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EN VEJ PÅERIKSBERG
FRED

»SOM DE FINE KVARTERER I PARIS«
ANMELDELSE. Journalist og arkitekturforfatter Peter Olesen giver topkarakter
til Godthåbsvej. »Der er ro på understellet,« som han siger.
AF ANJA BERTH
abe@minby.dk

GODTHÅBSVEJ: Det er svært at
få Peter Olesen til at sige et
eneste negativt ord om Godthåbsvej, som Frederiksberg
Bladet har bedt ham om at
anmelde.
»Der er meget luft mellem
husene og det er rart at gå her.
Der er masser af plads på fortovet og på cykelstien, og der
er en god stemning,« siger arkitekturskribenten.
Vi mødes foran boghandleren på Godthåbsvej og går op
mod Nordre Fasanvej.
»Hvor er her pænt – jeg er
virkelig overrasket. Vejen er
100 gange pænere end Gammel
Kongevej, når vi taler skiltning
og facader. Der er ro på understellet,« siger Olesen og viser
eksempler på pæne skilte som
Haar og Second Hand Luxury.
Foran Christoffersen er han
meget imponeret.
»Lige nu er jeg i det fine
Marais-kvarter i Paris. Sikke
et pænt skilt – ikke noget, der
larmer. Stor ros,« siger han og
falder i snak med indehaveren
af den lille tøjbutik.
Videre og forbi flere facader
og det, som Olesen kalder understel. Altså den nederste del
af bygningen, hvor de fleste
butikker har skilte.
»Jeg tror, at det er det gode
eksempel, der smitter. Det er
virkelig pænt og i forhold til
Gammel Kongevej, hvor det
ser ud som om, de forskellige
facader ikke taler sammen, er
der slet ikke samme problem

Arkitekturskribent og -revser Peter Olesen har lutter lovord til overs for Godthåbsvej, som han sine steder sammenligner med de fine
kvarterer i Paris. »Her er synergi, uden at det bliver for kedeligt,« siger Peter Olesen om vejen. Foto: Martin Sørensen
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Burger, slowjuice og kaffe tilberedt
af friske og naturlige råvarer.
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Peter Olesen gør holdt ved tøjbutikken Christoﬀersen, hvor han er meget
begejstret for den diskrete og elegante skiltning. Foto: Martin Sørensen
»Der er ro
på understellet,«
siger Peter
Olesen om
Godthåbsvej
med henvisning til
facaderne.
Foto: Martin
Sørensen

uden at det bliver for kedeligt.
Det ville heller ikke være godt,
hvis det hele var ens,« siger Peter Olesen og har kun en enkelt raptus, da vi vender næsen
i retning mod Falkoner Allé.
»Matas er ikke køn – der er
for meget blå markise, og det
larmer lidt. Det må du godt
skrive,« revser han og er til
gengæld glad for, at skiltet fra
den gamle biograf, Roxy, stadig
hænger og viser vej.
Og Godthåbsvej som helhed
er Peter Olesen mere end positiv overfor.
»Her er virkelig rart og det
virker som om, der er en god
stemning med lokale butikker
og lokale folk,« siger han.

»Der er
meget luft
mellem
husene
og rart at
gå her,«
siger Peter
Olesen.
Foto: Martin
Sørensen

Peter Olesens
samlede bedømmelse
af Godthåbsvej:
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Hr. & Fru
Rudolf 2016
kr. 300,-

Godthåbsvej 34
2000 Frederiksberg
Åbningstider:
mandag - torsdag
kl. 10-17.30
fredag kl. 10-18
lørdag 10-14
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Hr. & Fru Rudolf i mini-størrelse.
Flere forskellige, pr. stk. kr. 100,-

