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Faste tilbagevendende markeder i Indre by  

 

Baggrund 

Der har i snart mange år i Indre By været flere typer af faste markeder, 

som har fået tilladelse til at sælge loppefund, antikviteter, smykker og 

kunsthåndværk på byens centrale pladser; Kongens Nytorv, Israels 

Plads og Ved Stranden. Derudover har der siden Kulturåret i 1996 

været givet tilladelse til, at der på Gammeltorv kunne opstilles mar-

kedstelte, hvor der bl.a. bliver solgt smykker o. lign. 

 

De fire faste markeder er: 

 

Københavns Loppetorv, der i år kan fejre 40 års jubilæum. Markedet 

har hver lørdag året rundt stået på Israels Plads, men blev i 2012 flyt-

tet til Halmtorvet grundet renovering af pladsen. De ønsker at flytte 

tilbage til Israels Plads efter endt anlægsperiode(sensommeren 2014). 

 

Kræmmerforeningen af 1981 som altid har stået på Kongens Nytorv. 

Det har endnu ikke været nødvendigt at flytte markedet, men dette kan 

blive nødvendigt i løbet af 2014. I så fald er der planer om at flytte 

markedet til Nikolaj Plads. 

 

Kunst i Byen har eksisteret siden 2003 og har efter at været rykket 

lidt rundt i byen nu delt plads med Kræmmerforeningen af 1981 på 

Kongens Nytorv fredage og lørdag fra april til oktober. Dette marked 

vil ligeledes blive flytte til Nikolaj Plads, hvis det skønnes nødvendigt 

pga. Metroarbejdet. 

 

Thorvaldsens Antikmarked (tidl. Gammel Strand Antikmarked) har 

eksisteret i 21 år og har haft deres fast plads fredage og lørdage i peri-

oden april til oktober på Gammel Strand indtil Metro-arbejdet gik i 

gang. Derefter flyttede de for en periode på 2 år til Ved Stranden, 

hvorefter de nu er placeret op til Bertel Thorvaldsens Plads. De ønsker 

at returnere til Gammel Strand efter endt metro-byggeri. 

 

Alle fire markeder holder desuden et fælles marked den sidste søndag 

hver måned på Rådhuspladsen, hvilket forvaltningen vurderer, funge-

rer rigtig fint. 

 

Smykkestaderne på Gammeltorv har eksisteret siden Kulturåret 

1996, hvor det i Borgerrepræsentationen blev vedtaget, at der skulle 

opstilles markedstelte på Gammeltorv samt etableres markedsplads på 

Højbro Plads. Markedspladsen på Højbro Plads blev dog nedlagt året 

efter og de tilbageværende vogne blev spredt ud i byen. Smykkesta-
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derne på Gammeltorv bestod oprindeligt af op til 30 stader, hvoraf der 

i dag kun eksisterer 4 stader.  

 

Problem 

Forvaltningen har de senere år oplevet et stigende antal henvendelser 

fra arrangører, som ønsker at lave såkaldte lejlighedsmarkeder i Indre 

By, det kan f.eks. være julemarkeder, det italienske marked, det inter-

nationale marked mv. Altså markeder, som afholdes for en kortere 

afgrænset periode. Denne type af markeder trækker generelt folk ind 

til byen, hvilket gavner resten af detailhandlen og restaurationslivet og 

bidrager til mangfoldigheden af tilbud i byen. 

 

Da antallet af pladser i Indre By er blevet stærkt reduceret og ind-

skrænket pga. metrobyggeri, og der derudover er et stigende ønske om 

at bruge pladserne til andre formål end de faste markedsaktiviteter 

(som f.eks. udeservering), har det været svært at anvise lejlighedsmar-

kederne en passende placering. Forvaltningen har f.eks. set sig nødsa-

get til at anvise to af markederne en midlertidig placering på Nikolaj 

Plads, som ellers normalt er friholdt, da pladsen betragtes som et af 

Indre Bys tilbageværende åndehuller med plads til ro og almindeligt 

ophold. En del af problemet er altså efter forvaltningens opfattelse, at 

pladserne er optaget af de faste markedsaktiviteter samt de tilbagevæ-

rende smykkestader på Gammeltorv størstedelen af året.  

 

Løsning 

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at fremlægge et forslag til Tek-

nik- og Miljøudvalget omkring en praksisændring, hvorved der frem-

adrettet ikke længere kan gives tilladelse til faste markedsaktiviteter i 

Indre By. Derimod skal de centrale pladser pladserne være forbeholdt 

de mange midlertidige aktiviteter, herunder lejlighedsmarkeder. Der 

gives ca. 1.000 arrangementstilladelser om året i Indre By, hvoraf der 

er ca. 5 større lejlighedsmarkeder.  

 

Dels fordi det ønskes, at de meget attraktive pladser i Indre By frihol-

des til brug af mere midlertidig karakter og dels fordi forvaltningen 

vurderer, at såfremt de faste markedsaktiviteter flyttes fra Indre By 

giver det plads til en mere fleksibel brug af byrummet, hvorved den 

oplevelsesmæssige værdi for borgerne og besøgende forøges.  

 

De fire faste markeder samt de fire smykkestader ønskes derfor flyttet 

til andre mere passende steder i byen (uden for eller i udkanten af In-

dre By), hvor presset på de enkelte pladser ikke er lige så stort, det kan 

f.eks. være på Halmtorvet eller Axeltorv v. Palads. De nye placeringer 

skal findes i dialog med markedsarrangørerne og de fire smykkestade-

holdere. 

 

Baseret på de positive erfaringer med det månedlige fælles marked på 

Rådhuspladsen, vil det fortsat være muligt, at tilbyde markederne 
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denne mulighed for også at have salg i Indre By og via denne kanal 

gøre opmærksom på, at markederne fortsat eksisterer. Derudover vil 

de have mulighed for - på lige fod med andre arrangører - at søge om 

tilladelse til lejlighedsvis afholdelse af markedsaktiviteter. 

 

Da der er tale om markedsaktiviteter, der for de flestes vedkommende 

har eksisteret i mange år vil en praksisændring betyde, at der fra ud-

gangen af 2015 ikke længere tillades denne type af faste markeder på 

de centrale pladser i Indre By såfremt Teknik- og Miljøudvalget når at 

behandle sagen og tage beslutning herom i 2014. 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker derfor at høre eksterne interes-

seorganisationer og lokaludvalg om deres holdning til, hvorvidt de 

faste markedsaktiviteter skal flyttes ud af Indre By, for derved at give 

plads til flere midlertidige aktiviteter. 

 

Høringsfrist d. 16. juni 2014 

 

Høring udsendes til: 

Indre By Lokaludvalg 

Københavns City Center 

WoCo 

Stadeholderne i smykkestaderne 

Thorvaldsens Antikmarked (tidl. Gammel Strand Antikmarked) 

Kunst i Byen 

Kræmmerforeningen af 1981 

Københavns Loppetorv 


