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BYVANDRING. Torsdag 26. maj kan du komme på byvandring i Klimakvarter Østerbro med journalisten og 
københavnerforfatteren Peter Olesen. Østerbro Avis har tyvstartet med en vandring med Peter Olesen 

Peter Olesen lægger mærke til mange detaljer i København. I 
Tåsingegade taler han engageret om, at hver opgang har sit eget 
mønster i dette byggeri fra 1920’ erne. 

Vær turist i din egen bydel

Hvem er det nu, Peter Olesen er? 
 ■ Peter Olesen er journalist og arbejdede  år i DR. De fleste 

danskere over  år kan huske ham som nyhedsvært på TV-Avisen

 ■ Siden  har han været selvstændig og har 
i høj grad gjort Københavns bygninger og byens 
udvikling til sit primære arbejdsområde

 ■ Peter Olesen har skrevet foreløbig  bøger om København 
og en del andre om arkitektur. Og nye bøger er på vej

 ■ Peter Olesen er født i Hobro, voksede op i Holbæk, og har 
boet siden  i København, nærmere bestemt i Valby 
 

UDet, at der er et 
åndehul, betyder 

meget. Det er fan-
tastisk, man kan jo 
nærmest ikke høre 
bilerne

PETER OLESEN, om                                       
Kildevældsparken

 ■ På turen vil der 
blive fortalt om 
de store projekter 
i Klimakvarterets 
regi: fornyelserne 
af Tåsinge Plads,  
Sankt Kjelds Plads 
og Bryggervangen 
og det kommende 
kulturcenter ved 
Kildevældsskolen 

Gratis byvandring og folkekøkken 
 ■ Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter inviterer til gratis 

byvandring i Klimakvarter Østerbro med den populære 
foredragsholder Peter Olesen torsdag . maj klokken  med 
oplæg på Kildevældsskolen efterfulgt at en tur rundt i kvarteret

 ■ Arrangementet afsluttes med gratis folkekøkken i DUI Leg og 
Virkes lokaler bag Kildevældsparken. Drikkevarer er ikke inkluderet 
i billetten, men kan købes for billige penge. Medbring kontanter

 ■ Tilmelding nødvendig på https://billetto.dk/da/events/
byvandring-folkekoekken-klimakvarter-oesterbro. Billetter 
er tilgængelige fra onsdag . maj klokken 
 

Telefonbygningen på Vennemindevej er et af de steder i kvarte-
ret, som Peter Olesen ikke bryder sig om:

»Typisk KTAS, det må være fra 1970’erne. Det pynter ikke.«
KTAS var forløberen for TDC som telefonselskabet i Køben-

havn, som dengang havde monopol. 

Frederik den VIII’s Minde, Bryggervangen, er for Peter Olesen noget særligt for Østerbro, akkurat 
som Frimurerlogens boliger lige overfor.   

»Det er sjovt, det er som en lille herregård, eller rettete en stor herregård, med et tårn. Vi er 
på Østerbro, og man vil ikke finde tilsvarende på Nørrebro.« 

Peter Olesen bryder sig ikke om, at nogle lejligheder har alta-
ner og andre ikke har i samme boligforening, som det her ses 
ved Sankt Kjelds Plads:

»Alle lejligheder vil ikke være med, når der sættes altaner 
op. Det er skideirriterende og giver et forstyrrende billede. Det 
skaber disharmoni, og man ser det over hele byen.«

Et grønt område med en sø som Kildevældsparken begejstrer 
Peter Olesen:

»Det, at der er et åndehul, betyder meget. Det er fantastisk, 
man kan jo nærmest ikke høre bilerne.«

»Der er noget Arne Jacobsen over det. Altanerne er muret ind 
og fremtræder uforstyrret. Det er lavet med kærlighed,« siger 
Peter Olesen om byggeriet med de runde hjørner i Bellmans-
gade. Arkitekterne er i øvrigt Vald. Jørgensen & A. Wesnæs, og 
byggeriet er fra 1940’erne. 

»Dét er Østerbro,« siger Peter Olesen for at understrege, at 
sådan noget byggeri ser man ikke i så mange andre køben-
havnske bydele. 

Solgården ved Tåsinge Plads er en af de få gårdhaver, som der er 
umiddelbar offentlig adgang til. Peter Olesen nyder både bygge-
ri og baggård, og at de gamle butiksfacader er bevaret så godt. 

Han hæfter sig også ved, at vinduerne har en ramme uden 
om med egne mursten. Gården er opført i 1930. Arkitekten er 
H.C. Handen, og gården er tegnet af C.Th. Sørensen. 

»Det er fint med forhøjninger og terræn og et grønt område i 
stedet for et stort område med asfalt,« siger Peter Olesen om 
Tåsinge Plads, som stod færdig i sin nye form 2014.

AF THOMAS FREDERIKSEN 
thof@minby.dk

FOTO: CHARLOTTE BRØNDUM Det bliver cirka sådan her, at deltagerne 
skal gå rundt i klimakvarteret . maj. Kort: 
Områdefornyelsen Sankt Kjelds Kvarter 
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Audiovox Mobile Hørecenter i hele Danmark

Tlf. 3940 1050 - www.audiovox.dk

HØRECENTER
DIN HØRELSE - VORES OMSORG

Bagsværd Hørecenter - Bagsværd Hovedgade 77 - 2880 Bagsværd 
Charlottenlund Hørecenter - Ordrupvej 50 - 2920 Charlottenlund
Frederiksberg Hørecenter - Smallegade 52A - 2000 Frb.
Greve Hørecenter - Over Bølgen 2A, 1. - 2670 Greve
Herlev Hørecenter - Herlev Hovedgade 138E - 2730 Herlev
Østerbro Hørecenter - Ndr. Frihavnsgade 49 - 2100 Kbh. Ø

Vil du også kunne streame lyd
fra din smartphone direkte til

dine høreapparater?

SÅ KOM IND OG PRØV DE NYE RESOUND LINX2 APPARATER FRA DANSKE GN HEARING

Med ReSound LiNX² vil du nemt kunne følge samtaler og få en klar fornemmelse 

af dine omgivelser. Du kan streame lyd direkte fra din smartphone, dit tv og meget 

mere. Og så er det så lille, at ingen vil bemærke, at du har det på.

PRØV GRATIS
I 3 UGER

PRØV OGSÅ VORES FUNDUS TEST! Vi screener dine øjne for tidlige tegn på diabetisk retinopati 
og øjenforkalkning (AMD) ved hjælp af det unikke Retinalyze program. Du får svar med det samme.

I RABAT PÅ FLERSTYRKEGLAS
OG 1500,- PÅ ENKELTSTYRKEGLAS*

2500,-
*GÆLDER VED KØB AF KOMPLET BRILLE (DOG IKKE SKÆRMBRILLER) T.O.M. 31. MAJ 2016. KAN IKKE KOMBINERES

MED ANDRE TILBUD OG RABATTER. RABATTEN KAN MAKSIMALT UDGØRE 50% AF BRILLENS PRIS.

2500,-
SIDSTE CHANCE  

TILBUDDET  
GÆLDER 

T.O.M. 31. MAJ

Peter Olesen besøger taglandbruget ØsterGro i Æbeløgade. Foto: Charlotte Brøndum 

En bydel med overskud 
FIN BYDEL: Journalisten og for-
fatteren Peter Olesen har be-
skæftiget sig professionelt med 
København i mere end 25 år, 
men Ydre Østerbro hører ik-
ke til de steder, han er kom-
met mest. 

»Selvom jeg er kommet i 
Landskronagade (i DR-regi, 
red.), og jeg kender Kilde-
vældsparken, er det ikke en 
del af Østerbro, jeg har kendt 
så godt,« siger han. 

En overskudsbydel 
Som optakt til byvandring i 
kvarteret 26. maj har han væ-
ret flere gange i kvarteret, og 
hans bedømmelse er positiv. 

»Her er brede gader og god 
plads og luft. Det er gedigne 

bygninger og velholdte ejen-
domme, man kan se, vi er på 
Østerbro,« siger han og tilføjer: 

»Her er vældig fint, det er 
en overskudsbydel.«

Generelt sætter han pris på 
det byggeri i bydelen, som er 
fra første halvdel af 1900-tallet. 

Skal ikke gå i stå
Der er nogle elementer i ga-
debilledet, typisk fra 1960’ er-
ne og årtierne frem, han ikke 
er begejstret for, blandt andet 
det grønne erhvervsbyggeri 
ved Lyngbyvej. 

»Men en by skal jo heller ik-
ke gå i stå,« fremhæver han og 
mener, at noget af det helt nye 
passer pænt til bydelen.

 »Det ser fint ud,« siger han, 

mens han står oppe på tagland-
bruget ØsterGro og peger ned 
mod Venøgade, hvor der er 
bygget flere boliger gennem 
de seneste fem år. 

»Det er gedigent, men der er 
ikke så meget oplevelse i det, 
som i det fra 1930’erne,« siger 
han. thof

UHer er brede 
gader og god 

plads og luft. Det er 
gedigne bygninger 
og velholdte ejen-
domme
PETER OLESEN, journalist og 
københavnerforfatter 




