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MINDEPLADE TIL MARKERING AF  

PØLSEVOGNENS 100-ÅRS JUBILÆUM  



Da det i 2021 er 100-året for pølsevognen i Danmark, har vi (Danish Crown, herunder Steff Houlberg, Tulip 
og GØL) sat os for at fejre dette men en storstilet kampagne, der skal genvække danskernes kærlighed til 
denne fantastiske danske kulturinstitution. 
 
Pølsevognen er desværre udfordret af mange konkurrenter, såsom 7Eleven og burgerbarer, så vi har sat os 
for at bevare den. Vores mission med kampagnen er at få pølsevognskultur optaget på UNESCO’s 
verdensarvsliste for kultur. Hvortil vi lancerer en underskriftindsamling. 
 
Vi har i denne forbindelse optaget en webserie bestående af 3 afsnit, med Magnus Millang i hovedrollen 
(hold venligst dette hemmeligt). I det sidste afsnit, sætter han en lille mindeplade på størrelse med en 
brosten på rådhuspladsen. Vi havde alle nødvendige tilladelser i orden på optagelsesdagen, samt en 
brolægger fra kommunen til stede.  
Webserien bliver tilgængelig på www.pølsevognenforevigt.dk 
 
 
I forbindelse med lanceringen af kampagnen, kunne det være fantastisk, hvis vi må få tilladelse til at sætte 
den lille mindeplade permanent. Den er lavet af samme sten, som I bruger på rådhuspladsen, og har samme 
størrelse. Se venligst vedhæftede billeder. 
 
Sig endelig til, hvis I har behov for yderligere information. 
 
Jeg ser frem til at høre fra Jer,  
 
 
 
Venlig hilsen / Kind regards, 
 
 
Christian Winther Eriksen 

Channel Specialist 
Danish Crown Professional 
M +45 31 13 97 95  |  chwer@danishcrown.com  
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Indre By Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns Kommune. 

Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns 

Rådhus. 

 
 
 
 
 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teknik- og Miljøforvaltningen bad den 26. februar 2021 Indre By 
Lokaludvalg om en udtalelse om et forslag om at lægge en 
mindeplade i Rådhuspladsen for 100-året for pølsevognen i 
Danmark.   
 
Lokaludvalget besluttede i sit møde den 11. marts 2021, at det ikke 
har bemærkninger til forslaget. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bent Lohmann, 
formand 
 

16. marts 2021 
J.nr. 2021-0070271 


