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Da Engholmene endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder 
af bygninger og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 
”3D-visualiseringer”.  Nogle af 3D-visualiseringerne viser eksempler 
på materialer og løsninger, som kan vælges mod en merpris. 

Beskrivelsen af de materialer, der leveres med lejligheden, findes i 
”materialebeskrivelsen”. De anvendte baggrunde samt placering og 
størrelse af træer, biler mv. er efter skøn og kan afvige fra virkelige 
forhold. 

Der tages forbehold for evt. trykfejl og ændringer i tekst, priser og 
visualiseringer. De viste annoncer er ikke nødvendigvis tilknyttet 
projektet. 1. version, 1. maj 2018.
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KÆRE LÆSER,

Foråret er landet i Danmark. Ikke mindst langs havnefronten i hovedstaden, hvor vi udvikler 
ENGHOLMENE – Danmarks nok mest interessante bydel, et stenkast fra Vesterbro. Smukke 
kvalitets boliger i Københavns Havn med højt til loftet og vand til alle sider, i et moderne maritimt 
miljø. Beboerne i den unikke kanalby bliver flere og flere, i takt med at boligøerne skyder i vejret, 
og for mange af de nye boligejere er det første gang, foråret bydes velkommen med udsigt til vand.

I vores magasiner om ENGHOLMENE sætter vi fokus på vores boligøer, på den unikke arkitektur 
og på de kreative kræfter bag udformning og indretning, og i denne femte udgave gælder det bl.a. 
rækkehusøen SIVHOLM – The Private Island. De 43 eksklusive Townhouses er tegnet af Kasper  
Danielsen fra Danielsen Architecture, som også står bag arkitekturen på MYRHOLM og 
LYNGHOLM, og som på SIVHOLM har tegnet en række lieb haverboliger helt ud over det 
sædvanlige med store tagterrasser og private trædæk på vandspejlet.

Vi fortæller også for første gang om den nordligste ø i ENGHOLMENE-familien, TANGHOLM, 
tegnet af Mette Julie Skibsholt fra Arkitema Architects, som tager os med ud på den gamle 
havnefront, der i fremtiden vil danne fundamentet for en boligø med ca. 260 ejerlejligheder 
i skiftende udtryk, farver og højder.
 
I ENGHOLMENE 05 kan du bl.a. læse om foreningen Det Gode Havneliv – skabt til gavn 
og glæde for alle havnens brugere. Du kan møde Thomas Uhrskov, som øser af sine bedste 
begyndertips til kajaksejlads i havnen, og få 
indblik i det ’spiselige hav’ fyldt med sunde 
og miljø venlige muslinger og østers under 
vandoverfladen.

Vi fortæller også om de mennesker, butikkerne, kunsten og kulturen, der findes i og omkring 
området, om smuk og funktionel indretning af boliger på kanten til vandet, om, hvordan altanen 
klædes på til foråret, om det unikke gårdrum på KÆRHOLM og om spændende fotokunst til 
væggene. Læs desuden om, hvorfor TV-værten Camilla Ottesen bliver så glad i låget af at træne!

Det er vores håb, at vi kan underholde dig med en anderledes måde at fortælle om boliger på. 
For du køber jo ikke blot en bolig – du bliver selv en del af en historie, når du flytter ind på 
ENGHOLMENE. En historie, som skal passe til dig og din familie. Og en historie, du kan bygge 
videre på. 

Rigtig god læselyst

Alexander Mottlau
Salgsdirektør i NPV A/S
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NETOP I DISSE dage er Kontiki Bar på den legendariske husbåd Færgen Ellen 
ved Operaen åbnet, og i år er der en helt særlig grund til at sejle over forbi. Stedets 
indehaver er nemlig blevet importør af nogle af de mest trendy vindråber lige nu. 
biovin, raw-vin og orange. Vinene, som produceres helt uden alle de skadelige sulfitter, 
kommer fra kendte distrikter i Spanien, Tyskland og Italien. 

Holdet bag Grønnere Vin har allerede vundet stor anerkendelse for deres biovine. 
I december 2017 vandt de førstepladsen for hvidvin og tredjepladsen for rødvin ved 
deres første messe på D’Angleterre. Her konkurrerede de som eneste biovin mod 
30 andre konventionelle udstillere. I dag leverer de vine til flere af byens spisesteder 
som Vespa, Gló og Beghuset.

– I år har vi fundet nogle raw-vine, som er helt fantastiske. Vi har også en biodynamisk 
Riesling og en Chardonnay på vej, som er noget helt særligt, siger Ulrich Bing, indehaver 
af Kontiki Bar og Grønnere Vin.

Vil du med på den nye biobølge, kan du hoppe på Havnebussen og stå af ved Operaen, 
gå en skøn tur langs vandet og krydse en af broerne eller hoppe i kajakken – det er kun 
10 minutters sejlads.

NYTÅRSAFTENSDAG 2017 MÅTTE københavnere 
og turister sige farvel til det elskede madmarked på 
Papirøen, der siden 2014 har serveret street food 
i form af alt fra andefedtstegte fritter til gourmet-
hotdogs og andet eksotisk til ganen. 

Heldigvis giver manden bag det populære koncept, 
kokken og iværksætteren Jesper Møller, ikke op på 
gadekøkkenerne. Hvis alt går efter planen, slår et nyt 
madmarked dørene op blot 2,5 kilometer fra Papirøen 
i påsken 2018.

Det nye koncept skulle efter sigende blive en 
samling af lækre madsteder og kreative værksteder. 

ANDEFEDTSTEGTE 
FRITTER OG 
GOURMETHOTDOGS 
flytter til Refshaleøen

Biovin hitter lige nu. Vinene produceres 
uden sulfitter og kommer fra Spanien, 
Tyskland og Italien.

FORÅR OG SOMMER
SÅ ER DET HVIDVINSTID

KORT NYT

Lange lyse dage afsluttes bedst med lyse dråber 
i glasset. Og skal du være med på den nyeste 
trend inden for vindrikning lige nu – så er det 
biovin eller raw-vin, der skal i glasset. Og de 
bedste af slagsene er blot en lille sejltur over på 
den anden side af kanalen.

DET NYE COPENHAGEN 
STREET FOOD
Refshalevej 167A, København K
• Området har et samlet areal på 10.000 m2. 

Hallen Riggerloftet på 1.040 m2, 5.000 m2 
udeareal og 4.000 m2 fælles udeareal.

• Åbner ifølge planen i påsken 2018.
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ENGHAVE BRYGGE
Enghave Brygge er det sidste område langs Københavns Havn, 

som nu kommer til at nyde godt af den byudvikling, havnen 
som helhed har gennemgået de sidste 15 år. Enghave Brygge 

bliver forvandlet til ti nyanlagte øer, som kommer til at  
rumme ca. 2.600 nye boliger og 1.600 arbejdspladser.

SE MERE PÅ WWW.ENGHOLMENE.DK

DET MEST FARVERIGE 
FESTSTED i København
PÅ REVENTLOWSGADE 16 på Vesterbro 
ligger et af Københavns mest elskede værtshuse. 
JERNBANECAFÉEN har siden 1933 haft 
dørene åbne for Københavns friske folk alle 
ugens syv dage fra klokken syv om morgenen til 
klokken to om natten, og der er altid højt humør 
på den historiske bar. 

Værtshuset, der er et familieforetagende og 
lige nu drives af tredje generation Agnete Bjørlig, 
har været ramme for et utal af fantastiske aftener 
for stedets mange kunder, der har sat pris på 
værtshusets personlige og hjemlige præg. 

Hvis ikke du allerede har været forbi til en 
øl, er bare den finurlige indretning turen værd. 
Husk også at smage på Jernbanecaféens øl 7 
EKSPRESSEN, der produceres af Thisted Bryghus 
og selvfølgelig kun fås på Reventlowsgade 16.

Foto: Søren Wesseltoft 

I SIKKER HAVN
FOR AT ALLE kan færdes trygt og 
sikkert i hovedstadens unikke havnemiljø,  
kræver det, at alle viser omtanke og 
overholder reglerne. En tragisk kollision 
i havnen kostede ulykkeligvis to unge 
kvinder livet sidste forår.

Efter ulykken har Københavns Politi  
gennemgået havnens sikkerhed og besluttet 
pr. 1. april 2018 at lukke stigbordene ved 
slusen i Sydhavnen, så vandscootere, 
jetski og lignende ikke kan passere ind 
i inder havnen. Der bliver sat video-
overvågning op for at vurdere effekten.

BY & HAVN fastsætter  
reglerne for færdsel i havnen.  
De tre vigtigste er:

• BADNING må kun foregå i bade zoner 
og havnebade

• SEJLHASTIGHED er maks. 6 knob  
i hovedløbet og 4 knob i kanalerne

• JETSKI, scootere, vandski, windsurfing 
og stand up paddle er forbudt

Se mere  på  
byoghavn.dk/cphport/sikkerhavn
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SIVHOLM
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TEKST: MIKALA BETAK FABER  FOTO: NPV A/S

med de enestående

TOWNHOUSES
SIVHOLM 

ØEN

The Private Island 

FORELØBIG 3D-VISUALISERING
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SIVHOLM

FORELØBIG 3D-VISUALISERING
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DER VAR EN VERDEN FØR OG EFTER SIVHOLM. BOLIGØEN I KANALBYEN  
ENGHOLMENE HAR SAT NYE STANDARDER FOR DÉT AT FORENE BOLIGLIV  
MED HAVNELIV – LIGE MIDT I STORBYEN.

EN MED DE 43 helt særlige Townhouses 
skiller sig ud i Engholmene, som et lille privat og 
eksklusivt ø-paradis omgivet af vand og bymæssighed. 
Alle boligerne i den nyanlagte kanalby i Københavns 
Havn er både arkitektonisk og kvalitativt på allerhøjeste 
niveau – på SIVHOLM har den blot fået en tand 
ekstra! Et yderligere skub opad i luksusklasssen, uden 
kompromisser eller knæfald. Her flytter man ind i et 
nøje gennemtænkt, privat community med hyggelige 
naboer på hver side, himlen som overbo og vandet 
som underbo.

OMGIVET AF MARITIM ATMOSFÆRE
Vandet ER allestedsnærværende på SIVHOLM. 
Uanset om man befinder sig indenfor, udenfor eller 
øverst oppe, er vandet tilgængeligt i alle retninger 
– både at røre ved, se på og bare nyde. Den unikke 
private atmosfære på SIVHOLM tager drømmen 
om ø-paradiset til et nyt, eksklusivt niveau, uden at 
man føler sig isoleret. 

Blot få skridt fra hoveddøren har man som 
Townhouse-ejer unik adgang til en lang række udendørs 
aktiviteter, vandsport, lystbådehavn og ikke mindst 
afslappede spadsereture langs kajkanten.

Den imposante og smukt renoverede nabo til 
SIVHOLM, Uniscrab-bygningen – det gamle 
pakhus fra 1920 – troner i midten af Engholmene og 
indrettes med restaurant, caféer samt udstillings- og 
kulturtilbud i et moderne og attraktivt miljø.

NÅR ARKITEKTUR SIGER ’WAUW’
Da Danielsen Architecture, som har tegnet de 
unikke byhuse, g jorde sig de første overvejelser om 
boligerne på SIVHOLM og satte de første streger, 
var missionen for både bygherre og arkitektfirma 
klar: Her skulle bygges 43 Townhouses aldrig før set 
mage til på dansk grund, i de allerbedste materialer 
og med en fremtoning i unik topklasse. 

Den private luksus er kernen på SIVHOLM. Private 
terrasser og privat badebro. Privat underjordisk 

parkering og stor privat og rummelig kælderetage. 
Og ikke mindst en storslået, generøs placering midt 
i Københavns Havn.

Danielsen Architecture har formet husene, så 
lyset, luften og udsigten tilgodeses fra alle vinkler.  
Boligerne i lyse tegl har store karnaplignende 
fremspring mod kanalen, som næsten udelukkende 
består af vinduesflader fra gulv til loft, og som på 
den måde inviterer lyset og vandspejlet indenfor på 
alle tider af året. Altaner og terrasser, både mod og 
på kanalen, og det private grønne område i midten 
af bebyggelsen giver en lang række muligheder – 
på samme måde som man ser f.eks. i de engelske 
rækkehuse i Klampenborg og i kartoffelrækkerne på 
Østerbro. På SIVHOLM er det bare vandet, der er 
omdrejningspunktet – og dét er helt unikt.

De 43 SIVHOLM Townhouses er state-of-the-art 
fra inderst til yderst. Dansk nynordisk arkitektur i 
topklasse – The Danielsen Architecture way.

FLEKSIBLE INDRETNINGER  
OG PRÆGTIGE DETALJER
De 43 Townhouses findes som fire forskellige typer 
i størrelser på 182-261 m2, inklusiv 44-69 m2 
underetage – komplet med værelser til opbevaring 
eller overnattende gæster, luksuriøst badeværelse 
med gulvvarme og udgang til SIVHOLMs p-kælder 
med privat parkeringsplads til hver bolig. Alle fire 
Townhouse-typer byder desuden på tre forskellige 
indretningsmuligheder, så det er bare at vælge sin 
favorit og lade magien begynde. 

Uanset hvor på SIVHOLM ens Townhouse er 
placeret, er udsigt ud over og nærhed til vandet en 
selvfølge. Hvert hus har en rummelig terrasse mod 
kanalerne med rigelig plads til både at spise, lege og 
solbade. Fra den store terrasse er der direkte adgang 
til boligens helt egen terrasse-platform ved vandkanten. 
Derfra kan tæerne dyppes i vandet, eller man kan 
nyde en tur i kajakken i de små hyggelige kanaler.

Alle 43 Townhouses har grønne havestykker 

Ø

➝
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SIVHOLM

Køkkenet er boligens 
hjerte, hvorfra al trivsel 
og liv udspringer. Det er 
det første, man møder, 
når man ankommer til 
boligen, det er herfra, 
man bevæger sig op og 
ned i huset, og her, man 
samles på alle tider af 
døgnet.

Skabsvæggen i køkkenets langside er 
holdt helt i hvidt. Enkle, glatte hvide 
flader i MULTIFORM Form 2’s 
tidløse udtryk, med skuffer, over- og 
underskabe, ovne og køle/fryseskab. 

FORELØBIG 3D-VISUALISERING

FORELØBIG 3D-VISUALISERING
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og terrasser mod den frodige park i midten af 
bebyggelsen, med mulighed for også at nyde 
og dyrke det grønne. Alle boligerne har således 
enten morgensol, eftermiddagssol eller aftensol 
– afhængig af placering.

NÅR HJERTET ER SNEDKERERET  
I SKULPTUREL ÆSTETIK
Når man træder ind i sit hjem på SIVHOLM, 
rammes man af en helt særlig følelse. 

Følelsen af at blive blæst bagover af æstetik 
og ypperligt håndværk, som en fysisk tiltrækning 
af de helt store, hvor både hjertet og fornuften 
tilfredsstilles, og alt synes muligt.

MULTIFORM-køkkenet på SIVHOLM er 
mere end blot et praktisk sted for gastronomisk 
udfoldelse. Det er et leverum i superligaen, med 

alt det bedste fra alle hylder. Rummet er boligens 
hjerte, hvorfra al trivsel og liv udspringer. Det er 
det første, man møder, når man ankommer til 
boligen, det er herfra, man bevæger sig op og ned 
i huset, og her, man samles på alle tider af døgnet.

Form 1 er MULTIFORMs første originale træ-
køkken. Med sit ikoniske udtryk står køkkenet som 
symbolet på den unikke æstetik og høje kvalitet, 
der kendetegner MULTIFORMs dna. Form 1 
blev designet i Danmark i 1982 og er resultatet 
af Carsten Michelsens vision om at skabe et ele-
gant, klassisk og tidløst køkken af kompromisløse 
materialer. I dag betragtes Form 1 som en moderne 
dansk designklassiker, og den genkendelige stil 
med de kvadratiske køkkenlåger skåret ud af ét 
stykke, og de 7 karakteristiske ribber, fås i en lang 
række løsninger til hele hjemmet. Kombinationen 

af traditionelt snedkerhåndværk og sans for selv 
den mindste detalje gør, at Form 1 er designet og 
bygget til at holde hele livet.

Som det mest fremtrædende element i køkkenet  
på SIVHOLM står den karakterfulde køkkenø 
i midten af rummet. Køkkenøen i Form 1 bor 
skulpturelt i rummet, som et stykke møbelkunst 
med praktiske features. I mørkegråt træ med 
fine strukturer og tilbagetrukne sokler hele vejen 
rundt, så den næsten synes at svæve. Og med 
en helt særlig bordplade i mørkegrå marmor fra 
et marmorbrud i Iran, lavet i ét stykke og specielt 
imprægneret, så den ikke kræver vedligeholdelse 
de næste 15 år! 

Den fuldintegrerede vask i mørkegrå silgranit, og 
messingarmaturet fra Dornbracht, det ikoniske 
Tara-armatur, fastholder køkkenøens eksklusive 

➝

➝

Badeværelset, et rum, der i dag i højere grad har karakter af et privat leverum, 
hvor vi ud over at pleje vores krop og sjæl vil høre musik, læse og slappe af i lækre, 
smukke omgivelser – og have følelsen af spa og wellness i vores private hjem.

FORELØBIG 3D-VISUALISERING
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og karakterfulde udtryk. Marmorbordpladen 
fortsætter ud over køkkenøen og går ned og 
rammer gulvet – en løsning, som både afslutter 
køkkenøen, giver hyggelige spisepladser og 
skaber en eksklusiv stemning mod opholdsdelen 
af rummet. 

RENE HVIDE LÆKKERIER
Skabsvæggen i køkkenets langside er holdt helt i 
hvidt. Enkle, glatte hvide flader i MULTIFORM 
Form 2’s tidløse udtryk, med skuffer, over- og 
underskabe, ovne og køle/fryseskab. De moto-
riserede skuffer i ahorntræ har Servo-drive, som 
er MULTIFORMs mest eksklusive system. Ingen 
greb eller håndtag – blot et enkelt, let tryk.

Den hvide del af køkkenet følger de arkitek-
toniske stramme linjer i boligen, og lader dermed 
diskret køkkenøen få lidt mere opmærksomhed.

Samtlige hårde hvidevarer i de 43 SIVHOLM- 
Townhouses er fra Miele, og MULTIFORM- 

køkkenerne indrettes med Mieles hårde hvide-
varer – i hvide! Kogetoppen og ovnene har alle 
hvide fronter og smelter dermed smukt sammen 
med de hvide Form 2-elementer på køkkenernes 
langside. Larmende eksklusiv og enkel elegance.

SILDEBENSPARKET – BÆREDYGTIG 
LUKSUS HELT UDEN BEN!
Historien om den danske producent af massive  
trægulve, Junckers, starter i 1930 og er 
historien om en passioneret og innovativ ung 
mand, der havde en filosofi om at anvende 
skovens ressourcer på den bedst mulige måde. 
Flemming Juncker blev født i 1904, som søn 
af en sydsjællandsk godsejer, og afsluttede sin 
uddannelse som forstkandidat, året før han 
etablerede Junckers Savværk i Køge.

Virksomheden drives på baggrund af grund-
læggerens filosofi om ressourceoptimering, og 
Junckers udnytter således 100% af det træ, 

der skoves. Junckers tror på bæredygtighed og 
under støtter initiativer, der forbedrer miljø-
bevidstheden. I de regioner, hvor virksomheden  
køber råtræ, plantes nye træer i en sådan udstræk-
ning, at det totale skovareal vokser hvert år – et 
levende bevis på, at skovene drives med omtanke. 
Da træ er et CO2-neutralt materiale, og fordi 
Junckers producerer mere energi, end virksom-
heden selv kan anvende, genereres der et stort 
CO2-overskud, som kommer samfundet til gode. 
Det gør Junckers til en CO2-neutral virksomhed.

Der er valgt Junckers egetræsgulve til 
boligerne på SIVHOLM, særligt pga. den høje 
kvalitet, den unikke finish samt det lokale og 
bæredygtige element, men ikke mindst, fordi 
det smukke sildebensparket-mønster ganske 
enkelt er med til at understrege det høje niveau, 
der kendetegner boligernes udformning. Gulvene 
skaber en smuk kontrast til de stramme linjer, og 
den varme træsort spiller perfekt sammen med 

➝

Placeringen lige midt i Engholmenes kanalmiljø med caféer, spisesteder, lystbådehavn og de øvrige bolig øer som naboer gør, at det ’private ø-paradis’ 
aldrig bliver isoleret. På SIVHOLM er man sig selv – midt i al diversiteten, oven i købet med storbyens puls få skridt fra hoveddøren. 

KÆRHOLM

TANGHOLM

MYRHOLM

SIVHOLM
LYNGHOLM

BOLIG-
SHOPPEN

Enghave Brygge

Ca. 400 meter
FRA BOLIGSHOPPEN

Fisketorvet

Ca. 230 meter
FRA BOLIGSHOPPEN

Engholmene er helt sin ganske 
egen. Københavns nye moderne 
bydel midt i Inderhavnen – med 
SIVHOLM som det ekstravagante 
medlem af familien.

SIVHOLM
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STUEN  GROUND FLOOR 64-69 M2
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UNDERETAGE  BASEMENT LEVEL 63-68 M2

Gang
Hall

Branddør
Fire sliding door

(S)(S)

Walk-in
Walk-in closet

 
Gang
HallSoveværelse

Master bedroom

Altan
Balcony

Tagterrasse
Roof terrace

(S)

Værelse
RoomStue

Living room

Altan
Balcony

S S

Terrasse 
Terrace

Terrasse 
Terrace

Træplatform
Wooden 
platform

Toilet
Restroom

Køkken
Kitchen

Spisestue
Dining room

Inspektionslem
Inspection hatch

Vand
Water

Indgang
Entrance

VM

T

TT

(S) (S) (S) (S) (S)

Disponibelt rum
(Depot)

Available Room

Bad
Bathroom

Branddør
Fire sliding door

Bryggers
Scullery

Bad
Bath-
room

Bad
Bathroom

(S) (S) (S)(S)(S) (S)

Lys-
kasse
Light
box

Lys-
kasse
Light
box

Entré
Entrance

(S)

Værelse
Room

Udekøkken (tilvalg)
Outdoor kitchen (Supplement)

SH1615

SH1615

SH1615

SH1615

2. SAL  TOP FLOOR 47-51 M2
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1. SAL  FIRST FLOOR 67-73 M2

de mange indretningsmuligheder i de moderne 
SIVHOLM Townhouses.

ARMATURER I VERDENSKLASSE
De forskellige ’vandzoner’ i SIVHOLM-boligerne 
er i sikre og ekstravagante hænder med arma-
turer, håndvaske og tilbehør fra internationalt 
anerkendte Dornbracht & Alapé, som forvandler 
hverdagsrutiner til himmelske oplevelser!

I over et halvt århundrede har den tyske pro-
ducent leveret smukke køkken- og badarmaturer, 
håndvaske og badeværelsesmøbler til kunder over 
hele verden. Med den nyeste teknologi kombi-
neret med lækkert moderne design skabes der i 
badeværelset et rum, der i dag i højere grad har 
karakter af et privat leverum, hvor vi ud over at 
pleje vores krop og sjæl vil høre musik, læse og 
slappe af i lækre, smukke omgivelser – og have 
følelsen af spa og wellness i vores private hjem.

Dornbracht-gruppen har været banebrydende 

for hele branchen worldwide med sit fokus på 
den særlige fornemmelse af naturligt vand. The 
Spirit of Water. Vand i form af regndråber. Vand 
i kraftige eller blide stråler. Plaskende kaskader af 
vand etc. Via refleksioner omkring design, kultur 
og arkitektur i badmiljøet fik firmaet i større grad 
øjnene op for det centrale element vand og dets 
betydning i hverdagen. Det er derfor en af grund-
værdierne bag virksomhedens store sortiment, 
hvor vandet, i alle produkterne, kommer ud tungt 
og blødt – fordi det ikke er blandet med luft. 

Så når vandet, kilden til alt liv, bliver klædt på 
af Dornbracht & Alapé i de 43 Townhouses på 
SIVHOLM, bliver det ikke meget bedre.

SIVHOLM STRÅLER  
I ENGHOLMENE-FAMILIEN
De mageløse boliger på The Private Island skiller 
sig ud. Dels fordi de i forhold til arkitektur, kvalitet 
og materialevalg markerer sig blandt noget af 

det mest ekstravagante, vi har set i Danmark. 
Men også fordi de ligger, som de gør. Placeringen 
lige midt i Engholmenes kanalmiljø med caféer, 
spisesteder, lystbådehavn og de øvrige bolig øer  
som naboer gør, at det ’private ø-paradis’ aldrig 
bliver isoleret. På SIVHOLM er man sig selv – 
midt i al diversiteten, oven i købet med storbyens 
puls få skridt fra hoveddøren, proppet til randen 
med tilbud af enhver art:

Vesterbros mangfoldige palet af bl.a. kunst,  
kultur, gastronomi, mode, sport og hyggelige torve 
og pladser. Citys seværdigheder, centrale samlings-
punkter og nationale pejlemærker. Amagers 
endeløse muligheder med unikke naturoplevelser 
på Amager Strand og Amager Fælled.

Men Engholmene er helt sin ganske egen. 
Københavns nye moderne bydel midt i Inderhavnen  
– med SIVHOLM som det ekstravagante medlem 
af familien.

Velkommen hjem på SIVHOLM.

Terrace
Terrasse 

Wooden platform
Træplatform

TVÆRSNIT – ikke målfast
CROSS SECTION – non-fixed measurements

Der er valgt 
Junckers 
egetræsgulve  
til boligerne på  
SIVHOLM. Gulvene 
skaber en smuk 
kontrast til de stramme 
linjer, og den varme 
træsort spiller perfekt 
sammen med de mange 
indretningsmuligheder i 
de moderne SIVHOLM 
Townhouses.

FORELØBIG 3D-VISUALISERING

Forbehold for fejl og ændringer. Alle oplyste arealer er angivet som afrundede foreløbige arealer. Arealerne er opmålt på skitseprojekt af Landinspektør jf. ”Foreløbig fortegnelse over ejerlejligheder” af 24.11.2017.
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Camilla prioriterer sin 
familie højt, og i de 
perioder, hvor hun har 
travlt i sit arbejdsliv, 
skærer hun ned for  
sociale arrangementer  
for at have tid sammen 
med familien.

LIVSSTIL
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OGLE GANGE STÅR der ”arbejde” i kalenderen 
fra klokken seks om morgenen til ti om aftenen alle 
ugens syv dage i flere måneder. Andre gange er der 
måneder, hvor hun har god tid – til familien og til sig 
selv. Den 45-årige studievært Camilla Ottesen er 

kendt fra programmer som ”Fangerne på Fortet” og ”Den store 
vægtkamp”, og lige for tiden er kalenderen fyldt af optagedage til 
et nyt program til TV3. 

– Jeg har et lidt anderledes job, hvor jeg i perioder ikke har så 
travlt, og når jeg så er på produktioner, har jeg sindssygt travlt. Men 
det er mine børn vant til nu. De ved, at nogle gange er jeg her, og 
så nogle gange er jeg her ikke så meget. Men når jeg så ikke har så 
travlt, så bruger jeg ekstra tid med mine børn, fortæller hun.

SIG NEJ MED GOD SAMVITTIGHED
I de perioder hvor Camilla kører med 120 i timen, skærer hun ned 
for sociale arrangementer, så hun har plads til det vigtigste: Hendes 
mand Anders og deres to børn, Viola på 10 og Viggo på 13. 

– Jeg er med tiden blevet bedre til at mærke efter, når jeg har 
sagt ja til for mange ting. Men så er jeg også blevet god til at sige: 
Okay, jeg bliver nødt til at sige nej nu. Og så gør jeg det uden at få 
dårlig samvittighed. Hvis man siger ja til det hele, så drukner man. 
Det skal man huske. Der er ingen, der får noget ud af, at jeg gør 
alting halvt, fordi jeg ikke kan overskue det, forklarer hun. 

74-ÅRIGT STÆRKT FORBILLEDE
Indstillingen om at sige nej til dårlig samvittighed går igen for 
Camilla. Også når det handler om sundhed og træning. 

– Jeg synes, det er fedt at være sund – og at være sund er jo 
også at drikke rødvin og spise kage en gang imellem. Det vigtige 
er bare at gøre det med måde og passe på sin krop og sine organer. 

Nu er jeg også blevet det ældre, så jeg tænker da også på, at jeg 
skal opbygge en krop, der skal holde resten af livet. Når jeg ser 
min 74-årige mor, der har været gymnastiklærer hele livet, så kan 
jeg se, hvor stærk hun er, og det kan hun takke sig selv for. Hun er 
et fantastisk forbillede, fortæller hun.

IKKE TIL DEN KONGELIGE BALLET
Camilla er vokset op med både en mor og far, der begge var glade 
for en aktiv hverdag, og derfor er det også i dag en stor del af hendes 
liv. Hun har nydt godt af både crossfit, løb og vinterbadning, og for 

nylig kom der en træningsform ind i hendes liv, som hun ikke er 
vokset op med. Men ikke desto mindre er den såkaldte barretræning 
blevet en stor del af Camillas liv. 

Hun forklarer, at barre er en form for træning, der tager udgangs-
punkt i balletbarren og forskellige balletpositioner, som man træner ved 
brug af ens egen kropsvægt. Man laver også øvelser, som man allerede 
kender, som f.eks. squats og lunges, det er bare feminint. Men man skal 
ifølge Camilla ikke tro, at man ender som kongelig balletdanser. 

– Der er ikke meget ballet over det, hvis man tænker Det 
Kongelige Teater. Men vi tager yndefuldheden med. Det lyder 
måske ikke hårdt, men det er virkelig hårdt, det er gentagelser, 
smidighed og udholdenhed.

ET GODT LIV er at  
 være så glad som muligt  
 og sætte pris på det, man har”
HUN HAR SLÅET SIG NED VED VANDET I KØBENHAVN, ER GIFT OG MOR TIL TO,  
SAMTIDIG ER HUN GODT I GANG MED OPTAGELSERNE TIL ENDNU ET NYT TV-PROGRAM, 
OG EN GANG IMELLEM FÅR HUN TID TIL AT SVØMME EN TUR VED AMAGER STRAND 
ELLER VÆRE FITNESSINSTRUKTØR I BARRE. NÅR MAN SKAL LEVE ET TRAVLT LIV, SKAL 
MAN VÆRE GLAD FOR DET, MAN HAR – OG INDIMELLEM I STAND TIL AT SIGE NEJ.

N

Camilla Ottesen: 
“

TEKST: NINETT ROHDE  FOTO: KONTRAFRAME

“HVIS MAN SIGER JA TIL DET HELE, SÅ 
DRUKNER MAN. DET SKAL MAN HUSKE. 
DER ER INGEN, DER FÅR NOGET UD AF, 
AT JEG GØR ALTING HALVT, FORDI JEG 
IKKE KAN OVERSKUE DET”

➝
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”SMIL OP TIL BEGGE ØRER”
Hun opdagede selv barretræning for halvandet 
år siden, efter en veninde i noget tid havde forsøgt 
at få hende til at tage med. Men Camilla var ikke 
sådan lige til at overbevise – hun syntes ærlig talt, 
det lød kedeligt. 

– Til sidst ville jeg bare lukke munden på min 
veninde, så jeg tog med. Jeg nåede kun at være 

til det den ene gang, og så var jeg overbevist. 
Det var dét fedeste. Det ramte mig bare. Jeg gik 
ud med et smil til op over begge ører. Og hvis 
jeg kan gå i bedre humør, end da jeg kom – så er 
jeg sådan set ligeglad med, hvor mange kalorier 
jeg har brændt, siger hun begejstret. 

Siden dengang er hun nu blevet udlært som 
instruktør i barre og har timer i Jacks Studio, hvor 

også arrangementet med familien og vennerne 
blev holdt. I dag elsker hun at stå i studiet, sætte 
hitsange på og få trænet godt igennem med sine 
hold. 

AKTIVT SAMVÆR
– Musikken er bare vildt god. Det er lidt ligesom 
i gamle dage, når man gik på natklub. Jeg har 
min egen lille fest hver gang. Og så synes jeg 
bare, man får så mange ting ud af det. Man får 
en virkelig god holdning, hvilket også giver god 
udstråling og selvtillid. Man hviler i sig selv. Det 
vil vi gerne give med nede i Jacks.

Når Camilla ikke fester i studiet på Amager, 
elsker hun at komme udenfor og bruge vandet 
til at træne i. 

– Jeg bor ved Amager Strand, som jeg elsker 
at bruge. Waveboardbanen, kajak, svømme. Der 
er masser at tage sig til. Jeg holder meget af at 
lave noget sammen, hvor man er aktiv og kommer 
væk fra huset. Det opstår der altid noget godt 
af, fortæller hun. 

MAGI UNDER DEN BAGENDE SOL
Sundhed er på mange måder vigtigt for Camilla. 
Men for hende er sundhed ikke kun sund kost og 
træning. Det er også gode oplevelser, der giver 
glæde og overskud. For fem år siden tog hun 
og hendes familie en stor beslutning. De pakkede 
deres tasker og flyttede til Sydafrika i syv måneder. 
Tiden med udsigt over savannen og den varme 
afrikanske sol over dem har ifølge Camilla været 
en af de bedste oplevelser for dem. 

– Det var virkelig en magisk periode. Det var 
bare os fire. Vi havde al den tid i verden, vi ville, 
og vi var så meget sammen. Nogle gange kørte 
vi ud på savannen med noget at drikke, og så 
lavede vi bål og så solen gå ned, mens dyrene 
drak vand ved et lille vandhul. Det var en anden 
intensitet, vi havde sammen. Det var så varmt, 
og hver anden dag havde vi ikke noget internet, 
men det elskede jeg! Det var dejligt laidback, 
fortæller Camilla. 

SÅDAN BLIVER DU  
DEN RIGESTE I VERDEN
I dag bor familien igen i Danmark, og Camilla 
virker på mange måder til at have taget den 
laidback holdning til livet til sig. 

– Jeg tror, man får det godt af at være så 
glad som muligt og sætte pris på det, man har. 
Vi har tit tendens til altid at ville have lidt mere, 
men den higen og stræben gør bare, at vi måske 
aldrig bliver helt tilfredse. Jeg tror, at opskriften 
på et godt liv er at være tilfreds med at være 
der, hvor du er. Det er en svær øvelse – også for 
mig. Men man skal bare huske på, at hvis man er 
glad… så er man den rigeste i verden, siger hun.

Camilla er udlært instruktør i barre og underviser i Jacks Studio på Amager.

“MAN FÅR EN VIRKE-
LIG GOD HOLDNING, 
HVILKET OGSÅ GIVER 
GOD UDSTRÅLING  
OG SELVTILLID. MAN 
HVILER I SIG SELV. ”
Camilla Ottesen om barre

LIVSSTIL
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FÅ EKSKLUSIVE FORDELE LIGE NU
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KÆRHOLM

KÆRHOLMS
PRÆGTIGE OASE

OM, LAD OS gå ned i gården’. 
En opfordring, som alle byboere 
kender til værdien af og praktikalite-
ten i, både når børnene er små og 
store, og også når man som voksen 

føler trang til at ’grounde’ på terræn niveau 
i hjemlige rammer. På boligøen Kærholm i 
kanalbyen Engholmene har næsten alle 192 
lejligheder nu budt sine nye ejere velkommen, 
og nabomiljøet trives allerede lifligt. Ud over de 
helt særlige boliger med den bynære, maritime 
beliggenhed består Kærholm af en sjælden kerne. 
Et grønt hjerte i midten af den U-formede 
boligkarré, der åbner sig mod vandet og giver 
dét at ’smutte ned i gården’ ny, nærmest 
luksuriøs, betydning.

HERLIGHEDSVÆRDI I OVERFLOD
Arkitekterne bag Kærholm, Arkitema Architects, 
har udformet gårdrummet, så det arkitektonisk 
omfavner det omkringliggende maritme landskab, 
men samtidig opfinder sit helt eget. Gårdrummet 
er usædvanligt stort, ca. 40 meter bredt og 70 
meter langt, hvilket bringer masser af lys og luft 
ind fra oven og ikke mindst fra den store åbne 
side langs havne kanalen. Solen beriger mange 
af lejlighederne til langt hen på eftermiddagen, 
som i forvejen er gennemlyste med altaner til 
begge sider.

Det åbne gårdrum er hævet en halv etage, 
hvilket giver en større grad af privathed og en 

fantastisk udsigt ud over havneløbet, og som 
samtidig er med til at skabe oplevelsen af et 
næsten high-line lignende parkmiljø, med tanker 
på New York og andre storbyer, hvor grønne 
oaser blander sig med byens tætte diversitet. 
Et opholdssted med mange og forskelligartede 
udfoldelsesmuligheder, uanset årstid. Med 
planter, belægninger, legezoner og siddemiljøer.

ORGANISKE FORMER
I midten af gårdrummet er skabt to større 
ø-formationer. To fælles ’rum’ med hver deres 
funktion. Den ene ø er et opholdsrum med 
borde, bænke og grillplads. Et rart og rummeligt 
siddemiljø, omkranset af plantebede og lave 
bevoksninger. Den anden ø er et legerum med 
bakkelandskab og sandkasse for de små med 
blødt plantegræs og lavtvoksende siv, som 
gør området både trygt og sjovt at være i. De 
to øer er begge organisk formet som grønne 
hvælvede skulpturer og er omkranset af pigsten. 
Disse små rundede marksten anvendes særligt til 
brolægning og kræver håndværksmæssig kunnen 
at lægge, for at få det helt rigtige udseende. 
I gamle dage var pigsten helt almindeligt til 
etablering af belægninger og veje. F.eks. er både 
Frilandsmuseet og Den Gamle By i Århus gode 
og solide eksempler på, hvordan de smukke, 
danske natursten har taget sig ud – og stadig 
holder. For holdbarheden af denne særlige 
knolde brolægning er lang. De charmerende 

pigsten giver associationer til hav og strand, 
og netop derfor er gårdmiljøet udformet med 
nærheden til vandet i fokus.

Kantzonerne mod gårdrummets private 
terrasser til stuelejlighederne er ligeledes 
udformet i pigsten, som danner smukke, 
diskrete og vedligeholdelsesfrie markeringer. 
Træbeklædte plantekasser i stål er placeret 
som afgrænsninger omkring terrasserne og er 
beplantet med lavtvoksende strandplanter og 
f.eks. krydderurter. Gårdrummet fremstår i sin 
helhed som en frodig, grøn oase med bund-
dækkende planter i bedene foran terrasserne. 
Et plantemiljø, der vokser roligt og langsomt, 
og som skærmer for vind uden at tage udsyn.

STØBT I BETON 
Det organiske er i det hele taget et essentielt 
element i udformningen af gårdrummet, som 
understreges af en slangeformet landskabelig sti, 
som flyder ud og rundt i rummet. Stien bugter 
sig rundt om de to ø-formationer i midten, og 
’spændes’ ud hen til de flisebelagte gange til 
indgangsdørene og bebyggelsens opgange. Sti-
systemet er støbt i beton – i in situ beton. In 
situ beton er en betonlægning, som er støbt ’på 
stedet’, dette giver en flot, ensartet overflade, 
som dels er meget holdbar og modstandsdygtig 
over for slid og vejrforhold, og dels er velegnet 
til at dæmpe lydforhold. Den er også rar og 
blød at gå på, hvilket gør den velegnet som 

DET STORSLÅEDE GÅRDRUM PÅ KÆRHOLM ER ET HELT UNIKT FRISTED FOR BEBYGGELSENS BEBOERE MED 
GENNEM TÆNKTE PRAKTISKE OG ÆSTETISKE DETALJER, OG MED VANDET OG HIMLEN SOM MARKANTE MEDSPILLERE.

TEKST: MIKALA BETAK FABER  FOTO: KONTRAFRAME

K

➝
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Lavtvoksende siv  
og strandplanter.

Det organiske stisystem 
i ’in situ’ beton med 
overgangen til pigsten-
belægningen.

Gårdrummet langs 
kajkanten og kanalen 

mod nord. Her ser man 
tydeligt skråningen mod 
havnepromenaden med 
trærampen i forskellige 

niveauer.

Kantzonerne ved de private 
terrasser i stuelejlighederne. 
Enkelt, vedligeholdelsesfrit, 
smukt. 
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underlag for bl.a. børn. In situ beton har desuden den store fordel, 
at den er miljøvenlig og bæredygtig og giver stor teknisk frihed til 
udformning af unikke og fleksible løsninger og former.

Flere steder i gårdrummet er der trappenedgange med værn til 
p-kælderen under bebygggelsen med både cykel- og bilparkering 
og adgang til alle opgangenes elevatorer. Ud over cykelparkering 
under terræn og rundt om promenaden er der også flere steder i 
gårdrummet etableret parkering til de tohjulede, som diskrete riller 
i belægningen.

VELKOMMEN PÅ KAJEN
Allerede nu har Kærholm-beboerne en aktiv og stærk ejerforening, 
som blandt andet arbejder på etablering af kajakklub-faciliteter 
ved vandet. I december 2017 var der desuden opstillet et stort og 
smukt oplyst juletræ i gårdrummet, som var med til at samle og 
skabe stemning blandt beboerne – og ikke mindst blev starten på 
en hyggelig tradition.

Det U-formede rampeforløb for gående og cyklister forbinder det 
offentlige Kærholm-gårdrum via en grøn beplantet skråning mod 
den store havnepromenade langs hovedkanalen og det store område 
med trædæk i forskellige niveauer mod vandet. Den grønne skråning 
er et kombineret trappe- og rampeforløb, som leder ned til havne-
promenaden, der fungerer som en kajbrygge bygget op i træ, og som 
bruges af både Engholmenes beboere og byens øvrige indbyggere. 

Det er svært ikke at blive inspireret og betaget af Kærholms ma-
ritime kajmiljø – som længst mod vandet fremstår som et flydende 
opholdsdæk i træ, og som trækker havets og strandens toner og 
stemninger videre op i det luftige gårdrum. Man ser det for sig. 
Små og store ben, der både leger og holder pauser på gårdrummets 
bænke – og opsmøgede bukseben med forårstæer, der vipper mod 
vandspejlet på kajkanten. 

’Kom, lad os gå ned i gården – og videre ned til vandet’.

➝

Som det hele tager sig ud 
fra oven. Gårdrummet 
med lys og luft fra alle 
sider.

KÆRHOLM

Havnepromenaden langs 
hovedkanalen mod syd 
med rampen til Kærholm- 
gårdrummet.

Et grønt hjerte i midten af den U-formede 
boligkarré, der åbner sig mod vandet 
og giver dét at ’smutte ned i gården’ ny, 
nærmest luksuriøs betydning.
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Introducing The all New Volvo XC40
I en tid, hvor valg er ubegrænsede og muligheder uendelige,  
har vi måske i virkeligheden brug for mindre. Færre ting, der  

holder os tilbage, færre snore, der holder os fast. Fra komfort  
til performance, fra smart opbevaring til smart teknologi.  

Den nye Volvo XC40 Designed for Simplicity.

So you can live more.

EvErything you nEEd. nothing you don’t

volvocars.dkA - D  21,3-13,9 km/l, 123-164 g c02/km.

AutohusEt vEstErgAArd
NÆRUM • Nærum Hovedgade 1 • Tlf. 72 59 18 00

Bilforum nordsjællAnd
HILLERØD • Vølundsvej 2 • Tlf. 48 24 19 24

nEllEmAnn
KØBENHAVN • Bryggervangen 39 • Tlf. 39 27 22 11



Med to altaner og fire 
altandøre er der fri adgang 
til havblik i alle ender af 
boligen. Her er en lille krog 
udnyttet til en af de vigtigste 
aktiviteter i et hjem ved havet: 
Refleksion og pause fra 
storbyens mylder. Bemærk 
detaljen med den hvide søjle, 
som understreger den ekstra 
lofthøjde i boligen.

BOLIGINDRETNING
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OG RUM TIL REFLEKSION
Når man bor så tæt ved havet, er der mange nye aktiviteter, der pludselig bliver mulige.  

Kajakken kan ligge fortøjet uden for døren. Og der er direkte adgang til en frisk løbetur 

med saltvandsduft i næsen. Men der er også indendørs aktiviteter, der byder på nye  

muligheder. Kryb op i en lænestol og nyd udsigten til havet. Det eneste, der adskiller dig 

fra vandet, er de ekstra høje glaspartier. Her kan man glide ind i en bog eller give sig hen til 

horisonten og havblikket, der skifter nuancer og temperatur i takt med årstidernes cyklus.

BOLIGREPORTAGE: INDRETNINGSARKITEKT MARIANNE FRYLAND, JOURNALIST NANA ASKOV OG FOTOGRAF THORBJØRN HANSEN

UFTEN FRA HAVET skaber en særlig stemning.
 – Duften ved at bo nær havet er et element, man 

sjældent taler om. Men det betyder enormt meget. 
Den friske luft og duft fra havet skaber en stemning, 
som ikke mange storbymennesker er forundt, siger 

indretningsarkitekt Marianne Fryland. 
I en af de nyopførte lejligheder på Engholmene i Københavns 

Sydhavn er man gået planken ud og har trukket havets blågrønne 
nuancer ind i rummene i et stilmix af nordisk enkelthed og kølighed 
tilsat bløde stofligheder med masser af velour og dyreskind.

Rummene i lejligheden byder på ekstra højt til loftet og massevis 
af lysindfald fra flere verdenshjørner.

– Man får en oplevelse af storhed, når man har så højt til loftet, 
og det er smukt, når man fremhæver det med lodrette linjer. For 
eksempel med de mørke gardiner, der går fra gulv til loft, siger 
Marianne Fryland.

Beboerne i de moderne lejligheder, der i disse år opføres, er 
begunstiget af et fantastisk lysindfald og gennemlyste rum. Men 
de store lysindfald stiller også krav til indretningen. Det er nemlig 
nødvendigt at kunne trække lysskærme op og ned for at begrænse 
mængden af lys og tilpasse rummenes åbenhed ud mod omgivel-
serne til de behov, man har inden for glasvæggene.

udsyn
HØJT TIL LOFTET, 

MASSEVIS AF 
PLANTER og frisk 
grønt på altanen. Her 
mærker man vindens 
susen med frisk havluft. 
Man er midt i naturen 
– en sjælden luksus for 
storbymennesket.

FARVER. Også i  
køkkenet har man 
trukket havets  
blågrønne nuancer 
med ind i indretningen.

D
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BOLIGINDRETNING

– Store glasarealer er godt, men også afsløren-
de. Vær opmærksom på, hvordan din bolig ser ud 
udefra og, reguler indkigget med gardiner, siger 
Marianne Fryland.

Med tunge velourgardiner, der kan trækkes til og 
fra, alt efter om man ønsker privatliv eller trænger 
til udsyn, udnytter man netop muligheden for selv 
at regulere lysindtaget. Og så er en gammel klas-
siker på vej tilbage: Undergardinerne.

De hang i alle vinduer ud mod vejen og sikrede, 
at man kunne se ud, men ikke ind, for blot 50 
år siden. Nu er de genopstået, dog i en mere 
moderne form. 

– Det smarte ved denne type gardiner er netop, 
at de giver folk mulighed for selv at regulere lys-
indtaget i deres stue. Det kan for eksempel være 
super effektivt til at hænge ved fjernsynet, siger 
Marianne Fryland.

KØKKENET er holdt 
så enkelt som muligt. 
Det adskiller spisestue 
fra tv-stue, og derfor er 
det vigtigt, at der er så 
stor passage som muligt 
igennem køkkenet, lyder 
det fra Marianne Fryland.

LIDT SORT, lidt hvidt. Skarpe 
kanter og bløde stoflige 
overflader. Kontrasterne lever 
i det gennemlyste rum, som 
danner samlingsplads for 
lejlighedens beboere. 

“Store glasarealer er godt, men også afslørende. 
Vær opmærksom på, hvordan din bolig ser ud 
udefra, og reguler indkigget med gardiner.”

MARIANNE FRYLAND, indretningsarkitekt MDD
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RUMMENE i lejligheden byder på ekstra højt til loftet og massevis af lysindfald fra flere verdenshjørner. 

MASSER AF PLADS til vand og vask. Lejligheden byder på to 
rummelige badeværelser. Begge er indrettet med brede brusekabiner 
og masser af plads til at boltre sig på. Hold håndklæderne i blå eller 
grøn, og før stilen videre.

ET HJEM med masser af per-
sonlighed. Når du flytter ind i et 
nyt hjem, er det ofte nødvendigt 
at se på dine møbler med nye 
øjne. Hvad passer ind, og hvad 
må du skille dig af med, lyder det 
fra indretningsarkitekt Marianne 
Fryland. Vælg de effekter, du 
holder allermest af, og lad dem 
danne grundlaget for den nye 
indretning. I en ny bolig vil de få 
et helt nyt udtryk – og så vil det 
altid være noget, som gør dig 
glad at kigge på.

MED TUNGE VELOURGARDINER, der kan trækkes til og fra, alt 
efter om man ønsker privatliv eller trænger til udsyn, udnytter man netop 
muligheden for selv at regulere lysindtaget. Og så er en gammel klassiker på 
vej tilbage i moderne form: Undergardinerne.

MARIANNE FRYLAND 
er indretningsarkitekt MDD 
og har lavet boligreportager 
for de store danske livsstils
magasiner i mere end 30 år. 
Hun driver tegnestuen Dynamo 
Studio i det indre København 
og har stået bag indretning af 
hoteller, restauranter, caféer og 
virksomheder. Holdbarhed over 
tid og kvalitet er nøgle ord for 
Marianne Frylands tegnestue. 
Se mere på dynamostudio.dk
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UDENDØRSLIV

SÅ SKAL DER GRILLES 
PÅ ALTANERNE!

TEKST: JAKOB RUBIN FOTO: PR

VORES URMENNESKEINSTINKT SPILLER også ind, 
når vi nyder at grille over flammer, sidde om ilden og komme 
hinanden ved. Men mest vores glæde ved god mad og et godt 
glas vin.

Altanerne på ENGHOLMENE er til sol og havneudsigt og 
til aftensmad på grill, når vejret indbyder til det. Nogle er hard 

core og luner kirsebærsovs på kuglegrillen juleaften, andre 
sætter lighedstegn mellem sommer og flammestegt mad.

For de sidstnævnte er der ingen undskyldning for ikke at blive 
grillmester, når man bor i lejlighed. Blot man har opmærksomhed 
på sikkerheden og besidder et minimalt kendskab til de mest 
elementære grill-finter.

DU MÅ MEGET GERNE GRILLE PÅ ALTANERNE PÅ ENGHOLMENE, BARE DET SKER FORSVARLIGT.  
LÆS HER, HVORDAN DU TAGER DE RIGTIGE FORHOLDSREGLER, HENSYN TIL DINE NABOER  

OG LIDT OM AT GRILLE EN PERFEKT BØF.
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GRILL SIKKERT. 
REGEL 1: 
VÆR SÆRLIGT OPMÆRKSOM I BLÆSEVEJR. 
Vindhvirvlerne kan være anderledes på altaner end 
ved jordhøjde, så pas på, at os og røg ikke generer din 
nabo eller underbo. Bruger du kul, kan gnister fyge og 
antænde gardiner og andet både hos dig selv og andre. 
El- eller gasgrill er det sikreste i blæsevejr.

REGEL 2: 
FIND ET GODT STED MED FAST UNDERLAG. 
Grillen bliver varm, så placér den ikke alt for tæt på 
vinduet eller dine altanstole af træ. Et sted, hvor hverken 
mennesker eller dyr risikerer at støde ind i den. Grill 
ikke i løsthængende, flagrende tøj, der kan gå ild i.

REGEL 3: 
PAS PÅ BØRN OG HUNDE. Børnene må ikke være 
alene på altanen, når grillen er i gang. De kan ikke altid 
gennemskue, at kuglegrillen er stegende varm, og det 
kan få fatale følger at lege med tændvæsken.

REGEL 4: 
GASGRILL. Ifølge Beredskabsstyrelsen må du højst 
opbevare en 11 kilos gasflaske på din altan. Vedligehold 
og tjek gasslanger og regulator regelmæssigt.

REGEL 5: 
GRILL ALDRIG I ET LUKKET RUM. Sørg for god 
udluftning, når du griller. Der udvikles kuldioxid-gasser 
under grilning, der er giftige for dyr og mennesker. 
Gasserne udvikles og afgives i op til 24 timer, efter at 
du er færdig med at grille, så tag ALDRIG grillen ind i 
et lukket rum. 

REGEL 6: 
GÅR DER ILD I DIN GRILL, SÅ VID, HVAD DU 
SKAL GØRE. Bliver mennesker eller dyr skoldet, så 
hold det forbrændte sted under koldt vand i minimum 
en halv time. Kontakt læge eller dyrlæge, hvis der er 
tale om alvorlige forbrændinger. Det er godt at have 
et brandtæppe, en skumslukker og en spand vand klar. 
Men kast aldrig vand på en brændende grill. Griller du 
med elgrill, så træk med det samme stikket, hvis der går 
ild i den. Demontér og fjern gasflasken, hvis du bruger 
gasgrill. Kast brandtæppet over den brændende grill, så 
det dækker hele grillen og kvæler ilden. Sluk ilden med 
skumslukkeren, og brug vandet til at slukke eventuelt 
antændte møbler, klæder el. andet.

MURPHYS GRILLREGEL:
Er du forberedt på det værste, sker det som regel ikke.

GRILL PERFEKT. 
REGEL 1:
Den vigtigste regel er VARMEN PÅ DIN GRILL. 
Der skal kraft på. Bruger du kul, så spar ikke på 
dem. Der skal være høj varme og nok med kul på, 
til al maden er færdig. Og et område på grillen med 
mindre varme, så du har mulighed for at justere 
op og ned på stegeintensiteten for dine kød- eller 
grøntsagsstykker ved at flytte dem mellem de to 
områder. Bruger du kuglegrill, kan du lukke for luft-
indtag i top og bund, når du er færdig med at grille. 
Så slukker kullene og kan bruges næste gang.

REGEL 2:
TAG DIT KØD UD AF KØLESKABET I GOD 
TID. Læg ikke koldt kød på grillen. Koldt kød skal 
have for meget på ydersiden, før midten har den 
rigtige temperatur.

REGEL 3: 
LÆR AT MÆRKE PÅ STEGEN ELLER BØFFEN 
MED EN FINGER, OM DEN ER FÆRDIG. 
Øvelse gør mester. Behersker du fingermetoden, 
har du nemmere ved at styre dine bøffer.

REGEL 4: 
GRILL, GRILL, GRILL! Grill, til du skammer dig. 
Start med det samme, gæsterne kommer. Servér 
små godbidder før middagen, nye kødstykker 
løbende under middagen. Og gerne igen en halv 
time efter middagen, hvor folk kan nippe til grillede 
kødsnacks som kyllingevinger, en bøf skåret i skrå 
strimler, små stykker god pølse, kyllingehjerter 
marineret i hvidløg, olie, peber og oregano, trukket 
på spid (smager himmelsk, men må ikke steges tørre), 
en cuvettesteg skåret i tynde skiver og vendt hurtigt 
på de varmeste flammer. Drys med groft salt. Det 
er Brazilian style.

REGEL 5: 
EN GRILLMESTER FORLADER IKKE SIN 
GRILL, MENS DER ER KØD PÅ! Med mindre 
der er tale om en steg over indirekte varme. Det 
perfekte stegningspunkt er lige pludselig, og så skal 
kødet af. Og så skal det spises.

REGEL 6: 
CITRONSAFT dryppet over grillet svinekød er et 
match made in heaven.
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KONKURRENCE

VIND
VÆRDI
7.000 KR.

GRILLSÆSONEN ER LIGE OM HJØRNET! 
I løbet af foråret og sommeren laver vi derfor 
konkurrencer på Instagram og Facebook, hvor vi 
udlodder to WEBER PULSE 1000 grill til dig, der 
ønsker at imponere på altanen eller terrassen!

WEBER PULSE 1000  
kombinerer intelligent 

teknologi med digital ydeevne.  
Leveres med stativ og rist i 

porcelæns emaljeret støbejern.

SÅDAN DELTAGER DU
Tilmeld dig vores nyhedsbreve 
på www.engholmene.dk, følg 
’Engholmene’ på Instagram 
eller Facebook og få snart mere 
at vide om konkurrencerne.

DEN PERFEKTE
ALTANGRILL
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LIVET VED VANDET

ELT KENDETEGNENDE FOR 
det, der sker i disse år, er at 
Københavns inderhavn går fra at 
være et passivt åbent rum til at 
være et aktivt rum, der bruges af 

byens indbyggere.
Sådan lyder det fra ph.d. og seniorforsker 

Anne Katrine Harders fra Dansk Arkitektur 
Center, DAC.

– Vi kajakker, vi go-boater, vi vinterbader og 
vi nyder udsigten, himlen og horisonten. Der er 
åbnet op for en helt anden måde at bruge havnen 
på. Vandet er blevet en naturlig del af vores hver-
dag, og det tilfører en enorm værdi til alle byens 
mennesker, siger Anne Katrine Harders.

Og hvis man skal sætte ord på, om der findes 

en særlig nordisk måde at bygge og bo ved vandet 
på, så er det ifølge Anne Katrine Harders defineret 
ved at have fokus på menneskets trivsel.

– I virkeligheden er det mere præcist at kalde 
det en særlig københavnsk tilgang til det at bruge 
vandet end en nordisk tilgang. For det er helt 
unikt, det der sker i København lige nu, og folk 
valfarter langvejs fra for at opleve det, siger hun.

DA VANDET BLEV RENSET
Mens andre byer, der peger ud mod vandet, 
primært bruger vandhorisonten som en prestige-
fyldt placering for de få, er havnen i København 
fuld af liv med aktiviteter for hele byens borgere. 

– Havnen i dag har noget at byde på til hver 
eneste borger i byen. Det er samme grundprin-

H

“VI ER ALLE BLEVET 
VANDMENNESKER.”
VENEDIG, AMSTERDAM  
ELLER LYON. DER ER MASSEVIS 
AF SMUKKE HAVNE- OG 
KANALBYER I EUROPA. MEN I 
KØBENHAVN HAR VI FUNDET 
EN HELT SÆRLIG MÅDE AT 
BRUGE VANDET OG HAVNEN PÅ.

TEKST: NANA ASKOV FOTO: KONTRAFRAME

HAVNEFRONTEN HAR UDVIKLET SIG HELT SÆRLIGT I KØBENHAVN
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HAVNEFRONTEN HAR UDVIKLET SIG HELT SÆRLIGT I KØBENHAVN

cipper omkring cykelslangen. Man forholder 
sig til et byrum, der skal tilføre værdi til dem, 
der bor i byen. Det ser man slet ikke i samme 
skala i andre byer. Og det vækker opmærk-
somhed ude, siger Anne Katrine Harders.

Det største skridt, der blev taget mod den 
udvikling, var ifølge Anne Katrine Harders den 
politiske beslutning om at rense vandet i havnen.

– Det var i virkeligheden en vild beslutning, 
hvis man ser på det med nutidens øjne. Et 
kæmpe projekt. På dette tidspunkt var vandet 
noget, ingen ville røre ved. Det lugtede og var 
ulækkert. Det var forurenet efter årtier med 
industri og byens kloakker. At få den tanke, at 
man kunne rense ud i det, og dermed skabe helt 
nye byrum og muligheder for byens udvikling 
– det var en beslutning med enorm række-
vidde, siger Anne Katrine Harders.

Som de fleste andre havnebyer i verden var 
Københavns Havn etableret med den primære 
funktion at skabe passage for transport af 
varer og materialer til den tunge industri, 
der lå langs havnefronten. Områderne langs 
Islands Brygge, Sydhavnen, Christianshavn 
og Refshaleøen var stærkt forurenede.

Siden blev en del af den gamle industri ned-
lagt, og græsrodsbevægelser, kunstnere og de 
kreative virksomheder rykkede ind på de mange 
og billige kvadratmeter i byens midte – men 
havet var stadig ildelugtende og forurenet.

Langsomt bragte væksten i byen, og et 
behov for boliger og kulturinstitutioner, nye 
bygninger ind på de centrale områder langs 
vandet i København. Men den københavnske 
vand-model var langtfra færdigstøbt.

– I 1990’erne blev havnefronten solgt til 
private virksomheder og institutioner, der 
lukkede af for byens borgere og absolut ingen 
værdi tilførte til byens mennesker. Det er 
heldigvis vendt. I dag handler det om, hvordan 
hver eneste borger kan få noget ud af vandet  
– og det tilfører værdi til hele byen, siger 
Anne Katrine Harders.

NATUROPLEVELSER I INDRE BY
I disse år bygges der både på og ved vandet. 
Gangbroer, badebroer, kulturinstitutioner, 
havnebusser og sportsaktiviteter skyder op 
alle steder. Der opføres boliger på begge sider 
af havnefronten med terrasser og havudsigt. 
Vandet er på vej til at blive så markant en del af 
bylivet, at de nærmest er smeltet sammen. 

– Vi har fået et helt nyt rum, som er blevet 
en del af vores identitet. Vi er blevet til vand-
mennesker. Alle burde kajakke sig en tur i 
havnen. Det er helt fantastiske naturoplevelser 
med luft og horisont, som giver en smuk kontrast 
til storbyens tæthed og puls, siger hun.

Og netop de åbne vidder på havnen er det, 
der adskiller de nye byrum fra traditionelle 
pladser, som ellers er der, hvor bymennesker 
samles.

– Når man sidder på en plads, kan man ikke 
se, hvad der foregår uden for pladsen. Det er 
helt anderledes med vandet. Vi kan alle nyde 
synet af børn, der bader ved havnebadet, eller 
en flok både, som sejler igennem. På den måde 
giver det en fornemmelse af en by fuld af 
aktivitet, bevægelse og natur. Havnen er blevet 
beboernes frirum og legeplads, siger hun.

SKAB SIKKERHED  
UDEN AT BEGRÆNSE FRIRUMMET
Hun advarer dog om, at de enorme friarealer, 
der er blevet alles legeplads, også kan udvikle 
sig til farlige steder at opholde sig, hvis der 
ikke etableres nogle regler for, hvordan de 
må bruges. Her refererer hun til forrige års 

voldsomme ulykke med en vandscooter, der 
forulykkede og kom til at koste livet for to unge 
amerikanske kvinder, der blot besøgte havnen.

– Det er en balancegang. Vi må ikke be-
grænse adgangen til vandet, og der skal være 
plads til det frirum af nye aktiviteter og innova-
tion, som foregår der. Men der skal også være 
sikkert at færdes. Det er jo gadelivet, der er 

flyttet ud på havet på godt og ondt, siger Anne 
Katrine Harders.

”I byer som Amsterdam og Venedig var 
kanalerne og havnen primært tænkt til transport. 
I København er det både en transportvej, men 
i lige så høj grad den friske luft, horisonten og 
alle de aktiviteter, der foregår på vandet, som er 
trukket ind i vores – københavnernes – daglig-
dag, siger hun og nævner den mangfoldighed af 
udbud, som vandet i Københavns havn tilbyder.

Det er spændet fra de gamle fiskerlejer 
i Sydhavnen og Christianshavn til de store 
kulturbyggerier som Operaen og Skuespil-
husets forbindelse med vandspejlet og de 
store åbne havnearealer med nedsænkede 
badefaciliteter langs Islands Brygge. 
De utallige bådklubber, roklubber og 
badeklubber. Vandpolo, vandscootere og 
kitesurfing. Gangbroer, cykelslangen og 
havnebusserne. Østersfarm, fiskermole og 
husbåde med restauranter og spisesteder… 
Var der noget, vi ikke fik nævnt? Sikkert. 

For det er netop det, der gør København 
til en absolut ener blandt Europas havnebyer: 
Mangfoldigheden og mylderet af mennesker 
på og langs vandet.

“Det er helt unikt, det der sker i København lige 
nu, og folk valfarter langvejs fra for at opleve det.”
Anne Katrine Harders, ph.d. og seniorforsker fra Dansk Arkitektur Center, DAC
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STORE FORRETNINGSDRØMME 
PÅ VESTERBRO
280 SMÅ VIRKSOMHEDER, DER DRØMMER STORE DRØMME OM SUCCES. CHRISTIAN WAD 
OG HANS PARTNERE BAG DET IKONISKE KONTORHOTEL PÅ VESTERBRO SKUBBER BAG PÅ 
DRØMMEN VED AT FÅ VIRKSOMHEDERNE TIL AT SAMARBEJDE OG INSPIRERE HINANDEN. 

ET STORT AKVARIUM er indbygget i receptionsdisken i SOHO. 
Her svømmer mange forskellige fisk i flotte farver. Christian Wad, 
medstifter af kontorhotellerne SOHO og NOHO, kender ikke 
navnene på fiskearterne. Det er lige så svært som at holde helt 
rede på de mange virksomheder, der har valgt at slå sig ned på de 
11.000 kvadratmeter i SOHO og NOHO, der tidligere husede 
både slagteriskole, danse skole, røgeri og offentlig administration. 

'TWIN PEAKS'-MØDELOKALE
Rundt omkring på de tre etager sidder alene i SOHO 400 menne-

sker fordelt på 160 virksomheder. Alle sammen optaget af at få 
forretningsidéen på en lang flyvetur opad. 

 – Langt de fleste virksomheder herhjemme er helt små, konstaterer 
Christian Wad. Vi har sat os i den restaurant, som han og partnerne 
også ejer, efter en rundtur. Den bød både på mødelokaler indrettet 
som en 'Twin Peaks'-scene med hjortehoveder på væggen og 
træbeklædning, kontorpladser, intern café og masser af sofakroge 
og borde til de uformelle møder. 

 – Idéen er, at folk på tværs af virksomhederne skal kunne mødes 
og gøre forretning og inspirere hinanden, fortæller Christian Wad, 

TEKST: PETER KVETNY  FOTO: PR
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der sammen med sine partnere Claus Mikkelsen og Kasper Bak fik idéen 
til SOHO og NOHO, da de stod i et andet kontorhotel og snakkede med 
nogle samarbejdspartnere ved en kildevandsautomat. Så blev de afbrudt af 
en receptionist med ordene: ”Her kan I ikke stå og snakke. I må booke et 
mødelokale”. Den oplevelse blev så i 2009 til SOHO og NOHO. Altså på 
et tidspunkt, hvor vindstødene fra finanskrisens orkan stadig ruskede hårdt i 
dansk erhvervsliv. Nordea ville end ikke give kontorhotel-iværksætterne en 
NemKonto. Det ville Sydbank, og et nyt slags iværksættermiljø blev født i 
Københavns gamle køddistrikt. 

 
DIGITALT COMMUNITY BOARD
– Først ville vi rive vægge ned, men folk vil ikke sidde i kæmpe åbne 
kontor landskaber. De vil have en dør, de kan lukke, som de kan åbne igen 
for forretning, samarbejde og underholdning, siger Christian Wad, der 
blander webfirmaer, advokater, grafikere, reklamebureauer etc. sammen på 
etagerne, så mangfoldigheden trives. 

 Underholdningen leverer stifterne blandt andet med tre kæmpefester 
for alle virksomhederne i løbet af året. Særlig julefrokosten skulle være 
legendarisk. 

 Bagmændene bag SOHO og NOHO bruger også andre kneb end 
festligheder og uformelle mødepladser til at få de mange mindre virksom-
heder til at lave forretning sammen.

 – Vi har udviklet et stykke software, som oprindelig kun var tænkt som 
et administrationsværktøj. Her kan vores kunder se, hvor mange frokoster 
de har spist i kantinen, og hvor mange gange de booker mødelokaler. 
Men værktøjet har også et 'community board', hvor virksomhederne 
præsenterer sig selv og deres kompetencer for hinanden. Lige nu er det 
frivilligt at oprette en profil, men i næste opdatering gør vi det obligatorisk 
at præsentere sig selv, siger Christian Wad. 

 Virksomhederne under SOHO og NOHO’s tag er sjældent over 15 
mennesker, før de flytter videre. Men det gør ikke noget ifølge Christian 
Wad. 

 – Det er godt med fornyelse, og selvom vores kunder ikke når 
kæmpe størrelse, mens de er her, har vi skam repræsentanter for globale 
virksomheder siddende, siger han og hentyder til, at internationale spillere 
som Maersk, Accenture og Expedia har åbnet små 'disruption enheder' i 
det kreative erhvervsmiljø på Flæsketorvet 68. 

Næste skridt for Christian Wad og hans partnere bliver udviklingen 
af en 'iværksætterby' på Finsensvej på Frederiksberg. Et projekt, som 
de udvikler sammen med Just Eat-iværksætteren Jesper Buch. Mindst 
10.000 kvadratmeter med kontorhotel og eget ventureselskab, som kan 
investere risikovillig kapital i de bedste virksomheder. 

 Idéen skal dog lige først forbi Frederiksbergs kommunalbestyrelse. 

OM SOHO/NOHO

• SOHO/NOHO blev etableret i 2009.

• 550 mennesker fordelt på 280 virksomheder.

• SOHO/NOHO’s omsætning er gået fra 0 til 75 mio. årligt. 

• Gennemsnitsalderen på kunderne er 3334 år.

• Prisen på en plads er kr. 3.500 ekskl. moms.

KONTORCAFÉ. Stort 
er godt på SOHO og 
NOHO og giver plads 
– og kunder –til både 
kantine og caféen. Her er 
det caféen i stueetagen 
på NOHO.

“IDÉEN ER, AT FOLK PÅ TVÆRS AF 
VIRKSOMHEDERNE SKAL KUNNE MØDES 
OG GØRE FORRETNING OG INSPIRERE 
HINANDEN”

Christian Wad, én af idémændene bag SOHO og NOHO
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“VI TEGNER FOR BRUGEREN,  
FOR BYGHERRE OG FOR DET  
OMGIVENDE SAMFUND – OG DET  
ER PRÆCIS LIGE VIGTIGT. DÉT ER  
DET AFTRYK, VORES BYGGERIER  
GIVER TIL OMVERDENEN”

Mette Julie Skibsholt, 
arkitekt MAA/partner i Arkitema Architects, 
om en del af arkitektfirmaets DNA

TANGHOLM

TANGHOLM
Boligøen langs havnebassinet længst mod nord i Engholmene

TEKST: MIKALA BETAK FABER  FOTO: NIELS NYGAARD

DEN NORDLIGSTE AF ENGHOLMENES SEKS BOLIGØER KOMMER TIL AT LIGGE YDERST  
– MOD HAVNEHOLMEN, TÆTTEST PÅ BYEN –  

I EN MODERNE, HOMOGEN KARRÉSTRUKTUR MED VARIERENDE OG RAFFINEREDE FACADEUDTRYK.
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OLIGERNE I KANALBYEN 
Engholmene er alle – uden 
undtagelse – nøje udformet og 
tilpasset placeringen lige midt i 
Københavns inderhavn. Omgivet af 

vand til alle sider og med masser af lys og luft fra 
alle fire verdenshjørner vil samtlige øer markere 
sig som en samlet urban helhed med hver sit 
individuelle og unikke udtryk.

Boligøen Tangholm er ingen undtagelse. Da 
arkitekt MAA og partner Mette Julie Skibsholt 
sammen med sit team i ét af landets største 
arkitekfirmaer, Arkitema Architects, satte de 
første streger til den nordligste kanal-ø, var 
det ud fra tankerne om at skabe et fremsynet 
boligprojekt:

– Det indgående fokus på en delikat propor-
tionering er udgangspunktet for arkitekturens 
formater og rummeligheder. Samtidig har vi hos 
Arkitema stort fokus på projektets bygbarhed  
– det at ’stable’ tingene på en måde, således at 
alle byggeriets elementer hænger sammen på 
lige vilkår. En bygning, som netop bebyggelsen 
på Tangholm, består af så og så mange kompo-
nenter, hvoraf facaden er én ting. Boligerne 
skal både være skønne at være i og at skue 
udefra – designprocessen er i bund og grund 
et spændende og sjovt puslespil, der skal gå op, 
siger Mette Julie Skibsholt.

’ARKITEKTER, DER GØR EN FORSKEL 
FOR MENNESKER’
Ordene er formuleret som en del af Arkitema 
Architects’ DNA. Firmaet, som blev født i Århus 
i 1969 som tegnestuen ’Arkitekt-gruppen’, har altid 
haft brugerne, menneskene i centrum. Firmaet 
kalder det også for ’People in Architecture’:

– Vi tegner indefra og ud, altså inde fra 
boligen, i menneskeskala. For os er det vigtigt 
at udlægge rummene optimalt, også helt inde 
fra køkken- og toiletkernen, så du hele dagen 
igennem får den rigtige lysfordeling i rummene 
og et varieret lys. Samtidig er arkitekturen set 
udefra jo hele tiden nærværende i vores design-
proces – imens de her klodser, vi skal have lagt 
på plads indefra, de er notorisk afhængige af det, 
der sker udenfor. Så det er med en grundighed 
i mennesket, vi tegner – vi tegner for brugeren, 
for bygherre og for det omgivende samfund – og 
det er præcis lige vigtigt. Dét er det aftryk, vores 
byggerier giver til omverdenen, i dette tilfælde 
Tangholm.

SKIFT I UDTRYK, FARVER OG HØJDER
Tangholm vil indeholde ca. 260 ejerlejligheder,  
fordelt på 2-værelses lejligheder til unikke 
penthouseboliger med et optionelt antal værelser.  
Tangholm-bebyggelsen er inspireret af de klassiske 
københavnske boligkarréer og er opdelt i forskellige 
udtryk, som er med til at bringe skalaen ned, og 
som ved hjælp af knæk og forskydninger i facaderne 
skaber irregulære byrum og nicher.

Facadeudtrykket fordeler sig ud over hele 
bebyggelsen i nuancer af lyse, mellemtonede 
og mørke tegl. Smukke og sammenhængende 
farveskift, som hver især vil bestå af kontraster 
og udjævninger, horisontalt og vertikalt:

– Alle overflader står i en varm, jordfarvet 
og meleret farveskala, der tilfører bebyggelsen 
lethed og liv. Derudover vil aluminiumsplader og 
-bånd indgå som et arkitektonisk element for at 
skabe den ønskede variation i husenes længde, 
jf. lokalplanen. Derfor lægger vi toner af tegl, 
aluminiumsbånd og forskellige overflader i varieret 
form hen over bebyggelsen, som på den måde 
kunne fremstå f.eks. lyst mod mørkt, mellemtonet 
mod mørkt etc. Således opnås variationen – i et 
fremsynet udtryk, som samtidig er klassisk, siger 
Mette Julie og fremhæver desuden det kontrast-
forhold, der ligger i de oplukkelige facadeelementer, 
som optræder i bebyggelsen:

– På Tangholm inviterer store vinduespartier 
lyset indenfor. Desuden vil store ubrudte glasfelter 
indeholde et fast parti, en del af glasfladen med 
et opluk foroven, som bevirker, at du herfra kan 
pudse dine vinduer, mens du fra andre lejligheder 
kan komme til dine vinduesflader via altanerne. 
Vi kalder det et smykke i et kontrastforhold, som 
bibringer en funktion inde bag noget andet – og så 
giver det en smuk æstetik til facaden.

ALTANER MED NOGET PÅ HJERTE
At der er altaner til alle boligerne på Tangholm, 
er en selvfølge, og de kommer både som delvist 
indeliggende og udvendige altaner:

– Det er en kæmpe kvalitet i en bebyggelse, 
at altanerne skifter i form og udtryk. Det skaber 
en rigtig fin asymmetri på de gavle, der ligger 
ude i vandet, så at sige, og så giver det ro til de 
mere langstrakte facadeforløb andre steder 
på Tangholm. Altanerne udføres enten med et 
indspændt glasværn af klart lamineret, hærdet 
glas eller balustreværn, siger Mette Julie og 
fremhæver, at dette igen er med til at skabe den 
eftertragtede variation. 

GRØNNE TONER LANGS VANDET
Langs det store havneløb vil Tangholm syne 
grønt – som en landskabelig nedtrapning, der 
byder velkommen mod øst med træer, planter 
og buske og dermed skaber harmoni og sam-
hørighed med den brede havnefront og vandet. 
Netop områderne langs havnefronten og ned 
langs kanalerne bliver et indbydende fristed for 
både beboere og byens øvrige borgere, som 
her vil kunne opholde sig på bænke-miljøer, 
spadsere og cykle.

Endnu en unik boligø i Engholmene-familien 
vil snart rejse sig, og Mette Julie er slet ikke i 
tvivl om kvaliteterne ved den attraktive belig-
genhed:

– I Danmark vil vi gerne have byrum, der vender 
forskelligt, for at opnå de bedst mulige steder at 
opholde os året igennem – som skærmer vinden, 
og som samtidig lader lyset vandre på forskellig vis 
hele året rundet. Det være sig både på kanterne, 
inde i gårdrummene og ude i vandet.

Velkommen hjem på Tangholm – i nær fremtid.

B

“ALLE OVERFLADER STÅR I EN VARM, JORDFARVET OG  
MELERET FARVESKALA, DER TILFØRER BEBYGGELSEN 
LETHED OG LIV. DERUDOVER VIL ALUMINIUMSPLADER 
OG -BÅND INDGÅ SOM ET ARKITEKTONISK ELEMENT FOR 
AT SKABE DEN ØNSKEDE VARIATION I HUSENES LÆNGDE, 
JF. LOKALPLANEN. DERFOR LÆGGER VI TONER AF TEGL, 
ALUMINIUMSBÅND OG FORSKELLIGE OVERFLADER I 
VARIERET FORM HENOVER BEBYGGELSEN”

Mette Julie Skibsholt, arkitekt MAA/partner i Arkitema Architects,  
om facadeudtrykket på Tangholm
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MALMØ 

KUNST OG KULTUR

SOM PERLER PÅ EN SNOR:

– ET OVERFLØDIGHEDSHORN AF ARKITEKTUR, KULTUR OG GASTRONOMI

MALMØS SELVFORSTÅELSE som metropol 
findes blandt andet  i udviklingen af nye by-
kvarterer, ikke mindst Västra Hamnen – det 
tidligere industrielle havneområde, hvor også 
’Turning Torso’ ligger. 

Malmø har mange museer og gallerier af høj 
standard. Førende er Moderna Museet, et 

statsligt museum med vekslende udstillinger og 
events i en stor dybrød kasse – og gratis adgang.

Malmø Konsthall ikke langt fra den nye Triangeln 
Station – tegnet af danske Nille Juul Sørensen 
– er en diskret, elegant glasbygning med lyse 
rum. Ligeledes med gratis adgang og dertil smuk 
restaurant.

Med over 170 nationaliteter 
er Malmø en multikulturel  
smeltedigel. Byen er på 
størrelse med Aarhus, men 
mere international. Det 
afspejler sig i gadebilledet, 
på den kunstneriske 
horisont og ikke mindst på 
tallerknerne. Anmelderne 
kalder Malmø for Sveriges 
madtrone på grund af 
byens mange gourmet-
restauranter. 

Arkitekten Santiago Calatravas ’Turning 
Torso’ er Skandinaviens højeste bygning og 
Europas næsthøjeste beboelsesejendom. 
Byens vartegn siden 2005.

TEKST: JAKOB RUBIN  FOTO: SHUTTERSTOCK & PR

Moderna Museet har som 
mange andre af Malmøs 
museer gratis adgang.

38 ENGHOLMENE



I FOLKETS Park ligger det eventyrlige ’forlystelsesslot’ 
Moriske Paviljong, eller bare Moriskan, som bygningen 
fra 1902 kaldes. Udefra er den med sine syv tårne og 
kupler som taget ud af Aladdins Eventyr.

TITLEN SOM verdens bedste sushirestaurant gik 
for nylig til Saiko i bydelen St. Knut, byens falafel-
restauranter er legendariske, og man kunne også 
fremhæve brunchen på Southern Kitchen, amerikansk 
sydstatsinspireret og undertiden akkompagneret af 
levende musik, men nej. Her vies pladsen til Bastard, 
Malmøs mest omtalte restaurant de senere år.

Bastards køkkenchef Andreas Dahlberg, restaurant-
chef Benjamin van Stellingwerff og sommelier Joshua 
Berlin har lagt byen ned med deres forrygende retter 
baseret på kød og går ikke af vejen for at bruge indmad, 
blod, haler – men kun fra økologiske, svenske gårde, 
og kun hvis dyrene er blevet krammet og nusset.  
For som de siger:

”… vi vet, att kärlek sprids via magen.”

MALMØ HAR Skandinaviens største operahus, der spiller 
opera, musik og teater i verdensklasse. Det store, smukke 
operahus i funktionalistisk stil fra 1944 ligger (på Roskildevej 
i øvrigt) i samme kvarter som Kunsthallen og omgivet af de 
smukke parker Pildamms parken, Teaterparken, Slottsparken, 
Kungsparken og den arkitektonisk interessante Östra 
Kyrkogården. 

MALMØS GODE restauranter er 
efterhånden blevet opdaget af danske 
ganer. I de seneste år er gastronomien 
og kvalitetssansen blomstret – og 
belønnet med tre Michelinstjerne-
restauranter. Niveauet mærkes tydeligt 
i Saluhallen, en slags kokkenes torvehal 
ved Malmøs kanaler og de gamle broer 
 i nærheden af Centralstationen. I 
Saluhallen sælges og serveres snacks 
og gourmetmad.

Blandt Saluhallens imponerende, lokale 
producenter skal her kun fremhæves 
Ostabengtson, en tredjegenerations 
ostehandler og producent af bl.a. fastoste 
fra Lund, som ikke lader nogen fransk 
ostemager noget at komme efter.

Snackbord i Saluhallen.

Operahuset set indefra. 
International standard.

Moriskan med flere koncertsale, 
restauranter og pavilloner.

Saluhallen tilbyder det bedste fra 
lokale skånske producenter, her 
en halv ost fra Ostabengtson.

Kærligheden spredes 
via maven på restaurant 
Bastard.
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OMRÅDET

til moderne mennesker
OM 20 ÅR ER KANALBYEN I KØBENHAVNS SYDHAVN HOVEDSTADENS ’HOTTESTE’ BOLIGOMRÅDE.  
DEN ER ET UDTRYK FOR SUCCESFULD, LANGSIGTET OG VISIONÆR PLANLÆGNING OG GØR KØBENHAVN 

TIL EN INTERNATIONAL METROPOL, SIGER EN AF DEM, DER HAR VÆRET MED HELE VEJEN.

TEKST: JAKOB RUBIN FOTO: KONTRAFRAME

MODERNE BY

LAUS GRÖNING ER med på idéen med det samme, 
da redaktionen beder ham tage med på cykeltur langs 
Københavns nye kanaler for at give sin version af for-
tællingen om byens udvikling. Vi kører til Engholmene, 
Islands Brygge, Sluseholmen og Teglholmen, som i disse 

år er omdrejningspunkter for den mest omfattende forandring og 
forvandling i København i de seneste 150 år. Hvilket den 59-årige 
byrotte og amagerkaner har meget at sige om.

– Københavns anatomi er i færd med at blive lavet helt om, 
hvilket ændrer den fundamentale måde, som byens borgere har 
forstået København på i århundreder. Nye omdrejningspunkter 
opstår. Når kanalbyen, Nordhavn og Ørestad om 20 år er fuldt 
fungerende, er København noget helt andet. Indre By mister sin 
absolutte status. Der bliver så at sige flere indre byer i byen, 
siger den kendte arkitekt, byplanlægger og tegnestuedirektør.

TANKERNE BAG UDVIKLINGEN AF HAVNEN
Claus Gröning har spillet en betydende rolle for de seneste års 
udvikling i Københavns Havn. Gröning Arkitekter har blandt andet 
stået for en række af de Amsterdam-inspirerede kanalhuse på 
Sluseholmen og Islands Brygge. Vi har inviteret ham på tur i det 
tidlige forår for at høre ham brede visionerne for byen ud. Og 
sætte ord på tankerne bag udviklingen af de gamle havneområder, 

der flere gange har været med til at sikre København titlen som 
verdens bedste ’Livable City’ – den bedste by for mennesker at bo 
og leve i.

– Før var havnen en Berlinmur mellem København og Amager. 
Nu ser vi Amager blive en del af byens urbanitet. Islands Brygge 
er allerede hot, og Amager Fælled bliver Københavns version af 
New Yorks Central Park med vild natur fuldstændig klos op af 
de nye boligområder. Kanalbyen med dens øer og spændende 
boligblokke er større end Vesterbro fra Hovedbanegården til Valby 
Bakke, så allerede nu er Rådhuspladsen ikke længere byens midte, 
forklarer Claus Gröning, mens han peger rundt på havnens mange 
nye områder fra Bryggebroen, hvor vi står.

VELLYKKET OG VARIERET ARKITEKTUR
Under os sejler Havnebussen. Det dér er verdensklasse, siger 
Claus Gröning spontant. I hans øjne er havnebussen et udtryk for 
kulturel storhed. For 20 kroner kan man sejle på kryds og tværs 
i havnen og stå af og på fra Refshaleøen til Teglholmen. Med sin 
cykel, selvfølgelig.

– Det er genialt. I det hele taget bliver der tænkt og bygget med 
stort overskud. Arkitekturen er efter min mening vellykket og varieret, 
og jeg er imponeret over det politiske arbejde, der ligger bag. Der har 
været klare linjer og visioner fra begyndelsen, efter man på rådhuset 

C
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“DE KUNSTIGE KANALER GØR, AT HAVNEN OG HAVET TRÆKKES 
HELT IND OG TÆT PÅ RIGTIG MANGE MENNESKERS TILVÆRELSE. 
DET ER BYUDVIKLING PÅ MEGET HØJT, INTERNATIONALT PLAN.”
Claus Gröning er begejstret for udviklingen af Københavns havn.
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midt i 1990’erne endelig indså, at København 
var stagneret, fastlåst og blevet uinteressant.

Claus Gröning hæfter sig ved vigtigheden 
af, at visionerne fra dengang blev under-
støttet af store, langsigtede investeringer 
i infrastruktur. Nye veje og broer og ikke 
mindst metroen. Samt de hundreder af 
kilometer cykelstier, der har g jort København 
verdensberømt som bæredygtig, grøn, social 
og brugervenlig cykel-storby.

FRA STORBY TIL METROPOL
– Frugterne af mange faktorer går nu op 
i en enhed. Politikernes beslutningsvilje, 
investorers og udvikleres dygtighed, arkitekters 
og tegnestuers talent, den visionære hollandske 
byplanlægger Soeters van Eldonk, som man 
hentede til byen, trak de store linjer op. Og så 
det, at havnen tilbød en helt unik mulighed, 
som blev udnyttet rigtig fint, fremhæver han. 
Resultatet er en moderne by til moderne 
mennesker, som ifølge Claus Gröning først har 
foldet sig fuldt ud, når den er ’boet til’ om 20 år.

– Til den tid er København gået fra storby til 
metropol. En metropol har flere centrummer. 
Rådhuspladsen og Indre By vil ikke længere 
være kronjuvelen. Kanalbyen i Sydhavnen 
bliver en hyperattraktiv bykerne af inter-
national klasse. Ørestad vil være vokset op. 
Nordhavn bliver også et lokomotiv, der trækker 

tyngdepunktet i sin retning. København bliver 
spredt og får en helt ny dynamik, siger Claus 
Gröning.

Vi holder pitstop på Teglholmen. Arkitekten  
beskriver de store linjer i visionen fra 1990’erne. 
Yderhavnen ved Nordhavn er tænkt som 
det rene boligområde, Mellemhavnen 
ved Operaen, Papirøen, Skuespilhuset og 
Diamanten som den kulturelle sværvægter, 
mens Inderhavnen hvor, Engholmene ligger, er 
en blanding af boliger og erhverv langs kanaler 
med natur og hav i en blanding, der giver 
mulighed for liv og aktivitet på mange planer.

– Det her er Københavns Amsterdam. Her 
ser du, at kanalen er buet, så dybden og den 
smukke, varierede arkitektur rigtigt træder 
frem. Hver bygning er relativt lille med sit 
eget kendetegn. Engholmene, til gengæld, 
er Københavns Venedig. Her bygges mere 
elegant, storslået, palæagtigt, hvilket giver 
et andet, mere pompøst udtryk, som får de 
forskellige dele af kanalbyen til at kompli-
mentere hinanden, siger Claus Gröning.

– De kunstige kanaler gør, at havnen og 
havet trækkes helt ind og tæt på rigtig mange 
menneskers tilværelse. Det er byudvikling 
på meget højt, internationalt plan. Og det 
sikrer, at København bliver ved med at være 
kongen, den naturlige, storslåede hovedstad, 
alle danskere kan være stolte af.

OMRÅDET

STORE OMVÆLTNINGER I 
KØBENHAVN SKER MED 
100-150 ÅRS MELLEMRUM

MIDT I 1700-TALLET: 
København går fra middelalderby til 
international storby med byggeriet 
af Frederiksstaden, Amalienborg, 
Christiansborg. Det handlede bl.a. om 
at give adelen palæer mod støtte til den 
enevældige konge.

SLUTNINGEN AF 1800-TALLET: 
Byen er blevet for lille. Nørrebro, Vesterbro 
og Østerbro uden for voldene bebygges med 
boligkarréer. Denne gang for at give plads til 
folket, der levede under kummerlige forhold i 
det, der i dag er Indre By.

STARTEN AF 2000-TALLET: 
København vokser med 1000 tilflyttere 
om måneden. De 42 km kajer og bolværk 
indtænkes i byens udvikling. Nye poler 
opstår: Engholmene, kanalbyen, Nordhavn, 
Ørestad, Amager. Metroen forstærker 
sammenhængskraften.

”NÅR KANALBYEN, 
NORDHAVN OG ØRESTAD 
OM 20 ÅR ER FULDT 
FUNGERENDE, ER 
KØBENHAVN NOGET HELT 
ANDET. INDRE BY MISTER 
SIN ABSOLUTTE STATUS. DER 
BLIVER SÅ AT SIGE FLERE 
INDRE BYER I BYEN”
Claus Gröning

➝

42 ENGHOLMENE



DEN 6. MAJ 2017 skete det, der ikke måtte 
ske. To unge amerikanske studerende var ude at 
sejle i en båd fra GoBoat med deres venner, da 
de pludselig blev ramt af en vandscooter, ført af 
en ung mand, der ikke havde erfaring med vand-
scooterkørsel, og som ifølge vidner både sejlede 
alt for hurtigt og hasarderet.  De to studerende 
blev dræbt, og selvom ulykken intet havde med 
GoBoat at gøre, satte den naturligvis dybe spor 
blandt GoBoats medarbejdere på deres terminal 
på Islands Brygge. 

 
FÆLLES REGLER FOR GOD OPFØRSEL
– Ulykken var dybt tragisk og ulykkelig og satte 
en stor streg under, hvor vigtigt det er at tage 
hensyn til hinanden og overholde færdselsreglerne 
på vandet, siger Kasper Eich-Romme, som er 
partner i GoBoat. Han og hans partnere havde i 
forvejen spekuleret på, hvordan de kunne hjælpe 
med til at gøre havneoplevelserne endnu bedre 
for dem, der kom i havnen. 

 – Havnen er jo de seneste år blevet både bopæl, 
arbejdsplads og rekreativt område for mange 
mennesker. Alle skal jo føle sig sikre, godt tilpas og 
opleve havnen som det fantastiske område, det 

er. Derfor begyndte en idé om nogle fælles regler 
for god opførsel at tage form i vores hoveder. Ikke 
færdselsregler, for dem tager myndighederne 
sig af. Men god og hensynsfuld opførsel, husker 
Kasper.

 På den anden side af vandet – på Enghave 
Brygge – havde den samme idé taget form i 
mødelokalet i Uniscrap-bygningen. Den ikoniske 
gamle industribygning på Enghave Brygge, hvor 
BoligShoppen ENGHOLMENE ligger. 

EN VELKOMMEN TILFØJELSE
– Som ejendomsudvikler handler det om at 
bygge spændende boliger, der hvor mennesker 
gerne vil bo og leve. Men det handler også om 
at gøre det med stor respekt for de omgivelser, 
man bliver en del af.  Vi skal række hånden ud 
mod vores naboer og havnemiljøet, så Køben-
havns nye bydel bliver en velkommen tilføjelse 
til det fantastiske miljø ved havnen. Et bolig-
byggeri støjer og fylder rigtig meget, mens det 
står på, og vi ville gerne signalere over for alle 
ved vandet, at vi tager vores del af ansvaret for at 
gøre havnemiljøet til en positiv oplevelse for alle. 
Derfor ville vi etablere Det Gode Havneliv som 

en slags 'Emma Gad' i havnen, siger salgsdirektør 
Alexander Mottlau fra NPV. 

 At to aktører uafhængigt af hinanden havde 
fået den samme idé og ovenikøbet navngivet 
idéen ens, er noget af en tilfældighed. 

– Omvendt signalerer det jo også, at idéen 
er bæredygtig, og at vi kan samarbejde om at 
udvikle den gode stemning i Københavns Havn, 
siger Kasper Eich-Romme, der blev meget 
overrasket og glad, da NPV henvendte sig til 
ham om idéen. 

 De to aktører henvendte sig efterfølgende 
til Københavns Kommunes initiativ Kulturhavn 
365 for at trykprøve tankerne. Det resulterede 
i en workshop på Kayak Bar med 30 aktører 
fra blandt andet erhvervsliv, kunstnermiljøet og 
offentlige instanser – blandt andet By & Havn 
og repræsentanter fra Københavns rådhus. 

 – Indtil nu har vi mødt masser af velvilje og 
fået en række særdeles brugbare forslag til at 
videreudvikle initiativet til en egentlig forening, 
der skal tale de forskellige mennesker i havnens 
sag, siger Alexander Mottlau fra NPV. 

 Det er planen at afholde stiftende general-
forsamling i foråret 2018. 

Velkommen til
DET GODE HAVNELIV
TEKST: PETER KVETNY FOTO: KONTRAFRAME

I 2017 satte to af havnens aktører sig sammen med det formål at skabe et initiativ, der skal udvikle og værne 
om Det Gode Havneliv. GoBoat, der udlejer eldrevne picnicbåde, og NPV, der bygger ENGHOLMENE, står 
bag Det Gode Havneliv, som i år bliver en forening. Forhåbentlig bliver Det Gode Havneliv en fælles 'stemme' 
for alle de mennesker, der lever en del af livet på eller ved vandet. 
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Det nye Noma har plads til 
40 gæster både frokost og 
aften. Som noget nyt vil 10 af 
sæderne til hvert måltid være 
forbeholdt studerende.

MAD
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DET TOG GODT et år for den verdensberømte 
restaurant Noma at brygge den magiske mikstur 
sammen, der skal danne basis for et nyt eventyr, 
som madelskere over hele verden har set frem 
til med spænding.

Noma lukkede, mens successen var på sit 
højeste, nytårsdag 2017. I februar i år åbnede 
restauranten igen i et nænsomt restaureret 
søminedepot for enden af Refshalevej, denne 
gang med gartnere blandt personalet. Til sommer 
er planen nemlig, at restauranten forsyner sig selv 
med grøntsager og urter fra nyttehaver på taget.

Det lyder råt, og det er netop råt, at miksturen 
i Noma version 2.0 ifølge mesterkokken René 
Redzepi skal smage.

Fire gange nåede Noma at blive kåret til 
verdens bedste restaurant, men frygt for at gå 
kold i successen fik chefkok Redzepi til at afgive 
et løfte om at genopfinde sit verdensberømte 
koncept, der kort fortalt handler om en symbiose 
mellem lokale råvarer og gastronomisk nytænkning.

Eventyret foregår i en lokalitet, der spiller tæt 
sammen med den smagsoplevelse, køkkenet 
stræber efter at skabe. Mottoet lyder: En 
mundfuld natur, stænket med saltvand – med 
udsigt til frihed.

40.000 PÅ VENTELISTE 
Det nye Noma har plads til 40 gæster til både 
frokost og aften. Som noget nyt vil 10 af sæderne 
til hvert måltid være forbeholdt studerende, 
der kan erhverve menuen til halv pris. Fuld pris 
er 2.250 kroner per person eksklusiv drikke-
varer. Prisen har ikke påvirket efterspørgslen. 
Noma oplyste, at ventelisten allerede før første 
åbningsdag talte 40.000 sultne mennesker fra 
hele verden. Siden er flere kommet til.

Ud over beliggenheden er også konceptet 
nyt. Antallet af åbningsdage er skåret ned fra 
fem til fire for at skabe bedre arbejdsvilkår for 
restaurantens medarbejdere. Menuerne skabes 
uden undtagelse af friske, årstidsafhængige råvarer. 
De særlige processer, nogle af fødevarerne skal 
gennemgå, før de når køkkenet, foregår i bygninger 
og glashuse opført omkring restauranten. Det 
gælder blandt andet laboratoriet til fermentering 
og bassinet til opbevaring af levende skaldyr.

TANG, ROGN OG SKALDYR 
Det skærpede sæsonfokus indebærer, at der er 
forsvindende lidt at gøre godt med fra de danske 
haver og drivhuse i de kolde måneder. Derfor 
søger Nomas nye køkken om vinteren ned i 

havet for at høste maritime frugter, grøntsager 
og dyr. Menuen i de første måneder er således 
koncentreret omkring fisk, tang, rogn og skaldyr.

Når solen nærmer sig de hjemlige himmelstrøg, 
indledes sommersæsonen med spæde skud og 
andet fra planteriget som grundingredienser. 
I efteråret fokuseres på vildt, bær, svampe og 
nødder fra skoven.

NYTTEHAVER PÅ TAGET
I sommerhalvåret bliver de fleste råvarer fra plante-
riget fra Nomas egen produktion. Da planen om 
at indrette ’flydende køkkenhaver’ i voldgravene 
omkring restaurantområdet måtte skrinlægges 
på grund af fredning, blev haverne flyttet til 
taget af det 80 meter lange Søminedepot.

Det er nu garanteret verdensberømmelse.

VERDENS BEDSTE RESTAURANT GENNEM FLERE ÅR HAR GENOPFUNDET SIG SELV 
 I PAGT MED NATUREN – PÅ DET YDRE CHRISTIANIA.

TEKST: METTE ANDERSEN FOTO: JASON LOUCAS

ER KLAR
med version2.0

NOMA

MOTTOET LYDER:  
EN MUNDFULD NATUR, 
STÆNKET MED SALTVAND  
– MED UDSIGT TIL FRIHED.
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OLEN STÅR LAVT, men skinner nær-
mest ugenert over Engholmene denne 
vinterformiddag i februar, hvor de eneste 
skyer på den knaldblå himmel kommer 
fra skorstenene på H.C. Ørstedsværket. 

Det er koldt. Omkring frysepunktet, men vind-
stille, og Movias havnebus glider nærmest lydløst 
gennem vandet, der adskiller Engholmene fra 
Islands Brygge. Thorbjørn kigger op mod solen og 
misser med øjnene. 

– Fantastisk vejr, ikke? Vi har vel højst haft fem 
dage i år med sådan et lys, siger han og smiler. 

STR. 53 I SIKKERHEDSSKO
Lys ligger selvfølgelig helt i toppen på alle foto-
grafers ønskeliste. Thorbjørn er ingen undtagelse. 
I snart 20 år har han været en af Danmarks 
førende fotografer inden for arkitektur og 
byrum. En genre, som han hele tiden prøver at 
udfordre. Bagagerummet i hans bil er også fyldt 

med sager, som man ikke umiddelbart forbinder 
med fotografering. 

– Jeg har f.eks. en særlig italiensk sikkerheds-
hjelm med en kort skygge, så den ikke kommer i 
vejen, når jeg skal fotografere på byggepladser. 
Mange fotografer har ikke det rigtige 'gear', når 
de skal fotografere byggerier. Og så ender de 
med en hardhat, som de må tage omvendt på, 
og låne str. 53 sikkerhedssko af håndværkerne, 
siger Thorbjørn og griner lidt ved tanken. Selv har 
han hele gearet. Komplet med termoheldragt, 
når han skal vente på det helt rigtige skud i kulden. 
Tålmodighed er en dyd blandt fotografer.

– Jeg har ofte skullet vente måske i fire timer 
på det helt rigtige lys, eller at mennesker dukkede 
op og g jorde scenen bemærkelsesværdig, siger 
Thorbjørn, mens han trykker på elevatorknappen 
til penthouselejligheden på 7. sal. Jobbet i dag 
går ud på at forevige den storslåede udsigt over 
havnen fra lejlighedens terrasse, så kommende 

købere kan se, hvad de får af herlighedsværdi 
ved at investere i en kvalitetsbolig med udsigt 
over hele havnen. 

Thorbjørn har g jort det til sin signatur at foto-
grafere mennesker i byrummene og arkitekturen. 
Noget, som tidligere var nærmest uhørt blandt 
arkitekturfotografer, som ikke vil have mennesker 
med på billederne. 

 
ALT ER MIDLERTIDIGT I BYEN
– Arkitekturfotografer tager lidt firkantet sagt alle 
det samme foto. Jeg vil gerne udfordre den tænk-
ning. For det er jo ikke kun æstetikken, men i høj 
grad brugsværdien, der er interessant. Mennesker 
bruger arkitektur og byrum. Derfor skal mennesker 
selvfølgelig med på billederne, fastslår Thorbjørn, 
hvis store interesse er, hvordan vi lever og bor i et 
byrum under konstant forandring.

Tendensen er ifølge den erfarne billedmager, 
at fotograferne kun interesserer sig for det færdige 

THE URBAN 
EXPLORER
Fotograf Thorbjørn Hansen har specialiseret sig i at indfange og dokumentere mennesker, byrum 
og arkitektur i konstant forandring. Vi mødte ham til en samtale om midlertidighed, 'evolution' og 
nødvendigheden af at sætte farten ned.

S
TEKST: PETER KVETNY  FOTO: BO TORNVIG & KONTRAFRAME

OMRÅDET

46 ENGHOLMENE



1. LYS. 
 Brug tid på at finde det rigtige lys  

til dit motiv.

2. TÅLMODIGHED. 
 Brug god tid, når du tager billeder. 

3. MÆNGDE. 
 Tag masser af billeder og slet  

de dårlige bagefter.

4. UDSTYR. 
 Tænk ikke på udstyret. Du kan  

sagtens tage gode billeder med  
f.eks. din telefon.

5. LÆR. 
 Husk, at der ALTID er en YouTube- 

video om netop dit kamera og din 
fotoudfordring.

6. SØG INSPIRATIONEN. 
 Snak med de mennesker, du møder, 

og få inspiration til nye motiver.

7. TIDSPUNKT. 
 Tag billeder på alle tider af døgnet. 

Særligt yderpunkterne er spændende.

8. VEJRLIG. 
 Regner eller sner det? Du kan få 

superspændende billeder ud af det.

9.  BILLEDBEHANDLING. 
 Vil du gøre dine arkitekturbilleder 

endnu bedre? Så lær et billedbehand-
lingsprogram at kende (husk YouTube- 
videoerne).

10. SKALA. 
 Hav skala med. Fotografér bygninger, 

så man kan forstå størrelsesforholdet. 

TI GODE RÅD TIL DINE FOTOS
HER ER EKSPERTENS GODE RÅD TIL DIG, DER SELV VIL  
FOTODOKUMENTERE BYUDVIKLING ELLER FOTOGRAFERE 
ALT MULIGT ANDET. 

Udpluk fra Thorbjørn Hansens store fotoarkiv

byggeri. Men byen forandres hele tiden. Alt er 
midlertidigt, og jeg ønsker at fange forandringerne, 
forklarer Thorbjørn, der selv for mange år siden 
sad i de gamle siloer på Islands Brygge, drak 
kaffe, spiste croissanter og kiggede over på 
Enghave Brygges gamle lagerhaller og industri 
og tænkte på, hvordan det område ville udvikle 
sig. Han tager forandringerne til sig. Havnen 

skal i Thorbjørns optik stilles til rådighed for 
endnu flere mennesker gennem boligområder 
og kulturelle samlingspunkter. Men det er vigtigt 
– og respektfuldt – at bygge en arkitektonisk 
bro mellem fortiden, nutiden og fremtiden. 

– Da jeg viste mine billeder af de gamle siloer 
på Islands Brygge til en ejendomsudvikler, var 
hans første reaktion, at ”den slags byggeri har 
man ikke lyst til at rive ned”. At beholde lidt af 
det gamle sammen med det nye er også med til 
at skabe den diversitet, som er nødvendig, for at 
et område skal udvikles og trives, understreger 
den 45-årige fotograf, der som 20-årig fik et af 
sine første kameraer foræret og drog til Indien 
med 25 ruller kodachrome-film i lommen. 

 
SÆT FARTEN NED
Thorbjørn vil gerne slå et slag for, at vi 'sætter 
farten ned' og lærer af vores erfaringer, før vi 
lægger de første mursten. 

 – Se f.eks. på Kalvebod Brygge. Efter det 
stod færdigt, skulle de bruge mange millioner på 
at bygge 'bølgen', så området ved vandet fik liv. 
Ting må ikke blive for ens, siger han.

 Han opfatter sig selv som en 'urban explorer',  
der undersøger, dokumenterer og formidler 
arkitek turen og byrummet. Ved siden af sin 
kommercielle forretning stod Kontraframe, som 
virksomheden hedder, også bag udstillingen 
”Entropia”. Det betyder noget i retning af ”En 
verden af kaos, som på sin egen måde skaber 
noget perfekt og smukt”, og som også peger 
mod den konstante forandring, vores byrum og 
arkitektur gennemgår. 

 – Det er efter min mening vigtigt at bevare 
noget evidens for det tidligere, også selvom det 
er 'unyttigt'. Det fortæller en spændende historie 
om byrummets æstetik. 

 Thorbjørn er færdig med at fotografere 
panoramaudsigten over havnen fra penthouse-
lejlighedens store terrasse. Lyset er stadig smukt.  

 – Jeg tror, vi går ned på byggepladsen og 
laver noget med hjelm på, siger Thorbjørn og ser 
ud til at glæde sig til at få sin specielle fotograf-
hardhat på.  

”JEG HAR OFTE SKULLET 
VENTE MÅSKE I FIRE TIMER 
PÅ DET HELT RIGTIGE LYS, 
ELLER AT MENNESKER  
DUKKEDE OP OG GJORDE 
SCENEN BEMÆRKELSES-
VÆRDIG”

Thorbjørn Hansen om tålmodighedens dyd
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EN OASE
Gør altanen til

EN ALTAN er øverst på manges liste, når det kommer til at skulle købe ny lejlighed, men hvordan  
udnytter vi dens FULDE POTENTIALE? Mulighederne er mange, hvilket også kan være med til  
at gøre det endnu sværere. PLANTER, LYS, PUDER og HYNDER er alt sammen med til at skabe  
vaskeægte HYGGESTEMNING på altanen. 

HYGGEBELYSNING
Som en perfekt tilføjelse til planterne kan 
du pifte altanen op med en fin lyskæde, som 
sætter en stor tyk streg under ordet hygge. 
På en sommeraften vil en lyskæde skabe 
den perfekte belysning, så mangler der bare 
et par tæpper og et glas vin i hånden, og så 
behøver du slet ikke forestille dig ned på den 
franske riviera. 
Lyskæde til udendørs brug, 
kan købes på altanbutikken.dk, 330 kr. 

SKRU OP  
FOR VARMEN
De danske somre har 
et ry for ikke altid at 
føles helt så sydlige. 
Du kan derfor hjælpe 
sommeraftnerne lidt 
på vej med en terrasse
varmer. Det er den 
ultimative luksus til en 
altan og gør middage på 
altanen ekstra hyggelige. 
De findes i både stativ 
og vægophængte. 
BasePod Stativ  
Terrassevarmer,
kan købes på  
plantorama.dk, 1.195 kr.

SKAB DIN EGEN PLANTEVÆG
Vi har alle set billeder af eksotiske altaner, 
der snildt kunne ligne en sydlig oase. Det 
kan være lettere at opnå end som så. Denne 
potholder til væg- eller loftophæng giver 
netop dette udtryk – og så er det op til 
dig, om potterne skal fyldes med planter, 
krydderurter eller bruges til opbevaring. 
Potholder til væg og loftophæng, 
kan købes på altanbutikken.dk, 750 kr. 

TEKST: NANA ASKOV  FOTO: PR
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ET TRÆ PÅ ALTANEN
Med planter på væggen har du ikke brug for andet end 
et enkelt nåletræ på gulvet, og dette Himalaya Ceder 
træ er smukt, elegant og vokser opad, så vil derfor 
ikke stjæle mere og mere gulvplads på altanen over tid. 
Placer den i det lyse hjørne af din altan, og vand den 
en gang om ugen, og du har en ven for livet. 
Himalaya Ceder nåletræ, 
kan købes på greenify.dk, 695 kr. 
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LYS OP
Der er intet, der skaber hygge, som 
stearinlys, og hyggen kommer helt 
i top med smukke lanterner til at 
lyse altanen op. Med denne smukke 
mørke lanterne kan du placere flere 
stearinlys og fylde lanternen op med 
tilbehør efter dit humør – sand, 
muslinger, sten eller en lille plante 
vil være prikken over i’et i lanternen. 
Mørk Lanterne til udendørsbrug,
kan købes på 
altanbutikken.dk, 449 kr. 

HVIS DU HAR PLADSEN
Hvis du er en af de heldige, som har en altan med 
masser af plads, kan du benytte altanen som et ekstra 
køkken med dette vedligeholdelsesfrie udekøkken. 
Dette køkken tager middagene på altanen til et 
helt nyt niveau og giver begrebet samtalekøkken 
et twist. Derudover kan udekøkkenet også bruges 
som opbevaring af maden under middagen, så pladsen 
på bordet ikke bliver et problem. 
Brafab vedligeholdelsesfrit udekøkken, 
kan købes på altanbutikken.dk, 2.895 kr. 

TO-I-EN-LØSNING
Altanen er oftest ikke den 
mest rummelige del af din lejlighed, og 
selvom altanen skal være hyggelig, så skal den 
bestemt også være praktisk. Så hvorfor ikke købe et 
smart hængebord, som oven i købet også fungerer som 
et tørrestativ? Og som prikken over i’et er æstetisk.
Balcony Living Hængebord, 
kan købes på altanbutikken.dk, 2.395 kr. 

TAG PLADS PÅ ALTANEN
Til bordet hører stole, og disse 
stole passer ikke blot til bordet, 
men er også luksusversionen af 
altanstole, nemlig med armlæn. 
Størstedelen af sommeren skal 
forhåbentligt tilbringes på altanen, 
derfor skal siddekomforten være 
i top. Pift stolene op med et par 
lækre hynder, som gør oplevelsen 
endnu bedre.
Balcony Living Teak Klapstol, 
kan købes på altanbutikken.dk, 
1.095 kr. 

VÆR KREATIV 
MED PLANTER
Alle elsker planter, og hvis der 
er ét sted, hvor det er tilladt at 
gå amok på plantekontoen er 
det på altanen. Problemet kan 
ligge i pladsmangel, men med et 
gitterophæng kan du gå all in 
på planter uden at gå på kom
promis med kvadratmeterne. 
Hæng altankasser på gitterop-
hænget, og fyld kasserne med 
planter, krydderurter, blomster, 
eller brug dem som opbevaring 
under middagen på altanen – de 
kan fungere ganske fint som 
vinkølere.
Balcony Living Gitter  
til vægophæng, 
kan købes på altanbutikken.dk, 
495 kr. 

ALTANKASSEN 
En altankasse pifter altanen op og giver noget grønt til øjet 
og kan give krydderurter til køkkenet. Denne altankasse i 
teaktræ går derudover også hånd i hånd med det fine bord 
og tilhørende stole. Den kommer i flere størrelser og giver 
derfor mulighed for at hænge op til flere på et ophængsgitter.
Balcony Living Altankasse 80 cm, 
kan købes på altanbutikken.dk, 995 kr.
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NU KAN DU sejle rundt i udlejningsbåde fra 
københavnske GoBoat i den australske hoved-
stad, Canberra. GoBoats tre stiftere, Anders 
Mørck, Carl Kai Rand og Kasper Eich-Romme, 
har indgået en aftale med en australsk partner, 
der har de dansk designede GoBoats sejlende 
rundt på Canberras kanaler. 

– Vi har aktuelt dialog med 50 mulige partnere 
rundt om i verden, fortæller partner og PR-ansvarlig 
i GoBoat, Kasper Eich-Romme. 

Ud over Australien har GoBoat allerede 
bredt sig til Malmø, Aalborg og London med 
deres særligt designede både, delvist bygget i 
genbrugsplast.

FRA NEW YORK TIMES 
TIL AMAGERBLADET
Indtil nu er alle henvendelserne kommet udefra. 

– Vi har været i over 2000 medier verden 
over. Fra New York Times til Amagerbladet. Det 
er medierne og den store interesse for Køben-
havn, der har skabt det indledende kendskab til 
GoBoat, forklarer Kasper Eich-Romme. 

De tre stiftere driver GoBoat uden eksterne 
investorer. Det giver ifølge Kasper Eich-Romme 
partnerne ro og fred til at udvikle forretningen i 
det tempo, som passer til GoBoats koncept. 

I København sejler alle GoBoats med solenergi 
og lades op via en stor ladestation. En sådan 
station kan de udenlandske GoBoat-licenstagere 
ikke altid etablere.

– Derfor har vi indgået aftale med energisel-
skabet EON om at sælge os energi fra miljøan-
svarlige kilder som vind og vand, så vi kan tilbyde 
bæredygtige løsninger over hele verden, siger 
Kasper Eich-Romme.  

 
MANDSKABSLØS BÅDUDLEJNING
I Malmø tester GoBoat deres nye bådbetjening. 
En smartphone applikation, som kunderne kan 
bruge til at låse båden op og betale for turen.

– I Malmø er GoBoat fuldt selvbetjent. Små 
udlejningssteder med få både har ikke råd til 
personale. App’en klarer det hele, siger Kasper 
Eich-Romme og fortæller, at Malmø var et 
perfekt testområde for den mandskabsløse 

bådudlejning på grund af det stille vand og 
sejlvejen, der går gennem midtbyen. 

Selvom GoBoat nu sejler ud over Danmarks 
grænser, lover Kasper Eich-Romme, at Køben-
havns Havn ikke bliver mindre interessant. 

– Københavns Havn er vores flagskib og 
hjerte barn. Her udvikler vi vores idéer, som 
kommer alle de andre lande til gode, forklarer 
sejlbåds iværksætteren. 

Sammen med ENGHOLMENE er GoBoat  
blandt andet ved at etablere foreningen Det 
Gode Havneliv, som skal arbejde for den gode 
stemning i og ved vandet. Vinteren går også med 
at planlægge næste års koncerter på tømmer-
flåder ude i havnen og på at udvikle samarbejdet 
med Det Kongelige Teater, så kulturen kommer 
til at blomstre smukt i Københavns Havn.

– Vi vil gerne udfordre folks idéer om, hvad 
havnen kan bruges til. Vi vil skabe mere liv, et strejf 
af poesi på vandet og skabe lidt mere værdi for 
havnens brugere. Idéerne vil vi så eksportere rundt 
om i verden med kærlig hilsen fra Københavns 
Havn, slutter Kasper Eich-Romme. 

OM VINTEREN TRÆKKER GOBOAT SINE UDLEJNINGSBÅDE OP AF KØBENHAVNS HAVN. HVIS DU IKKE KAN VENTE MED 
EN BÅDTUR TIL FORÅRET, HAR  GOBOAT NU ÅBNET I AUSTRALIEN MED STOR SUCCES. MEN KØBENHAVNS HAVN ER  
STADIG EKSPERIMENTARIET, HVOR GOBOAT TESTER ALLE DERES GODE IDÉER AF PÅ BØLGERNE.

går globaltGoBoat

TEKST: PETER KVETNY FOTO: PR
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Stilleben præsenterer æstetiske nydelser til boligen i form 
af tapeter, tekstiler, keramik og nye udstillingslokaler ved 
Torvehallerne ved Nørreport Station.

VÆGGE, DER VÆKKER sanserne med 
mønstre og farver. Eller kaskader af solskin. 
Nye vægge i boligen betyder ny start, 
forklarer indehaverne af Stilleben, Jelena 
Nordentoft og Ditte Reckweg.

Samtidig har det aldrig været lettere 
at lade sig inspirere til en indretning, der 
favner den moderne modes lette energi. 
Webuniverser skyder op med gallerier 
over nordisk design. Og forelskelsen i de 
rene linjer udfolder sig ikke kun online. 
Webshops skaber kundeoplevelser i 
computeranimationer, hvor sanserne kan 
forkæles på en helt ny måde.

TO BUTIKKER TIL INSPIRATION 
Varehuset Stilleben er blandt de kendteste 
brandformidlere og eksisterer som både 
webunivers og i fysisk form på Niels 
Hemmingsens Gade – og nu også tæt ved 
Torvehallerne. På adressen Frederiksborg-
gade 22 har Stilleben indrettet et 300 m2  
stort lokale med alt det, der kan og skal 
opleves, duftes og røres ved, når det handler 
om interiør. Den oprindelige butik i Niels 
Hemmingsens Gade vil fremover i højere 
grad være specialiseret i smykker og mindre 
ting til hjemmet.

DUFTE OG DAYBEDS
De store lokaler har g jort det muligt at 
skabe autentiske køkken- og stuemiljøer, 
som besøgende kan fordybe sig i. Bøger 
og magasiner  ligger fremme til inspiration, 
og mellem planter og grafiske print er det 
muligt at opleve stemning og komfort i 
møbler fra nordiske møbeldesignere. Nye 
tapeter og tekstiler må man gerne røre ved, 
og der kan drøftes de helt rigtige nuancer til 
væggene.

ET MUST FOR ÆSTETIKERE
Indehavere og designere Jelena Nordentoft 
og Ditte Reckweg har været toneangivende 
inden for moderne keramik, interiør, design 
og grafik igennem et årti. Lige så længe 
har det alsidige Stilleben-univers været et 
must for æstetikere, der værdsætter smukt 
og nyt design.

TEKST: METTE ANDERSEN  FOTO: PR

VÆGGE, DER  
VÆKKER SANSERNE

Indehavere og 
designere Jelena 
Nordentoft og Ditte 
Reckweg står bag 
Stilleben.

BOLIGINDRETNING
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WELCOME TO THE JUNGLE
DYBGRØNNE BLADE, FARVERIGE DRINKS OG LÆKKERT VAND LEDER 
TANKERNE MOD BALI OG LUKSUSFERIE I JUNGLEN. MEN I REALITETEN 
DÆKKER BESKRIVELSEN OVER EN LÆKKER OASE MIDT I KØBENHAVN  
– NEMLIG GULDSMEDEN – MANON LES SUITES.

HVIS DU LIGE nu går og drømmer dig langt væk til de varme lande, så behøver du derfor ikke 
drømme længere. Guldsmeden huser et lækkert poolområde, hvor du kan få din dosis afslapning 
og nydelse uden at skulle flyve i flere timer og betale en masse penge for en flybillet. 

JUNGLEN ER IKKE KUN FOR HOTELGÆSTER
Selvom det lille åndehul er en del af det store hotel, er det ikke kun forbeholdt hotellets 
overnattende gæster at tage en dukkert, slænge sig i en af loungesengene og drikke lækre 
drinks i baren. Vil man have lov at bruge området, men ikke overnatte, skal man være 
medlem af hotellets fitnesscenter og betale 150 kroner for at komme i poolen. Med disse 
penge medfølger dog både tøfler, kimono og håndklæde. Badetøj skal man selv medbringe. 
Er man ikke frisk på et medlemskab, kan man den første fredag hver måned leje en poolbag 
og bade til lyden af god musik, når der er fredagsbar ved poolen – uden at skulle være med 
i klubben.

Hvis maven har brug for luksus, byder restauranten på toppen af hotellet på en dejlig 
tagterrasse med udsigt over søerne. God 'rejse'!

BAG  
DEN STORE MUR  
GEMMER SIG EN  
fantastisk 
GRØN OASE
MIDT PÅ ISTEDGADE tårner en 20 
meter høj skydemur fra 1887 sig op. Den 
borglignende port, der fører tankerne til 
ridderlige tider, ser måske brutal ud. Men 
inde bag den gemmer sig et åndehul, der 
både giver plads til ro fra byens travlhed 
og leg og fantasi. 

Skydebanehaven, som området hedder, 
blev tidligere brugt som skydebane af 
Skydeselskabet, der var en loge af mænd 
fra det bedre borgerskab. Muren blev op-
ført for at beskytte folk på Istedgade mod 
selskabets kugler – og for at beskytte det 
bedre borgerskab mod synet af datidens 
Vesterbro.

I dag er området blevet en fantastisk 
park, hvor alle er velkomne. Her kan 
du nyde en kold drik på en af bænkene, 
slappe af i forårssolen på græsplanen eller 
lege med dine børn. 

Især de små kan nyde godt af Skydebane-
haven, der både har tovbane, boldbur, 
tennis, soppebassin, klatrestativ – ja, 
faktisk næsten alt, hvad et lille barnehjerte 
kan begære.

Tag din mand, veninde eller dit barn 
under armen, og opdag Vesterbros eget 
lille paradis.

VELVÆRE. Afslapning 
og nydelse i stor stil i 
Guldsmedens lækre 
poolområde.

ÅNDEHUL. 
Skydebane haven er for 
alle, der trænger til et 
pusterum midt i byen. 
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LÆR AT LAVE
EN GRØNLÆNDERVENDING 
Der er intet sjovt ved gang på gang at skulle 
svømme ud af kajakken, fordi den tipper, 
for at svømme den ind til land, bare for at 
kunne komme op i den igen. Thomas Uhrskov 
mener derfor, at: 

– Det er en god ting at starte med at 
lære at lave en grønlændervending. 

Vejen til at blive en haj til kajak bliver lidt 
sjovere, når man ikke hele tiden skal starte 
forfra.

SKIENTUSIASTEN THOMAS UHRSKOV HAR IGENNEM EN WEBDOKUMENTAR PÅ 
TV2 LORRY GIVET SIG I KAST MED KAJAKKEN OG MENER, AT MAN SOM BEBOER 
I ENGHOLMENE NÆSTEN ER ”FORPLIGTET TIL AT SÆTTE SIG I EN KAJAK,” 
SOM THOMAS UHRSKOV SELV FORTÆLLER. VI HAR SPURGT THOMAS, HVORDAN 
MAN BEDST GIVER SIG I KAST MED KAJAKKEN.  

START TIL KAJAK
– bare gå i gang!

FRA TANKE TIL HANDLING
Der er nogle gange langt fra tanke til handling,  
men i dette tilfælde er det lettere at gå i gang, 
end man skulle tro. Thomas Uhrskov har ikke 
selv haft en kajak ved hånden siden barns-
ben og er derfor den ideelle kandidat til at 
guide til, hvordan man starter op og går fra 
tanken om at hoppe i en kajak til rent fak-
tisk at gøre det.

– Start med et kursus hos f.eks. Kajak-
hotellet, som ligger i Amager Strandpark for, 
at finde ud af, hvilken del du er til – om du er 
til det hurtige og aktive eller det hyggelige.

– Du skal derfor ikke hoppe med hovedet 
først og gå direkte ud og købe en kajak. 
Hvortil han understreger, at: 

– Engholmene har de perfekte omgivelser 
for at hoppe i kajakken. 

Så hvorfor ikke gribe kajakken og starte 
med starten!

LIVET VED VANDET

BARE GÅ I GANG!
Det bedste tip, Thomas Uhrskov ville give, var: 

– Det er let at gå i gang med, og det er 
sjovt! Så bare gå i gang!

Årstiden er som sådan irrelevant. Selvom 
det kan være koldt at gå i gang i foråret, så 
har de på kurserne tøj, du kan låne, som vil 
passe til enhver årstid. Herefter er det bare 
at mærke efter, hvorvidt du er til fart eller 
hygge, før du går ud og investerer i din egen 
kajak og andet grej. 

TEKST: NANA ASKOV  FOTO: KONTRAFRAME & PR
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KAJAKUDSTYR

KAJAKSKO 
Når du hopper i kajakken, er 
kajaksko også en vigtig del af 
påklædningen, og behageligst 
er det, hvis skoen også har en 
hælkappe, da hælen konstant 
vil hvile på bunden af kajakken. 
Hiko Sneaker Neoprensko  
med velcro,  
kan købes på kajak.dk, 235 kr. 

BEGYNDERSÆTTET 
Hvis du fra start har lyst til at eje din egen kajak, og hvis dit 
mål med kajakken i virkeligheden bare er at hoppe i den 
søndag morgen med en kop kaffe, kan du snildt investere 
i en pakkeløsning som denne. Hvorimod hvis du starter 
til kajak med en forhåbning om at udfordre og udvikle dig 
selv, skal du på udkig efter nogle af de lidt mere avancerede 
kajakker. Du kan få kyndig vejledning hos kajak.dk.
Havkajak pakkeløsning – Islander Bolero, 
kan købes på kajak.dk, 6.499 kr.

VINDTÆT, LET ANORAK
Det kan blive koldt i kajakken, og derfor 
er en vindtæt anorak et godt startpunkt 
– det er dog også vigtigt, at det er en 
let anorak, da det ikke skal blive for 
tungt, hvis du skulle falde i vandet.
Palm Vector Anorak,  
kan købes på kajak.dk, 699 kr. 

Efter et par begynderkurser hos Kajakhotellet kan du meget vel få lyst til at gå all in på at komme  
i kajakken. Vi har samlet det ultimative begyndersæt og must haves, når det kommer til kajak.  

SAFETY FIRST
Ikke blot er det lovpligtigt at have en vest med i kajakken, det er 
også enormt vigtigt, og især i starten. Man kan blive forvirret og 
rundtosset de første mange gange, man tipper omkuld i sin kajak, og 
derfor er det vigtigt med en god vest til at holde dig oven vande. Og 
når du sidder i kajakken, vil du nødigt føle dig klemt af en almindelig 
redningsvest, derfor anbefales det at investere i en vest tiltænkt kajak. 
Palm Meander Vest, 
kan købes på kajak.dk, 599 kr. 

VÅDDRAGT 
I starten er det en rigtig god idé at 
have en såkaldt ’long john’ våddragt 
på, uden ærmer, da våddragten 
nemlig aldrig bliver for tung at 
kunne svømme med. ’Long john’ 
våddragten er en våddragt uden 
ærmer, som gør det muligt rent 
faktisk at bevæge sig. Det anbe-
fales derfor, at der bæres anorak 
uden på våddragten. 
Palm Quantum Longjohn (fås til 
både mænd, kvinder og børn), 
kan købes på kajak.dk, 649 kr. 
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i bevægelse
EFTER NOGLE ÅR MED STORE UDFORDRINGER KOM BAVNEHØJ SKOLE I 2017 UD SOM DEN BEDSTE FOLKESKOLE I KØBENHAVNS 
KOMMUNE I TÆNKETANKEN CEPOS' UNDERSØGELSE. HVAD VAR DER SKET MED DEN LILLE SKOLE I SKELLET MELLEM VESTERBRO 
OG SYDHAVNEN? ET AF SVARENE ER 'BEVÆGELSE'. BÅDE FYSISK OG MENTALT. VI MØDTE SKOLELEDER PIA GREVELUND TIL EN 
SNAK OM BEVÆGELSE, DIVERSITET OG VINTERBADNING.

OMRÅDET

FOLKESKOLEN

FREDAG EFTERMIDDAG ER freden ved at 
sænke sig over Bavnehøj Skole i Sydhavnen. De 
350 elever på den lille skole med den smukke 
1930’er-arkitektur er på vej på weekend, og 
vi manøvrerer ind mellem børn og mødre, der 
trækker på cykler ud fra skolen. En gruppe 
drenge spiller fodbold, og en lyshåret knægt på 
9-10 år lægger rutineret bolden død med foden. 
Vi spørger om vej til kontoret, hvor skoleleder 
Pia Grevelund venter.

”In English please”, svarer den kommende 
fodboldstjerne med Oxford-engelsk accent, og 
vi bliver derefter ledt op på første sal til skole-
lederens kontor. Hun smiler, da hun hører om 
knægten i skolegården. 

– Han er et af de børn, der går på vores mod-
tagehold. Vi modtager udenlandske børn fra en 
lang række lande og indsluser dem i det danske 
skolesystem. Børn, hvis forældre skal bo og arbejde 
i Danmark. Børn fra ressourcestærke familier, 
men også flygtningebørn. Den store kvalitet ved 
folkeskolen er netop diversiteten. At mennesker 
med forskellig baggrund kommer sammen og 
lærer af hinanden, siger Pia Grevelund.

AT LÆRE HVORDAN MAN LÆRER
En af de store kvaliteter ved netop Bavnehøj 
Skole er det særlige fokus på bevægelse. Både 
fysisk og mentalt. En særlig 'toning', som Pia 
Grevelund har arbejdet med, siden hun for syv 
år siden satte sig ind på skolelederkontoret og 
afsluttede en periode i skolens historie med 
hyppige skift på lederposterne. 

Pia Grevelund satte ind for at styrke de to 
'søjler', som undervisning helt generelt bygger 
på: Faglighed og trivsel. 

– Da jeg tiltrådte, indledte vi et skoleudviklings -
projekt, hvor fokusområderne var læring i bevægel-
se, teamsamarbejde, faglig efteruddannelse og at 
styrke evalueringskulturen. Læring i bevægelse 
handler også om at få eleverne til at reflektere 

over det, de lærer, forklarer Pia Grevelund på 
kontoret, som er udsmykket med en lang række 
ting, som børnene har produceret. En flot uro 
med farvestrålende fisk hænger over mødebordet, 
der er tegninger på væggene, og en rød ballonhund 
troner på toppen af reolen. 

– Læring i bevægelse er en anerkendelse 
af, at vi lærer på forskellige måder. Lige fra at 
'hoppe matematik' til blot at løfte numsen fra 
stolen, gå ud og diskutere opgaveløsningen med 
sin makker, fortsætter Pia Grevelund.

Overalt på Bavnehøj Skole bliver vi mindet om 
skolens fokus på, at eleverne ikke bare skal sidde 
stille, mens de lærer. En kæmpestor blæksprutte-
tegning på gulvet, hvor en lang række tal sidder 
på tentaklerne, er både udsmykning og inspiration 
til matematikken. Alle trinene på skolens hoved-
trappe er dekoreret med danske, franske, tyske 
og engelske gloser, så eleverne kan øve dansk og 
sprog på vej op og ned. Bevægelse handler om at 
involvere eleverne i og uden for klasseværelset.

”OP OG NED I SHOWBIZ”
– Vi arbejder med 'cooperative learning', som 

går ud på at involvere eleverne i undervisningen 
og skabe større motivation. En lang skoledag skal 
byde på afveksling, hvor eleverne bliver udfordret 
på andre måder, siger Pia Grevelund. 

De store klasser har f.eks. vinterbadning som 
aktivitet i idræt og tager til Amager for at opleve 
det kolde gys i stedet for gymnastiksalen. 

7.-, 8.- og 9.-klasserne har integrerede kursus-
forløb sammen i naturvidenskab, dansk og 
matematik for at styrke fagligheden. Så arbejder 
børnene hele dage med det samme emne for 
at komme i dybden, og skolen går meget op i 
elevernes faglige udvikling. 

– Vi tester hvert år vores elever i matematik 
og dansk for at sikre os, at det faglige niveau 
udvikler sig tilfredsstillende, siger skolelederen, 
der selvfølgelig er meget stolt af skudsmålet, 

som tænketanken CEPOS gav Bavnehøj Skole 
i 2017. Men hun ved også, at det kræver hårdt 
arbejde at blive på toppen.

– Vi bliver nødt til at holde gryden konstant 
i kog, for det går op og ned ligesom i showbiz, 
siger Pia Grevelund.

Ude i klasserne har skolen over tre år gennem-
ført et aktionslæringsforløb under ledelse af 
professionshøjskolen UCC. Forløbet handlede 
om at observere lærernes undervisning og 
efterfølgende give feedback på 'håndværket'. 
Ifølge Pia Grevelund har forløbet givet en god 
effekt, som bruges i det videre arbejde med 
kollegial sparring.

'FAST TRACK-HOLD'
Bavnehøj Skoles lærerteams afholder ligeledes 
'klassekonferencer', hvor de enkelte klasser vendes 
i et større forum, så den faglige udvikling og 
børnenes trivsel får de bedste vækstbetingelser. 
Samtidig har både undervisere og ledelse stort 
fokus på, hvordan det enkelte barns kompetencer 
og motivation kan øges bedst muligt. 

I de større klasser har vi 'fast track-hold' med 
elever, der demonstrerer stor selvstændighed og 
god faglighed. De skal have andre udfordringer 
end elever, der måske har brug for lidt mere 
voksenstøtte. På denne måde prøver vi at skabe 
læringsmiljøer, der øger alle børnenes motivation 
for at lære uanset fagligt standpunkt, forklarer 
Pia Grevelund, som også lægger stor vægt på, 
at lærere og pædagoger arbejder sammen i 
'co-teaching-forløb'.

Klokken er ved at være mange. Pia Grevelund 
skal hjem. Men mandag morgen står hun på 
sin sædvanlige plads i døren til skolen og siger 
godmorgen til alle elever og forældre. 

– Så får jeg en krammer af de mindste og 
lejlighed til at snakke uformelt med forældrene. 
En god snak løser næsten altid problemerne, før 
de opstår, fastslår Pia Grevelund. 

TEKST: PETER KVETNY  FOTO: KONTRAFRAME
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Alle trinene på 
skolens hovedtrappe 
er dekoreret med 
danske, franske, tyske 
og engelske gloser, 
så eleverne kan øve 
dansk og sprog på vej 
op og ned. 

DEN STORE KVALITET VED 
FOLKESKOLEN ER NETOP 
DIVERSITETEN. AT MENNE-
SKER MED FORSKELLIG BAG-
GRUND KOMMER SAMMEN 
OG LÆRER AF HINANDEN.”
Pia Grevelund, 
skoleleder, Bavnehøj Skole
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VANDET ER KLART. Blåmuslingerne 
kan tydeligt ses under Bølgen på Kalvebod 
Brygge. 

– De her er ret store. De andre derovre 
er lidt mindre. De er fra sidste år, siger 
naturvejleder i Maritime Nyttehaver, 
Bodil Sofie Espersen, og peger først lige 
ud for sig og derefter over mod langsiden 
i det svømmende kvadrat, der udgør den 
maritime nyttehave. Haven består af wirer 
spændt ud mellem bøjer i vandet under 
den svungne mole på Kalvebod Bølge ud 
for Marriott Hotel. De få kubikmeter havne-
vand er grobund for en livlig udvikling i 
Maritime Nyttehaver, en ung forening 
drevet frem af initiativtager Joachim Hjerl 
og Bodil Sofie Espersen for at sprede 
viden om det spiselige hav. 

Det er Bodil, der er taget ud på Bølgen 
denne kolde, men solrige februardag for 
at fortælle. Vi står på den flade lange 
træbro og kigger ind under Bølgen. På 
den anden side af træbroen dyrker hav-
bønderne tang. Tangen kræver lys for at 
vokse, så det kan ikke dyrkes under molen. 
Blåmuslingerne stortrives til gengæld, 
og det går stort set af sig selv, når først 
muslingerne har sat sig i havhaven. 

VENTER PÅ EN SÆL
–Vi skal ikke vande, vi skal ikke fodre, 

vi skal ikke give medicin, siger Bodil, som 
ydermere kan glæde sig over, at produkti-
onen af  blåmuslinger ikke udleder nogen 
form for forurening, men tværtimod virker 
som filter, der renser vand.

– En enkelt blåmusling renser seks 
liter vand i timen, og vi har nok et ton 
blåmuslinger hernede, fortæller hun. 
Samtidig giver undervandshaven nye 
boligmuligheder til livet i havnen. De små 
lodrette muslingerev skaber grobund for 

et helt eget lille blomstrende økosystem. 
– Når jeg dykker, ser jeg torsk, ørred, 

sild, ål, kutlinger, hundestejler, fladfisk, 
krabber og skaldyr. Siden jeg startede, 
er der kommet meget mere liv omkring 
vores mark, fordi der er noget at gemme 
sig i, og det skaber et miljø for udfoldelse 
af havlivet. Fordi der er muslinger, er der 
krebsedyr, fordi der er krebsedyr, er der 
småfisk, fordi der er småfisk, kommer der 
rovfisk. Vi går bare og venter på en sæl, 
siger hun med et forventningsfuldt smil.

MUSLINGER I NETSTRØMPER
Oppe over vandoverfladen i to containere 
ved siden af Kajakhotellet har Maritime 
Nyttehaver base. To solskinsgule 20 fods 
containere. Fyldt med orange rednings-
veste, net til at grille muslinger, en stor 
suppegryde, mikroskoper til forskning 
i børnehøjde og en farverig planche 
med forskellige slags nordisk tang. Bodil 
udpeger blæretang, kløvtang og savtang, 
som de dyrker i havhaven. Men al nordisk 
tang, undtagen én enkelt type, kan spises, 
så foreningens medlemmer vil også gerne 
dyrke sukkertang og søsalat, der stråler 
henholdsvis lyserødt og neongrønt på 
planchen. 

Muslingebændler og muslingestrømper 
er her også. Bændlerne er muslingevuggen. 
De hænges i vandet som guirlander og 
lokker blåmuslingelarver til at sætte sig 
fast. Larverne er usynlige i starten, men 
efterhånden får de en skal og bliver cirka 
halvanden centimeter.  Det sker i løbet af 
foråret, hvor skolebørn er med til at sætte 
bændler ud og senere hen skrabe baby-
muslinger af bændlerne og flytte dem 
over i netstrømpen ved hjælp af et stykke 
nedløbsrør, der bruges som tragt. Strøm-
perne hænges lodret i vandet på stribe, og 

muslingerne gror, vokser ud af maskerne 
og sætter sig uden på strømperne. Vupti 
er der et lille muslingerev. 

Efter cirka to år kan muslingerne høstes. 
Sæsonen er i september og oktober, hvor 
der igen er livlig aktivitet på Bølgen. 
Undervisningen foregår i et samarbejde 
med Åben skole i Københavns Kommune. 
I april-maj og september-oktober er der 
undervisning på Bølgen tre til fire gange 
om ugen. Heldigvis har Bodil netop fået 
løn fra Friluftsrådet til en fuldtidsstilling 
som naturvejleder i tre år. Hidtil har 
udviklingen af de københavnske havhaver 
mest været en tidskrævende hobby for 
hende og stifteren Joachim Hjerl, der i 
2011 søsatte den maritime have som idé.

HØST I HAVMARKEN
– Vi fortæller, hvor meget man kan gøre 

med en ren havn, hvordan det kan forbinde 
hav og by, og vi formidler mulighederne 
og redskaberne til bæredygtig lokal føde-
vareproduktion i havet.

Drømmen er at udbrede konceptet 
til flere kystbyer i Danmark. Derudover 
søger Maritime Nyttehaver i øjeblikket 
midler til at opgradere det interimistiske 
set-up i havnen til en arkitekttegnet mark, 
hvor man så at sige kan gå på vandet og 
løfte forskellige dele af havhaven op. En 
decideret havfarm er også under opsejling  
ved Middelgrundsfortet. Her skal medlem-
merne høste muslinger og tang til middagen. 
Maritime Nyttehaver har indtil videre 
240 støttemedlemmer, 15 erhvervspartnere 
og masser af planer om at gøre havet til 
meget mere end udsigt og en sommer-
dukkert for byboerne. 

Se mere på maritimenyttehaver.dk  
og på Facebook.

TANG, BLÅMUSLINGER OG LIDT ØSTERS. DER SÅS OG HØSTES PÅ LIVET LØS I VANDET UNDER 
KALVEBOD BØLGE. DE BYNÆRE HAVHAVER PASSER SIG SELV, RENSER VANDET OG GIVER 
LOKAL, SUND OG BÆREDYGTIG MAD.

blomstrer
TEKST: PETER KVETNY  FOTO: SHUTTERSTOCK
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Standard er 
LUKSUS
DE FLESTE ENGHOLMERE, DER 
FLYTTEDE IND PÅ KÆRHOLM, VALGTE 
'STANDARD PAKKEN' TIL KØKKENET. 
MEN DET UNDRER IKKE, NÅR DU SER 
KØKKENLØSNINGEN. FOR STANDARD 
I KØKKENET PÅ ENGHOLMENE ER HØJ 
KVALITET. LUKSUS, FAKTISK. 

YST, LET OG nordisk er tidens løsning 
i arkitektur, og det gennemsyrer også 
de løsninger, som du finder i de 192 
køkkener på Kærholm. De fleste be-
boere har valgt standardpakken, og det 

overrasker ikke salgsdirektør Alexander Mottlau 
fra NPV, som står bag ENGHOLMENE.

– Standardpakken ligger i forlængelse af tidens 
lyse, skandinaviske trend med hvide fronter og 
hvide bordplader. Fronterne er også speciallake-
rede, så de er mere modstandsdygtige og holder 
længere. Skufferne bag fronterne er massive og er 
fingertappede, som et ægte snedkerkøkken skal 
være. Køkkenerne til ENGHOLMENE er skabt 
efter gamle metoder med dyvler, fingertapning, 
not og fer. Simpelthen fordi det giver et bedre og 
mere holdbart resultat. Selvfølgelig er de klassiske 
fremstillingsformer kombineret med moderne 
teknologi, som sikrer en høj ensartet kvalitet i alle 
led. Køkkenerne får det bedste fra teknologien og 
det klassiske møbelsnedkeri, siger salgsdirektøren. 

STOR INTERESSE  
FOR NATURMATERIALER 
Bordpladerne i standardpakken er corian, som 
er et gennemtestet alsidigt kompositmateriale. 

Beboerne har tilvalgt en lang række forskellige 
materialer. Det kommer heller ikke bag på  
Alexander Mottlau.

– Køkkenet må gerne signalere individualitet. 
Eksempelvis linoleum som fronter. Linoleum er et 
smukt, slidstærkt og miljøvenligt naturprodukt. Vi 
tilbyder mange forskellige materialer, som alle 
er nøje udvalgt og i en høj kvalitet. Vi ser en stor 
interesse for naturmaterialer som eksempelvis 
massiv teak eller elm på fronterne og natursten 
som bordplade, såsom marmor eller granitter, 
forklarer Alexander Mottlau.

Skuffefronterne i massivt træ er håndlavede 
efter de klassiske snedkerdyder med sans for 
detaljer, høj kvalitet og en smuk finish.

Du vil også kunne finde bruneret messing som 
bordplade rundt om i køkkenerne på Kærholm. 
Messing patinerer naturligt, men en bruneret 
messing er behandlet, så messingen allerede har 
det eftertragtede patinerede look. 

Nogle engholmere har også valgt parapan som 
materiale til fronterne på køkkenet. Parapan er 
et akrylmateriale med en fantastisk flot hvid 
højglans, hvor man kan polere eventuelle ridser 
væk. Smukt og meget praktisk til eksempelvis 
familier med små børn. 

BOLIGENS LEVERUM

L
TEKST: PETER KVETNY  
FOTO: KONTRAFRAME 
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#engholmene
#havnenerdin
#engholmer
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ARKITEKTEN BAG

“DRØMMENE 
OM DEN OPTIMALE BOLIG

HAR FORANDRET SIG”
”VI VILLE LAVE EN BOLIGFORM, 
SOM ER ANDERLEDES END 
ETAGEBYGGERIET, OG DERFOR 
HAR VI TEGNET RÆKKEHUSE SOM 
DE POPULÆRE RÆKKEHUSE I 
HUMLEBYEN VED CARLSBERG 
OG KARTOFFELRÆKKERNE 
PÅ INDRE ØSTERBRO  
– MEN I EN NUTIDIG OG 
MERE FUNKTIONEL 
VERSION”
Kasper Danielsen  
om nogle af tankerne  
bag SIVHOLM.
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ÅR MAN KOMMER hjem fra jagt, efter en 
lang dag i skoven, kan bilen parkeres under huset, 
og derfra går man direkte ud på badeværelset 
og skifter tøj. På vejen op ad trappen snupper 
man en flaske fra vinkælderen og går videre på 

strømpesokker op i stuen, hvor man kan nyde udsigten ud over 
havet. I weekenden går man ned og tager båden ti minutters 
sejlads ud til Toldboden, det velbesøgte økologiske spisested i den 
gamle havneterminal, hvor man kan drikke rosé i solen og spise 
grillet hummer eller handle ind i områdets gourmetbutikker.

En travl hverdag blendes op med en tur i kajakken, der ligger 
uden for vinduet på den private flydende badebro, hvorfra 
man også kan dyrke vinterbadning. Det kan også være træning 
i yogastudiet, der ligger i gåafstand, en god frokost på en af 
byens nyeste spisesteder, en slendretur langs havnen eller en 
tur i Operaen eller på kunstmuseum – og vennerne, de bor 
lige på samme ø. Midt inde i hjertet af København.

Lyder dette som attraktive boligrammer?
På den nye ø SIVHOLM, også kaldet The Private Island, 

opføres der nu et helt nyt bud på, hvordan moderne liebhaveri 
kan danne rammen om det gode byliv. 43 rækkehuse, alle med 
privat parkeringskælder i direkte adgang til boligen, orangeri på 
toppen og en privat terrasse med direkte adgang til vandet. 

 For arkitekt Kasper Danielsen har opgaven med at tegne de 
43 huse på en privat ø været specielt spændende, netop fordi 
det satte gang i tankerne om, hvordan de optimale rammer for 
nutidens moderne liebhaverdrømme skulle se ud.

– Vi ville lave en boligform, som er anderledes end etage-
byggeriet, og derfor har vi tegnet rækkehuse som de populære 
rækkehuse i Humlebyen ved Carlsberg og kartoffelrækkerne 
på indre Østerbro – men i en nutidig og mere funktionel 
version, siger Kasper Danielsen, der er direktør hos Danielsen 
Architects med 70 ansatte.

For Kasper Danielsen er det netop tankerne om, hvilket liv 
der skal leves inde i boligen, der bliver afgørende for det udtryk 
og design, der skal tegne byggeriet. Tegnestuen er en af landets 
mest anerkendte inden for ny nordisk funktionalisme, og det 
er netop foreningen af høj arkitektonisk kvalitet, funktionalitet, 
håndværk og ikke mindst hensynet til de mennesker, der skal 
bruge det færdige byggeri, som er kerneværdier.

– Alt, hvad vi arbejder med, skaber vi indefra og ud. Om det 
er bylandskaber, bygninger eller indretning. Behovsanalyser og 

funktioner er altid udgangspunktet for vores design. Brugerne 
er hovedpersonerne i vores designprocesser, for vi udtænker 
altid vores projekter med menneskets hverdag i fokus. Vi mener 
nemlig, at design uden fuld funktionalitet er mere skulptur end 
arkitektur, siger Kasper Danielsen.

Og ambitionen for The Private Island er at lave boliger, der 
imødekommer nye drømme om den optimale bolig.

– Drømmen om den optimale bolig har forandret sig. Mange 
vil have de nyeste spisesteder eller biografer og kunstudstillinger 
tæt på og samtidig være aktive i naturen. På SIVHOLM får 
beboerne det bedste af begge verdner, siger han. 

Boligerne på SIVHOLM giver ud over den – for storbyboere 
– eksklusive parkeringsadgang også flere private uderum. Små 
byhaver, terrasser og ikke mindst rækken af flydende pontoner, 
der udlægges på ydersiden af hvert hus langs kanalen, som giver 
de kommende beboere mulighed for at sidde i vandkanten på 
deres egen badebro.

Denne løsning er ikke set tidligere i Københavns Havn.
– En holm er en ø, som Bornholm eller Birkholm eller 

Lindholm. Myrholm er dog en kunstig holm, og Danielsen 
Urban Landscape har designet den nye holm til at passe til 
vind og saltvand med planter, som man også finder på en 
naturlig holm i det danske øhav. Det bliver en holm, som kan 
give os naturoplevelser, som er ægte og alsidige. Og så kan 
beboerne faktisk hoppe direkte fra terrassen og ned i kajakken, 
vinterbade eller sidde med fødderne i vandet om sommeren. 
Den direkte adgang til vandet tilfører boligen høj kvalitet, siger 
Kasper Danielsen.

Det er bygherren NPV A/S, som står bag projektet 
SIVHOLM, der bliver en af Engholmenes 10 kunstige øer i 
den nye københavnske kanalby. NPV står for seks af øerne, 
og By & Havn står for resten. Men SIVHOLM bliver den 
klart mest eksklusive, ifølge Alexander Mottlau, salgsdirektør i 
NPV, der betegner byggeriet som helt unikt.

 – Det bliver det ypperste – og det er derfor, vi tillader os 
at kalde det The Private Island. Du har ikke set noget lignende 
i Danmark før, med den beliggenhed og dette kvalitetsniveau, 
siger Alexander Mottlau fra NPV. 

Og interessen kommer fra familier, som allerede bor i andre 
attraktive kvarterer i og nord for København. NPV forventer at 
tage første spadestik i foråret 2018, og indflytning i boligerne 
bliver i 2019.

DRØMME OM DET GODE BOLIGLIV ER IKKE LÆNGERE NØDVENDIGVIS LIG MED EN KLASSISK VILLA 
NORD FOR KØBENHAVN ELLER EN LANGSTRAKT HERSKABSLEJLIGHED PÅ GAMMEL KONGE VEJ. 
MODERNE LIEBHAVERI ER NÆRHED TIL VANDET, PLACERING MIDT I DEN PULSERENDE BY, 
PRIVAT BYHAVE OG MULIGHED FOR AT PARKERE UNDER EGEN BOLIG.

N

TEKST: NANA ASKOV  FOTO: KONTRAFRAME
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BROCCOLI FORSVARER KROPPEN mod 
livsstilssygdomme, ingefær hjælper på ledsmerter, 
rødbeder er gode til alt, hvad der har med blodet at 
gøre, citroner styrker immunforsvaret og støtter 
fordøjelsen, og sådan kan man blive ved. Og blive 
ved er netop, hvad Mads Bo gør. Den nu 37-årige 
juicer og sundhedsaktivist arbejder utrætteligt 
for at få os til at drikke juicer og smoothies af 
økologiske grøntsager og frugter for at øge vores 
velbefindende, tabe os og styrke kroppens forsvar 
mod de sygdomme, som hele tiden ligger på lur. 

 – Det moderne menneske lider af alle mulige 
miljøbestemte sygdomme som inflammationer og 
hudlidelser, og jeg bliver simpelthen så frustreret, 
når jeg oplever, hvad vi udsætter vores krop for. 
Mit mål er at give danskerne en hjælpende hånd 
med deres sundhed. Mange i sundhedsverdenen 
gør det desværre enormt kompliceret at leve 
sundt. Jeg prøver at gøre det simpelt, ellers ta-
ber du folk, der gerne vil lægge deres livsstil om. 

 Mads Bo har på egen krop mærket, hvad det 
betød for ham at ændre sin kost og leve sundere. 
I 2003 arbejdede han som automekaniker i Jylland, 
havde for mange kilo på kroppen og sloges med 
dårlig hud og psoriasis. Han lignede med sine 
egne ord en ”pizza med ekstra ost” i ansigtet. 

 10-DAGES UDFORDRINGEN
– Min søster forærede mig en billet til et kursus 

med den berømte amerikanske motivationscoach 
Anthony Robbins. Han stillede alle deltagere en 
udfordring, hvor vi i 10 dage udelukkende skulle 

leve af planter. Grøntsager for mig var dengang 
rød peber og banan, men jeg kastede mig ud i 
det, fortæller Mads Bo fra sin bil. Han er på vej 
til Jylland for at tage hul på en længere række 
sundhedsforedrag i Syddanmark. 

 10-dages udfordringen blev en åbenbaring. 
Mads Bo tabte sig markant ved at ”drikke rødkål 
og selleri”. Det var et wake up call for juiceren, 
hvis psoriasis og hudproblemer også forsvandt 
efter et stykke tid med den nye livsstil. Han 

droppede sit job, købte en gammel kassevogn, 
satte køkken i og kørte Europa tyndt det næste 
halve år for at finde ud af, hvordan hans liv skulle 
forme sig med den nye viden og interesse, som 
han havde fået. 

 – Jeg kørte, tænkte og mediterede gennem 
Europa, og det stod snart klart for mig, at min 
mission var at gøre det supersimpelt for mennesker 
at leve sundt, siger Mads Bo. 

 Hjemme igen i Danmark brugte Mads Bo et 
års tid på at tjene penge, så han kunne springe ud 
som sundhedsiværksætter. Han testede idéerne 
af på familie og venner, mens han på bedste 
iværksættermanér levede i en kælderlejlighed og 
kørte i en bil til 5.000 kr. 

 Mads Bo startede med at give gratis foredrag 
om juice, smoothies og sundhed. Hans erfaringer 
med flydende grøntsager blev i 2008 til debut-
bogen ”High on Juice”, hvor han opfordrer 
danskerne til at drikke deres grøntsager.

GØR NOGET GODT OG FÅ DET TILBAGE
– Pludselig sprang det hele i luften på den gode 

måde. Aftenshowet og Go’Morgen Danmark 
ringede af sig selv for at få interviews, og herfra 
er det gået hurtigt, siger Mads Bo, som mener, 
at juice og smoothies naturligvis ikke er hele 
hemmeligheden bag et sundt liv. 

 – Helt simpelt handler fysisk sundhed om 
at give kroppen det, den har behov for. Her 
indgår juice og smoothies. Hertil lægger du 30 
minutters motion og 2-3 liter vand om dagen, 
fastslår han.

 Det bliver så meget lettere at have det godt 
psykisk ifølge Mads Bo, hvis kroppen og dens 
mange celler har det godt.

 – En sund krop giver energi til at håndtere et 
råddent dårligt selvværd. Sundhed handler om 
både krop og sjæl. At vi har det godt mentalt, 
accepterer os selv, som vi er, og er taknemmelige 
for vores liv, er langt vigtigere end at løbe ti 

JUICE IT 
YOURSELF

MADS BO HAR EN MISSION. Danmarks mest kendte 'juicer' vil gøre det supersimpelt  
for os at leve sundt og få os til at tage ansvar for vores egen sundhed. Derfor SKRIVER han bøger, 

JUICER på livet løs og REJSER Danmark tyndt for at udbrede budskabet om,  
at VI SKAL DRIKKE VORES GRØNTSAGER. 

TEKST: PETER KVETNY FOTO: PR

LIVSSTIL

“HELT SIMPELT HANDLER FYSISK 
SUNDHED OM AT GIVE KROPPEN DET, 
DEN HAR BEHOV FOR. HER INDGÅR 

JUICE OG SMOOTHIES. HERTIL  
LÆGGER DU 30 MINUTTERS MOTION 

OG 2-3 LITER VAND OM DAGEN”
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MADS BO
• Autodidakt juicer
• 37 år og bosiddende med  

familien i Køge
• Forfatter til seks bøger om 

juice, smoothies og sundhed
• Bogen ”High on Juice” er solgt 

i over 100.000 eksemplarer
Se mere på www.highonlife.dk 
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LIVSSTIL

kilometer om dagen. Det kræver meget at være 
menneske i balance i 2018, for vi bliver konstant 
manipuleret fra alle sider, mener Mads Bo, som 
trods succesen holder begge ben i jysk jordhøjde. 

 – Jeg skal ikke åbne internationale juicebarer 
og oversætte bøger. Jeg skal kunne have mig selv 
med og være nærværende i alt, hvad jeg gør, siger 
Mads Bo, der har et godt råd til andre, der har lyst 
til at forfølge deres egen iværksætterdrøm.

 – Husk at være et ordentligt menneske og 
gør noget godt for andre. Det får du tilbage, og 
gode mennesker vil opsøge og støtte dig. Det råd 

synes jeg ofte mangler, når forretningsfolk skal 
inspirere andre med fem gode råd om succes. 

 
AT VIDENSKABELIGGØRE 
EN GULEROD
Danmarks mest kendte juicer hører tit, at man 
ikke videnskabeligt kan påvise alle de helbreds-
mæssige virkninger af de flydende grøntsager og 
frugter. Det har han et skuldertræk tilovers for. 

 – Jeg har stor respekt for videnskaben. Men 
sundhedsbranchen får sponsorkroner for at 
forske i piller og medicin. Der er derimod ingen 

penge i at videnskabeliggøre en gulerod. Min 
erfaring fortæller mig, at grøntsagerne virker. 
Det får jeg også at vide fra ni ud af ti af de mange 
mennesker, som 'drikker grøntsager'. I Østen 
har man f.eks. brugt bladselleri og rødbede mod 
forhøjet blodtryk i over 4000 år. Vel at mærke 
uden bivirkninger. Folk spørger mig, om jeg 'tror' 
på juice. Men du skal ikke tro på juice, for det er 
ikke nogen religion. Men giver det mening for dig 
at spise og drikke, hvad der kommer op af jorden, 
så er det om at komme ind i kampen og få et 
sundere liv.   

POPEYE

Denne begynderjuice har en drømmeagtig  
grøn farve med en matchende smag. Juicen 
indeholder blandt andet store mængder 
klorofyl, magnesium og calcium, samt 
vitamin A, B1, B2, B6 og C.

Skyl og rens alle ingredienser, og pres  
dem i en juicemaskine.

2 æbler
2 håndfulde frisk spinat
1 cm økologisk citron med skræl
3 cm squash
Is og 2 spsk. kvalitetsolie

CARROT CLASSIC MED UDRYKNING 

Friskpresset gulerodsjuice, der smager sødt og 
himmelsk, hvis den mikses med f.eks. lime og 
ingefær. Ud over store mængder betacaroten 
indeholder gulerodsjuice vitamin B, C, E og 
K, samt calcium, jern og magnesium.

Skyl og rens alle ingredienser, og pres  
dem i en juicemaskine.

6 mellemstore gulerødder
6 cm gurkemejerod
2 cm ingefær
1 rød peber
½ øko lime med skræl
½ øko citron med skræl
1 æble
1 spsk. kvalitetsolie

PINK PASSION

Den flotte røde juice er en bredspektret 
vitaminpille af de helt store. Den er god 
mod forhøjet blodtryk, for lav blodprocent 
og hjertekarsygdomme.  

Skyl og rens alle ingredienser, og pres dem i 
en juicemaskine.
 
3 cm rødbede
4 cm squash
4 cm agurk
2 mellemstore gulerødder
2 cm ananas
1 æble
1 cm ingefær med skræl
2 cm økologisk citron med skræl
½ broccolistok

PRØV SELV AT PRESSE
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HVIS MURSTEN KUNNE tale, ville røver-
historier stå i kø på Middelgrundsfortet, der i 
1890’erne blev skabt i Øresund for at beskytte 
København mod angreb fra søsiden. Om kort tid 
kommer der unge ører at hviske historierne i.

Øen med fortet er nemlig blevet erhvervet 
af spejderbevægelsen med hjælp fra velhavende 
sponsorer, og i løbet af 2018 bliver den længe 
så forsømte ø forvandlet til ’Ungdomsøen’ med 
forventet åbning i foråret 2019.

Blandt sponsorerne er Nordea-fonden og 
A.P. Møller Fonden, som med et ønske om 
at skabe en ø for spejdere mellem 15 og 25 år 
fra hele landet ’fuld af liv og aktivitet’ har g jort 
ambitionen mulig.

Ejerskabet varetages af ’Middelgrundsfonden’, 
som i første omgang skal bruge mindst 120 
millioner kroner til nødvendig istandsættelse og 
modernisering.

ADVENTURE OG KONFERENCE
Visionen bag Ungdomsøen kan ikke undgå at 
kilde lidt i maven. Øen skal lægge omgivelser til 
alt fra adventureløb i de kilometerlange kælder-
gange, friluftskoncerter i kanon stillingerne, lejr ture 
omkring moderne shelters, udekøkkener, kultur-
festivaler og debatarrange menter i hangarerne, 
kajakstævner, leder uddannelser for unge i 
nyindrettede møde- og konferencefaciliteter  
– og meget, meget andet.

Også spise- og sovefaciliteter bliver der  
bygget, selv om mange aktiviteter vil foregå  
under åben himmel, hvor øens unikke natur  
skal fungere som både køkkenhave, spise-  
og soveplads.

Forud for byggeriet har spejdere og andre 
unge brugt 20.000 ulønnede timer på at 
gøre øen klar til sidste etape. Gennem to år er 
der indsamlet over 300 tons affald og skrot. 

Ligesom der er kommet styr på øens bevoksning, 
der var vokset uhæmmet til alle sider.

VERDENS STØRSTE KUNSTIGE Ø
Mens byggeriet står på, kan spejdere og andre 
unge over hele landet glæde sig til nætterne 
under stjernerne på fortet på den magiske ø 
uden for København. Historierne på øen er 
mange. Middelgrundsfortet har haft sit at se til 
gennem historien. 

Oprindeligt blev det opført som en del af 
Københavns befæstning i årene 1890-1894. 
Flakfort, som også er en del af befæstningen, er 
fra 1910-1916, og Trekroner fra 1713-31. 

Byggematerialet var fyld fra udgravningen 
af Frihavnen, og man kan ikke lade være med at 
tænke på, at det må have rakt som teskefulde 
i det seks meter dybe hav. Ikke desto mindre 
lykkedes det.

SPEJDER-Ø 
LIGE UDEN FOR KØBENHAVNS HAVN
Det gamle Middelgrundsfort fra 1800tallet renoveres for 120 millioner  
og bliver spejderlejr for byens piger og drenge.
TEKST: METTE ANDERSEN  FOTO: UNGDOMSØEN

Middelgrundsfortet regnes i dag  
for at være verdens største kunstigt skabte ø  
uden fast forbindelse til fastlandet.
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OMRÅDETS HISTORIE

I DAG ER SYDHAVNEN EN TRENDY BYDEL TÆT PÅ BÅDE INDRE BY OG SKØN NATUR. MEN FØR DER KOM ALMINDELIGE  
BOLIGER OG INDUSTRI I KGS. ENGHAVE, VAR DET ET LANDBRUGSOMRÅDE LANGT UDEN FOR KØBENHAVNS VOLDE.

Fra uendelige græsgange  
til Olsen-banden-kulisse

Kgs. Enghave blev udstykket i 
22 parceller, og gamle  

Eng havevej blev anlagt. Snart 
begyndte opførelsen af de syv 

gårde i Kgs. Enghave.

Brdr. Køhler køber  
gården Frederiksholm 

og starter virksomheden 
 Frederiksholm Teglværk.

Johan Keller køber  
lystgården  Karens Minde og 
opfører gården som Asyl for 
uhelbredeligt åndssvage – et 
hjem for udviklingshæmmede, 

som fungerer i 107 år.

Bydelens fødselsår.  
Arbejdernes Kooperative Bygge-

forening, AKB, bliver dannet, og de 
to første boligkarreer bliver opført 

mellem P.Knudsens Gade  
og Hørdumsgade.

KGS. ENGHAVE
SIDEN MIDDELALDEREN 
havde kongen ejet området, 
som i dag kaldes Sydhavnen. 
I århundreder bestod det af 
græsgange, så langt øjet rakte 
– deraf navnet Kgs. Enghave. I 
1795 ønskede kronprinsregent 
Frederik VI at sælge jorden og 
udstykkede den til 22 parceller. 
Det blev starten på Sydhavnen,  
som vi kender den i dag. Den 
gamle Enghavevej, nu kaldet 
Borgbjergsvej, blev anlagt fra 
Vesterbrogade til Gammel 
Køge Landevej. Omkring den 
blev der fra år 1800 bygget syv 
gårde. Og nogle af dem har 
haft stor betydning for, hvordan 
bydelen ser ud i dag.

SYDHAVNENS ÆLDSTE HUSE
OMRÅDET BLEV opkaldt efter gården Frederiksholm. 
Men hvem var denne Frederik? Et godt bud er gårdens første 
ejer Friederich Gleiss, der navngav gården øjensynligt efter 
sig selv. Han var en rig københavner, der brugte Frederiksholm 
som lystgård. 

De efterfølgende ejere brugte gården til landbrug. Det 
ophørte dog i 1871, da den blev købt af brødrene Køhler. De 
startede Frederiksholm Teglværk, og gården blev bolig for 
bestyrerne. Virksomheden voksede hurtigt til en af Københavns 
største. Teglværket flyttede i 1917, og i dag er den gamle gård 
akutinstitution under Københavns Kommune. 

Sydhavnens kulturhus, Karens Minde, stammer også fra 
en af de allerførste gårde. I 1879 købte døvstummelæreren 
Johan Keller gården. Han oprettede Asyl for uhelbredeligt 
Åndssvage. Efter hans død i 1884 fortsatte arbejdet med de 
udviklingshæmmede på Karens Minde – samlet set i 107 år, 
indtil Københavns Kommune købte gården. 

BEBOELSESBOOM
1913 ER bydelens egentlige fødselsår. 
Her blev Arbejdernes Kooperative 
Byggeforening (AKB) dannet, og 
de to første boligkarreer blev opført. 
Det blev starten på hele 18 karreer 
de næste 52 år. I 1930 blev Bavne
højkvarteret udvidet, og kommunale  
udlejnings ejendomme skød op 
sammen med bydelens første skole, 
Bavnehøj Skole. I 1937 begyndte 
støbningen til Musikbyen, som blev 
til treetagers huse med altaner. 

Frederiksholm var den første  
af de syv gårde i Kgs. Enghave.

Bavnehøj Skole 
anno 1930 – Syd
havnens første 
kommuneskole.

SYDHAVNENS HISTORIE: 

1795 1871 1879 1913

TEKST: NANA ASKOV  FOTO: LOKALHISTORISK ARKIV
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Bavnehøj Skole står færdig. 
Bydelens skolebørn skal nu ikke 
længere spadsere den lange vej 

ad Enghavevej ind til Ny  
Carlsberg Vejs Skole.

Uniscrap-bygningen, som 
ligger på den nordlige spids af 
Enghave Brygge, bliver brugt 

som kulisse i spillefilmen  
”Olsen-bandens sidste  

bedrifter”.

Byggeriet af  
ENGHOLMENE 

starter.

ENGHOLMENES første 
beboere kan i februar måned 

flytte ind i Kærholm.

Den sydlige del af 
 Sydhavnstippen 

fredes.

DE LIVLIGE HAVEFORENINGER
I 1950’ERNE er Sydhavnen en afsluttet bydel med skoler, 
biograf og apotek. Og som noget helt særligt: Haveforenin-
ger. Den store bolignød i årene efter 1918 medførte, at en del 
tilflyttere fra provinsen valgte at slå sig ned i Kgs. Enghave. 
Den første af dem, Frem, blev grundlagt i 1913, og flere 
haveforeninger opstod inden for få år.

De var kendt for deres fester, gøgl og øltelte – og lidt ballade. 
Mange af beboerne var halvkriminelle, fordi de ikke kunne få et 
arbejde. Trods det var haveforeningerne også kendt for at være 
fulde af liv og glade dage. Langsomt forvandlede de sig til de 
mondæne haveforeninger, vi kender i dag.

Mozarts Plads anno 
1916 versus i dag. 

MOZARTS PLADS
DET GAV fatale konsekvenser for den gamle 
gård Vilhelmsminde, der havde eksisteret siden 
begyndelsen af 1800-tallet. På grund af de mange 
nye beboere var det nødvendigt med en udvidelse 
af sporvognen, som indtil da kun gik til Sydhavns 
Plads. Det besluttedes, at Mozarts Plads skulle 
anlægges, og Vilhelmsminde måtte vige pladsen. 
Gården Vilhelmsminde ligger, hvor Mozarts 
Plads er i dag. Enghavevej, nu Borgbjergsvej, 
strækker sig op til ”Endestation For Linje 3” – 
nutidens Sydhavns Plads. Ved siden af pladsen 
ligger de allerførste AKB-byggerier. På billedet 
fra i dag kan de stadig ses øverst i billedet. 

Haveforeningen Frem 
var Sydhavnens første 
haveforening. Dette 
billede er fra 1972. 

OLSEN-BANDEN-KULISSE  
SOM NABO
Haveforeningerne er ikke det eneste sted i 
Sydhavnen, hvor det i dag er blevet mondænt 
at bo. Det er ikke mange år siden, at Syd-
havnens Holme var forblæste og nærmest 
forladte. Hvert øjeblik kunne man forvente, 
at Olsenbanden – i gang med deres se-
neste kup – ville komme fræsende om det 
nærmeste gadehjørne med hvinende hjul i 
deres Chevrolet.

Med Fisketorvets åbning i årtusindeskiftet 
og de moderne kontorbygninger, der er skudt 
op langs vandet, har Sydhavnens Holme i dag 
et helt andet udtryk. Væk er kvarteret, hvor 
taxachaufførerne efter sigende ikke turde 
køre efter mørkets frembrud, til fordel for 
en mondæn bydel med eksklusive bolig-
byggerier.

Selv om det er trendy at bo i det nye 
Sydhavnen, kan man stadig finde den 
gamle Olsen-banden-sjæl. Et eksempel er 
Uniscrapbygningen, der har været kulisse 
for ”Olsenbandens sidste bedrifter”, hvor 
Egon bliver kidnappes af Bøffen, som kommer 
ham i et kar med cement og sænker ham i 
vandet foran Uniscrap-bygningen. Du kan 
derfor helt bogstaveligt gå i Olsen- bandens 
fodspor, hvis du går en tur omkring den 
gamle industribygning.

I forgrunden ses Islands Brygge. På den 
anden side af havneløbet ses Havneholmen. 
Mod højre ses Dybbølsbro ved det 
store godstogsareal. Til venstre ses H.C. 
Ørstedsværket med røg i skorstenene.

1930 1974 2014 20171990
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DET MODERNE MENNESKE ER ONLINE I DE FLESTE AF DØGNETS TIMER OG ALDRIG LÆNGERE END ET KLIK VÆK.  
DEN KONSTANTE TILGÆNGELIGHED STRESSER OG SKADER HJERNEN, SKRIVER LÆGE IMRAN RASHID I SIN BOG ’SLUK’.  

SOM MODBEVÆGELSE BLIVER DET I FREMTIDEN ’IN’ AT VÆRE ’OFF’, FORUDSER HAN.

– DER ER INGEN tvivl om, at vi mennesker 
tager fysisk og psykisk skade, når vi konstant er 
online og flere hundrede gange om dagen for-
styrres i det, vi er ved, gennem den altid aktive 
teknologi. Mønstret modarbejder kroppens 
behov for og evne til hvile, fokus og restitution, 
siger Imran Rashid.

Han forklarer, at det først og fremmest drejer sig 
om at kunne skelne vigtigt fra uvigtigt, mærke os 
selv og vælge at sige nej. Desværre går udviklingen 
den anden vej, da vi gradvist vænnes til at acceptere 
og sige ’ja’ til enhver forstyrrelse, så vores evne til at 
beskytte os selv for at kunne hvile, være fokuseret 
og restituere svinder ind.

– Mobilen forstyrrer os med alt muligt. En 
lille del af det er væsentligt, andet handler om 
vores arbejde langt uden for arbejdstid, og det 
meste er komplet uvæsentligt. Men vi tager os 
af det hele per automatik, siger Imran Rashid, 
der er speciallæge i almen medicin.

FARLIG ADFÆRDSÆNDRING
– Vi menneskers biologiske og sociale behov er 
skåret ud i granit. De er der og skal tilfredsstilles. 
Den transformation af adfærd, der foregår, 
ændrer vores psykiske miljø, vores måde at 
tænke på og vores relationer. Den manglende 
behovsdækning medfører mangeltilstande og 
sygdomme, hvilket allerede kan registreres på 
udbredelsen af stress og depression, siger han.

Imran Rashid understreger, at han ikke er 
maskinstormer og ikke imod teknologien på 
nogen måde. Det er ikke den, der er noget galt 
med, men den måde, vi benytter den.

– En iPhone burde hedde en jegPhone. De 
elektroniske og sociale medier handler stort set 
udelukkende om mig, mig og mig. Det fokus 
omprogrammerer os til at være mere og mere 
fuldt optagede af os selv, hvilket elektronikken 
igen forstærker ved hjælp af de algoritmer, 
som gør internettet i stand til at manipulere 

informationsstrømmen, så den målrettes den 
enkelte, forklarer Imran Rashid, der i dag driver 
virksomheden Sunddigital.dk, der rådgiver om 
digitale transformationsprocesser.

VI FÅR, HVAD VI TILTRÆKKES AF
Imran Rashid mener, at den digitale industri 
udnytter vores sårbarheder i kraft af sin mani-
pulation af den informationsstrøm, der rettes 
individuelt imod hver enkelt af os.

– Vi mennesker er styret af bekræftelse, og 
det leverer Facebook og alle de andre platforme. 
De ved lige, hvad vi kan lide, og hvordan vi kan 
lide det. Man kunne sige, at vi bare kunne sige 
nej, men det kan vi ikke. Systemet er avanceret 
og giver os altid og hele tiden det, vi ubevidst 
tiltrækkes af. Virkeligheden er jo kedelig. De 
elektroniske medier er konstant underholdende. 
Det svarer til at stille en slikskål foran et barn, 
siger Imran Rashid og uddyber.

– Problemet ligger også i, at mennesket 
fundamentalt set ikke er et jeg-væsen. Vi 
er vi-væsner. Vi er sociale. Vores fokus er 
fra naturens side på forholdet til andre. Vi 

eksisterer i kraft af vores spejling i andre og 
ikke i os selv.

DEN KEDELIGE VIRKELIGHED
Afhængigheden understøttes af kemiske reakti-
oner i hjernen. Hver tilfredsstillelse på internettet 
udløser hormonet dopamin, der giver en følelse 
af lykke. Når den virkelige virkelighed så viser sig, 
er den ikke lige så skøn, som man bildte sig ind, at 
den ville være efter rejsen til den falske, virtuelle 
lykkeverden.

– Evnen til at sige nej visner, hvis man ikke 
bruger den. Hvis man 3000-5000 gange om 
dagen tjekker, om en lystdel af hjernen kan blive 
tilfredsstillet, og kun har held til at sige nej 5 gange 
om dagen, står det 5000-5 i hjernens favør. En 
dag er vi slet ikke i stand til at skelne mellem, hvad 
der er vigtigt for os, og hvad der ikke er, siger Imran 
Rashid og giver en pessimistisk fremtidsvision:

– Når det engang går op for folk, at det handler 
om at sige nej, er det for sent. Så har man ikke 
længere nogen kraftfuld evne til at opfatte 
virkeligheden. Risikoen er, at vi mister evnen 
til at forstå, hvad andre menneskers følelser 
er. Hvad betyder tårer i øjnene på et andet 
menneske. Man har ingen træning i at mærke 
andet end sin egen søgen efter tilfredsstillelse.

IN AT VÆRE OFF
Alt håb er ikke ude. Imran Rashid ser en tendens 
til en modreaktion, der har været undervejs i 
flere år. I den konstante online-verden bliver det 
IN at være OFF.

– Det er forhåbentlig den vej, det går. Der 
er nødt til at ske noget. Jeg tror stadig, vi er så 
benovet over teknologiens muligheder, at vi 
kaster os over den helt ukritisk. Det er vigtigt, at 
vi tager styringen tilbage, før det er for sent. Min 
forestilling er, at det i fremtiden bliver betragtet 
som højstatus at turde sige fra over for den 
afhængighed, den digitale verden har skabt.

LIVSSTIL

TEKST: JAKOB RUBIN FOTO: THOMAS A

OFFINat være

“DET ER VIGTIGT, AT VI  
TAGER STYRINGEN TILBAGE, 

FØR DET ER FOR SENT.  
MIN FORESTILLING ER,  

AT DET I FREMTIDEN BLIVER 
BETRAGTET SOM HØJSTATUS 

AT TURDE SIGE FRA OVER 
FOR DEN AFHÆNGIGHED, 

DEN DIGITALE VERDEN  
HAR SKABT.”
Imran Rashid
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10 BUD TIL ET  
SUNDERE DIGITALT LIV

1. Køb et vækkeur, og smid telefonen ud 
af soveværelset – skærme ødelægger 
søvn og sex.

2. Læg telefonen helt væk, når du 
arbejder, holder møder eller er i 
selskab med andre mennesker.

3. Brug FORSTYR IKKE-funktionen  
så ofte som muligt.

4. Slå alle notifikationer fra på telefonen 
på nær vigtige opkald.

5. Fjern alle apps, der kan stjæle din  
opmærksomhed, fra startskærmen.

6. Fjern farver fra skærmen, og skru 
ned for lyset.

7. Fjern batteri-ikonet fra din telefon  
– det stresser dig.

8. Prioritér konsekvent, hvem der skal 
have adgang til din hjerne, hvornår, 
hvorfor og gennem hvilke kanaler.

9. Vær fuldt bevidst om, hvornår du 
bruger telefonen – og hvornår den 
bruger dig.

10. Husk, at hver gang du tænder 
skærmen, risikerer du at slukke for 
nærværet.

Få 30 % rabat på Imran Rashids bog "Sluk" ved 
at gå ind på www.lindhardtogringhof.dk/sluk 
og bruge rabatkoden: SLUKRABAT2018
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DA FORFATTEREN, DRAMATIKEREN og foreningsstifteren Emma 
Gad i 1918 udgav sin ikoniske bog ”Takt og Tone – om omgangen mellem 
mennesker”, havde hun formentlig ikke tænkt, at bogen – 100 år efter 
udgivelsen – ville danne grundlag for en forening, som ville videreføre 
idéerne om ordentlig opførsel omkring Københavns havn. Men foreningen 
Det Gode Havneliv vil netop tage tråden op fra den kendte forfatter og 
gøre hendes ord til sine. 

VÆRN MOD LIGEGYLDIGHED
– Emma Gad er jo kendt for at mene, at en ordentlig etikette er et 
værn mod ligegyldighed, egoisme eller direkte hensynsløshed, siger 
salgsdirektør Alexander Mottlau fra NPV, som er en af initiativtagerne 
til den nye forening.

Idéen om en forening, som arbejder for at skabe et trygt og inspirerende 
havnemiljø for alle, opstod blandt andet på grund af den meningsløse 
dødsulykke i havnen sidste år. Her blev to studerende påsejlet og dræbt 

af en ung mand på vandscooter uden erfaring i sejlads eller i at tøjle de 
mange hestekræfter. 

Siden har Københavns politi skærpet overvågningen af vandet, men det er 
heller ikke lovparagrafferne, som den nye forening bliver sat til at håndhæve. 

– Nej, Det Gode Havneliv skal bestemt ikke være havnepoliti. Vi vil 
tværtimod med gode eksempler, events og dialog samle havnens aktører 
om god og respektfuld opførsel, siger Alexander Mottlau, som oplever 
stor velvilje fra både Københavns Kommune og By & Havn, som selv har 
g jort sig nogle tanker om god havneopførsel. 

– Folk bygger, sejler, arbejder, shopper og hygger sig i havnen. Københavns 
havn er ikke længere en slidt industrihavn, men et mangfoldigt rekreativt 
område for en lange række danskere og for besøgende fra alle steder i verden. 
Derfor er det godt med lidt 'Emma Gad', så folk har nogle havnelivsregler at 
navigere efter, siger Alexander Mottlau. 

Den kommende forening har formuleret ti overordnede havnelivsregler, 
som den vil kommunikere til havnens brugere.

LIVET VED VANDET

I HAVNEN
EMMA GAD

DEN KOMMENDE FORENING DET GODE HAVNELIV TAGER TRÅDEN OP FRA DANSK ETIKETTES 'GRANDE DAME', EMMA GAD,  
OG VIL VÆRE MED TIL AT SÆTTE EN GOD OG RESPEKTFULD TONE I OG OMKRING HAVNEN, SÅ ALLE FØLER SIG TRYGGE  

OG VELKOMNE. DEN KOMMENDE FORENING ARBEJDER MED 10 HAVNELIVSREGLER, SOM SKAL VÆRE MED TIL 
 AT SAMLE ALLE I, PÅ OG OMKRING HAVNEN TIL STØTTE FOR DET GODE HAVNELIV. 

TEKST: PETER KVETNY FOTO: KONTRAFRAME
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– Når vi konstituerer os, kan 
det selvfølgelig være, at nogle 
regler bliver justeret, eller andre 
kommer til. Men reglerne her 
repræsenterer fint, hvad vi 
ønsker at stå for som forening, 
siger Alexander Mottlau. 

 Han mener i øvrigt, at 
foregangskvinden for ordentlig 
opførsel, Emma Gad, ser med 
stor velvilje ned på projektet fra 
sin plads i himmeriget. 

 – Emma Gad var foregangs
kvinde for en af Danmarks 
første faglige foreninger for 
kvinder, og så var hun gift med 
en kontreadmiral. Så maritim 
takt og tone lå nok heller 
ikke Emma Gad fjernt, siger 
Alexander Mottlau med et smil.

1. Vi overholder færdselsreglerne i havnen,  
sejler langsomt (4 knob i kanalerne og  
6 knob i havneløbet) og sejler ikke med  
forbudte fartøjer som vandscooter, jetski,  
windsurfer eller lignende.

2. Vi fører ikke skib, båd, kajak etc. i beruset tilstand.  
Hvis nogle passagerer har drukket, er vi særligt  
opmærksomme på, at de ikke kommer i fare.

3. Vi bader kun i de tre havnebade og de to badezoner. 

4. Vi tager et fælles ansvar for at holde vandet og omgivelserne rene og 
rydder altid op efter os, når vi har besøgt havnen.

5. Vi støjer ikke unødigt på eller ved vandet og tager hensyn til andre.

6. Vi opfører os ordentligt, smiler og er venlige over for hinanden i havnen. 
Også hvis vi er uenige.

7. Vi prøver at give plads til andre, så vi alle kan nyde havnens herligheder.

8. Vi hjælper hinanden med at undgå farlige situationer.

9. Vi respekterer hinandens forskelligheder. 

10. Vi hilser gerne på dem, der sejler, går eller svømmer forbi.

DE TI 'REGLER' 
FOR DET GODE HAVNELIV
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LIVET VED VANDET

HVAD ER KITESURFING?

KITESURFING er en vandsport, 
hvor surferen står på et surfboard, 
med fodstropper og finner, som 
trækkes gennem vandet af kraften 
fra en styrbar fritflyvende kite, 
ligesom en kontrolleret drage. 
Surferen styrer dragen med en bar, 
der har 4-5  styreliner, lidt ligesom 
et cykelstyr på en cykel. 
Der sejles kun, når det blæser, og 
kun ved kyster med pålandsvind.

 
“JEG ER IKKE 
GAMMEL, JEG HAR 
BARE LEVET LÆNGE”
Poul Erik Rasmussen, P.E.R. begyndte 
at kitesurfe i en alder af 78 år.

verdensklasse 
Kitesurfing i

– i København
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OUL ERIK RASMUSSEN var 
verdens ældste aktive kitesurfer.
– Han sagde altid, at han ikke 
ville ende med at sidde i en køre-
stol. Han ville surfe til det sidste, 

forklarer Per Rasmussen, der er Pouls søn og 
til daglig arbejder som industritekniker.

Per og Poul har uden tvivl haft et helt 
særligt forhold. Da Per var 22, og Poul var 
54, begyndte de at windsurfe sammen, og 
senere blev det til kitesurfing. De har surfet 
sammen i 35 år.

– Det føltes, som om, at vi var jævnaldrende. 
Surfing har jo intet med alder at gøre. Min far 
sagde altid: Jeg er ikke gammel, jeg har bare 
levet længe, siger Per og fortsætter:

– Selv efter at jeg er blevet voksen, har jeg 
været ude og lege med min far. 

TOG IKKE ALDER HØJTIDELIGT
Det startede med windsurfing på en ferie 
på Mallorca. Poul var angiveligt den første 
på Amager, der ejede en windsurfer. I 22 år 
windsurfede Poul og Per sammen, indtil Per 
i år 2000 fik øjnene op for en ny vandsport. 
I dag er Amager Strand kendt som et af de 
bedste steder at Kitesurfe, og sporten trækker 
masser af nye medlemmer til hvert år. Men 
dengang var det eksotisk, husker Per.

– Der skulle noget nyt til, noget nyt og 
spændende. Kitesurfing minder en del om 
windsurfing, og så begyndte vi simpelthen 
med det – uden at vide noget som helst om 
det, fortæller Per. 

I starten var det kun ham selv, der kite-
surfede. – Men så ville min far jo også prøve. 
Både min mor og jeg prøvede at holde ham 
fra det. Vi sagde: Lad nu være med at starte 
på det der. Du er så glad for windsurfing, og 
hvis du kommer til skade i din alder – brækker 
du en arm eller et ben, så kommer du ikke 
til at surfe igen. Men efter et års tid kunne 
vi ikke holde ham tilbage længere, og så 
begyndte han også at kitesurfe. Og heldigvis 
for det da! fastslår Per.

Poul var 78 år, da han begyndte at kitesur-

fe, og Per forklarer, at han ikke tog sin alder 
så højtideligt.

– Det var jo det, der var så fedt, når han 
mødte folk på stranden, som sagde: ”Ej, det 
der kitesurfing, det er jeg for gammel til.” 
Så sagde han: ”Sikke noget pjat! Bare kom i 
gang.” Han nød, at han kunne give andre de 
glæder og oplevelser med kitesurfing.

SURFEDE TIL DET SIDSTE
Far og søn var ude og kitesurfe sammen i hvert 
fald en gang om ugen i 12 år. Men den 7. oktober 
2012 blev Per ringet op af nogle af sine surfer-
venner. De var ude ved Sydvestpynten, og der 
var noget galt med Poul. Han hoppede i bilen 
og skyndte sig derud. Da han var otte minutter 
derfra, blev han overhalet af lægeambulancen.

– Da jeg ankommer, er de i gang med 
hjertemassage. Han havde været ude at surfe 
med alle sine venner. Han havde haft en dejlig 
dag med et stort smil på. Jeg holder ham i 
hånden, mens han… Det kunne ikke have 
været en bedre måde at komme herfra for 
ham, siger Per og fortsætter: 

– Senere fik vi hans aske og strøede den 
ude på Sydvestpynten. Alle vores venner gav 
100 kroner til en sten, der står fem meter 
fra, hvor han døde. Vi var 126 mennesker, der 
stod i en rundkreds. Vandet var helt roligt, og 
folk smed blomster i vandet. Det var meget, 
meget smukt. Det også derfor, det ikke var 
lige så svært at miste ham. Det blev på en god 
måde. Han fik sit sidste ønske opfyldt.

KITESURFING GØR MIG FRI
I dag kitesurfer Per stadig. Han er ude 2-3 
gange om ugen afhængigt af vejret. Hvis 
temperaturen er over 0 grader, så er det bare 
af sted. Og han får nogle gange at vide, at 
han går i sin fars fodspor.

– Jeg får at vide indimellem, at jeg følger i 
hans spor. Jeg ligner ham i hvert fald meget. 
Og så er der mit navn. Min far hed Poul Erik 
Rasmussen – P.E.R. Og jeg hedder jo Per. 
Det har jeg ikke noget imod.

Ligesom sine forældre er Per en livsnyder, 

og han bruger så meget tid, han kan, på at 
kitesurfe.

– Min far og mor nød livet. For eksempel 
tog vi nogle gange til Gran Canaria og ikke i 
skole og på arbejde. Det er også det, jeg gør 
nu. Andre tager lån i huset for at bygge en 
carport. I stedet tager jeg en million ud og 
rejser verden rundt for at surfe. Jeg nyder 
livet. Fordi jeg kan. Det burde alle gøre.

Livsnyderlivet hænger godt sammen med 
Pers oplevelse af at kitesurfe. For ham er det 
et pusterum, hvor hverdagens stress, jag og 
bekymringer forsvinder.

– Jeg kan huske en særlig slem konflikt 
med min teenagedatter for flere år siden, 
som blev ved med at fare gennem mit hoved. 
Jeg tog ud på vandet, og på vej hjem gik det 
op for mig, at det først var der i bilen, at jeg 
kom til at tænke på det igen. Jeg havde slet 
ikke skænket det en tanke, imens jeg surfede, 
det var helt ude af hjernen. Man føler sig bare 
fuldstændig fri, når man kun har naturen at 
slås med.

DET ER ALDRIG FOR SENT AT LÆRE KITESURFING. VERDENS ÆLDSTE KITESURFER BOEDE  
OG SURFEDE HER I KØBENHAVN. I EN ALDER AF 88 ÅR DØDE HAN MED EN KITE I HÅNDEN.  
SØNNEN PER ER LIGE SÅ BIDT AF KITESURFING. OG AMAGER STRAND ER ET AF DE BEDSTE STEDER.

TEKST: NINETT ROHDE OG MAJA LORENTZEN  FOTO: LARS DANIEL TERKELSEN

KITESURFING PÅ AMAGER

København er kendt verden over for 
de gode kitesurfing-faciliteter. Byen 
ligger på en ø og har dermed rigtig 
meget kyststrækning med mulighed 
for pålandsvind. Nogle af de mest 
besøgte spots er Sydvestpynten ved 
Kongelunden, Sylten ved Dragør og 
Amager Strand. 
På Amager Kiteskole kan du lære 
at kitesurfe. Skolen har undervist 
elever fra hele verden siden 2009. De 
tilbyder mange forskellige slags kurser, 
f.eks. turbokursus, privatlektioner, 
holdtræning og firmaevents. Er der en 
kitesurfer gemt i dig, er det bare om 
at melde dig til, det er aldrig for sent! 
Besøg kiteskolens hjemmeside på 
www.amagerkiteskole.dk 

P
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OMRÅDET

FORDI:
• København er lig med at cykle og flere gange udnævnt 

til en af verdens allerbedste cykelstorbyer.
• Cykelstier findes i næsten alle gader.
• Byen er uden bakker eller stejle stigninger.
• Luften er frisk.
• Husene er aldrig højere end fire-fem etager.
• Her er lys, parker, bænke, caféer, smukke bygninger, 

forskellige bydele, spændende butikker – og ukendte 
oaser.

• For dælen, byen er skøn!

DERFOR:
• Tag din cykel frem.
• Tag din ven, kæreste eller barn med.
• Kør byens bedste, mest fantastiske cykelrute.  

Som også er lang.
• Husk, du må have cyklen gratis med i S-toget.
• Pump dine dæk, hjemmefra eller hos 

cykelhandleren.
• Bid turen over i mange stykker – med madpakke-, 

café-, park-, sove-, læse- og dase-stop.
• Find cykelkort på www.kk.dk og søg på cykelruter.

Byens bedste  
CYKELTUR

TEKST: JAKOB RUBIN  FOTO: KONTRAFRAME OG SHUTTERSTOCK

… er en kombination af flere ’grønne cykelruter’, som går fra ENGHOLMENE  
via ’Cykelslangen’ til Christiania, den nye cykelbro ved Operaen, Langelinie og  
Den Lille Havfrue. Med pitstop i Frederiksbergs Universitetspark, videre over  

Nørrebros ’Superkile’, Vestre Kirkegård og afslutning ved Carlsberg.  
Hele turen rundt er på ca. 21 km.
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6. SUPERKILEN
Arkitektur, byplanlægning 
og borgerservice i verdens-
klasse. Cykelruten følger 
bl.a. Superkilen gennem 
Nørrebros mangfoldighed.

5. UNIVERSITETSCAFÉ
KU Science & Sundhed driver 
en smuk blomsterhave og 
Café Væksthuset i et orangeri. 
Perfekt pitstop for sandwich, 
kaffe og kage.

8. CARLSBERG
En ny bydel med bryggerens 
storslåede kunst intakt. Ruten 
tager broen over skinnerne 
og kan afslutningsvis byde på 
gourmetøl i bryggeriets bar.

3. CHRISTIANIA
’Fristaden’ er stadig blandt 
Københavns allerstørste 
turistattraktioner. Her er 
anderledes  – og hjemsted 
for NOMA’s nye 
restaurant.

1. CYKELSLANGEN
Med Syd havnens nye øer på 
Engholmene og kanalbyen til styrbord 
er vi midt i Københavns mest 
spændende bydel, der forbindes til 
Islands Brygge med cykelbro.

2. ISLANDS BRYGGE
Over havnen ad en 
internationalt berømt 
cykelsti/bro til det nye 
Amager, som rider med 
på bymoden. Verdens 
bedste cykelby.

4. DEN LILLE  
HAVFRUE/KASTELLET
Ja, hun ligger der, og 
hvornår var man lige forbi 
sidst? Cykelturen tager 
Kastellet og Langelinie med. 

7. VESTRE KIRKEGÅRD
Københavns ukendte og 
enorme åndehul med kul-
turminder og gravpladser for 
mange folkeslag og religioner 
– og cykelstier.
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LIVET VED VANDET

drømmen om
VAND

GULVET
under

TEKST: JAKOB RUBIN 
FOTO: KONTRAFRAME

DER LØBER EN FLOD GENNEM MENNESKET. MÆNGDEN AF VÆSKE I DEN 
GENNEMSNITLIGE MAND ELLER KVINDE ER 35-50 LITER. VI TILTRÆKKES AF 
VAND. AT BO VED HAVET ER EN LUKSUS FORUNDT DE FÆRRESTE, MEN  
ATTRÅET AF DE FLESTE. KØBENHAVNS HAVN ER UNIK PÅ VERDENSPLAN  
PÅ GRUND AF SIN INVITERENDE OG GENERØSE MÆNGDE SMUKT, RÅT  
OG RENT HAVVAND. HER ER DE MEST FANATISKE FANS IKKE TILFREDSE 
MED AT KIGGE PÅ DET. DE BOR PÅ DET.
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ENNESKER ER VAND. 
Halvdelen af vores kroppe 
består af vand. Vi skabes i 
fostervand. Livet igennem 
tiltrækkes vi af vand, af lyden 

af vand, af synet af vand, af forestillingen om 
vand. Af drømmen om det store hav og dets 
fjerne kyster. Havet giver ro og danner fun-
dament for blandt andet ENGHOLMENEs  
appel. Kan man ikke få nok, kan man jo placere 
sit hus direkte oven på vandet og mærke det 
skvulpe under ’dørken’ – maritimt for gulv – 
eller i hvert fald vide, at vandet løber dernede. 
De fleste husbåde er nemlig så tunge, at de 
ikke bevæger sig ud af stedet på nær en let 
vippen i stiv storm.

Selv om passionen gælder mange, er det 
at bo på havet en luksus forundt de færreste. 
Københavns Havn har i 20 år overvejet at 
tillade flere husbådsejere at bebo byens 42 km 
kajer og bolværk uden at kunne blive enige om 
andet end, at det måske kunne være en god 
idé. Det er derfor kun i små enklaver, at man 
finder hovedstadens i alt ca. 70 husbåde. 
I dem bor et par hundrede mennesker, for 
hvem havet er uundværligt – og en kilde til 
daglig fryd og inspiration.

– Vi har sejlet hele vores liv og i mange 
år haft et brændende ønske om at leve og 
bo på havet året rundt omgivet af lys og 
natur og at følge årstidernes skifte fra første 
parket, var ordene fra husbådsveteranerne 
Michael og Annette, da de for 12 år siden 
flyttede ind i deres husbåd.

For andre som Lis og Ove Nilsson, hvis 
husbåd – en ombygget floddamper fra 1908 
– i dag ligger i Køge Havn, handlede det lige 
så meget om romantik. Og praktik. Deres 
parcelhus trængte til ombygning – igen. Det 
orkede de ikke. I stedet valgte de den gamle 
flodbåd, som det så også tog dem halvandet 
år at sætte i stand.

– Vi oplever lige så meget her på havnen 
hver eneste dag, som vi g jorde på et helt år 
bag ligusterhækken, som de forklarede i et 
interview med Jyllands-Posten.

Indflytningsklare husbåde kan købes for 
1-5 mio. kr., og endnu mere, hvis man skal 
have den ypperste luksus og liebhaveri. I 
Londons floder og kanaler ligger husbåde til 
over 30 mio. kr., og her, ligesom i Køben-
havn, gælder den helt store udfordring – hvis 
den ikke er pengene – at der først og frem-
mest skal skaffes en kajplads.

Ventetiden i Københavns Havn er flere år, 
mens det går langt nemmere med at finde 
plads til sin husbåd i provinsen. Her er mange 
af de gamle, nu ubenyttede statshavne udlagt 
til blandet benyttelse, deriblandt beboelse i 
form af husbåde.

Indtil videre lever drømmen om at bo på 
havet videre i mange, mens det indre hav skyller 
rundt i deres krop. Få har udtrykt bindingen 
mellem mennesket og havet bedre end havets 
ikoniske betvinger, Christoffer Colombus, 
’opdageren’ af Amerika for over 500 år siden:

Og havet giver hver mand nyt håb.
Og søvnen drømme om hjem.

M

“VI OPLEVER LIGE SÅ MEGET HER PÅ HAVNEN HVER ENESTE DAG,  
SOM VI GJORDE PÅ ET HELT ÅR BAG LIGUSTERHÆKKEN”

Lis og Ove Nilsson – om at bo på husbåd

AT BO VED VANDET

Husbåde opdeles i tre typer:

1. Både, som ikke længere kan sejle  
og benyttes som bolig.

2. Både, som kan sejle, men samtidig  
fungerer som bolig.

3. Husbåde, der ikke kan sejle og er  
bygget til bebyggelse.

Sidstnævnte type er den mest populære, 
da den er designet til beboelse, kræver 
mindre vedligeholdelse, ligger bedst i 
vandet og er mest rummelig.

FØR DU KØBER DIN HUSBÅD:
• Tjek, om materialerne er intakte og 

vedligeholdt, så de kan holde mange år 
endnu.

• Tjek, om der er gammel gæld i båden, da  
du risikerer at hæfte for en tidligere ejers 
uansvarlighed.

• Husbåde er registreret i Skibsregistret, 
hvor du kan oplyse information om lån, 
historik, tidligere ejerforhold m.m.

En husbåd er et ’lukket kredsløb’. Som 
regel opbevares spildevand og toilet og 
afløbsvand i en lukket tank, der tømmes 
hver måned el. lign. Det er nødvendigt med 
elektricitet fra land. Varmekilden kan være 
el eller brændeovn. 

GULVET
Kilde: JyllandsPosten
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NATUREN ER FOTOGRAF Jesper Ray Manleys 
inspirator og ven. Den giver ham et billede af længsel, 
af noget, der hverken skuffer eller dømmer. Som 
ikke bærer nag. Resultaterne er ofte filmiske, hvilket 
givetvis skyldes hans mangeårige arbejde som 
location- scout i film- og reklamebranchen. 

– Naturens næsten moderlige kontrol over tingenes 
gang og dens dom over, hvad der skal forgå, og 
hvad der skal blive, fascinerer mig, siger han.

– Min fotokunst fødes af naturens og filmens 
melankoli.

Over 30 år har Jesper Ray Manley fotograferet 
op imod en million billeder. Af dem er hundredvis 
endt som kunstværker, som han printer på forskelligt 
materiale, men sjældent papir.

– Jeg vil helst printe på polyesterforstærket lærred, 
som giver fotografiet de bedste forhold for at bestå og 
udtrykke alle dets fineste nuancer, fortæller han.

Inspirationen har han gennem årene fundet ved 
at studere de gamle mestre i lys og skygge. Malerne 
Krøyer og Hammershøi, de store fotografer som 
Newton.

– Fotos, der skal op og hænge, skal kunne noget 
andet end det normale foto, som er en registrering 
af det, der er. Fotokunst benytter de samme 
virkemidler som maleriet. Det ufortalte, ufærdige 
udtryk aktiverer beskueren til at danne sine egne 
indtryk, forklarer Jesper Ray Manley.

– Havde de gamle danske mestermalere 
levet i dag, er jeg overbevist om, at de havde 
taget fantastiske fotografier. Som hos dem skal 
et foto give spørgsmål, ikke svar, men inspirere 
beskueren til at komponere videre. Og så er der 
meget mere æstetik i fotografiet, netop fordi 
udgangspunktet jo er virkeligheden og ikke 
fantasien.

”Billedfortællingen afhænger 
af fotografen og ikke mindst 
fotografens livserfaring. Hvert 
billede, du tager, er din alder 
ganget med dit liv,” siger 
fotograf Jesper Ray Manley, 
som har taget dette foto.

SÆRLIGE KRAV TIL  
FOTOGRAFI SOM VÆGKUNST
MALERIER MÅ I STIGENDE GRAD 
AFGIVE PLADSEN TIL FORDEL 
FOR FOTOKUNST TRYKT PÅ 
KRYDSFINÉR, ALUMINIUM ELLER 
POLYESTERFORSTÆRKET BOMULDS -
LÆRRED. MEN LANGTFRA ALLE 
GODE FOTOGRAFIER FUNGERER 
PÅ EN VÆG, FORKLARER EN AF 
LANDETS KENDTE FOTOKUNSTNERE, 
JESPER RAY MANLEY

TEKST: JAKOB RUBIN 
FOTO: JESPER RAY MANLEY

KUNST

www.unidrain.dk/reframe

Unidrains nye Reframe Collection er  en eksklusiv  serie  af  badeværelsesti lbehør med 

rødder i  dansk design og kval itet . Det  minimalist iske, rektangulære design harmonerer  med 

det  originale Unidrain univers og gør  det  muligt  at  matche al le  metaldetaljer  i  rummet . 

Velkendte produkter  er  blevet  gentænkt og designet  med innovative funktioner,  

der  forbedrer  det  eksisterende -  Reframing the exist ing.
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SÆRLIGE KRAV TIL  
FOTOGRAFI SOM VÆGKUNST

www.unidrain.dk/reframe

Unidrains nye Reframe Collection er  en eksklusiv  serie  af  badeværelsesti lbehør med 

rødder i  dansk design og kval itet . Det  minimalist iske, rektangulære design harmonerer  med 

det  originale Unidrain univers og gør  det  muligt  at  matche al le  metaldetaljer  i  rummet . 

Velkendte produkter  er  blevet  gentænkt og designet  med innovative funktioner,  

der  forbedrer  det  eksisterende -  Reframing the exist ing.



ÅR JESPER KIKKENBORG maler 
sine undervandsmalerier, er han i et 
helt andet univers. Hverdagens stress 
eksisterer ikke. I atelieret på havets 
bund er vandet, lyset, farverne, lærre-

det, fiskene og sælerne det eneste, der er til stede.
Jesper Kikkenborg er uddannet marinbiolog 

og har malet ved siden af i 15-20 år. Men 
for fem år siden sprang han ud som fuldtids-
kunstner.

– Jeg er fascineret af lyset under vandet og 
den verden, hvor tiden står stille. Man overgiver 
sig til elementet. Det er dét, jeg godt kan lide 
at føre ind i mine billeder. Det tidløse element, 
siger Jesper Kikkenborg.

– Med min baggrund som marinbiolog er det jo 
rimelig nærliggende, at vandet er mit omdrejnings-

punkt. Jeg har dykket i over 30 år, så elementet er 
overhovedet ikke uvant for mig.

KAN MAN MALE UNDER VANDET?
Undervandsmalerierne startede, da Jesper 
Kikkenborg arbejdede for Danmarks Akvarium.

– Jeg lavede illustrationer til Danmarks Akvarium. 
Og så en dag ringede de til mig og spurgte, om 
man kunne male under vandet. Jeg blev helt paf 
og sagde: Det ved jeg egentlig ikke. Men giv mig 
to dage, så ved jeg det, fortæller han.

Før det havde Jesper Kikkenborg lavet streg-
tegninger af skibsvrag og vragdele under vandet, 
men et decideret maleri er alligevel noget lidt 
andet.

– Jeg satte mit staffeli op på bunden af Øre-
sund med farver og hele svineriet og malede et 

billede. Det hærdede fint, da det kom op på land. 
Sådan startede det.

I dag laver Jesper Kikkenborg både undervands-
malerier selv og som events på for eksempel Den 
Blå Planet, hvor han står i dykkerudstyr på bunden 
af et akvarium og maler, imens havdyr svømmer 
omkring ham.

– Jeg dykker ned i akvariet til dyret med en 
mikrofon inde i masken, så jeg kan snakke med 
gæsterne. Det er virkelig sjovt, fortæller Jesper 
Kikkenborg.

– Når jeg maler undervandsbilleder for mig 
selv, så er det mere mit eget univers, jeg dykker 
ned i, samtidig med at jeg dykker ned i vandet.

ET ATELIER PÅ BUNDEN AF HAVET
Det kræver en del planlægning i forhold til dykker-

LIVET VED VANDET

AT MALE UNDER VAND – DET LYDER NÆRMEST SURREALISTISK.  
MEN IKKE DESTO MINDRE ER DET, HVAD DEN 46-ÅRIGE KUNSTNER FRA AMAGER LEVER AF.

TEKST: MAJA LORENTZEN  FOTO: PR

N

JESPER HAR ET ATELIER PÅ HAVETS BUND I KØBENHAVN

“Når jeg maler under vandet, 

– og det er vigtigt at gøre”
slipper jeg kontrollen

Jesper er i færd med at 
male billedet ”Ocean Eye” 
på bunden af Øresund. 
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udstyr og båd, når man skal male under vand.
– Hvis det for eksempel er ude midt i sundet, 

så sejler jeg ud med en båd og hopper ud fra den 
med staffeli og hele svineriet. Farverne bliver 
sænket ned til mig i en snor af en kollega på 
båden, og så laver jeg et lille atelier på bunden af 
havet med en stol og en kurv med farver i.

Jesper Kikkenborg understreger, at han bru-
ger nogle helt særlige materialer, som ikke ska-
der havmiljøet.

– Jeg bruger nøje udvalgte farver, som er 
ugiftige for miljøet. Det er oliefarver, og de er 
lavet på koldpresset linolie, så man kan stort set 
børste tænder i de fleste af farverne, forklarer 
Jesper Kikkenborg.

– Det er bøvlet at arbejde under vand, men 
det er en del af det. Man spænder ben fra start 

til slut. Det bliver, som det bliver, dernede, vær-
ket laves nu og her, og jeg arbejder ikke videre 
med billedet på land. Det er ret fedt at arbejde 
på den måde, hvor jeg slipper kontrollen fuld-
stændig. 

PUBLIKUM PÅ LAND OG I VAND
Det er ikke kun, når Jesper laver events, at der 
er publikum på. Selv når han står på bunden af 
Øresund for sig selv, er der nysgerrige øjne, som 
kigger med.

– Der er masser af liv. Det er klart, at når jeg 
sætter staffeliet op og roder rundt dernede, så 
holder de lige afstand, men de ser mig. På Den 
Blå Planet var fiskene nysgerrige. De kom så tæt 
på, at de svømmede mellem mig og lærredet, 
det var helt vildt, siger han.

– Ude i havet har jeg også mødt sæler. De 
holder som regel en grænse på fem-syv meter, 
og så svømmer de rundt i cirkler omkring mig et 
par minutter, og så daffer de af igen.

Vandet er noget helt særligt for Jesper 
Kikkenborg. Og han mener, at vi alle kan have 
glæde af at hoppe i havet fra tid til anden.

– Jeg synes, det er vigtigt at lægge kontrollen 
fra sig og opleve det, som er lige nu og her. Det 
giver en dyb taknemmelighed at lukke den travle 
hverdag ude og fortabe sig i det her univers, 
siger han.

– Det er det, der tiltrækker os ved vandet, 
tror jeg. Jeg kan mærke det i mine billeder, hvis 
man fortaber sig i et par øjne eller en farve-
kombination. Det gør et eller andet. Man bliver 
helt slugt af det.

slipper jeg kontrollen

Maleriet forestiller 
en havskildpadde, det 
hedder ”Go Slow” og  
er malet over vand.

Maleriet forestiller 
en marlin, det 
hedder ”Speed” og 
er malet over vand.

“Jeg satte mit staffeli op 
på bunden af Øresund med 
farver og hele svineriet 
og malede et billede. Det 
hærdede fint, da det kom 
op på land. Sådan startede 
det.”

OVER OG UNDER VAND

Jesper Kikkenborg maler både 
billeder over og under vandets 
overflade. Du kan se hans malerier 
i Galleri Kikkenborg i Dragør, og i 
løbet af sommeren vil han deltage 
i events, hvor du kan opleve ham 
male under vand. 

Hvis du ønsker mere infor- 
mation, kan du følge ham på  
Facebook-siden ”Kikkenborg”  
og besøge hjemmesiden  
www.jesper-kikkenborg.dk.

83ENGHOLMENE



Folio 
Material lightness and technological precision in perfect harmony. 
Surfaces, minimalistic radii and uniform contours are the result of 
highly precise manufacturing. A barely 3 mm thick cover made of 
glazed steel wraps tightly around the washplace and encases it 
like a waferthin sheet.

www.alape.com


