det nye Kongens Nytorv indviet.

Indstillinger til Bygge- og Teknikudvalget om renoveringen 
af Kongens Nytorv

12-04-2000 
Planer for en endelig renovering af Kongens Nytorv foreslås 
udarbejdet. Heri udgår et oprindeligt lokalplanforslag om et 
underjordisk parkeringsanlæg, der er blevet forkastet af 
Borgerrepræsentationen.  

 BTU, 12-04-2000

04-10-2000 
Principforslag til en samlet renovering af Kongens Nytorv, Holmens 
Kanal og Tordenskjoldsgade. Det foreslås at sende projektet i 
offentlig høring og søge sponsor- og fondsmidler til delvis 
finansiering af det. 

 BTU, 04-10-2000

21-03-2001 
Her kan man læse om resultatet af den offentlige høring, der blev 
gennemført december 2000-februar 2001. Alternative forslag til 
trafikken og pladsens udformning er beskrevet. 

BTU, 21-03-2001

16-05-2001 
Forslag om at genplante Krinsens trærækker med nye lindetræer. 

BTU, 16-05-2001

file:///O|/web-redaktion/gl_web/projekter/kongensnytorv/politiskbaggrund.htm (2 af 3)19-06-2007 13:32:48

http://www.kbhbase.kk.dk/of/Dagsorden.nsf/fd66641360f2c84ec125685000342cef/0fb344efdbe46b16c1256d2f0041433b?OpenDocument
http://www.kbhbase.kk.dk/of/Dagsorden.nsf/fd66641360f2c84ec125685000342cef/3d7631aeac946412c1256d2f00419d69?OpenDocument
http://www2.kk.dk/of/beslut.nsf/2157c8d4f87ddc77c125684800469ed1/ca3ac018cad31ea6c1256d2f0041136e?OpenDocument
http://www.kbhbase.kk.dk/of/Dagsorden.nsf/fd66641360f2c84ec125685000342cef/ff5837e58496d82cc1256a4c003fe650?OpenDocument


Renovering af Kgs. Nytorv 2004 - 2005

08-05-2002 
Forslag til trafikafviklingen i Holmens Kanal, bl.a. med busterminal 
langs Det Kongelige Teater og lukning af lokalgaden foran 
Erichsens Palæ. 

BTU, 08-05-2002

30-04-2003 
Endeligt forslag til at færdiggøre Kongens Nytorv, efter at en 
anonym fond har doneret 50 mio. kr. til projektet. Heri beskrives 
samtlige aspekter af renoveringen. 

BTU, 30-04-2003

30-04-2003 
Bilag B: tegning, der i fugleperspektiv viser planen for Kongens 
Nytorvs renovering. 

BTU, 30-04-2003

30-04-2003 
Bilag C: tegning, der i fugleperspektiv viser den samlede 
renovering af Kongens Nytorv med markering af den separate 
omlægning af Holmens Kanal. 

BTU, 30-04-2003

08-10-2003 
Indstilling på baggrund af Bygge- og Teknikforvaltningens 
granskning af materialet fra 30. april 2003. 

BTU, 08-10-2003

Yderligere informationer

Vej & Park 
Projektkontoret 
Njalsgade 13 
2300 København S 
Tlf.: 33 66 35 11 
Fax: 33 66 71 04 
E-mail: vp-projektkontoret@tmf.kk.dk

Ekspeditionstid: 
Mandag - torsdag:  
8.15 - 15.45 
Fredag: 
8.15 - 15.15 

Sidst opdateret 22. december 2005 14:09
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Høringen om Kongens Nytorv 2000-2001

Ved årsskiftet 2000-2001 var Københavns Kommunes forslag til 
fornyelse af Kongens Nytorv i offentlig høring.

Høringssvar

Kommunen modtog 84 breve og 174 emails. På kommunens 
hjemmeside om fornyelsen kom der 40 debatindlæg. Alle 
høringssvar blev præsenteret for politikerne i Bygge- og 
Teknikudvalget, der siden lagde det endelig forslag frem i 
Borgerrepræsentationen.

Se resultatet af den offentlige høring

Trafikidé undersøgt

Et forslag fra høringen om at lukke torvets nordlige side mellem 
Gothersgade og Nyhavn helt for trafik blev undersøgt nærmere. 
Trafikken i de omliggende gader blev målt, og deres kapacitet blev 
beregnet. Ud fra disse tal blev det klart, at den nordlige side ikke 
ville kunne lukkes, uden at det ville skabe trafikpropper.

Projektet vedtaget

Projektet til fornyelse af Kongens Nytorv blev vedtaget af 
Borgerrepræsentationen den 8. oktober 2003.

Se indstilling til Borgerrepræsentationen om renoveringen af 
Kongens Nytorv

Mere om de politiske beslutninger forud for renoveringen af 
Kongens Nytorv

Yderligere informationer

Vej & Park 
Projektkontoret 
Njalsgade 13 
2300 København S 
Tlf.: 33 66 35 11 
Fax: 33 66 71 04 
E-mail: vp-projektkontoret@tmf.kk.dk

Ekspeditionstid: 
Mandag - torsdag:  
8.15 - 15.45 
Fredag: 
8.15 - 15.15 
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Pjecer og film om Kongens Nytorv

Se 30 sek. videoklip om arbejdets første etape

Download 30 sek. videoklip 
i Realplayer format til: 
modem eller ADSL

Download Realplayer

 

Kongens Nytorv, Renoveringen 2003-2005

Pjece fra 2004 om hele fornyelsen af Kongens 
Nytorv – med tegninger og beskrivelser af den 
færdige plads, fakta om trafikafviklingen 
undervejs og kort om stedets historie.

Bestil den gratis pjece

 

 

Renovering af haveanlæg 
og hegn

14 siders pjece om renoveringen i 2000 af det fine, 
gamle smedejernshegn omkring rytterstatuen og 
haveanlægget midt på Kongens Nytorv.

Download den gratis pjece 
 

Kongens Nytorvs historie

Pjece udgivet af Stadsingeniørens Direktorat i 
1998 om torvets historie. Illustreret.

Bestil den gratis pjece

 

 

 

 
 

Hovedforslag til renovering af Kongens 
Nytorv 

Det nye Kongens Nytorv

Planerne for torvet 

Vinterskøjtebanen

Udeservering & 
arrangementer

Politisk baggrund

Høringen 2000/2001

Film og pjecer

Nyhedsbreve

Virtuel rundtur

Arbejdet på torvet

Anlægsarbejder & tidsplan

Granitbelægningen

Billeder fra arbejdet

Hvem stod bag?

Historie & seværdigheder

Træk af torvets historie

Krinsen

Berømte huse & palæer

Statuer og mindesmærker

Sagt om Kongens Nytorv

file:///O|/web-redaktion/gl_web/projekter/kongensnytorv/pjecer.htm (1 af 2)19-06-2007 13:32:50

file:///
file:///publikationer/
file:///ansoegninger.htm
file:///arrangementer/index.asp
file:///Presserum/Presserum.htm
http://www.kbhbase.kk.dk/kbhbase/pegasus.nsf/url/ledigestillinger
file:///O|/web-redaktion/gl_web/projekter/kongensnytorv/video/56k.wmv
file:///O|/web-redaktion/gl_web/projekter/kongensnytorv/broadband.wmv
http://forms.real.com/real/realone/realone.html?beta_bypass=true&bbits=true&type=dlrhap_bb&&pp=player&src=realplayer,042104rpchoice_2_3_2_1_1_1
http://www.vejpark.kk.dk/publikationer/index.asp?mode=detalje&id=394
http://www.vejpark.kk.dk/publikationer/index.asp?mode=detalje&id=340
http://www.vejpark.kk.dk/publikationer/index.asp?mode=detalje&id=2


Renovering af Kgs. Nytorv 2004 - 2005

12 siders baggrundsnotat fra 17. september 
2003 fra Bygge- og Teknikforvaltningen, 
Københavns Kommune. Notatet gennemgår 
ændringer i forhold til det oprindelige 
renoveringsprojekt fra maj 2003 og kommer bl.
a. ind på trafikafvikling, granitbelægning, 
belysning, tidsplan og økonomi. Incl. kort og 
bilag.

Download materialet

Yderligere informationer

Vej & Park 
Projektkontoret 
Njalsgade 13 
2300 København S 
Tlf.: 33 66 35 11 
Fax: 33 66 71 04 
E-mail: vp-projektkontoret@tmf.kk.dk

Ekspeditionstid: 
Mandag - torsdag:  
8.15 - 15.45 
Fredag: 
8.15 - 15.15 

Sidst opdateret 22. december 2005 14:20
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Nyhedsbreve om Kongens Nytorvs renovering

Kongens Nytorv - nu hvor det er færdigt (jul. 05) 
Kom til Kongens Nytorvs genindvielse lørdag den 28. maj (apr. 

05) 
De sidste arbejder på Kongens Nytorv (feb. 05) 
Flytning af den gamle kiosk (nov. 04)

Information til beboere og forretningsdrivende i/ved 
Hovedvagtsgade og Ny Adelgade (jul. 04) 

Omdirigering af trafikken under den delvise trafiklukning fra den 
3.-11. juli 2004 (jun. 04) 

Oticon Fonden skænker 50 mio til Kgs Nytorv (jun. 04) 
Nu lægges trafikken om på Kgs Nytorv (feb. 04) 
Nyt om det gamle København frem ved Kgs Nytorv (feb. 04) 
Renoveringen af Kongens Nytorv er begyndt (nov. 03)

  

Yderligere informationer

Vej & Park 
Projektkontoret 
Njalsgade 13 
2300 København S 
Tlf.: 33 66 35 11 
Fax: 33 66 71 04 
E-mail: vp-projektkontoret@tmf.kk.dk

Ekspeditionstid: 
Mandag - torsdag:  
8.15 - 15.45 
Fredag: 
8.15 - 15.15 
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Virtuel rundtur på det planlagte Kongens 
Nytorv

Da projekteringen af det nye Kongens Nytorv blev påbegyndt i 
slutningen af 2003, blev der udviklet en lille 3D-film, der viste, 
hvordan torvet ville tage sig ud, når det var færdigt efter den store 
restaurering. Filmen viser både torvet set fra bil, med 
fodgængerens øjne og i fugleperspektiv. Varighed: 4 min

Sådan gør du

●     Klik på linket herunder. Så dumper du ned midt på Kongens 
Nytorv.

●     I bunden af rundvisningsvinduet finder du tre symboler.
●     Klik på + eller - og der dukker nogle røde prikker op i 

billedet.
●     Klik på den røde prik, hvorfra du gerne vil opleve Kongens 

Nytorv.
●     Drej dig rundt ved at flytte musen med venstre musetast 

nede.
●     Zoom ind og ud ved at klikke på + og -.

Klik her for at begynde rundturen på Kongens Nytorv

Yderligere informationer

Vej & Park 
Projektkontoret 
Njalsgade 13 
2300 København S 
Tlf.: 33 66 35 11 
Fax: 33 66 71 04 
E-mail: vp-projektkontoret@tmf.kk.dk

Ekspeditionstid: 
Mandag - torsdag:  
8.15 - 15.45 
Fredag: 
8.15 - 15.15 
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Anlægsarbejder og tidsplan for renoveringen af 
Kongens Nytorv 2004-2005

Fase I (december 2003-januar 2004): 
Indledende arbejder

●     Nedgravede ledninger under Kongens Nytorv blev lagt om og 
renoveret.  
 

●     Der blev etableret et underjordisk forsyningsanlæg, som via 
multistik kan levere strøm og vand til vinterskøjtebane, 
udeservering og andre fremtidige aktiviteter. 
 

●     Dele af torvets gamle sten blev brudt op for at gøre plads til 
den nye granitbelægning. Stenene blev genbrugt i de 
nærliggende gader. 
 

●     Enkelte helleanlæg blev brudt op for at skabe plads til trafikken 
under renoveringen.

 

Fase II (februar-juni 2004):  
Nye fortove og kørebaner på Kongens Nytorv

●     Fortove og cykelstier blev belagt med chaussé-sten i granit. 
 

●     Kørebaner blev asfalteret. 
 

●     De gamle holdepladser for taxaer og turistbusser blev sløjfet og 
nye etableret på torvets nordside. 
 

●     Renovering af vejkryds og fodgængerovergange gik i gang.
 

Fase III (juli-august 2004):  
Etablering af de store kryds på Kongens Nytorv

●     Færdiggørelse af de mest befærdede vejkryds.

Fase IV (august 2004-juni 2005):  
Brolægning af Promenaden og indvielse af det færdige 
Kongens Nytorv

●     Promenaden - den centrale del af pladsen udenfor Krinsen - 
blev brolagt med chaussé-sten i granit. 
 

●     Mindre ledningsarbejder blev udført, og der blev etableret 
multistik på Promenaden med vand, el, telefon og kloakafløb 
for fremtidige arrangementer.  
 

●     Byinventaret kom på plads, bl.a. med flere Københavner-
bænke omkring Krinsen, ny belysning og flytning af den gamle 
kiosk. 
 

●     Kørebaner og kryds fik slidlag og vejafmærkning.
 

Det færdige Kongens Nytorv blev indviet den 28. maj 2005.

Yderligere informationer
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Granitbelægningen på det nye Kongens Nytorv

Den nye granitbelægning på Kongens Nytorv omfatter et areal på 
cirka 15.000 kvm. Det svarer til næsten to fodboldbaner. Her kan 
du læse om forarbejdet med forskellige prøvefelter forud for det 
endelige valg af granit og mønstre.

Belægningen på den færdige plads

Det nye Kongens Nytorv har fået 
en ensartet belægning med 
chaussé-sten i nordisk granit. 
Stenene er sat i et enkelt Harlekin-
mønster, der får arealet til at 
hænge harmonisk sammen. 
Brolæggerne skulle lægge i alt ca. 
900.000 sten, inden det nye 
Kongens Nytorv stod klar til 
indvielse.

 

 
Forarbejdet til granitbelægningen på Kongens Nytorv

Forudsætninger og krav til granitten

Prøvefelter på Amager

Granittyper

Overfladebehandlinger

Forarbejdet til 15.000 kvm ny granitbelægning

Den nye granitbelægning på 
Kongens Nytorv omfattede 
hele pladsen. Kun den 
allerede færdige belægning 
inden for Krinsen samt de 
asfalterede kørebaner var 
undtaget. Ideen var at give 
pladsen et ensartet æstetisk 
udtryk, der kunne samle den 
til en helhed - fra facade til 
facade med Krinsen som det 
naturlige midtpunkt. 

 

Forudsætninger og krav til granitten

Lod man inden renoveringen blikket 
vandre henover Kongens Nytorv, 
mødte man en broget mosaik af farver 
- dels fra facaderne af de gamle 
borgerhuse og palæer, lige fra det lyse 
D’Angleterre til Charlottenborgs 
mørkerøde sten - dels fra den 
farverige belægning inden for Krinsens 
træer, som allerede da havde fået 
navnet "Smykkeskrinet".
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For at skabe den fornødne harmoni og modvægt til dette i forvejen 
brogede billede, blev det tilstræbt at give den nye granitbelægning 
et meget roligt udtryk i både farvespil og mønster. 

Af hensyn til pladsens mange fodgængere var det desuden et krav, 
at belægningerne havde en gangvenlig overflade.

Prøvefelter på Amager

De nye belægninger skulle dække et meget stort areal. Alene 
Promenaden, der omgiver Krinsen udgør ca. 9.000 kvm. Det 
krævede således et stort forarbejde og grundige overvejelser at 
finde frem til, hvilken type granitbelægning, der ville egne sig 
bedst til formålet. 

Derfor etablerede Bygge- og Teknikforvaltningen under 
Københavns Kommune i efteråret 2003 en række store prøvefelter 
på Amager Fælled (ca. 5 x 7 m). Formålet var at få afprøvet 
forskellige mønstre (forbandter), granittyper, formater og 
overfladebehandlinger. Prøvebelægningerne blev bedømt ud fra 
både æstetiske, funktionelle og tekniske hensyn.

Granitmaterialerne

Prøvefelterne blev sat med 
chaussé-sten i formatet 12 x 
12 cm. Til markering af 
ganglinierne blev der sat 40 
cm brede bordurbånd. Også 
på Gammel Torv, Nytorv, 
Højbro Plads og andre pladser 
i den historiske bykerne kan 
man se en tilsvarende 
kombination af chaussé-sten 
og bordursten.

Hvert mønster lagt i to felter

Den ovale form er karakteristisk for Kongens Nytorv og 
kendetegner både haveanlægget, hegnet, belægningsmønstret og 
Krinsen.

For at afprøve, hvordan mønstrene tog sig ud i forhold til denne 
overordnede geometri, bestod hvert prøvefelt af to udsnit (dog 
undtagen Harlekin-mønstret). 

Det ene udsnit viser mønstret inde ved Krinsen, det andet udsnit 
viser mønstret i yderarealet ved kørebanen. De to udsnit er lavet 
for at afdække spændvidden i forbandterne, der følger en radial 
opbygning i kraft af Krinsens ovale form.

På prøvefeltet ved kørebanen 
ser man afslutningen med en 
bordursten som kantsten mod 
kørebanen. 

 

 

Prøvefeltet tæt ved 
Krinsen viser et udsnit af 
ganglinien med to eller 
tre rækker bordursten 
med chaussé-sten 
imellem.
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Fortovene for sig

Det ville ikke være muligt at føre Promenadens mønster videre til 
fortovsarealerne, fordi kørebanerne uvægerligt ville bryde 
mønstret. Facadernes meget skæve placering i forhold til pladsens 
femkantede form ville samtidig betyde, at geometrien på fortovene 
ville blive brudt. I stedet blev det besluttet, at fortovsbelægningen 
skulle sættes med ganglinier i bordursten og chaussé-sten til 
diskret udfyldning ud til facaderne. Altså gennemgående samme 
belægning som i den øvrige historiske bykerne.

De fire prøvemønstre

1. Bueforbandt 1+4

Er et gammelt brolægningsmønster, der allerede i begyndelsen af 
1900-tallet vandt frem på københavnske gader og torve. 
Belægningen på Gammel Strand er eksempelvis sat i bueforbandt. 

2. Bølgeforbandt 2+5

Et levende mønster med reference til Kongens Nytorvs nærhed til 
havet via Nyhavn og Holmens Kanal. 
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3. Påfugleforbandt 3+6

Kan ses på Christiansborg Slotsplads, hvor buerne har gradvist 
tiltagende bredde afhængig af afstanden udefter på pladsen.

4. Harlekin-mønster med lige forbandter

Har sit navn efter de Harlekin-ternede felter, hvori chaussé-
stenene bliver sat. Navnet giver associationer til teatret og den 
nærliggende nationalscene. Mønstret har også en vis historisk 
interesse, idet Frederik den 3. i sin tid var meget betaget af Marcus 
Aurelius statuen på Capitol i Rom – en statue, som netop var 
omgivet af et fint Harlekin-mønster. Den endelige udvælgelse 
pegede på Harlekin-mønstret som det bedst egnede til Kongens 
Nytorv, som hermed er den første større lokalitet i Danmark med 
denne form for mønster.
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Granittyper

Til prøvefelterne blev der 
udvalgt sten af nordisk 
granit: bornholmsk, svensk 
og finsk. Den bornholmske 
Moseløkke og den svenske 
Kulla blev foreslået som 
reference for farver og 
struktur. Begge disse 
granittyper hører til de lyse, 
og de indgik enten alene eller 
sammen med andre i de 
fleste prøvefelter. 

Det gav bl.a. mulighed for at afprøve kombinationerne lyse/mørke 
sten, grå/røde sten. For at skabe en god sammenhæng med 
arealerne mellem og under Krinsens træer, hvor farveholdningen 
gennemgående er mørkere, afprøvede vi til netop det formål også 
lidt mørkere farver for sig.

Overfladebehandlinger

I prøvefelterne blev to forskellige 
overfladebehandlingerne testet på 
chaussé-stenene: "savet/jetbrændt" og 
"savet/stokhugget", hvor den sidste giver 
den mest jævne gangflade. Hvert 
prøvefelt viser begge overflader ved siden 
af hinanden. Et enkelt felt viser desuden 
chaussé-sten med kløvet overflade til 
sammenligning. 

Den jetbrændte overflade fremhæver det fine farvespil i stenen, 
som bliver yderligere forstærket i sollys, samt viser stenens 
sammensatte struktur af fin- og grovkornet materiale.

Den stokhuggede overflade er også en skridsikker flade, men 
behandlingen fratager stenen sit naturlige farvespil og erstatter det 
med hvide huggemærker, som dog forsvinder efter et vist slid. 
Overfladen fanger lyset anderledes end den jetbrændte, og 
samspillet mellem de to kan give en interessant effekt. 

Læs mere om planerne for Kongens Nytorvs udformning

Yderligere informationer
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Billeder fra arbejdet på Kongens Nytorv

Der er i løbet af den store renovering af Kongens Nytorv løbende 
blevet taget billeder fra processen. Her kan du se et lille udvalg af 
dem. Der er også lavet en 15 minutters dokumentarfilm om 
anlægsarbejdet og Kongens Nytorvs historie, som kan downloades 
her fra hjemmesiden.

Pjecer og film om Kongens Nytorvs renovering og historie

Fotos til fri afbenyttelse for pressen downloades her

Nydesignede bæremaster

Maj 2005: Belysningen over kørebanerne er ophængt i 
fire nye bæremaster, der er specialdesignede til det nye 
Kongens Nytorv. Tidligere blev gadebelysningen båret af 
et virvar af gittermaster, placeret efter den daværende 
vejføring. Antallet af master er nu minimeret til fire, der 
er placeret symmetrisk omkring Krinsen. 

De koniske master er 13 
meter høje og med 
forgyldt topstykke. De 
indeholder endvidere 
udtræk til torvets 
julebelysning. Hver mast 
bærer et wiretræk på ca. 
2 tons, men på trods af 
deres størrelse 

Det nye Kongens Nytorv

Planerne for torvet 
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arrangementer
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Høringen 2000/2001
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Hvem stod bag?
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Statuer og mindesmærker

Sagt om Kongens Nytorv
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fremtræder de lette og 
elegante i det store 
byrum. Masterne er 
designet af Bystrup 
Arkitekter.

 

 

 

 

 

 

Arbejdet skrider frem

Januar 2005: Brolæggerne arbejder sig frem sten for 
sten - her er der dømt frokostpause.

Så langt er vi nået

December 2004. Her er brolæggerne færdige og har 
drysset grus over, som siden fejes bort. Harlekin-
mønstret i brolægningen anes.
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Kiosken løftet på plads

November 2004. Den gamle telefonkiosk fra 1906 bliver 
løftet hen til sin nye, permanente placering inde på 
Promenaden.

Arbejdet på Promenaden

November 2004: Man kan nu tydeligt se Harlekin-
mønsteret tage form på Promenaden omkring Krinsen. 
Harlekin-mønstret dannes af de store, rhombeformede 
felter, som granitstenene bliver sat i. Det brede, ovale 
bånd af bordursten danner ganglinier hen over pladsen.

Trekantet afløbsrist

Oktober 2004: Københavns Kommune har 
specialdesignet en rist til det nye Kongens Nytorv. Risten 
er tilpasset  trekanterne i belægningsmønsteret rundt om 
Krinsen. De tre karakteristiske tårne i Københavns 
Kommunes bomærke er her udformet som tre sejl på 
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bølget vand. Ristene er støbt hos GH form i Holbæk. Der 
kommer til at ligge i alt 40 af de specialdesignede riste 
på Kongens Nytorv.

Siddeplinte ved Strøget

November 2004: Der er netop opstillet to siddeplinte i 
stål og træ på pladsen foran Hviids Vinstue. Plintene 
fungerer som udluftningsrør fra en stor underjordisk 
transformerstation.

Yderligere informationer

Vej & Park 
Projektkontoret 
Njalsgade 13 
2300 København S 
Tlf.: 33 66 35 11 
Fax: 33 66 71 04 
E-mail: vp-projektkontoret@tmf.kk.dk

Ekspeditionstid: 
Mandag - torsdag:  
8.15 - 15.45 
Fredag: 
8.15 - 15.15 

Sidst opdateret 22. december 2005 14:17
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Hvem stod bag Kongens Nytorvs renovering 
2004-2005

Bygherre og tilsyn

Københavns Kommune 
Vej & Park 
Projektkontoret 
Njalsgade 13 
2300 København S. 
Tlf. 33 66 35 11 
vejpark@tmf.kk.dk

Projektleder: Ernst Kolding 
Byggeledere: Lars Christen Madsen og Erik H. Hansen

Hovedentreprenør

Zacho Lind A/S 
Baldershøj 30 
2635 Ishøj 
www.zacho-lind.dk

Granitleverandør

RGS 90 
Selinevej 4 
2300 København S 
www.rgs90.dk

Styregruppe

●     2003-2004: Overborgmester Jens Kramer-Mikkelsen (formand) 
2004-2005: Overborgmester Lars Engberg (formand) 
 

●     Borgmester for Bygge- og Teknikforvaltningen Søren Pind 
 

●     Direktør for Bygge- og Teknikforvaltningen Mette Lis Andersen 
 

●     Direktør for Økonomiforvaltningen Erik Jacobsen 
 

●     Direktør for Vej & Park Ole Bach 
 

●     Næstformand for Borgerrepræsentationen Hellen Hedemann 
 

●     Repræsentant for Oticon Fonden Niels Jacobsen 
 

●     Repræsentant for Oticon Fonden Knud Sørensen 
 

●     Repræsentant for Oticon Fonden Lars Nørby Johansen

Yderligere informationer

Vej & Park 
Projektkontoret 
Njalsgade 13 
2300 København S 
Tlf.: 33 66 35 11 
Fax: 33 66 71 04 
E-mail: vp-projektkontoret@tmf.kk.dk

Ekspeditionstid: 
Mandag - torsdag:  
8.15 - 15.45 
Fredag: 
8.15 - 15.15 
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Træk af Kongens Nytorvs historie

Kongens Nytorv blev anlagt som kongetorv af Christian V i 1670 og 
er en af Københavns fornemste pladser. Torvet har spillet en vigtig 
rolle i byens kulturelle liv, som det har udspillet sig omkring Det 
Kongelige Teater og Kunstakademiet.

Kongens Nytorv har ændret udseende mange gange - alt efter den 
siddende konges luner og tidens herskende stil. Her på siden kan 
du læse mere om torvet og livet omkring det fra middelalderen 
frem til i dag.

Kongens Nytorvs historie kort fortalt 
 

Kongens Nytorvs historie langt fortalt 
 

Berømte huse og palæer på Kongens Nytorv 
 

Krinsen på Kongens Nytorv 
 

Sagt og skrevet om Kongens Nytorv 
 

Statuer og mindesmærker på Kongens Nytorv

Kongens Nytorvs historie kort fortalt

Middelalderen: Det, der i dag er Kongens Nytorv, ligger ubenyttet 
hen lige uden for bymuren ved det daværende Østerport.

1640-1670: Den gamle bymur og voldanlægget bliver sløjfet og 
pladsen bruges som losseplads og landingsplads for hallandske 
både. Stedet får i denne periode tilnavnet Hallandsåsen.

1670: Christian den Femte laver pladsen om til Kongens Nye Torv 
efter fransk forbillede. Grundejerne betaler. Fornemme palæer og 
borgerhuse skyder op på torvet. Samme år indvies Nyhavn.

1688: Rytterstatuen af Christian den Femte og Krinsen - et ovalt 
haveanlæg i barokstil - står færdige.

1749: Krinsens barokhave nedlægges til fordel for en stor 
eksercérplads for kong Frederik den Femte.

1850: Et nyt haveanlæg omkranset af smedejernshegn og 
elmetræer bliver anlagt.

1908: Haveanlægget lægges om efter oprindeligt, barokt 
forbillede, så pladsen får det udseende, vi nogenlunde kender i dag.
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1960: Biltrafikken dominerer i stigende grad Kongens Nytorv. 
Beskyttelsesrummene fra 2. verdenskrig omkring Hesten fjernes 
først i 1980’erne.

1991: Arealet inden for Krinsen renoveres.

2003: Renoveringen af resten af Kongens Nytorv går i gang.

Kongens Nytorvs historie langt fortalt

Christian den Femtes torv

Kongens Nytorv er anlagt i 1670 under 
Kong Christian den Femte. Torvet lå 
dengang i en helt ny bydel, som var 
blevet indlemmet i København ved den 
store udvidelse af byen i 1640’erne. 
Her var bymuren og voldanlægget ved 
det nuværende Kongens Nytorv blevet 
sløjfet og det daværende Østerport 
flyttet længere ud. Det var Christian 
den Femtes farfar, den byggeglade 
Christian den Fjerde, der havde taget 
initiativ til udvidelsen. Området, hvor 
bastionen og bymuren havde stået, 
var nu en del af det nye København, 
men hverken Christian den Femte eller 
hans efterfølger Frederik den Tredje 
nåede at bebygge det store, øde 
område. Så indtil videre brugte 
københavnerne det som losseplads. 
Folkeviddet lod sig formentlig inspirere 

af de voksende affaldsbunker til at kalde stedet for ”Hallandsåsen”.

Kongens Nytorv er fransk inspireret

Christian den Femte fik for alvor gjort noget ved ”Hallandsåsen”. 
Han havde inden sin kroning besøgt den franske Solkonge i Paris 
og dér set, hvilken pragt den enevældige konge omgav sig med. 
Da Christian den Femte selv blev konge i 1670, ville han derfor 
have sit eget kongetorv i stil med Place Vendôme i den franske 
hovedstad.

Forgyldt rytterstatue og grøn park på Kongens Nytorv

Samme år befalede 
Christian den Femte at 
brolægge torvet "uden 
videre forhal". Området 
blev udjævnet og belagt 
med samme fornemme 
brolægning overalt.

"Kongens Nye Torff" var 
født. For at være sikker 
på at blive husket som 
torvets grundlægger, 

rejste Christian den 
Femte i 1688 en forgyldt rytterstatue af sig selv midt på pladsen. 
Den fik hurtigt tilnavnet "Hesten", et navn den har bevaret til i 
dag. Også Krinsen med sit ovale haveanlæg og dobbelte trærække 
stammer fra denne tid.

Kongens Nytorv skilte sig markant ud fra Københavns 
middelalderlige bykerne, der var præget af trange gader og små 
torve med livlig gadehandel. Med Kongens Nytorv fik København 
sin første mondæne og regulerede plads.

Mere om Krinsens historie

Mere om rytterstatuen på Kongens Nytorv

Parader, ringridning og markedsplads på Kongens Nytorv
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Christian den Femte gav grundejerne lov til at bebygge pladsen, 
men kun med fornemme huse. Som der stod i den kongelige 
forordning: "Ingen være sig hvem det være kan, maa paa bemelte 
Torv noget Hus eller Bygning sætte, som ikke i det mindste 
befindes af to Stokværk i Højde".

Kongetorvet skulle naturligvis først og fremmest bruges til 
kongelige parader, festfyrværkeri på kongelige fødselsdage og 
kongelig ringridning. 

Det var også fra 
begyndelsen kongens 
ønske, at Kongens 
Nytorv skulle fungere 
som torveplads med 
ugentligt hestemarked 
og boder, hvor 
københavnerne kunne 
købe foder, brændsel og 
fjerkræ.

En række fornemme 
palæer og borgerhuse skød op på torvet. De fleste af husene findes 
stadig og præger Kongens Nytorv i dag.

●     Charlottenborg
●     Det Kongelige Teater
●     Det Holsteinske Palæ (senere Hotel du Nord, nu Magasin)
●     Grams Palæ (nu D’Angleterre)
●     Erichsens Palæ (nu Den Danske Bank)
●     Thott’s Palæ (nu Den Franske Ambassade)

Læs mere om de berømte bygninger på Kongens Nytorv

Kongens Nytorv uden grønt i 100 år

I 1749 blev Kongens Nytorv 
forvandlet fra grønt 
parkområde til åben 
eksercérplads. Den 
daværende kong Frederik den 
Femte havde brug for en 
paradeplads, hvor han kunne 
demonstrere sin militære 
magt. Derfor blev hele 
Krinsens dobbelte trærække 
fældet og det grønne anlæg 

nedlagt. Kun selve rytterstatuen blev der ikke rørt ved - den blev 
stående i ensom majestæt midt på den mægtige plads. 

Både rytterstatuen og resten af Kongens Nytorv slap uskadt fra 
englændernes bombardement i 1807, og i løbet af 1800-tallet, 
hvor kongemagten måtte vige for det spirende demokrati, gik de 
pompøse, militære paradepladser af mode. Nu drømte 
københavnerne om at få deres grønne Krins tilbage. De måtte dog 
vente helt til 1908, før det var en realitet. 

I hele 1800-tallet var torvet til gengæld et blomstrende centrum 
for byens kulturelle liv. Landets første cafe slog dørene op på Hotel 
D’Angleterre i 1831, og sydeuropæiske tilrejsende havde succes 
med at åbne nymodens konditorier flere steder på torvet. Her 
flokkedes Københavns kulturelite og spidsborgere for at blive set - 
helst i selskab med berømte skuespillere og dramatikere fra Det 
Kongelige Teater. 

1900-tallet og den voksende trafik

Biler og sporvogne prægede i 
stigende grad bybilledet og 
forvandlede i løbet af 1900-
tallet Kongens Nytorv til et 
trafikkaos. Der var kørsel i 
flere retninger, 
parkeringspladserne lå 
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næsten overalt, og der var 
behov for en samlet plan for 
torvet. Der blev taget 
adskillige tilløb i årenes løb. 

 
Blandt andet foreslog et par fremsynede arkitekter allerede i 
1960’erne at løse trafikproblemerne ved at føre bilerne gennem en 
tunnel under Kongens Nytorv. Ideen blev dog aldrig til noget. 

I 1990’erne blev en samlet renoveringsplan for Kongens Nytorv 
udarbejdet og vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation. 
Renoveringen foregår i perioden 2003-2005 og går blandt andet ud 
på at udskifte den meget forskelligartede belægning med nordisk 
granit overalt undtagen på kørebanerne. De lægges delvist om og 
nyasfalteres. Den nye granitbelægning vil samle pladsen på en 
måde, der leder tanken tilbage til Christian den Femtes oprindelige 
kongetorv fra 1670. 

Københavns Kommune står som bygherre, og projektet er blandt 
andet gjort muligt takket være et stort bidrag fra en fond, der indtil 
videre har ønsket at være anonym. 

Se det færdige Kongens Nytorv efter renoveringen

Læs om den politiske baggrund for renoveringen 2003-2005

Se resultatet af den offentlige høring 2000/2001

Hvem står bag renoveringen af Kongens Nytorv?

Traditioner på Kongens Nytorv

Der knytter sig mange traditioner til 
Kongens Nytorv. Én af dem er brug af 
lysudsmykninger ved festlige 
lejligheder. Helt tilbage til ene-
vældens tid var det skik at illum-inere 
torvet med lys fra tændte fakler ved 
royale begivenheder som kongelige 
fødselsdage og bryllupper. Den danske 
forfatter Herman Bang var på gaden 
ved en sådan lejlighed og skrev en 
avisartikel om det. 

 

 

Se citat fra Herman Bang: Under Illuminationen (1878)

Traditionen med kongelige illuminationer kaster sit skær helt frem 
til vore dage, når der ved juletid blændes op for de strålende 
lysudsmykninger på Magasin, D’Angleterre og Krinsen.

Det danske kongehus og Kongens Nytorv

Kongehuset har altid haft en særlig tilknytning til Kongens Nytorv. 
Kongelige optog passerer stadig torvet, senest da Dronning Ingrid 
blev begravet i 2001 og ved Kronprins Frederiks bryllup i 2004. På 
kongelige fødselsdage arrangerer Det Kongelige Teater 
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festforestilling, som det har været skik i hele teatrets historie. Og 
da Dronning Margrethe i 2000 fyldte 60 år, fik hun 100.000 
tulipaner forærende, som blev arrangeret i en bred krans rundt om 
Kongens Nytorv.

Studenternes dans om Hesten

En over 100 år gammel og stadig 
populær tradition på Kongens Nytorv 
er de nyudklækkede studenters dans 
omkring rytterstatuen. Hvert år i juni 
springer tusindvis af glade studenter 
over hegnet ind til statuen og tager en 
tur rundt om Hesten. Har de hørt efter 
i historietimen, ved de måske endda, 
hvem statuens rytter er. Det er 
Christian den Femte - Kongens 
Nytorvs grundlægger.

Læs mere om rytterstatuen

Centrum for kulturlivet

Kongens Nytorv er præget af sine 
fornemme borgerhuse og fine palæer. 
Samtidig huser torvets to af landets 
store kulturinstitutioner: Det Kongelige 
Teater og Kunstakademiet. På 
kunstakademiet har landets førende 
malere og billedhuggere boet og 
undervist siden 1754. På teatret har 
man i generationer kunnet opleve 
scenekunstens største navne inden for 
skuespil, opera og ballet. De to 
institutioner har bevaret samme 
position frem til i dag.

 
Dele af Kunstakademiet er nu flyttet til 

Holmen, hvor også Den Kongelige Ballet og Opera rykker ud, når 
Operahuset står færdigt i 2005. 

Især op gennem 1800-tallet befæstede torvet sin position som 
kulturelt centrum:

●     Berømte forfattere som Adam Oehlenschläger og H. C. 
Andersen havde deres daglige gang på pladsen

●     Filosoffen Søren Kierkegaard boede kun få skridt derfra og var 
stamkunde på en af torvets restauranter.

●     Den kongelige skuespillerinde Johanne Luise Heiberg arbejdede 
i en menneskealder på teatret.

●     Guldaldermalere som Marstrand og Eckersberg har ladet sig 
inspirere af motiver på Kongens Nytorv.

●     Arkitekturprofessor Harsdorff opførte et hus på torvet, som 
skulle leve op til hans nyklassicistiske idealer og siden blev 
forbillede for meget prestigebyggeri i datidens København 
(Erichsens Palæ). 

Læs om berømte huse og palæer på Kongens Nytorv

Sagt og skrevet om Kongens Nytorv

Yderligere informationer

Vej & Park 
Projektkontoret 
Njalsgade 13 
2300 København S 
Tlf.: 33 66 35 11 
Fax: 33 66 71 04 
E-mail: vp-projektkontoret@tmf.kk.dk

Ekspeditionstid: 
Mandag - torsdag:  
8.15 - 15.45 
Fredag: 
8.15 - 15.15 

Sidst opdateret 22. december 2005 14:20
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Krinsen på Kongens Nytorv

Krinsen er navnet på det ovale anlæg midt på Kongens Nytorv, der 
er indrammet af den dobbelte række af klippede træer. Krinsen er 
stort set lige så gammel som torvet selv. Straks da Kongens 
Nytorv blev indviet i 1670, gik Kong Christian den Femte i gang 
med at planlægge opførelsen af en rytterstatue af sig selv. Den 
stod færdig i 1688 – omgivet af et fornemt, barokt haveanlæg og 
en dobbelt trærække, der fik tilnavnet Krinsen, som betyder 
”kreds’.

Krinsen og haveanlægget

Den over 300 år gamle Krinsen har været igennem mange mere 
eller mindre vellykkede forskønnelsesforsøg. En lang periode i 
1700-1800-tallet var Krinsens træer og haveanlæg ligefrem 
nedlagt, fordi kongen skulle bruge pladsen til militære parader. 

I andre perioder har haveanlægget været næsten groet til og 
fungeret som hjemsted for både ræve og fugle. Også den dobbelte 
trærække har været udsat for lidt af hvert, senest da Krinsens 150 
år gamle elmetræer i 1998 måtte fældes på grund af elmesyge. I 
2001 blev Krinsens dobbelte trærække genplantet med 80 
lindetræer.

Krinsen renovering 1991

Forud for træplantningen var 
Krinsen blevet renoveret i 
1991. Her blev 
granitbelægningen fornyet og 
haveanlægget omkring 
rytterstatuen genplantet som 
parterre-have med slyngede 
buske og sirlige bede. 

Også det gamle 
smedejernshegn er blevet nænsomt restaureret (2000) og står nu i 
sin oprindelige skikkelse. Efter renoveringen hører man ofte 
området af Krinsen omtalt som "Smykkeskrinet".

Det nye Kongens Nytorv

Planerne for torvet 

Vinterskøjtebanen

Udeservering & 
arrangementer

Politisk baggrund

Høringen 2000/2001

Film og pjecer

Nyhedsbreve

Virtuel rundtur

Arbejdet på torvet

Anlægsarbejder & tidsplan

Granitbelægningen

Billeder fra arbejdet

Hvem stod bag?

Historie & seværdigheder

Træk af torvets historie

Krinsen

Berømte huse & palæer

Statuer og mindesmærker

Sagt om Kongens Nytorv
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Rytterstatuen på Kongens Nytorv

Rytterstatuen midt på Kongens Nytorv er rejst af Christian den 
Femte, der grundlagde hele pladsen efter fransk forbillede. Statuen 
forestiller Christian den Femte selv. Han var inspireret af sin 
enevældige, franske kollega Solkongen og så gerne den nye plads 
smykket med en mindestøtte over sig selv, så eftertiden ville huske 
på, hvem man passende kunne takke for torvet.

Statuen er skabt af den franske billedhugger Abraham Cesar 
Lamoureux. Støbningen foregik på det kongelige kanonstøberi 
Gjethuset, der lå, hvor Det Kongelige Teater nu ligger. Statuen var 
i bly forgyldt med det pureste guld, så det har været et flot syn, da 
den blev indviet i 1688. Fransk forbillede eller ej – danskerne 
vidste nok, hvad de mente om den slags kongelige nykker. Så i 
folkemunde har statuen aldrig heddet andet end ”Hesten”.

Rytterstatuen har måttet stå model til meget – herunder det 
barske, danske vejrlig, som ikke skånede det knap så holdbare bly. 
Op igennem 1800-tallet sank statuen mere og mere sammen, så 
den til sidst nærmest var gået helt i knæ. En gruppe borgere gik 
sammen i en storstilet redningsaktion, der skulle gøre det muligt at 
skabe en tro kopi af statuen – denne gang i bronze. Lige efter 2. 
verdenskrig stod den nye statue færdig. Den gamle, 
sammensunkne blyhest er sendt på velfortjent pension i en afsides 
krog af Tøjhusmuseet.

Læs mere om rytterstatuen og figurerne rundt om den

Krinsen og rytterstatuen i litteraturen

Krinsen og rytterstatuen er en uadskillelig del af det gamle 
København og optræder da også ofte i dansk kunst og litteratur. I 
Gustav Wieds roman Knagsted finder man for eksempel følgende 
passage: 

"Jeg bli’er altid så bedrøvet, når jeg er ude at rejse. Sæt, man gik 
hen og blev syg og døde uden at ha’ fået sagt rigtigt farvel til 
Frihedsstøtten og Rundetårn og Hesten på Kongens Nytorv og alt 
det andet derhjemme!”

Vilhelm Bergsøe bruger også Hesten og dens dengang ynkelige 
forfatning i sine skrifter:

”Jeg havde aldrig troet, at Onkel kunde løbe. Ja, blot Tanken 
herom forekom mig lige saa utrolig, som at Hesten paa Kongens 
Nytorv skulde faa i Sinde at galopere.”

Vilhelm Bergsøe: Fra den Gamle Fabrik

Hvad der ellers sagt og skrevet om Kongens Nytorv

Yderligere informationer

Vej & Park 
Projektkontoret 
Njalsgade 13 
2300 København S 
Tlf.: 33 66 35 11 
Fax: 33 66 71 04 
E-mail: vp-projektkontoret@tmf.kk.dk

Ekspeditionstid: 
Mandag - torsdag:  
8.15 - 15.45 
Fredag: 
8.15 - 15.15 

Sidst opdateret 22. december 2005 14:17
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Berømte huse og palæer på Kongens Nytorv

Charlottenborg, Kongens Nytorv 1

Kongens Nytorvs 
ældste bygning. 
Opført 1672-83 i 
dansk barokstil af 
Christian den Femtes 
halvbror Ulrik 
Frederik Gyldenløve, 
der var statholder i 
Norge. Han brugte 
kun slottets 
kuppelsal, riddersal 
og 75 rigt udstyrede 
rum under kortere 
ophold i København.  
Da Christian den 
Femte døde, 

overdrog Ulrik Gyldenløve slottet til enkedronningen Charlotte 
Amalie – deraf navnet Charlottenborg. Bag Charlottenborg, langs 
Nyhavn, lå Københavns første botaniske have fra 1778-1872, hvor 
der blandt andet blev dyrket meloner til hoffet. I 1754 rykkede det 
nystiftede Kongelige Danske Kunstakademi ind på Charlottenborg. 
På 1. salen blev der indrettet kunstnerboliger, hvor mange store, 
danske malere har boet, bl.a. Wilhelm Marstrand, C. W. Eckersberg 
og Nicolai Abildgaard. I dag huser Charlottenborg Kunstakademiets 
Billedskole samt den bagvedliggende udstillingsbygning fra 1883, 
tegnet af arkitekten Ferdinand Meldahl.

Thotts Palæ, Kongens Nytorv 4

Den næstældste bygning på 
pladsen, oprindelig bygget af 
søhelten Niels Juel i 1683 i 
hollandsk barok. Barokstilen 
er bevaret ud mod Bredgade, 
men drejer man om hjørnet 
ind på Kongens Nytorv, 
ændrer facaden karakter efter 
den ombygning, palæet fik 
foretaget i 1700-tallet. Huser 
i dag Den Franske Ambassade.

 

 

 

Kongens Nytorv 8

Huset er opført i 1908 og huser i dag Jyllandspostens københavner-
redaktion. Indtil 1979 havde skibsreder A. P. Møller hovedkvarter i 
bygningen. Skibsrederen sejlede hver dag på arbejde fra sit hjem 
ved Charlottenlund Strand og lagde til i Nyhavn.

Det Kongelige Teater, Kongens Nytorv 9

Bygget 1872-74 til 
afløsning af det tidligere 
nationalteater fra 1748, 
der lå på grunden ved 
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siden af. Opført på det 
sted, hvor det gamle 
kanonstøberi Gjethuset 
lå. Teatret er tegnet i 
nyrenæssancestil af 
Vilhelm Dahlerup og Ove 
Petersen. Har fungeret 
som scenehus for både 
skuespil, opera og 
ballet. I 2005 rykker 
operaen og balletten ud 
i det nye operahus på Dokøen. 

Stærekassen/Ny Scene, Tordenskjoldsgade

Tilbygningen til Det Kongelige Teater er fra 1929-31 og er et af 
Europas eneste teatre i renlivet Art Deco stil. En omstridt bygning, 
der fik sit tilnavn på grund af bygningens påsatte, svævende 
karakter.

Stærekassen blev dengang 
opført for at gøre det muligt 
at transmittere 
teaterforestillinger ud til hele 
landet gennem det nye, 
æterbårne medie, radioen. 
Efter 2. Verdenskrig rykkede 
radiofolkene ud i det 
nybyggede Radiohus i 
Rosenørns Alle på 
Frederiksberg, og Stære-
kassen har siden fungeret som 
Det Kongelige Teaters ”Nye 
Scene”.

Hotel D’Angleterre, Kongens Nytorv 34

Hotel D'Angleterre rykkede ind på adressen i 1795 i den 
daværende Grams Gård. Den nuværende bygning er tegnet af 
arkitekterne Vilhelm Dahlerup og E. W. Møller og opført i 1874. Her 
blev Danmarks først café indviet i 1831. De fleste af byens 
prominente gæster igennem tiden har boet her, bl.a. den norske 
dramatiker Henrik Ibsen, den franske skuespiller Sarah Bernhardt 
og adskillige udenlandske statsoverhoveder. 

Under englændernes belejring og bombardement af København i 
1807 rykkede byens øverstkommanderende, general Peyman, ind 
på hotellet, hvor krigsråd og afgørende forhandlinger med 
englænderne fandt sted. Også under 2. Verdenskrig spillede 
D’Angleterre en rolle, idet den tyske besættelsesmagt beslagde 
hotellet og anvendte det som hovedkvarter.

Magasin du Nord, Kongens Nytorv 15

Bygget i fransk nyrenæssancestil i 1893-94 som landets første 
stormagasin. Her lå oprindelig Hotel du Nord – et af datidens 
fineste hoteller, hvor bl.a. den aldrende H. C. Andersen boede i 
lange perioder.

Restaurant Skindbuxen, Lille Kongensgade 4

Var omkring 1900 et populært tilholdssted for datidens 
hyrevognskuske, der som en del af deres uniform bar læderbukser 
- deraf restaurantens navn. Var også stamværtshus for digteren 
Jens August Schade.
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Hviids Vinstue, Kongens Nytorv 19

Københavns ældste værtshus er fra 1723. Selve ejendommen er 
fra 1767, og er et af de første borgerhuse, der blev opført på 
Kongens Nytorv. Vinstuen serverer bl.a. 27 forskellige slags dansk 
øl. Har i flere århundreder været mødested for byens kunstnere og 
intellektuelle bl.a. skuespilleren Osvald Helmuth, dramatikeren og 
eventyrdigteren Kjell Abell, H.C. Andersen og digteren Jens August 
Schade.

Café à Porta, Kongens Nytorv 17

Åbnede som byens 
første konditori i 1792. 
Overtaget 1857 af 
Stephan à Porta. Er ved 
hjælp af gamle fotos m.
v. ført tilbage til 
interiøret fra klunketiden 
omkring 1880 - med 
plys, lamper, 
vægdekorationer og 
spejle. Eventyrdigteren 
H. C. Andersen boede i 
1860’erne i en lejlighed 
lige over restauranten og må have indtaget adskillige måltider på 
Café à Porta, hvor blandt andet filosoffen Søren Kierkegaard havde 
sin gang.

Kiosken på Kongens Nytorv

Københavns første telefonkiosk blev 
stillet op på Kongens Nytorv i 1913. 
Herfra kunne byens borgere ringe fra 
10 morgen til 8 aften – dog ikke om 
søndagen. Anses for et fint eksempel 
på dansk kunsthåndværk - med 
kobbertag i barokstil og udskårne 
figurer og søjler.

 

 

 

 

Erich Erichsens Gård, Holmens Kanal 2

Bygget af skibsreder 
Erich Erichsen i 1797-99 
i græsk tempelstil. I 
datidens København 
verserede mange 
historier om 
skibsrederens 
udsvævende fester, og i 
1833 satte familien hele  
formuen over styr. I dag 
er palæet hovedsæde 
for Den Danske Bank.

Yderligere informationer

Vej & Park 
Projektkontoret 
Njalsgade 13 
2300 København S 
Tlf.: 33 66 35 11 
Fax: 33 66 71 04 
E-mail: vp-projektkontoret@tmf.kk.dk

Ekspeditionstid: 
Mandag - torsdag:  
8.15 - 15.45 
Fredag: 
8.15 - 15.15 
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Statuer og mindesmærker på Kongens Nytorv

Rytterstatue af Christian den Femte

Bronzekopi fra 1946 af original rytterstatue i forgyldt bly fra 1688, 
skabt af den franske billedhugger Abraham Cesar Lamoureux og 
rejst af Kongens Nytorvs grundlægger, Kong Christian den Femte. 
Statuen har i folkemunde aldrig heddet andet end ”Hesten”. 
Under hestens ene forben ligger figuren Avind, der symboliserer 
misundelse. Omkring soklen står fire allegoriske figurer:

●     Minerva med spyddet og hjelmen symboliserer visdom
●     Herkules med køllen repræsenterer styrke
●     Alexander den Store med den gordiske knude forestiller 

heltemod
●     Dronning Artemisia af Halikarnassos symboliserer æren.

Statue af Adam Oehlenschläger foran Det Kgl. Teater

Til venstre for teatrets indgang troner den danske forfatter Adam 
Oehlenschläger (1775-1850). Han skrev bl.a. Guldhornene. 
Oehlenschläger havde sin gang på torvet og i teatret og boede i 
Bredgade få skridt derfra. Statuen er af den danske billedhugger H. 
W. Bissen og er fra 1861.

Statue af Ludvig Holberg foran Det Kgl. Teater

Til højre for teatrets indgang sidder den store, danske dramatiker 
Ludvig Holberg, der blandt andet skrev Jeppe på Bjerget og Den 
Politiske Kandestøber. Statuen er udført af billedhuggeren 
Theobald Stein i 1875.

Mindeankeret ved Nyhavn

Mindesmærke fra 1951 for de danske 
søfolk, der kæmpede på de allieredes 
side under 2. Verdenskrig 1939-45. 
Der er mindehøjtidelighed ved 
Mindeankeret med kransenedlæggelse 
hvert år på befrielsesdagen den 5. 
maj. Selve ankeret er fra 1852.

 

 

 

 
Mindeplader

På facaden af hjørnehuset Kongens Nytorv/Tordenskjoldsgade 1 
findes en mindetavle over den danske frihedskæmper Jørgen 
Arboe-Rasmussen, der i 1945 – knap 20 år gammel - blev skudt 
ned af Hipo-folk på dette sted. 

Loftet under Stærekassen

Under loftet på den store gadeportal henover Tordenskjoldsgade 
ses en stor mosaikdekoration med danske åndskoryfæer som H. C. 
Andersen, Adam Oehlenschläger (med guldhorn), Carl Nielsen 
(med violin), Johannes V. Jensen (med jordklode), H. C. Ørsted og 
Niels Bohr. Mosaikkerne er skabt i 1930’erne af maleren Ejnar 
Nielsen, der som en kærlig kommentar til bygningens tilnavn 
malede en lille stær, der lige kan skimtes på sin pind. På facaden 

Det nye Kongens Nytorv

Planerne for torvet 

Vinterskøjtebanen

Udeservering & 
arrangementer

Politisk baggrund

Høringen 2000/2001

Film og pjecer

Nyhedsbreve

Virtuel rundtur

Arbejdet på torvet

Anlægsarbejder & tidsplan

Granitbelægningen

Billeder fra arbejdet

Hvem stod bag?

Historie & seværdigheder

Træk af torvets historie

Krinsen

Berømte huse & palæer

Statuer og mindesmærker

Sagt om Kongens Nytorv

file:///O|/web-redaktion/gl_web/projekter/kongensnytorv/statuer_mindesmaerker.htm (1 af 2)19-06-2007 13:33:08

file:///
file:///publikationer/
file:///ansoegninger.htm
file:///arrangementer/index.asp
file:///Presserum/Presserum.htm
http://www.kbhbase.kk.dk/kbhbase/pegasus.nsf/url/ledigestillinger


Renovering af Kgs. Nytorv 2004 - 2005

er det Apollon, Eros, Mozart og Shakespeare, der har sat hinanden 
stævne.

Yderligere informationer

Vej & Park 
Projektkontoret 
Njalsgade 13 
2300 København S 
Tlf.: 33 66 35 11 
Fax: 33 66 71 04 
E-mail: vp-projektkontoret@tmf.kk.dk

Ekspeditionstid: 
Mandag - torsdag:  
8.15 - 15.45 
Fredag: 
8.15 - 15.15 

Sidst opdateret 22. december 2005 14:03
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Sagt og skrevet om Kongens Nytorv

Kongens Nytorv er blevet brugt og beskrevet af mange danske 
forfattere gennem tiden. Vi har samlet en lille håndfuld citater:

H. C. Andersen: Lykkens Galocher (1838) 
H. C. Andersen: Kun En Spillemand (1838) 
Herman Bang: Under Illuminationen (1878) 
Holger Drachmann: Forskrevet (1890) 
Piet Hein: radiotale (1967) 
C. B. Hornbech: Erindringer (1850) 
Adam Oehlenschläger og Guldhornene  
Søren Kierkegaard: Dagbøger i Udvalg (1834-46) 
Harald Kidde: Aage og Else (1902) 
Tom Kristensen: København (1940) 
Frederik Paludan-Müller: Adam Homo (1842) 
Hans Egede Schack: Phantasterne (1857)

H. C. Andersen: Lykkens Galocher (1838)

I eventyret Lykkens Galocher ifører justitsråden sig uanende et par 
magiske støvler. De viser sig at fungerer som en tidsmaskine, der 
bringer ham tilbage til dengang, Kongens Nytorv lå hen som 
losseplads lige uden for det daværede Østerport ved Strøgets 
munding.

»Herre Gud, hvad er det for et Stillads de har stillet op!« udbrød 
han, ved at see Østerport, som paa den Tid havde Plads for Enden 
af Østergade. 

Imidlertid fandt han dog en Laage, og gjennem denne kom han ud 
paa vort Nytorv, men det var en stor Enggrund; enkelte Buske 
ragede frem og tvers over Engen gik en bred Kanal eller Strøm. 
Nogle usle Træboder for de hollandske Skippere, efter hvilke 
Stedet havde Navnet Hallandsaas, laae paa den modsatte Bred. 

»Enten seer jeg fata morgana eller jeg er fuld!« jamrede 
Justitsraaden. »Hvad er dog dette? Hvad er dog dette?« 

Læs mere om Kongens Nytorvs historie

H. C. Andersen: Kun en Spillemand (1832)

Vore dages vinterskøjtebane tager arven op efter gamle dages 

hestetrukne kaneture omkring Krinsen. De velhavende tog turen 
op gennem hele Strøget, andre måtte nøjes med den billigere tur 
rundt om Krinsen. I én af eventyrdigteren H. C. Andersens 
romaner er det mest hestene, man har ondt af:

”…..naar vi, paa en klar Frostdag, medens Sneen ligger fast og 
funklende, gaae i Maanskinnet over den store Plads i Kjøbenhavn, 
som bærer Navn af Kongens Nytorv. Rundt om Kongestøtten til 
Hest, hvor de colossale Malmfigurer sidde, jager en Række af 
Kaner, der her holde til Leie. Gadedrenge og den simpleste Almue 
give her deres to Skilling, for, som det hedder, en Tour to Gange 
om Hesten. Kanerne ere almindeligviis gamle og høist elendige, 
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men den stakkels Hest foran hver endnu ynkeligere; naar 
Vognmanden ikke kan bruge den foran Arbeidsvognen, spændes 
den for Kanen, og udtæret pidskes den nu afsted og kommer 
skummende og dyndvaad tilbage, for at staae i den sviende Kulde, 
til en ny Kudsk sætter den i Flugt; det ender ofte med at den 
styrter, og det er vistnok den bedste Lykke for Dyret.”

Herman Bang: Under illuminationen (1878)

I anledning af et prinsessebryllup i 1878 var der kongelig parade 
gennem den snedækkede by, som var oplyst med fakler og 
levende lys i vinduerne - også på Kongens Nytorv. Den danske 
forfatter og journalist Herman Bang var på gaden og skrev en 
reportage fra begivenheden: 

”Saa naa vi Kongens Nytorv. Hvordan skal jeg kunne beskrive 
Dem, hvorledes det sneklædte Torv saa ud, belyst af al denne 
Uendelighed af Fakler, Blus og Lys!”

Adam Oehlenschläger og Guldhornene

Den danske digter Adam Oehlenschläger boede i nærheden af 
Kongens Nytorv og besøgte ofte Richters Restaurant, der lå over 
Hviid’s Vinstue og hvor man med Oehlenschlägers ord "spiste en 
god Beefsteak og drak god Rødvin." Efter en sådan god middag i 
selskab med forfattervennen Henrik Steffens, gik Oehlenschläger 
direkte hjem og skrev ”Guldhornene”. Det var i 1802.

C. B. Hornbechs erindringer (1850)

På de enevældige kongers fødselsdage blev hele Kongens Nytorv 
illumineret med levende lys, og kongefamilien ankom til 
festforestilling på Det Kongelige Teater i guldkaret. Arkitekten C. B. 
Hornbech boede omkring 1850 i en lejlighed på Charlottenborg og 
kunne fra sine vinduer se festoptoget. Han husker det således:

”Alle Bygninger på Kongens Nytorv og de tilstødende Gader var 
illuminerede, eller ogsaa var Begfaklen sat op (..) I Hotel 
D’Angleterre var stedse en Transperent i det midterste Vindue på 
1. Sal” 

Piet Hein: radiotale (1967)

I en radiotale i forbindelse med Københavns 800-års jubilæum i 
1967 talte Piet Hein for, at haveanlægget omkring rytterstatuen 
midt på Kongens Nytorv skulle være åbent for spadserende: 

”Det er meget godt med den grønne klat omkring Hesten, men 
hvorfor skal den dog være lukket for menneskene? Det er en arv 
fra Enevælden, som det ikke er værd at vedgå.”

Holger Drachmann: Forskrevet (1890)

Den danske forfatter Holger Drachmann beskriver i en af sine 
romaner den særlige stemning, man kan opleve på Kongens Nytorv 
en forårsaften:

”De fulgtes hen ad Gaden. Maanen stod, let skysløret, over 
Tagene; Fliserne skinnede fugtigt; fugtig-blød var Aprilaftnens Luft. 
Folk, som passerede forbi, syntes at tale dæmpet; alle syntes at 
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have en Sorg eller Forknyttelse at bære paa. Kongens Nytorv 
forekom saa øde. Røde eller grønne Øjne gloede traurigt ud fra 
Sporvognene, og Passagererne havde ikke travlt med at komme 
afsted. Theatret - den uhyre Kasse - havde sin røde Lygte ude - en 
Vaudeville, der ikke rev op i Folk men lagde dulmende Omslag over 
de trætte Hjærner. I det »store« Hotel d'Angleterre var ingen Lys - 
ingen notable Rejsende. Kun i Kaféen skinnede Gassen - over de 
tyske Handelsrejsende, som skulde fortsætte til Sverig-Norge.”

......

”Han saa' ud ad Vinduet, ud paa Kongens Nytorv - som han dette 
Øjeblik smilende mindedes i den Skikkelse, hvori det stod for hans 
første Ungdom: Verdens største Plads. Det var dengang, da han 
selv ikke kendte stort mere til Verden end »Hesten« kendte dertil; 
dengang da han med Ærefrygt betragtede Hovedvagten og 
»Gæthuset«, Kunstakademiet og det gamle kgl. Theater som 
ligesaa mange Grundpiller for et daadkraftigt Folks Fortids og 
Fremtidsliv. 

Det saa pludseligt vaagnede Foraars gyldne Eftermiddagslys laa nu 
over dette Torv. Han aabnede Vinduet, indsugede 
Ungdomsminderne og sammenlignede før med nu. »Verdens 
Centrum« var dette Torv sandeligt ikke - men den store Plads 
kunde alligevel siges at være Centrum for hans Lands 
ejendommelige Liv.”

Harald Kidde: Aage og Else (1902)

Harald Kidde har i en roman beskrevet en sommerdag på Kongens 
Nytorv - inden bilerne gjorde deres indtog....

”Han standsede ude på Kongens Nytorv, hvor Solen glødede på de 
hvide Brosten og Husenes markiseskjulte Facader, der skinnede 
som tæt besatte Dueslag. Fuglene kvidrede henne fra «Hestens» 
grønne Lund, Vogne larmede omkring ham - højt oppe over 
Tagenes Stimmel fløj hvide Skyer hen over den blå Himmel.”

Søren Kierkegaard: Dagbøger i udvalg (1834-46)

Søren Kierkegaard boede i nærheden af Kongens Nytorv og havde 
sin gang på torvet – næsten altid i selskab med sin trofaste 
paraply. I en af sine dagbøger noterer han den ene gang på 
Kongens Nytorv, hvor det nær var gået galt:

”Min Paraplui, mit Venskab. Den forlader mig aldrig, kun engang 
har den gjort det. Det var et forfærdeligt Stormveir; jeg stod ene 
og forladt af alle Mennesker, ene paa Kongens-Nytorv; da vendte 
ogsaa min Paraplui sig. Jeg var raadvild, om jeg skulde lade den 
fare for dens Troløshed og blive Misanthrop. Den er bleven mig saa 
kjær, at jeg altid gaaer med den enten det er Regnveir eller 
Solskin.”

Tom Kristensen: København (1940)

"Du Ælmetræ ved den hede Flise, 
bred Skyggen ud mod en Fortovsrand; 
En Skærm af Blade, en grøn Markise 
med kølig Mildhed mod Solens Brand. 
Lad Folk parkere med Bil i Løvet 
paa Kongens Nytorv, og bortvift Støvet, 
og mind med Suset af store Træer 
vor Bys Trafik om et større Vejr!"

file:///O|/web-redaktion/gl_web/projekter/kongensnytorv/sagt_om_kgsnytorv.htm (3 af 4)19-06-2007 13:33:09



Renovering af Kgs. Nytorv 2004 - 2005

Frederik Paludan-Mülller: Adam Homo (1842)

”Det var i Marts og et afskyeligt Veir 
Med Regn og Sneefog, og saa voldsom Blæsten, 
At bort fra Jorden den ham førte næsten, 
Saa Kappen han kun fastholdt med Besvær. 
Paa Kongens Nytorv, ikke langt fra Hesten, 
Kom i sin Gang han meer og mere nær 
To magre, usle, qvindlige Gestalter, 
Med Tøfler paa og dækked' kun af Pjalter. 

Dem Vinden bagfra tog i Skjørtet ind, 
Aftegnende Figurens hele Jammer 
Mens ind den bored sig i Been og Skind, 
Og vaer han bliver, at den Ene lammer. 
Strax af Medlidenhed hans Hjerte flammer, 
Med Kappen trukken tæt op for sin Kind, 
La'er han - idet forbi han monne skride - 
I Haanden paa dem hver en Specie glide.”

Hans Egede Schack: Phantasterne (1857)

Ideer til Kongens Nytorvs forskønnelse har været livligt diskuteret i 
flere hundrede år. Her er det forfatteren Hans Egede Schack, der i 
romanen Phantasterne lader en af sine personer udkaste store 
planer til at anlægge brede fortove, sanere brostenene med asfalt 
for at begrænse støjen fra hestevognene og fjerne Rytterstatuen. 
Bogen er fra 1857:

”Jeg vil eie en Gaard her paa Torvet, og derpaa vil jeg lade udgaae 
en Indbydelse til alle Grundeierne hele Torvet omkring, hvori de 
opfordres til ordenlig at tage fat paa Pladsens Forskjønnelse, om 
hvilken der er skrevet saa Meget i vore bedste Blade, men som saa 
længe har været forsømt. Siger En eller Anden af dem Nei, saa 
paatager jeg mig hans Part imod visse Fordele. 
Vi lade da først gjøre et bredt Fortog af store, flade Stene: derpaa 
skal et ti Gange saa bredt Stykke brolægges med Asphalt, for at 
Vognene ikke skal støie altfor afskyeligt; og i Midten skal der 
endelig være en stor Græsplaine. Christian den Femtes grimme 
Støtte tage vi bort og bilde Regeringen ind, at den har sin 
allerbedste Plads ude ved Kalkbrænderiet, hvor den kan see over 
til Sverig. Istedetfor den vil vi saa sætte ikke een, men et større 
Antal, f.Ex. tolv, Støtter over udmærkede Mænd; men om det skal 
være blot Konger, eller ogsaa Andre, derom er jeg endnu ikke 
rigtig enig med mig selv." 

Yderligere informationer

Vej & Park 
Projektkontoret 
Njalsgade 13 
2300 København S 
Tlf.: 33 66 35 11 
Fax: 33 66 71 04 
E-mail: vp-projektkontoret@tmf.kk.dk

Ekspeditionstid: 
Mandag - torsdag:  
8.15 - 15.45 
Fredag: 
8.15 - 15.15 

Sidst opdateret 22. december 2005 14:15
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Welcome to Copenhagen

Welcome to Copenhagen City’s web-site in English. I hope 
you will find the information you are searching for.  
 

 
 
This web-site contains information about Copenhagen, its 
administration and political system. If you are visiting this 
page as a tourist or for business purposes, please find direct 
links to web-sites dedicated to this in the top left hand corner 
of this page. 
  
The Copenhagen of the Future 
 
Copenhagen, the capital of Denmark, is an international city 
in a world which seems to get smaller year by year. The city 
has grown from a bishop’s castle into the unrivalled centre of 
Denmark. The city is also acquiring an important role as a 
regional centre of Northern Europe, which is tied stronger 
together than ever. 

Contact

Lord Mayor
Ritt Bjerregaard
City Hall
DK-1599 Copenhagen V
Tel. +45 33 66 22 00
Fax +45 33 66 70 05
overborgmesteren@kk.dk

CV

Curriculum Vitae
 

Read more

My political priorities
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Københavns Kommune - Welcome to Copenhagen

  
Today, Copenhagen is a modern metropolis, but it has kept is 
charm. The city centre is characterised by the city houses and 
mansions built in the 18th century, as well as the canals and 
the recently developed harbour. Together they form a 
harmonious core from where 800 years of culture seeps into 
the streets and through the people who live and visit the city.
  
Copenhagen is constantly being changed by history and today 
this change is happening faster than ever. I was born in 
Copenhagen and I have been part of the city for more than 
50 years. It is undergoing a process of globalisation and 
change, but the magic quality of Copenhagen persists in a 
combination of age, history and an irrepressible appetite for 
the future and new trends. 
  
In a globalised world it becomes more important than ever for 
Copenhagen to attract residents, investments, events and 
tourists. To achieve this it is essential that Copenhagen 
continues to offer quality of life and opportunities as well as a 
safe and healthy environment for all people who wish to be 
part of the community of Copenhagen. 
 
Would you like to learn more about Copenhagen, its history, 
administration and political system, please visit our wonderful 
city or start by browsing these pages. 
  
Ritt Bjerregaard
Lord Mayor 
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Service til dig Politik & Indflydelse Fakta om kommunen

●     English

●     Om kk.dk

❍     Priser

❍     Ringetone med 
Rådhusklokker

●     Turist

●     Indeks

Om www.kk.dk

www.kk.dk er Københavns Kommunes portal på internettet. I 
portalen findes en lang række oplysninger om de 
serviceydelser kommunen tilbyder borgere og erhvervsliv, 
informationer om det politiske styre og de politiske 
beslutninger samt nyheder og adresser.  
 
Formålet med www.kk.dk er at udnytte internettets 
muligheder for at tilbyde borgere, virksomheder og andre 
interessenter en professionel og brugervenlig adgang til 
kommunen.  
 
Opdateringspolitik 
Informationerne på www.kk.dk opdateres løbende efter 
behov. Derfor har vi valgt ikke at sætte dato for sidste 
opdatering ind på alle sider, men kun i de tilfælde, hvor det 
er særlig vigtigt at vide præcist, hvornår en information er 
publiceret. Alle nyheder og pressemeddelelser er således 
forsynet med dato. Københavns Kommune tager forbehold for 
eventuelle fejl og ændringer i hjemmesidens oplysninger.  
 
Privatlivspolitik 
Brug af www.kk.dk er fuldstændig anonym. Vi registrerer ikke 
data, der kan bruges til at indentificere dig med, med mindre 
du selv tilmelder dig vores nyhedsmail, bestiller publikationer 
eller logger dig på vores elektroniske selvbetjeningsløsninger 
via PIN-kode. Ingen data om brugerne videregives eller 
sælges til tredjepart. Til brug for udviklingen af www.kk.dk 
føres statistik over brugernes anvendelse af hjemmesiden. 
Det er ikke muligt af statistikken at spore konkrete brugere.  
 
Det finder du på www.kk.dk 
Informationerne på www.kk.dk er delt op 
i fire hovedgrupper: Service til dig, Politik 
og Demokrati, Fakta om kommunen og 
Nyheder.  
 
Service til dig 
Service til dig rummer alle oplysninger om Københavns 
Kommunes serviceydelser. Du kan finde dem under et 
hovedemne, men vi arbejder også med at udvikle 
brugeruniverser. Fra april 2002 er det nu muligt 24 timer i 
døgnet at finde en lang række elektroniske 
selvbetjeningsfunktioner, hvor du kan søge tilskud, beregne 
boligstøtte, melde flytning, skifte læge eller følge dit barns 
plads på ventelisten til en daginstitution - og meget mere 
information.  
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Københavns Kommune - Om www.kk.dk

 
Politik og demokrati 
Politik og demokrati rummer oplysninger om Københavns 
Kommunes politiske struktur. Her kan du finde dagsordener 
og referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene. Du 
kan finde baggrundsmateriale om de politiske processer, og 
du kan finde rapporter, hvidbøger og anden dokumentation. 
Borgerrepræsentationen har nemlig netop besluttet, at alle 
relevante rapporter skal offentliggøres på nettet.  
 
Du kan kontakte politikere og politiske partier, og du kan 
finde materiale om de emner, der står højt på den politiske 
dagsorden. Information og debat om kommune- og 
lokalplaner findes også her.  
 
Fakta om kommunen 
Fakta om kommunen indeholder oplysninger om Københavns 
Kommunes administrative struktur. Her kan du finde links til 
de øvrige hjemmesider i Københavns Kommune, adresser og 
telefonnumre, information om ledige stillinger og søge i 
"Kommunalkalenderen", som er et opslagsværk over 
Københavns Kommunes struktur, opgavevaretagelse og 
samarbejdsparter.  
 
Under Fakta om kommunen finder du desuden statistik og tal 
om København.  
 
Nyhedsdelen 
Her kan du finde nyheder, pressemeddelelser og med tiden 
også presseklip om Københavns Kommune. Det er muligt at 
tilmelde sig en e-mailservice, hvor du vil få tilsendt en e-mail, 
når der publiceres nye pressemeddelelser på hjemmesiden.  

 

Kontakt 
webredaktionen

Københavns Kommune 
Webredaktionen  
Rådhuset, st. vær. 93  
1599 København V 
E-mail: webmaster@okf.
kk.dk

Kontakt Borgerservice

borgerservice@kk.dk

Priser

eCitizenship for All 
2004

Bedst på nettet 2003

EEC-Award 2002

Bedst på nettet 2001

Ringetone med 
Rådhusklokkerne

Se mere
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Københavns Kommune - Det vigtigste job i byen

   English  Om kk.dk  Job  Turist  Publikationer 
 Indeks 

Service til dig Politik & Indflydelse Fakta om kommunen

●     Forvaltningerne

●     Kontaktinformation

●     Job i kommunen

❍     SundhedsAkademiet

❍     Ledige stillinger

❍     Anonymisering

❍     Rygepolitik

●     København i tal og ord

●     Beredskabet

●     Serviceydelser/priser

●     Leverandører

●     Int. relationer

●     Rapporter m.m.

Det vigtigste job i byen

Københavns kommune er en spændende arbejdsplads, der 
tilbyder mange forskellige typer job med store muligheder for 
personlig og faglig udvikling. 
 
Er du interesseret i et job, kan du se, hvordan det er at være 
ansat i Københavns Kommune.
 
Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource 
og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med 
deres særlige baggrund, personlighed og evner. 

Integrations- og 
oplæringsstillinger

Se mere på www.kk.dk/
jobtildig

Rollemodelkorpset

Se dem her
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Københavns Kommune - Turist i København

   English  Om kk.dk  Job  Turist  Publikationer 
 Indeks 

Service til dig Politik & Indflydelse Fakta om kommunen

●     English

●     Om kk.dk

●     Turist

❍     Københavns 
Kommunes 
hotspot

❍     Transport

●     Indeks

Turist i København

Wonderful Copenhagen - turistbureau 
Hjælp til arrangementer, rejseplanlægning og hotelbooking 
samt generel og praktisk information om København.  

www.visitcopenhagen.dk 
 
AOK - Alt om København 
Find information om restauranter, cafe og natteliv, butikker, 
musik, film, teatre, kunst, forlystelser mv.  

www.aok.dk 
 
Use It 
Information til unge rygsæk-rejsende.  

www.useit.dk - sitet findes kun på engelsk  
 
Rådhusoplysningen  
Omvisninger på Rådhuset, tårnture og fremvisning af Jens 
Olsens astronomiske verdensur 
 

Museer i København og omegn 
Få overblik, information og inspiration til nye oplevelser på 
museerne i København og omegn 

Transport

Movia - bus

Rejseplanen

P-Guide

DSB

Københavns Lufthavn

Vejret

i København

Hotspot

Læs om Københavns 

Kommunes Hotspots

Touristinformation

in English  
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Københavns Kommune - Publikationer

   English  Om kk.dk  Job  Turist  Publikationer 
 Indeks 

Service til dig Politik & Indflydelse Fakta om kommunen

Publikationer

Her på siden finder du de fleste af de publikationer som 
Københavns Kommune udgiver. 
 
Vælg et emne og læs den ønskede publikation. 
Enkelte publikationer kan hentes i trykt form hos Københavns 
Borgerservice. 
 
Rapporter og Dokumentationsmateriale kan ikke bestilles, 
men kun læses på hjemmesiden.
 

Sundhed og sygdom

Miljø

Voksenuddannelse, arbejdsmarked og erhverv

Kultur og Fritid

By og Trafik

Ældre

Børn og Unge

Bolig og Byggeri

Sociale forhold

Publikationer - andre sprog

Se også

Rapporter og 

dokumentation 

Borgerservice

Se adresser og 
åbningstider
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Københavns Kommune - Indeks A - Å

   English  Om kk.dk  Job  Turist  Publikationer 
 Indeks 

Service til dig Politik & Indflydelse Fakta om kommunen

●     English

●     Om kk.dk

●     Turist

●     Indeks

Indeks A - Å

www.kk.dk er under omstrukturering, hvorfor indexet 
ikke er fuldt opdateret, 

du kan dog stadig finde det du søger ved at skrive det i 
søgeboksen oppe i højre hjørne

 
A  
Adoption af udenlandske og danske børn  
Affald  
Aflastning og særlig pleje, ældre  
Aktiviteter, ældre  
Arbejdsmarkedet, på vej til  
B  
Beredskab
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
Beslutningsreferater fra BR og udvalgenes møder  
Bevillinger og næringsbreve  
Biblioteker  
Bolig - støtte, lån og rådgivning  
Bolig, vedligeholdelse  
Boliger til ældre  
Borgerrepræsentationen 
Borgerservice 
Byfornyelse  
Byggeri, regler  
Byøkologi 
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Børne- og Ungdomsudvalgene 
Børn med særlige behov  
Børnepasning  
C  
D  
Dagsordener til BR og udvalgenes møder  
Dagpenge  
Drikkevand  
Dødsfald, døende  
E  
El  
Elever med særlige behov  
F  
Familiepleje  
Fast ejendom  
Fritidstilbud, børn og unge se også Efter skoletid  
Folkeoplysning  

 

Fandt du ikke det du 
søgte: kontakt

Københavns Kommune  
Borgerservice
Tlf.: 70 80 70 60  
Fax. 70 80 70 61
E-mail: borgerservice@kk.
dk

Åbningstider

Hverdage kl. 10-18  
Lørdage kl. 10-14 
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Københavns Kommune - Indeks A - Å

Folkeregistret  
Forskudsregistrering (se www.skat.dk)  
Forurening  
G  
Gas  
Graviditet og fødsel  
Grønne områder  
H  
Hjemløse  
Hjælp hjemme  
Hospitalsbehandling  
I  
Idræt - Motion  
Indkøb i Københavns Kommune 
J  
K  
Kirkegårde  
Kollektiv trafik  
Kommuneplaner  
Kontanthjælp  
Kultur, støtte  
Kultur, tilladelser  
Kultur- og Fritidsforvaltningen  
Kultur- og Fritidsudvalget  
Kultur- og medborgerhuse  
L  
Lokale Center, De  
Lokalplaner  
Læge  
M  
Miljøfremme  
Misbrug og afhængighed  
Museer og stadsarkiv  
Musikliv  
N  
O  
P  
Parkering  
Pension  
Pensions- og Omsorgskontorer 
Pladsanvisning 
Psykisk syge  
Q  
R  
Referater fra BR og udvalgenes møder se Beslutningsreferater 
Revisionsdirektoratet  
Ren- og vedligeholdelse af byen  
S  
Selskabsbeskatning(vi henviser til www.skat.dk)   
Selvangivelse(vi henviser til www.skat.dk)  
Skadedyrsbekæmpelse  
Skolestart 
Socialforvaltningen
Socialudvalget 
Spildevand  
Statistiske oplysninger  
Sundhedsfremme  
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Københavns Kommune - Indeks A - Å

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
Sundheds- og Omsorgsudvalget  
Sygesikring 
T  
Tandlæge  
Teaterliv
Teknik- og Miljøforvaltningen
Teknik- og Miljøudvalget 
Tilskud, børnefamilier  
Tilskud, medicin og behandling  
Trafikplanlægning  
U  
Udbud i Københavns Kommune  
Uddannelsestilbud, unge og voksne  
V  
Varme  
Veje  
X  
Y 
Z  
Æ  
Ø 
Økonomiforvaltningen  
Økonomiudvalget  
Å  
Årsopgørelse(vi henviser til www.skat.dk)   

Sidst opdateret den 2. marts 2007
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Københavns Kommune - Service til dig

   English  Om kk.dk  Job  Turist  Publikationer 
 Indeks 

Service til dig Politik & Indflydelse Fakta om kommunen

●     Pasning og skolegang

●     Job og Uddannelse

●     Kultur og Fritid

●     Sundhed og Omsorg

●     Sociale tilbud

●     Økonomi

●     Bolig og Byggeri

●     By og Trafik

●     Miljø

●     Borgerservice

Service til dig

Service til dig er et samlet overblik over alle kommunens 
servicetilbud fordelt på de emner, du ser i venstrekolonnen. 
 
 
Her er nogle af de mest besøgte services på kk.dk
 

Ryk frem i boligkøen
Giv dig selv muligheden 

for at rykke fram i 

boligkøen

Daginstitutioner
Læs mere om de 

forskellige 

dagsinstitutionstilbud

Skal du Flytte?
Her kan du finde relevant 

information, hvis du skal 

flytte til København

Pas og kørekort
Kommunerne har 

overtaget ansvaret for pas 

og kørekort

 
 

Spar turen til kommunen - 
betjen dig selv online  

For dig der gerne vil have 
personlig betjening  

 
 
 

 

Priser

Kommunale 
serviceydelser 

Borgerrådgiveren

Vejleder og hjælper, hvis 
du vil klage over 
kommunen
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Københavns Kommune - Pasning og skolegang

   English  Om kk.dk  Job  Turist  Publikationer 
 Indeks 

Service til dig Politik & Indflydelse Fakta om kommunen

●     Pasning og skolegang

❍     Børnepasning

❍     I skole

❍     Efter skoletid

❍     Rådgivning og 
vejledning

●     Job og Uddannelse

●     Kultur og Fritid

●     Sundhed og Omsorg

●     Sociale tilbud

●     Økonomi

●     Bolig og Byggeri

●     By og Trafik

●     Miljø

●     Borgerservice

Pasning og skolegang

Pasning og skolegang giver dig overblik over alle de 
serviceydelser, vi stiller til rådighed for dit barn.
 
Her finder du relaterede links der er meget benyttede 
på kk.dk
 

Indblik i venteliste
Selvbetjeningsydelse til at se dit barns placering på venteliste

Daginstitutioner
Her kan du finde oplysninger om daginstitutioner

Børn og unge med særlige behov
Specialundervisning kan gives som supplement eller i stedet for 

normal undervisning

Faglighed for alle
Strategi for at bringe den københavnske folkeskole tilbage i 

førersædet

 
 

Spar turen til kommunen - 
betjen dig selv online  

For dig der gerne vil have 
personlig betjening  
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Københavns Kommune - Pasning og skolegang

 

Faglighed for alle

Historisk forlig på 
folkeskole- og 
dagtilbudsområdet

Adresser

Daginstitutioner
 
Folkeskoler
 
Fritidshjem/KKFO
 
Fritids- og 
ungdomsklubber
 
Gymnasier
 

Kontakt

Pladsanvisningen 
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Københavns Kommune - Job og Uddannelse

   English  Om kk.dk  Job  Turist  Publikationer 
 Indeks 

Service til dig Politik & Indflydelse Fakta om kommunen

●     Pasning og skolegang

●     Job og Uddannelse

❍     Jobsøgning

❍     Beskæftigelsestilbud

❍     Social- og Jobcenter ABC

❍     Undervisningstilbud

❍     Tilskud og hjælp

●     Kultur og Fritid

●     Sundhed og Omsorg

●     Sociale tilbud

●     Økonomi

●     Bolig og Byggeri

●     By og Trafik

●     Miljø

●     Borgerservice

Job og Uddannelse

Her kan du læse om de muligheder du har, hvis du står uden 
for arbejdsmarkedet. 
 
Jobcenter København er din nye indgang til arbejdsmarkedet. 
Er du medlem af en a-kasse og ledig skal du enten henvende 
dig i Jobcenter København eller gå ind på www.jobnet.dk og 
melde dig ledig. Er du ledig og på kontanthjælp, skal du møde 
op i Jobcenter København på den første ledighedsdag. 
 
Læs om dine muligheder som jobsøgende i Københavns 
Kommune.  
Hvis du er i tvivl om, hvor du skal henvende dig, så klik på 
Social- og Jobcenter ABC'en. 
 

Jobsøgning

Beskæftigelsestilbud

Social- og Jobcenter ABC

Undervisningstilbud

Tilskud og hjælp

Feriepenge

 
 

http://www3.kk.dk/Service/Job og Uddannelse.aspx (1 af 2)19-06-2007 13:33:52

http://www3.kk.dk/Politik og Demokrati.aspx
http://www3.kk.dk/Fakta om kommunen.aspx
http://www3.kk.dk/Service/B�rn og unge.aspx
http://www3.kk.dk/Service/Job og Uddannelse/Jobsoegning.aspx
http://www3.kk.dk/Service/Job og Uddannelse/Beskaeftigelsestilbud.aspx
http://www3.kk.dk/Service/Job og Uddannelse/Social- og Jobcenter ABC.aspx
http://www3.kk.dk/Service/Job og Uddannelse/Undervisningstilbud.aspx
http://www3.kk.dk/Service/Job og Uddannelse/Tilskud og hj�lp.aspx
http://www3.kk.dk/Service/Kultur og Fritid.aspx
http://www3.kk.dk/Service/Sundhed og omsorg.aspx
http://www3.kk.dk/Service/Sociale tilbud.aspx
http://www3.kk.dk/Service/�konomi.aspx
http://www3.kk.dk/Service/Bolig og byggeri.aspx
http://www3.kk.dk/Service/By og Trafik.aspx
http://www3.kk.dk/Service/Miljoe.aspx
http://www3.kk.dk/Service/Borgerservice.aspx
http://www.jobnet.dk/
http://www3.kk.dk/Service/Job og Uddannelse/Jobsoegning.aspx
http://www3.kk.dk/Service/Job og Uddannelse/Beskaeftigelsestilbud.aspx
http://www3.kk.dk/Service/Job og Uddannelse/Social- og Jobcenter ABC.aspx
http://www3.kk.dk/Service/Job og Uddannelse/Undervisningstilbud.aspx
http://www3.kk.dk/Service/Job og Uddannelse/Tilskud og hj%C3%A6lp.aspx
http://www3.kk.dk/Service/%C3%98konomi/Feriepenge.aspx


Københavns Kommune - Job og Uddannelse

 

Henvendelse

Jobcenter København
Telefon 82 56 56 82
Ma-to: 8.30-16.00
Fre: 8.30-15.00
 
Personligt fremmøde
Ma-to: 9.00-15.00
Fre: 9.00-14.00
 
Musvågevej 15
2400 Kbh. NV 
tlf. 8256 4500
jobcenter.musvaagevej
@bif.kk.dk 
 
Nyropsgade 41-43
1602 Kbh. V
tlf. 8256 3400
jobcenter.nyropsgade
@bif.kk.dk 
 
Skelbækgade 4
1717 Kbh. V
tlf. 8256 3700
jobcenter.skelbaekgade
@bif.kk.dk
 
Jobcenter København 
Sygedagpenge
Telefon: 82 56 48 00
Ma - to: 9.00 - 15.00 
Fre: 09.00 - 14.00 
 
Personligt fremmøde 
Ma - to: 9.00 - 15.00 
Fre: 9.00 - 14.00 
 
Baldersgade 24
2200 Kbh. N
jobcenter.sygedagpenge
@bif.kk.dk
 
 
 
 
 
 

Genvej

Ydelsesservice 
København
se kontanthjælp og
sygedagpenge og barsel
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Nyhedsbrev om Kongens Nytorvs renovering

1. juli 2004

Information til beboere og forretningsdrivende 
i/ved Hovedvagtsgade og Ny Adelgade

Hovedvagtsgade spærret ved Kongens Nytorv, uge 29-30 (12-25. 
juli)

Ny Adelgade spærret ved Kongens Nytorv, uge 31-32 (26-08. 
august)

For at kunne færdiggøre de nye kryds ud mod Kongens Nytorv er 
det nødvendigt at spærre for gennemkørsel i de to gader i de 
anførte perioder.

Se kort (pdf)

Trafikafviklingen i og omkring Hovedvagtsgade i uge 29-30

Hovedvagtsgade spærres for biltrafik ud for nr. 2, hvor der 
etableres midlertidig vendeplads. Samtidig bliver ensretningen i 
Hovedvagtsgade midlertidigt ophævet, så bilerne stadig kan køre 
ind og ud via Grønnegade/Ny Østergade.

Også Ny Østergade bliver midlertidigt dobbeltrettet (på 
strækningen fra Hovedvagtsgade til Grønnegade). Det sker for at 
trafikanter med ærinde i Hovedvagtsgade både kan køre væk via 
Ny Østergade og Grønnegade.

Da vendepladsen er trang, vil vareindlevering dog være begrænset 
til biler op til 7 m.

Fodgængere berøres ikke af afspærringen.

Trafikafviklingen i og omkring Ny Adelgade i uge 31-32

Ny Adelgade spærres for biltrafik ud for nr. 2, hvor der etableres 
midlertidig vendeplads. Samtidig bliver ensretningen i Ny Adelgade 
midlertidigt ophævet, så bilerne kan køre ind og ud via 
Grønnegade.

Da vendepladsen er trang, vil vareindlevering dog være begrænset 
til biler op til 7 m.

Fodgængere berøres ikke af afspærringen. 

Skiltene viser vej...

Der vil være tydelig afmærkning i begge gader under 
afspærringen. Eventuelt ændrede parkeringsforhold vil også være 
markeret. Bemærk, at selve vejarbejdet kun varer ca. en uge hvert 
sted. Derudover tager det en uge for betonen at hærde, inden 
belægningen kan tages i brug. Derfor vil gaderne være afspærret i 
sammenlagt to uger hver.

Spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen 
Lars Christen Madsen 
Byggeleder

Læs mere om Kongens Nytorvs renovering og bliv tilmeldt vores 

Det nye Kongens Nytorv

Planerne for torvet 

Vinterskøjtebanen

Udeservering & 
arrangementer

Politisk baggrund

Høringen 2000/2001

Film og pjecer

Nyhedsbreve

Virtuel rundtur

Arbejdet på torvet

Anlægsarbejder & tidsplan

Granitbelægningen

Billeder fra arbejdet

Hvem stod bag?

Historie & seværdigheder

Træk af torvets historie

Krinsen

Berømte huse & palæer

Statuer og mindesmærker

Sagt om Kongens Nytorv
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Renovering af Kgs. Nytorv 2004 - 2005

nyhedsbrev på www.vejpark.kk.dk/kongensnytorv

Yderligere informationer

Vej & Park 
Projektkontoret 
Njalsgade 13 
2300 København S 
Tlf.: 33 66 35 11 
Fax: 33 66 71 04 
E-mail: vp-projektkontoret@tmf.kk.dk

Ekspeditionstid: 
Mandag - torsdag:  
8.15 - 15.45 
Fredag: 
8.15 - 15.15 

Sidst opdateret 22. december 2005 14:20
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Nyhedsbrev om Kongens Nytorvs renovering

5. juli 2005

Orientering til grundejere og beboere på og omkring 
Kongens Nytorv

Kongens Nytorv – nu hvor det er færdigt

Det nye Kongens Nytorv er indviet, de sidste efterarbejder er ved 
at være afsluttet, og vi sender hermed det sidste nyhedsbrev i 
forbindelse med torvets renovering.

Parkering på fortove forbudt

Vej & Park har igennem hele anlægsperioden observeret, at der på 
de nyanlagte fortove og fodgængerarealer er sket ulovlig og 
uhensigtsmæssige parkering, kørsel og standsning. I 
byggeperioden har Vej & Park undladt at gribe ind over for disse 
ulovligheder, bl.a. fordi det i anlægsfasen ikke har været entydigt, 
hvor der måtte parkeres og standses, og fordi 
forsyningsmulighederne til de enkelte ejendomme skulle sikres.

Vej & Park har i et notat til Bygge- og Teknikudvalgets møde den 
2. februar 2005 orienteret om forholdende. Bygge- og 
Teknikudvalget tog notatet til efterretning, og Vej & Park ønsker 
gennem dette nyhedsbrev at varsle om, at politiet og Parkering 
København anmodes om at skride ind overfor overtrædelserne.

Grusning

Fortovsbelægningerne og belægningen på Promenaden skal holde i 
mange år. For at styrke belægningerne, udlægges grus på alle 
flader ca. hver 14. dag frem til november. Gruset skal have lov til 
naturligt at finde vej ned i fugerne ved slid og regn, således at 
stenene låses fast. Vi beklager, de gener dette måtte medføre, 
men det er en nødvendighed for at sikre en god og stabil 
belægning.

Bænke

For at skabe flere sidde pladser på Krinsen, er der blevet 
produceret 4 københavnerbænke efter den oprindelige model på 
Kongens Nytorv. Disse bliver sat op langs smedejernshegnet i løbet 
af juli måned 2005.

Skøjtebanen

Som planlagt vil den populære vinterskøjtebane på Kongens Nytorv 
genåbne vinteren 2005-2006. Det nøjagtige tidspunkt vil blive 
annonceret til efteråret på København Idrætsanlæg, KI’s 
hjemmeside www.ki-kbh.dk under "Skøjtebaner".

Fremtidige arrangementer og udeservering på Kongens 
Nytorv

Arrangører og restauratører, der ønsker at gøre brug af pladsen og 
de nye faciliteter, skal kontakte Vej & Park på tlf. 33 66 33 01 eller 
på hjemmesiden www.vejpark.kk.dk under "Ansøgningsskemaer". 

Med venlig hilsen

Ernst Kolding 
Projektleder
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Nyhedsbrev om Kongens Nytorvs renovering

9. februar 2005

De sidste arbejder på Kongens Nytorv

De, der jævnligt passerer Kongens Nytorv, undrer sig måske over, 
hvorfor der igen brydes op, graves og lægges sten på det næsten 
færdige torv.  Det skyldes primært, at der kommer nye master til 
gadebelysningen og at sikkerheden for cyklister bliver forbedret ud 
for afsætningspladsen ved Hotel d’Angleterre og taxi-holdepladsen 
ved Strøget.

Nye master til gadebelysning

Vi har netop gravet ud til 4 nye master, der skal erstatte de 13 
mere eller mindre skæve master, som hidtil har båret 
gadebelysningen.

Gadelamperne vil stadig komme til at hænge i wirer, der 
udspændes mellem de nye master og husenes facader. De nye 
master er 13 meter høje og specialdesignet til Kongens Nytorv – 
med en slank, konisk form og forgyldte toppe. De fire antikke 
kandelabre, der oplyser torvet inden for Krinsens trærække bliver 
stående.

For at få den nye belysning på plads vil vi i uge 7 og 8 opsætte 
midlertidig projektører på flytbare master langs kørebanerne.  
Derefter nedtages de 13 gamle master og de 4 nye rejses lige i 
begyndelsen af marts. Efter planen kan vi tænde for den nye 
belysning omkring den 1. april 2005, hvor vi så er vi helt færdige 
med at arbejde på Promenaden - den del af torvet der ligger 
indenfor kørebanerne – som igen bliver åbnet for fodgængere.

Mere plads foran Hotel d'Angleterre

Et af byens travleste hjørner ligger mellem Strøget og Hotel 
d'Angleterre. Her myldrer det med fodgængere til og fra Strøget, 
der er livlig cykeltrafik og meget ud- og indstigning fra biler. På 
grund af de trange pladsforhold ud for hotellet var det derfor ikke 
muligt at tilgodese fodgængere og trafikanter optimalt, da 
renoveringen af Kongens Nytorv blev påbegyndt. 

Nu er der imidlertid opstået en ny situation, idet Hotel d'Angleterre 
har fjernet sin udestue og opsagt lejemålet for det tilhørende areal. 
Derved er der frigivet så meget plads, at vi nu har mulighed for at 
gøre fortovet bredere og samtidig anlægge en udstigningsrabat ved 
cykelstien på strækningen mellem Hovedvagtsgade og Lille 
Kongensgade, hvorved trafiksikkerheden forbedres – især for 
cyklisterne.  

Netop på denne strækning er der en særlig risiko for kollisioner 
mellem cyklister og ud- og indstigende passagerer – både på taxa-
holdepladsen og på afsætningspladsen ud for Hotel d’Angleterre. 
Sammenlignet med tilsvarende forhold andre steder i byen er 
risikoen væsentligt forøget på denne strækning, dels fordi taxa-
holdepladsen er en af byens mest benyttede, dels fordi en stor del 
af passagererne er gæster fra lande, hvor cykling ikke er udbredt, 
og hvor man derfor ikke er vant til at udvise den fornødne 
opmærksomhed.

Vi går i gang med arbejdet i uge 8 og forventer at være færdige 
inden 1. april 2005. Brolæggerne får travlt, idet en del af det nye 
fortov skal flyttes tættere på bygningerne for at give plads til 
udstigningsrabatten. Vi beklager meget de gener, der opstår i 
forbindelse med arbejdet, men glæder os over, at vi på denne 
måde kan udnytte chancen for at optimere forholdene for de 
mange kørende og gående, der dagligt passerer dette travle hjørne 
ved Strøgets munding. 
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Nyhedsbrev om Kongens Nytorvs renovering

28. april 2005

Kom til Kongens Nytorvs genindvielse lørdag den 28. maj

Kongens Nytorv er ved at være færdigt efter den største 
renovering i 150 år. Det bliver fejret med en stor fest for hele byen 
lørdag den 28. maj kl. 13-18, hvor vi officielt genindvier det store, 
gamle kongetorv.

Kongens Nytorv bliver i dagens anledning omdannet til festplads 
med underholdning, stor koncert og meget andet. Der er både 
tænkt på børn, unge og voksne, så ryd kalenderen og kom, når vi 
fejrer det nye Kongens Nytorv.

Nærmere program for åbningsdagen offentliggøres på www.vejpark.
kk.dk/kongensnytorv og på torvet i begyndelsen af maj. Alle, der 
er tilmeldt dette nyhedsbrev, får også direkte besked.

Bedre ramper for kørestole og barnevogne

Under renoveringen af Kongens Nytorv er der skabt en række 
forbedringer for handicappede. Gældende regler og praksis er 
blevet fulgt, ligesom der har været møder med handicap-
organisationer undervejs. Men hvad gør man, hvis der pludselig 
vedtages nye regler midt i projektet? Det er bl.a. tilfældet for 
kantstensramperne, hvor der i de nye regler er stillet skærpede 
krav til hældningen. For at tilgodese kørestolsbrugerne bedst 
muligt er det derfor netop besluttet at ændre flere af ramperne, så 
de lever op til de nyeste krav. Af samme grund vil der foregå 
arbejde omkring ramperne frem til midten af maj.

Vi beklager støjgener fra sandblæsning

I april 2005 har der desværre forekommet en del støjgener i 
forbindelse med sandblæsning af granitbelægningen på dele af 
torvet. Arbejdet foregår i løbende dialog med Miljøkontrollen og 
forventes afsluttet medio maj.

Færdige til genindvielsen 28. maj

Omkring 1. maj fjernes de sidste skurvogne og byggepladshegn. 
Derefter rettes asfalten op på alle kørebaner, som også får nyt 
slidlag og nye striber. Asfaltarbejdet foregår de to første uger i maj 
og udføres fortrinsvis om natten. Dog kan der forekomme enkelte 
trafikale gener i dagtimerne. Til sidst bliver gruslaget, der har 
ligget over den nye granitbelægning de sidste måneder, fejet væk. 
Og så er vi klar til indvielsen.

Med venlig hilsen

Erik H. Hansen 
Byggeleder 
Københavns Kommune 
Vej & Park 
Tlf. 33 66 35 11

Mere om Kongens Nytorvs renovering på www.vejpark.kk.dk/
kongensnytorv
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Flytning af den gamle kiosk

I forbindelse med den igangværende omlægning af 
Kongens Nytorv flyttes den gamle kiosk til en anden 
placering på Promenaden.

Den nye placering af kiosken nærmere Gothersgade og 
Store Kongensgade sikrer Promenaden som en åben 
plads til eventuel udeservering.

Fra telefonkiosk til café

Den første kiosk blev opført i slutningen af 1800-tallet 
som en kombineret telefon- og bladkiosk, tegnet af Fritz 
Koch. Den nuværende kiosk, tegnet af Martin Nielsen, 
blev opført i 1912 som Danmarks første telefonboks. Da 
de moderne telefonbokse kom i brug, fungerede kiosken 
som bladkiosk. I 1999 kom kiosken på private hænder, 
og er siden da blevet anvendt som udendørs café. 
Kiosken har været med i en Olsenbanden–film, hvor 
Benny og Kjeld sælger "dirty postcards" til en norsk 
turist. Den har også en kort overgang haft selvudnævnt 
status som "økologisk ambassade".

Selve flytningen

Selve flytningen foregår 
på den måde, at 
granitbeklædning, 
vinduer, inventar osv. 
tages ned. Derefter 
afstives konstruktionen, 
så hele kiosken ved 
hjælp af kran kan løftes 
over på det nye 
fundament på én gang. 

Efterfølgende monteres vinduer, granitbeklædning og 
inventar som før, og kiosken er klar til at blive taget i 
brug.

Det nye fundament er allerede støbt, og det forventes, at 
selve kiosken bliver løftet op og sænket på plads d. 30. 
november 2004, kl. 8.00. 
 

Se tidligere nyhedsbreve 
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Nyhedsbrev om Kongens Nytorvs renovering

18. juni 2004

Omdirigering af trafikken under den delvise trafiklukning fra 
den 3.-11. juli 2004

For at færdiggøre de store kryds på Kongens Nytorv vil dele af 
torvet være spærret for trafik fra lørdag 3. juli - søndag den 11. 
juli.

De vigtigste ændringer for trafikken i denne periode:

●     Ringvej 2 i nordgående retning ledes uden om Kongens 
Nytorv via Holmens Kanal - Holbergsgade - Toldbodgade - 
Sankt Annæ Plads til Bredgade

●     Fra St. Kongensgade til Holmens Kanal vil der stadig være 
åbent for trafik i ét spor (bl.a. for Ringvej 2 sydgående)

●     Strækningen Holmens Kanal - Gothersgade spærres af. 
Trafikanter anbefales at køre via Holbergsgade - 
Toldbodgade - Sankt Annæ Plads - Bredgade - Dronningens 
Tværgade

●     Hele Toldbodgade ensrettes fra Nyhavn i retning mod 
Amaliegade

●     Tilkørsel til Oslo- og Bornholmer-færgerne på Sankt Annæ 
Plads: kun via Holbergsgade-Toldbodgade

●     Ensretningen i Palægade vendes med indkørsel fra St. 
Kongensgade

Se kort over trafikomlægning (pfd format)

Vi arbejder døgnet rundt for at blive hurtigt færdige

I de 9 dage, vejarbejdet står på, vil der være en del støj fra 
gravemaskiner og lignende. Vi arbejder en stor del af døgnet for at 
blive færdige hurtigst muligt og på den måde forhåbentlig 
begrænse generne for torvets ejere og lejere. Vi vil under alle 
omstændigheder sørge for, at der i hele perioden er uhindret 
adgang for gående til alle bygninger og forretninger på torvet. Vi 
beklager meget den uro og trafik, arbejdet medfører - også uden 
for normal arbejdstid - og håber på forståelse for situationen.

De nye kørebaner klar i august

Den 12. juli åbner vi igen for trafikken - og i løbet af august vil alle 
nye kørebaner, cykelstier og kryds på Kongens Nytorv efter planen 
være klar til at blive taget i brug.

Mere om Kongens Nytorvs renovering på www.vejpark.kk.dk/
kongensnytorv
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Pressemeddelelse

08. juni 2004

Oticon Fonden skænker 50 millioner til Kongens Nytorv

I anledning af Oticons 100 års jubilæum er det i dag offentliggjort, 
at det er Oticon Fonden, der står bag donationen på 50 millioner 
kroner til forskønnelsen af Kongens Nytorv.  
 
Entreprenører, byggefolk og håndværkere har siden november 
sidste år været i fuld gang med renoveringen af Kongens Nytorv – 
og mindst lige så længe har der været spekulationer om, hvem den 
anonyme donor til pladsens forskønnelse er. Det er i dag blevet 
offentliggjort ved et pressemøde på det Kongelige Teater. 
Baggrunden for Oticon Fondens store bidrag er, at det den 8. juni 
2004 er præcis 100 år siden, at den verdensomspændende 
høreapparatvirksomhed Oticon blev grundlagt.  
 
”Jeg er meget glad for, at det nu endelig vil lykkes for os at 
fuldføre renoveringen af Kongens Nytorv. Med den store gave fra 
Oticon Fonden kan byens fornemste plads genskabes og tages i 
brug af københavnerne og deres gæster. Gaven er også et flot 
eksempel på, at offentligt og privat initiativ sammen kan løfte en 
stor opgave, som det ellers var svært at få løst”, siger 
overborgmester Jens Kramer Mikkelsen. 
 
Allerede i april 2003 modtog Københavns Kommune meddelelse 
om støtten fra Oticon Fonden, som banede vejen for forvandlingen 
af Kongens Nytorv til en smuk, grøn oase. Den stort anlagte 
renovering har været på tegnebrættet siden 1991, men af 
økonomiske årsager blev kun første del sat i værk i løbet af 
90’erne.  
 
”Oticon Fondens formål er blandt andet at give støtte til fremme af 
kulturelle formål – og renoveringen af Kongens Nytorv har i 
særdeleshed et kulturelt formål. Den vil fastholde og forstærke de 
store arkitektoniske og kulturelle værdier, som gør pladsen 
enestående,” siger Knud Sørensen, formand for Oticon Fonden.  
 
Det har ikke været Oticon Fondens ønske at præge selve Kongens 
Nytorvs nye udseende. Dette har været op til Københavns 
Borgerrepræsentation, og bygherren er Københavns Kommune.

Det ny Kongens Nytorv

Hovedstadens fornemste plads, Kongens Nytorv, blev anlagt i 1670 
som kongetorv af Christian den 5. Forbilledet var dengang den 
franske Solkonges mange pladser, men torvet har de sidste 300 år 
gennemgået mange forvandlinger.  
 
Det ny Kongens Nytorv bliver belagt med 900.000 chaussé-sten i 
granit. Stenene lægges helt ind til husenes facader og kun 
kørebaner og cykelstier får asfalt. Pladsen får store åbne arealer i 
midten og en omkringliggende promenade om Krinsen med 
rytterstatuen. Som en del af renoveringen bliver der også lavet en 
teatergågade ved siden af det Kongelige Teater i 
Tordenskjoldsgade.  
 
Kongens Nytorv skal efter planen stå klar til indvielse i juni 2005. 
 
Fotos af den nye plads kan downloades på: www.vejpark.kk.dk/
forside/fotos.htm 

For yderligere oplysninger: 
Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen via Mikael Baden på  
tlf. 33662744, 22702744 eller mbs@okf.kk.dk   
Oticon Fonden via Cecilie Wallengren på  
tlf. 27157072 eller cw@mannov.dk 
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Pressemeddelelse

København, d. 17. februar 2004

Nu lægges trafikken om på Kongens Nytorv

Frem til juni 2004 anlægger vi  nye fortove og kørebaner. Imens ledes trafikken ad 
midlertidige kørebaner langs Krinsen.

Lørdag d. 21. februar går renoveringen af Kongens Nytorv for alvor i gang. Her 
påbegynder vi arbejdet med at anlægge nye fortove, kørebaner og cykelstier langs 
hele torvets rand. Derfor vil de hidtidige kørebaner blive spærret af og trafikken ført 
ind langs Krinsen, mens arbejdet står på.

Til fodgængere og cyklister etablerer vi midlertidige gangarealer og cykelstier, så der 
fortsat er fri adgang til torvets forretninger og ejendomme. Krinsen afskærmes med et 
byggepladshegn, der visse steder vil være åbent, så fodgængere stadig kan krydse 
torvet via Krinsen.

Gratis folder om renoveringen af Kongens Nytorv

Vi har vedlagt en illustreret folder, der fortæller mere om 
renoveringen og trafikomlægningerne. I folderen kan man også 
danne sig et indtryk af, hvordan Kongens Nytorv tager sig ud efter 
renoveringen og læse lidt om torvets næsten 300 år gamle 
historie. Ekstra eksemplarer af folderen kan bestilles via email på 
www.vejpark.kk.dk/publikationer

Hent mere information på nettet

På hjemmesiden er det nemt at tilmelde sig vores nyhedsbrev og 
finde flere informationer, blandt andet om:

●     anlægsarbejdets fire faser
●     trafikafvikling
●     trafikforhold på den færdige plads
●     den nye granitbelægning
●     træk af Kongens Nytorvs historie
●     berømte bygninger på torvet

www.vejpark.kk.dk/kongensnytorv

Med venlig hilsen 
Vej & Park 
Anlægskontoret

Fakta om renoveringen af Kongens Nytorv 
2003-2005

Hovedentreprenør

Zacho-Lind A/S

Bygherre

Københavns Kommune, Bygge & Teknikforvaltningen

Økonomi

Projektet koster 90 mio. kr. Københavns Kommune betaler 40 mio. 
kr., mens en anonym fond har doneret de resterende 50 mio. kr.

Evt. yderligere oplysninger 

Byggeleder Lars Christen Madsen, Vej & Parks Anlægskontor, tlf. 
33 66 35 11 
e-mail: lcmad@tmf.kk.dk
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Nyhedsbrev om Kongens Nytorvs renovering

11. februar 2004

Nyt om den gamle by frem i lyset ved Kongens. Nytorv

I forbindelse med den netop påbegyndte renovering af 
Kongens Nytorv er arkæologerne stødt på lag, der 
fortæller nyt om byens udstrækning i 1600-tallet. Her 
har man blandt andet fundet tegn på, at Christian IV's 
voldanlæg rakte længere ud end hidtil antaget. 

Bymuseet er med når der graves

De nye detaljer kom frem, da der i begyndelsen af 
januar blev gravet ud til et underjordisk bygværk nær 
ved Store Kongensgade. Københavns Bymuseum var på 
stedet, mens gravemaskinen arbejdede sig gennem 
lagene.

"Vi forventede faktisk, at udgravningen lå langt uden for 
Christian IV's voldanlæg og havde derfor egentlig håbet 
at finde spor efter de engarealer og den losseplads, der 
lå på stedet dengang" fortæller Lars Søgaard Sørensen 
fra Københavns Bymuseum. 

Jordprøverne viste noget andet, nemlig at stedet 
formentlig har været en del af voldgraven bygget af 
Christian IV i 1500- tallet og sløjfet i 1640-erne. Så selv 
om det ikke var, hvad Lars Søgaard Sørensen havde 
ventet, er han mere end tilfreds: "Man ved aldrig, hvad 
der gemmer sig, når man går i jorden. Og i det her 
tilfælde fandt vi jo så ud af, at voldanlægget nåede 
længere ud og at der formentlig har ligget en fremskudt 
bastion, hvor D'Angleterre nu befinder sig."

Kridtpiber er gode til datering

Lars Søgaard Sørensen kan tidsfæste jordlagene meget 
præcist, fordi han blandt andet stødte på rester af en 
kridtpibe.

"Kridtpiben fortæller os, at jordlagene ikke kan være 
ældre end 1600-tallet, for Colombus skulle jo lige til 
Amerika og opdage tobakken først. Da tobakken nåede 
til Danmark i 1600-tallet, blev kridtpiberne hurtigt lige så 
populære, som cigaretter er i dagens Danmark," slutter 
Lars Søgaard Sørensen, der nu kun venter på de 
endelige resultater af jordprøverne, som kan give endnu 
flere detaljer om Kongens Nytorvs historie. 

Læs mere om Kongens Nytorvs Historie på:

http://www.vejpark.kk.dk/projekter/kongensnytorv/
torvets_historie.htm

Læs mere om Vej & Park under:

www.vejpark.kk.dk

Det nye Kongens Nytorv

Planerne for torvet 

Vinterskøjtebanen

Udeservering & 
arrangementer

Politisk baggrund

Høringen 2000/2001

Film og pjecer

Nyhedsbreve

Virtuel rundtur

Arbejdet på torvet

Anlægsarbejder & tidsplan

Granitbelægningen

Billeder fra arbejdet

Hvem stod bag?

Historie & seværdigheder

Træk af torvets historie

Krinsen

Berømte huse & palæer

Statuer og mindesmærker

Sagt om Kongens Nytorv
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Pressemeddelelse

9. januar 2004

Renoveringen af Kongens Nytorv er begyndt 
- under jorden

Første spadestik til det nye Kongens Nytorv er taget – og det går 
dybt. Arbejdet i denne indledende fase gælder nemlig et 
underjordisk forsyningsbygværk, som vi etablerer tæt ved den 
gamle kiosk. Forsyningsbygværket skal efter renoveringen levere 
vand og elektricitet til de arrangementer og aktiviteter på torvet, 
som kræver det. 

Vand og strøm til fremtidens torv

Bygværket skal bl.a. forsyne den populære vinterskøjtebane, 
fortovscafeer, udstillinger og andre af de mange arrangementer, 
som torvet vil danne ramme om i fremtiden. Fra det underjordiske 
bygværk bliver der senere trukket ledninger og rør ud til 15 
forsyningspunkter fordelt over hele torvet – også kaldet multistik. 
Multistikkene er lavet som små, nedfældede ”brønde” med udtag til 
både strøm og vand – lige til at vippe op, når et arrangement 
kræver det.

Det underjordiske arbejde færdigt til foråret

Arbejdet med det underjordiske forsyningsbygværk løber fra 
december 2003 til begyndelsen af april 2004. Først bliver jorden 
omkring udgravningen afstivet ved hjælp af spunsjern. Vi anvender 
såkaldt vibrering ved placering af spunsjernene for at skåne de 
omkringliggende bygninger for rystelser. Derefter graver vi ud, 
støber det nye bygværk i beton og installerer ledninger, rør og 
andet udstyr deri. Det eneste, der bliver synligt oppe på pladsen, 
er et diskret placeret dæksel mellem brostenene. Herigennem får 
man adgang til det underjordiske bygværk..

Arkæologerne kigger med

Når vi graver, er Københavns Bymuseum koblet på. 
Museumsfolkene er med til at afgøre, hvordan vi skal grave de 
første meter ned gennem torvets historie for at sikre eventuelle 
fund. Kongens Nytorv blev anlagt som kongetorv i 1670, men 
stedets historie går endnu længere tilbage, så det er ikke 
utænkeligt, at arkæologerne støder på noget spændende undervejs.

Ingen gener for trafikken

Arbejdet giver ikke umiddelbart gener for trafikken, fordi det meste 
foregår inde på selve pladsen. Der bliver kun tale om til- og 
frakørsel af materialer og materiel. Entreprenør på 
forsyningsbygværket er Kommune Teknik København (KTK), mens 
der først er licitation på hovedentreprisen i slutningen af januar 
2004.

Læs mere på nettet – og bliv tilmeldt vores nyhedsbrev

På www.vejpark.kk.dk/kongensnytorv står der mere om den store 
renovering af torvet og om stedets historie. Her er det også muligt 
at tilmelde sig et nyhedsbrev, der løbende informerer om arbejdet, 
efterhånden som det skrider frem.

Med venlig hilsen 
Lars Christen Madsen 
Byggeleder 
lcmad@tmf.kk.dk
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