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HVER ENESTE GANG
JEG HAR VINTERBADET”

TRÆNING
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RIKKE HØRLYKKE

Lys i

MØRKET
tips og tricks til at komme godt igennem den mørke tid

ARKITEKTUR I VERDENSKLASSE + LEVERUM + SUND LIVSSTIL

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. januar 2018.
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Når mørket sænker sig over byen i vintermånederne, er det tid til fordybelse med gode historier,
hygge og inspirerende ord til eftertanke. Denne fjerde udgave af vores anderledes boligmagasin
om Engholmene handler blandt andet om lyset i mørket, om design og kunst – og om kunsten
at holde sig i fysisk og mental vinterform. Om vinterbadning og arkitektur i verdensklasse, og
om alt muligt andet, som du ikke får med i de traditionelle salgsbrochurer.
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På disse sider fortæller vi om de mennesker, butikker og den arkitektur, der allerede findes i om
rådet og lige omkring – og som er på vej. Du kan møde dine kommende naboer, håndværkerne,
få tip om mad, yoga og indretning og blive lidt klogere på hele områdets historie – også på cykel.
Mød designere, arkitekter og mange andre, der har indflydelse på boligmarkedet, og som har
g jort os klogere. Den viden vil vi gerne formidle videre til dig, som er på udkig efter en ny bolig.
Men også til dig, der bare gerne vil vide mere om at bo og leve ved havnen. Det er vores håb,
at du her får viden, som gør det lettere for dig at komme videre i dine boligtanker.
Vi håber derfor at kunne underholde dig en smule undervejs, med en ny og 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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Hos Hotspot Copenhagen på
Frederiksberg er der mulighed for at
besøge den infrarøde sauna.

NÅR LYSET FORSVINDER

MÅ MAN FINDE DET ET ANDET STED

Er du også en af de tusindvis af danskere, der
rammes af vinterdepression, når lyset udenfor
forsvinder? Vinter er højsæson for ledsmerter,
spændinger og nedtrykthed. En tur i infrarød
sauna kan gøre underværker for kroppen.
NÅR VINTEREN SNIGER sig ind på os, får vi langsomt underskud på energikontoen,
det bliver sværere at stå op om morgenen, og vores muskler er ømmere end normalt.
Det simple, enkle og korte svar på vinterpinslerne er lysterapi. Strålerne fra den infrarøde
sauna kan sammenlignes med solens varme og energigivende stråler, dog uden den
skadelige UV-stråling. Og så er det kendt som en af nutidens mest effektive måder
at detoxe og afgifte kroppen på, og herudover bliver stofskiftet og blodcirkulationen
forbedret betydeligt.
Kendisser verden over, som popstjernerne Lady Gaga og Madonna har anbefalet den
infrarøde sauna, og efterhånden kan man finde flere steder, hvor det er muligt at
lægge sig under de mirakuløse varme stråler.
Hos det nyåbnede wellnesscenter Hotspot Copenhagen på Frederiksberg i København
har man nu åbnet op for, at gæster kan booke sig direkte ind i den infrarøde sauna.
Og selvom der er varmt som i en traditionel sauna, føles det ikke spor varmt. Man
kan endda sidde med sin mobiltelefon, uden at den bliver varm.
HOTSPOT CPH, Frederiksberg, Bülowsvej 50a,
www.hotspotcph.dk
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Forlæng
de korte dage

med lys på altanen
I MANGE ÅR brugte danskerne kun lysdekorationer
til at signalere jul – i modsætning til mange steder i
udlandet, hvor man har tradition for at bruge lys hele
året rundt. Det har dog ændret sig markant, efter vi
har fået LED-lys, som har et meget lavt strømforbrug.
Det danske internationale brand Sirius er kendt for

DEN VARME LED-LYS FARVE
ER FANTASTISK TIL AT SKABE
EN SÆRLIG STEMNING PÅ
ALTANEN HELE VINTEREN.
deres lyskæder med en varmere og lidt orange lysfar
ve. Netop dén farve passer godt til det danske klima,
hvor der oftest er vådt og gråt. Den varme LED-lys
farve er fantastisk til at skabe en særlig stemning på
altanen hele vinteren.
Når du dekorerer uderummet med lysdekorationer,
så åbner det din altan op i mørket og forlænger dit
udsyn. Desuden forlænger det dagen og bringer lys,
glæde, smukke øjeblikke og positive tanker.
Det er Sirius’ mission, at alle danskere med tiden
vil dekorere deres vinterlige uderum op med lys og
lanterner.

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

IS UNDER FØDDERNE
PÅ FREDERIKSBERG
Københavns mest romantiske skøjtebane ligger
under 10 minutter fra Engholmene for enden
af Frederiksberg Alle, lige ved indgangen til
Frederiksberg Have. Fra 25. november til
1. marts bliver Frederiksberg Runddel til en
herlig skøjtebane, hvor du kan skøjte hver dag
og noget af aftenen med. Skøjtebanen er åben
for alle. Mangler du skøjter, kan du naturligvis
leje et par i skøjteudlejningen lige ved siden af
banen til 50 kr. eller få slebet dine gamle sløve
skøjter. Omkring skøjtebanen har driftige folk
åbnet små boder med forfriskninger, varm
chokolade og pandekager. Hvis gourmetsulten
melder sig, kan du besøge den verdensberømte
gourmetrestaurant Mielke og Hurtigkarl i
Frederiksberg Have, lige bag ved skøjtebanen
– men husk at bestille bord – og at løbe med
uret på banen, så du ikke støder ind i nogen.

BIOGRAFEN

MED DEN IKONISKE FACADE
DANMARKS MEST KENDTE
BIOGRAF LEVER LIVET FARLIGT
I HJERTET AF København tårner en farvestrå
lende bygning sig op ved Vesterport station. Palads
Teatret på Axeltorv har i snart 30 år prydet det
københavnske bybillede med sin ikoniske flerfar
vede facade og sat rammen for mange danskeres
filmoplevelser.
Men i starten af 2017 var den ekstravagante
bygning i mediernes og københavnernes søge
lys, da det kom frem, at ejerne af grunden, DSB
Ejendomme, agtede at rive biografen ned for at
gøre plads til et højhusprojekt.
Bygningen i sin nuværende form, der er
tegnet af arkitekterne Andreas Clemmensen og
Johan Nielsen, har stået der siden 1918, og siden
1929 har Palads Teatret været en del af Nordisk
Film. I 1989 lod selskabet kunstneren Poul
Gernes udsmykke bygningen med de skarpe
pastelfarver, der i dag har givet den en plads i
mange danskeres bevidsthed.
HVAD SKAL DER SKE MED PALADS?
36.000 personer har i en afstemning på TV2
Lorry erklæret, at de synes, bygningen skal
blive stående, mens 3.600 ikke har noget imod
nedrivningsforslaget. Som det ser ud nu, er der
vedtaget en lokalplan, som muliggør en eventuel
nedrivning af bygningen, hvis det bliver nødven
digt. Heldigvis er der ingen konkrete planer for
det på bordet.
Indtil videre får Danmarks nok mest farverige
biograf lov til at blive stående, så tag et smut
forbi Palads Teatret, og nyd bygningens skøre
farver og gamle indre charme.
ENGHOLMENE
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Det nordiske lys og

ARKITEKTUREN
TEKST: NANA ASKOV FOTO: KONTRAFRAME

Skandinavien er kendt for det særlige nordiske lys, og det går igen
i den arkitektoniske tradition, der har g jort Danmark verdenskendt.
Vi er blevet eksperter i at trække det sarte, diffuse nordiske lys ind
i hjemmet. Arkitekt og ph.d. Nanet Mathiasen fortæller om det
særlige ved Nordens lys og byggeri.
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ÅDE MALERE, FOTOGRAFER og kunstmalere elsker
det særlige nordiske lys, som vi har her i Skandinavien.
Der er nærmest noget mytologisk over det. På bolig
indretningsblogs og i boligbladene kan man læse om,
hvordan lyset skal trækkes ind i hjemmet.
Nanet Mathiasen er arkitekt og har skrevet en ph.d.-afhandling
om, hvad det nordiske lys er, og hvordan det bliver brugt i nordisk
arkitektur. Spørger man hende om, hvad der er særligt ved det nordiske
lys, er det beskrivelser som poesi, bløde og diffuse nuancer.
– Det er et stort spørgsmål. Det nordiske lys bliver ofte fremhævet
som noget særligt og poetisk, siger hun.
Nanet Mathiasen har i sin afhandling dykket ned i meteorologien for
at finde svaret. Hun sammenligner det nordiske lys med det sydlige.
Hvis vi tager et årsgennemsnit af, hvordan vejret er i dagstimerne, så
har vi her nordpå 1/3 skyfrie solskinsdage og 2/3 overskyede dage.
Sydpå er det helt omvendt.
– Vi kender det fra vores rejser sydpå. Der er masser af sol. Solen
står højt på himlen og laver en præcis skyggetegning. Vores vejr er
præcis det modsatte. Det er meget mere overskyet og diset, og
derfor er lyset mere diffust, forklarer hun.
DET BLØDE, SARTE OG POETISKE LYS
Her i vinterhalvåret er det meget begrænset, hvor mange solskinstimer
vi får herhjemme, og mange af os længes efter solen.
– Solen er tiltrækkende. Solen er livsnødvendig. Vi skal have solens
lys. Man kan diskutere, om vi overhovedet burde bo heroppe, men
nu gør vi det altså, siger Nanet Mathiasen.
Hun mener alligevel ikke, at der er grund til at ønske gråvejret hen,
hvor peberet gror.
– Gråvejr kan være ekstremt smukt. Tænk på et Hammershøi-maleri.
De fleste af hans malerier er malet i det diffuse lys. Det er netop
blødheden og sartheden, som jeg synes er enorm fin, siger hun og
fortsætter:
– Det kan godt være, at vejret er gråt, men det giver jo også en
hvid, lysende himmel. Så der er sådan set lys nok. Det er bare en
anden type lys. Det er det, man mere eller mindre bevidst refererer
til, når man taler om det særlige nordiske lys – det bløde, sarte og
nærmest poetiske lys.
LYSET I NORDISK ARKITEKTUR
Den nordiske arkitektur er meget anderledes i forhold til i middel
havslandene – specielt i forhold til hvordan lyset er brugt, forklarer
Nanet Mathiasen.
– Vi har den store fordel, at vi har så mange overskyede dage, og
dermed ikke så intenst et lys, så vi kan lave nogle store vinduesåbninger.
Når der så er sollys, så skærmer vi ikke nødvendigvis for det, fordi vi
godt kan lide, at solstrejf kommer ind i vores bolig.
Specielt gennemlyste lejligheder med vinduer på parallelle vægge

“GENNEMLYSHED ER POSITIVT PÅ ALLE
PUNKTER. MAN FÅR LYS SÅ LANGT IND I
BOLIGEN OG LYS FRA FLERE VERDENSHJØRNER, OG DERMED SÅ MEGET MULIGHED
FOR SOL SOM MULIGT”

Nanet Mathiasen, arkitekt med speciale i nordisk lys

ser man meget i nye byggerier, og Nanet Mathiasen er en stor fortaler
for gennemlysning.
– Gennemlyshed er positivt på alle punkter. Man får lys så langt ind
i boligen og lys fra flere verdenshjørner, og dermed så meget mulighed
for sol som muligt.
I Danmark har vi opfostret mange store arkitekter. Men der er
særligt én, Nanet Mathiasen vil fremhæve, som virkelig kunne noget
med lys.
– En af mine helte er Jørn Utzon. Han kan noget med at være
tilstede det sted, hvor han bygger. Han er super god til at iagttage et
lys, forholde sig til det og arbejde med det. Om så det er det intense
lys i Kuwait eller det diffuse lys i Norden, siger hun og tilføjer:
– Bagsværd Kirke er et brillant eksempel. Han ved, det primært er
himlen, der lyser, og ikke nødvendigvis solen. Derfor har han arbejdet
med udformningen af rummet. Han sætter den lidt kedelige grå
himmel i spil på en fantastisk flot måde, fortæller hun.
VI HAR BRUG FOR LYS INDENDØRS
Spørgsmålet er, hvordan vi indretter os, så vi bedst udnytter det diffuse
nordiske lys. Her mener Nanet Mathiasen, at det ligger meget intuitivt
hos os.
– Lysåbningen drager. Vi vil naturligt opholde os meget i lyset –
om det så er sofagruppen eller spisebordet. Vi fornemmer og ser
lyset og placerer os der, forklarer hun.
Og så er det måske ikke så underligt, at den skandinaviske indretnings
stil generelt byder meget på hvide vægge, lyse farver og lette møbler.
Vi forsøger nemlig at kompensere for, at vi ikke har så meget lys
udendørs.
– Sydpå skærmer man for lyset, for der er masser af lys, når man
træder udenfor. Men det har vi ikke. Vi kunne hurtigt gøre noget for
ikke at lyse op ved at lave små vinduer og mørke overflader, men vi
gør det modsatte, siger hun og fortsætter:
– I mange lande uden for Skandinavien er der for eksempel nærmest
ikke nogen hvide vægge. Hvis der er nogen, så er de æggeskal- eller
cremefarvede. Her i Norden har vi ofte kridhvide vægge. De reflekterer
nemlig lyset. Vi vil gerne lyse vores interiør op så meget som muligt,
fordi vi har brug for lyset.

ENGHOLMENE
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RI K K E HØ R LY K K E :

“Jeg får
OPTIMALT

VELVÆRE

af min træning”
EFTER MANGE ÅR SOM PROFESSIONEL HÅNDBOLDSPILLER HAR RIKKE HØRLYKKE KASTET SIG UD I ET NYT
PROJEKT. FOR RIKKE ER TRÆNING EN VIGTIG DEL AF ET GODT LIV – NU HJÆLPER HUN ANDRE
MED AT FINDE VEJEN TIL DET BEDSTE SUNDE LIV FOR DEM.

H

TEKST: NINETT ROHDE FOTO: KASPER NYBO PHOTOGRAPHY/SPLOOSH

UN VAR BARE to-tre år gammel, da hun første gang
satte sine små fødder på en håndboldbane og blev trænet
af sin mor, og i en alder af 24 år debuterede hun på
kvindernes håndboldlandshold. Siden er det blevet til
EM-guld i 2002, OL-guld i 2004, Champions League
og DM-guld i 2005. Hun har spillet 125 landskampe og scoret 234
mål. Nu har 41-årige Rikke Hørlykke skiftet håndbolden ud med
personlig træning.
– Jeg var træt af, at min dag var så inaktiv. Jeg havde brug for at
lave noget fysisk, forklarer hun.
Men lang tid før børn, karriereskift og personlig træning tog Rikke
en beslutning, der lagde vejen for, hvor hun er endt i dag. Som
15-årig besluttede hun sig for at søge ind på et gymnasie med en
Team Danmark-ordning.
– Det var et ret bevidst valg. Der var nogle krav, man skulle leve
op til, for at de ville kaste midler efter dig, så der vidste jeg, at jeg
skulle prioritere det. Det hjalp mig ret meget i forhold til at have den
disciplin, der skulle til, fortæller Rikke om dengang, hun for alvor tog
beslutningen om at gøre alvor af håndboldkarrieren.
TRÆNING I ET TRAVLT LIV KRÆVER PRIORITERING
Nu 26 år senere har hun mand, to børn og en selvstændig forretning
som coach og personlig træner. I hele sit professionelle liv har hun
10
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holdt gang i enten studie eller arbejde ved siden af håndbolden,
oveni at hun selvfølgelig har haft tid til at holde sin træning ved lige.
Når man hører hende fortælle om det, mister man næsten pusten.
Hvordan får hun tid til det hele?
– Det er en prioritering. Andre ting er også naturligt blevet pri
oriteret fra. Ét år da jeg boede i Svendborg og spillede professionelt
i håndboldklubben GOG, skrev jeg speciale fra en virksomhed i
København. Samtidig spillede jeg ligakampe, gruppespil i Champions
League og kvalifikationskampe til EM med landsholdet. Jeg stod op
klokken fem om morgenen fire af ugens dage for at tage til København,
arbejdede til klokken halv fire, trænede fra klokken fem til otte. I
sådan nogle perioder ser du ikke andre, fortæller Rikke og forklarer,
at hun først så, hvor sindssygt det havde været, da hun stod på den
anden side af det.
Rikke har altid været et aktivt menneske med mange ting på
programmet, og prioriteringerne har også g jort, at hun eksempelvis
ikke har den største vennekreds. Men det gør hende ikke noget.
Rikke og hendes mand har begge store familier, som de også ser
som deres venner.
– Jeg har altid været privilegeret, fordi min familie har forstå
et, at når jeg ikke kom til fødselsdage, var det ikke, fordi jeg ikke
ville. Jeg lå måske bare på et hotel i Grækenland og skulle til OL,
fortæller hun.

➝

“DET LYDER SÅ KLICHÉ, MEN DET
GIVER MIG SÅ MEGET AT GIVE.
DET, AT JEG KAN INSPIRERE
ANDRE TIL AT ÆNDRE DERES LIV,
ER RET FEDT!”

TEAM DANMARK-ORDNING
Et gymnasie med Team Danmark-ordning
er et gymnasie, hvor eliteidrætsudøvere kan
tage en gymnasial uddannelse på fire år i
stedet for de normale tre år, således at de
har tid til at dyrke eliteidræt ved siden af
studiet.

ENGHOLMENE
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Rikke Hørlykke gør meget
ud af, at et træningsforløb
hos hende ikke går ud på at
tabe 15 kilo på tre måneder
– man ender alligevel bare
med at tage det hele på igen.
Men hun vil gerne hjælpe
folk med at finde den bedste
opskrift på et godt liv for dem.

EN LILLE HØRLYKKE VAR VIGTIGERE
END KARRIEREN
Lige siden hun var 15 år, har Rikke prioriteret, så
hun kunne spille håndbold på professionelt plan.
Men pludselig overtog noget andet toppen af
hendes liste. I december 2005 spillede Rikke
sit sidste VM, og hun spillede derefter sæsonen
ud for Slagelse DT. En forlængelseskontrakt lå
egentlig på bordet, men pludselig blev der ændret
i planerne.
– I april 2006 fandt jeg ud af, at jeg var gravid
med Aksel. I juni spillede jeg Champions League-
finaler, og så stoppede jeg, fortæller hun.
Rikke havde allerede tænkt over, at stoppet
nok lå inden for den nærmeste fremtid, så det
virkede naturligt for hende.
– Jeg stoppede jo af lykkelige omstændighe
der. Jeg var meget bevidst om, hvad det kræver
at være med på toppen, og jeg havde bare ikke
lyst til at ofre det, der skulle til. Jeg spillede sta
dig lidt håndbold, men jeg spillede efter præmis
sen om, at jeg kunne være maksimalt sammen
med Aksel, siger hun.
HVEM ER RIKKE UDEN HÅNDBOLD?
Efter Rikke havde været på barsel med Aksel,
brugte hun den uddannelse, hun havde kæmpet
så hårdt for at få ved siden af håndboldkarrieren.
Hun fik arbejde i et reklamebureau. Men noget
var ligesom ikke helt rigtigt.
– Det var så utilfredsstillende at sidde på kontor.
Dét, som jeg troede, jeg var god til ud over
12
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håndbold, brugte jeg vildt meget energi på. Jeg
bøvlede med, hvem Rikke egentlig var nu.
I halvandet år arbejdede Rikke derfor med
en mentor for at finde ud af, hvad der nu skulle
ske. Hun tog en uddannelse i kognitiv psykologi
og fandt frem til, at hun måske skulle bruge de
kompetencer, hun havde, fra et helt liv med
træning. Nu arbejder hun som instruktør i High
Performance, laver TV i perioder, har skrevet
en bog og holder foredrag indimellem. Men
først og fremmest driver hun firmaet Hørlykke
Performance, hvor hun er personlig træner og
coach for unge talenter.
DEN BEDSTE OPSKRIFT PÅ ET GODT LIV
Hun gør meget ud af, at et træningsforløb hos
hende ikke går ud på at tabe 15 kilo på tre måneder
– man ender alligevel bare med at tage det hele
på igen. Men hun vil gerne hjælpe folk med at
finde den bedste opskrift på et godt liv for dem.
– For mig er et godt liv at være sund og rask,
og at jeg stadig kan meget fysisk. De sidste fem år
er jeg blevet mere bevidst om, at det er sværere
at holde mig selv fysisk ved lige og udvikle mig.
Så jeg tænker meget over, hvad jeg putter i
hovedet, hvor meget søvn jeg får, og at jeg får
bevæget mig og trænet. For mig er et godt liv
optimalt velvære, og det får jeg af min træning,
fortæller Rikke.
Men det er Rikkes opskrift. Og hun understreger
også, at der er perioder, hvor hun er mere dedi
keret end andre.

– Sundhed er at have det bedst muligt, og
jeg er stor tilhænger af, at man reflekterer over,
hvad man gør. Man skal være bevidst om, hvad
man vil, og være bevidst om, at nogle gange
kræver det dedikation, og andre gange er det
okay, hvis man ikke lige har den dedikation.
”DET GIVER MIG SÅ MEGET AT GIVE”
Når man endelig har lysten, kan det alligevel
være svært at finde sig til rette på løbebåndet.
Men det er heller ikke den eneste mulighed.
– Man kan svømme, gå ture, spille vandpolo.
Der er mange muligheder for at finde den
træning, der er den rette for dig. Men man skal
virkelig heller ikke underkende den glæde, der
er i at gøre det sammen med andre. Jeg tog et
Zumba-hold i Fitness World på et tidspunkt,
og selvom damerne derinde ikke var de mest
trænede, så havde de en fest, forklarer Rikke og
tilføjer:
– Jeg vil hellere lære folk at finde den bedste
balance for deres sundhed. At finde din opskrift
på, hvad der giver dig velvære.
Rikke understreger, at man skal være realistisk
og ærlig, når man går ind i et forløb med personlig
træning, og at der ikke findes én færdig formular.
Men at det i alle tilfælde er ”pissehårdt arbejde”.
Til gengæld vil hun også give alt, hvad hun har,
for at få det til at lykkes.
– Det lyder så kliché, men det giver mig så
meget at give. Det, at jeg kan inspirere andre til
at ændre deres liv, er ret fedt!

#
#engholmene
#havnenerdin
#engholmer

Follow us
ENGHOLMENE
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LYS I MØRKET

YOGAGUIDE:

VINTERTID
er tid til

REFLEKSION
TEKST: NANA ASKOV FOTO: SHUTTERSTOCK

YOGA ER EN AF TIDENS MEST HOTTE TRENDS. RUNDT OMKRING I DET INDRE
KØBENHAVN SKYDER YOGASTEDERNE OP, MENS BYENS TRAVLE BEBOERE
STRØMMER TIL. DET HANDLER OM AT FINDE TID TIL AFSTRESNING
OG REFLEKSION.
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FEDE

YOGASTEDER
Hvad med at supplere løbeturen langs vandet med en time i harmoni med sjælen?
Engholmene bringer her en guide til områdets bedste yoga-institutter.
01. SENSES (Vesterbro)

Hos Senses, som også findes flere steder rundt i København, kan du
finde hold som pilates, yoga og hot yoga. Med cirka 90 hold på en uge
kan du selv vælge, om du vil være fast medlem med 1, 2 eller ubegrænset
antal hold ugentligt, eller om du vil køre på klippekort.

senses.dk

02. YOGA VESTERBRO (Vesterbro/Gl. Kongevej)

Et yogahus med forskellige stilarter, som udøves i hyggelige omgivelser
på Vesterbro. Du køber klip, og så er du ellers klar til at logge ind på deres
bookingsystem og booke dig ind. Her findes også både workshops og
behandlinger.

yogavesterbro.dk

03. YOGAKOMPAGNIET (Vesterbro)

Yogakompagniet er et yogahus udelukkende for kvinder. Her kan
du finde fødselsforberedelse, yoga for gravide, efterfødselsyoga og
feminin yoga. Laila Tórsheim, som er indehaver af Yogakompagniet,
er også at finde på yogavivo.dk, som er en onlineportal med yogahjemmevideoer.

yogakompagniet.dk

04. JOGA (Amager + andre)

Joga er det nye yogakoncept, som kan findes flere forskellige steder i
København, herunder både København K, Amager og Frederiksberg. De
har ofte velkomsttilbud, som bl.a. kan lyde på gratis tilmelding plus billig
træning de første par måneder.

joga.dk

05. NOR HOUSE (Nordvest)

Nor House er ikke blot et center med yogahold med alverdens
former for yoga, det er også et hus for behandlinger og terapi – og
derudover har de en tilhørende café, som byder på lækre og sunde
sager. Nor House tilbyder også events og yogauddannelser, hvis
det kunne have interesse.

nor.house

06. PILATESHOUSE (Frederiksberg)

Pilateshouse på Vodroffsvej byder ikke på yoga, men derimod på pilates,
som også er en træningsform, som forlænger dine muskler. Det kan
være fysisk hårdere end yoga, men pilates inddrager også mindfulness
og vejrtrækningsøvelser, der hjælper med at sænke stressniveauet og
bidrage til indre ro.

pilateshouse.dk

07. HAMSA YOGA (Kbh K)

Et yogastudie i hjertet af København med mulighed for at afprøve næsten
alle hjørner af yogaen. Med 4-6 hold dagligt er der stor mulighed for at
give sig i kast med yogaen ved hjælp af deres dygtige undervisere.

hamsayoga.dk/da

08. HOTSPOT CPH (Frederiksberg, Bülowsvej 50a)

Hotspot Copenhagen, som for nyligt åbnede sine døre til et univers af
velvære og mindfulness, ligger på Frederiksberg. Her kan du bl.a. finde
hold som barretræning, yoga, powerplate og faceyoga, som er det nyeste
nye i Hollywood og opstrammer huden i ansigtet. Hotspot byder også
på behandlinger såsom akupunktur, ayurvediske treatments og infrarød
sauna og tilhørende events.

hotspotcph.dk

09. HÉLT (Frederiksberg)

HéLT på Frederiksberg tilbyder yoga for alle køn og aldre, og har
derudover også graviditets- og efterfødselsyoga og yogahold for børn i
alderen 6-14 år fordelt ud på 3 aldersgrupperede hold. Hos HéLT finder
du også behandlinger såsom akupunktur, zoneterapi og massage til både
voksne og børn. Herudover er der også en klinisk diætist tilknyttet.

helthelt.dk

10. STUDIOS

Studios er en side og app, som du kan oprette medlemskab i. Herefter har
du, via fitcoins, mulighed for at melde dig på hold eller tage i træningscenter
via disse coins. Derfor betaler du et fast beløb om måneden for at være
medlem, og herefter kan du melde dig på hold i deres næsten 50 forskellige
huse/centre.

studios.one
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PLANER FOR OMRÅDET

ENGHOLMENES PLACERING

I KØBENHAVN
DYBBØLSBRO

FISKETORVET
Fisketorvet

Ca. 230 meter
FRA BOLIGSHOPPEN

VASBYGADE

ERHVERV

KOMMENDE PROJEKT

BOLIGSHOPPEN

ERHVERV

SIVHOLM
MYRHOLM

ERHVERV

UNDER UDVIKLING

LYNGHOLM
Enghave Brygge

Ca. 400 meter
FRA BOLIGSHOPPEN

UNDER UDVIKLING

SØERNE
STRØGET
RÅDHUSPLADSEN

HOVEDBANEGÅRDEN

TIVOLI

DGI-BYEN

CYKEL/GANGBRO

KLITHOLM
KÆRHOLM

ENGHOLMENE

ISLANDS BRYGGE
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VESTERBRO

FRA SLUM
TIL ÜBERCOOL
TEKST: PETER KVETNY FOTO: KONTRAFRAME

ISTEDGADE ER MODSÆTNINGERNES GADE.
“STRAßEN” HAR FORVANDLET SIG TIL ET MEKKA FOR TRENDSÆTTERE, KUNSTNERE OG RESSOURCESTÆRKE BØRNEFAMILIER,
DER GERNE BETALER 47.000 KR. PER KVADRATMETER
FOR EN BOLIG I DET GAMLE FATTIGKVARTER.
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STEDGADE ER ET af de få steder i hovedstaden,
hvor folk er på gaden døgnet rundt. Historisk har
gaden været centrum for forlystelser, glædespiger
og værtshuse. Et sted, hvor man drak, sloges og
boede 300-400 mennesker på en enkelt matrikel
i brandfarlige korridorlejligheder og baghuse, hvor solen
kun skinnede i kort tid om dagen. I dag blander alle mulige
samfundslag og typer sig i parallelgaden til Vesterbrogade,
som blev anlagt i 1850’erne, og som nu lægger kvadratmetre
til hipsterværtshuse, trendy restauranter og shopping i
den dyre ende.
TO FAMILIER TIL TO VÆRELSER
Til trods for Istedgades ry var gaden fra starten også et sted,
hvor både direktøren og arbejderen boede. Gadestykket
mellem Gasværkvej og Reventlowsgade var ”den fine” del af
gaden, hvor lejlighederne var fra 3-10 værelser.
Da baghusene blev opført, rykkede den dårligere stillede
del af befolkningen ind. At to familier delte en toværelses
lejlighed, var ikke ualmindeligt, og folk flyttede ofte flere
gange om året. Der var overskud af boliger, og udlejer
lokkede tit med tre måneders gratis ophold.
Som i dag tiltrak gaden mange kunstnere og originaler.
Jacob Ellehammer byggede både motorcykler og sin
flyvemaskine, der fløj 42 meter i en halv meters højde
i 1906. Liva Weel voksede op i gaden, og her boede en
lang række artister, som underholdt i Tivoli, Scala og på
varietéerne rundt omkring i København.
I dag kan du gå på tatarbar i Istedgade, købe møbelkunst
og besøge nogle af Københavns mest hippe restauranter.
Og du kan samtidig stadig se prostituerede og fulderikker,
som også er en del af gadebilledet og den særlige stemning,
der hersker i gaden bag hovedbanegården.
DET RÅ OG DET PÆNE
”Istedgade overgiver sig aldrig”, siger man om beboerne i
gaden. Udtrykket stammer fra folkestrejken i 1944, hvor
danskerne satte sig op imod besættelsesmagten.
Et sammenhold, som historikere foreslår blandt andet
skyldes, at folk boede meget tæt på hinanden og var
afhængige af naboen til at se efter børnene.
I dag er Istedgade primært i høj grad befolket af yngre
ressourcestærke danskere og familier, der har valgt at blive
i byen i stedet for at tage børnene med ud til forstæderne.
Kvadratmeterpriserne på ”Straßen” ligger nu i den absolut
høje ende og afspejler områdets tiltrækningskraft. Istedgade
er et übercool miks af tidligere tiders råhed, designerbutikker,
trendy barer og gode restauranter. I en vis forstand er gaden
vendt tilbage til sit udgangspunkt. Nemlig et sted, hvor det
pæne og det rå trives side om side.

Læs videre om
Istedgades historie i:
Istedgade
– Porten til Vesterbro
af Hanne Fabricius.
Forlaget Tyra

ENGHOLMENE
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VESTERBRO

UNIK SHOPPING

på “Straßen”

ISTEDGADE ER FOR HIPSTERE, ORIGINALER OG ALLE OS ANDRE
TEKST: PETER KVETNY FOTO: KONTRAFRAME & PR

GÅ PÅ OPDAGELSE. 22:22 byder på unikadesign fra Danmark
til Marokko, som du ikke finder andre steder i København.

SLOWFASHION. Istedgade er en enestående autentisk
shoppingoplevelse.

SULTEN? Vesterbros Originale Burgerrestaurant i Istedgade
byder på en af byens allerbedste burgere.
20
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TÆT PÅ ENGHOLMENE ligger et af de mest spændende steder i
København: Istedgade på Vesterbro.
Istedgade, eller Straßen, som den kaldes i folkemunde, har undergået
en massiv forvandling og er i dag epicentret for Københavns hipstermiljø.
Blandt de oprindelige og autentiske Vesterbro-forretninger skyder nye
luksusforretninger op med fokus på originalitet og klasse. Historisk set har
Istedgade aldrig overgivet sig til nogen eller noget. Og selv om gaden er
forvandlet, er Istedgade stadig helt sin egen.
Stemningen er afslappet, stilen er cool, og Istedgade er fyldt med
pulserende liv på alle tider af døgnet. Blandt de historiske huse, der bærer
vidnesbyrd om en gade, som har gennemgået en massiv modernisering
igennem de sidste 25 år, finder vi livsstilstilbud til den kræsne feinschmecker.
DESIGN TIL DE KRÆSNE
Møbelbutikken Dansk er ejet og drevet af søstrene Malou og Malene
Westendahl, og de har fornemmet udviklingen de seneste år:
– Vi åbnede vores møbelbutik for 7 år siden og har set en positiv
udvikling blandt vores kundeklientel. Det er moderne livsnydere, der føler
sig tiltrukket af at leve og bo pænt, og som har brug for at omgive sig med
smukke ting. De er på udkig efter noget specielt, noget unikt og noget,
som man ikke lige kan finde i de gængse møbelbutikker. Vi har derfor et
meget selekteret sortiment med tidløst unika møbeldesign. Vores kunder
er meget kræsne, og de vil gerne have, at vi udvælger design for dem,
fortæller Malou og Malene, som selv er kendt for deres gode smag.
Og netop eksklusive unikadesign, der appellerer til alle aldre, er noget, som
Istedgade er kendt for. Grete Mollatt fra Butik fashion og designbutikken
22:22 fortæller:
– Jeg har mange forskellige ting, som er helt unikke og ikke fås andre steder
i København – både håndsyede kimonoer og puder fra Marokko. Det er
det, mine kunder ønsker – de håndplukkede ting til hjemmet, som du ikke

VINYL. Pladen på gaden. Vinylen er tilbage på pladetallerkenen og
giver en helt særlig lyd.

DANSK. Møbelbutikken
Dansk på Istedgade har de
sidste syv år haft succes at
udvælge tidløse skandinaviske
designmøbler og indbo,
som tiltrækker særligt det
købestærke kræsne publikum
på jagt efter ting, som får
hjemmet til at skille sig ud.

finder andre steder. Blandt mine kunder er der mange kreative mennesker,
og for mig er det vigtigt, at det er en oplevelse at komme ind i butikken, og
at den ansporer kunderne til at gå på opdagelse, siger Grete Mollatt.
VINYL OG ”FLAT WHITE”
Istedgade og de små tilstødende gader byder også på et væld af feinschmecker-
kaffebarer, hvor du kan nyde en ’flat white’ på specialristede colombianske
bønner, mens du flipper igennem de seneste musikudgivelser – naturligvis
på gammeldags vinyl.
Når mørket sænker sig, kan du indtage byens bedste burger, kåret af AOK,
på Vesterbros Originale Burgerrestaurant, hvor bestyrer Christian Hamrum
dagligt fokuserer på gode smagsoplevelser:
– Burger er jo en populær spise, og vi har dagligt besøg af bedsteforældre
med deres børnebørn, de unge og familier. Da vi lige havde åbnet, var vores
gæster primært fra Vesterbro, men nu kommer vores gæster også fra den øv
rige del af København. Det er vi super glade for, og heldigvis kommer de lokale
Vesterbro-hipstere fra f.eks. Kødbyen og Halmtorvet her stadig rigtigt ofte.
Jo, Istedgade er forandret, men den har ikke overgivet sig. Som Anne
Engsted, indehaveren af slowfashion-butikken Donn Ya Doll, formulerer det:
– Vesterbro og Istedgade har altid været sin egen, og vil stadig gerne
skille sig ud. Her finder du ting, som du bliver glad for i mange år, og måske
er det med til at gøre Istedgade-shopping til en helt enestående oplevelse.
ENGHOLMENE
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FORELØBIG 3D-VISUALISERING

SPICE UP
din boligdrøm

PÅ LYNGHOLM VED KØBENHAVNS HAVNEFRONT ER DET NEMT AT GÅ ’INTERIØR-AMOK’,
NÅR LEJLIGHEDEN SKAL BEBOS OG INDRETTES.
TEKST: MIKALA BETAK FABER FOTO: NPV A/S
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De store altaner
i boligerne giver
mulighed for at
nyde morgenmaden
i frisk luft og med
kanaludsigt.
FORELØBIG 3D-VISUALISERING

LÆS MERE OM LYNGHOLM
PÅ ENGHOLMENE.DK
Her kan du også finde
plantegningerne for
boligerne og se flere
3D-visualiseringer af
projektet.
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Den enorme
rummelighed gør,
at lejligheden har
stor fleksibilitet og
kan indrettes helt
efter eget ønske og
behov.

FORELØBIG 3D-VISUALISERING

“Som køber af en projektlejlighed på Lyngholm kan man sætte sit
eget personlige præg på sin kommende bolig. Dermed fylder vi ikke
bare boligen op med materialer, men giver plads til købers egen smag
– noget, de fleste sætter pris på og gerne vil investere i.”
ALEXANDER MOTTLAU, Salgsdirektør i NPV A/S

I

NGEN TVIVL OM, hvilket element der er
det altoverskyggende på Lyngholm og resten af
boligøerne på Engholmene: VANDET. Med sine
velkendte, beroligende lyde, dufte og skiftende
farver tilfører vandet noget helt særligt til arkitek
turen og boligerne – og gør boligliv til drømmeliv!
VI SKAL KUNNE VÆRE DER
MED ALT VORES LIV…
Uanset hvilke behov man har. Uanset om man er
en stor eller en lille familie. Om ungerne er flyttet
for længst, eller man endnu ikke er nået til rede
byggeriet, så rummer lejlighederne på Lyngholm al
slags liv. Det travle, det tilbagelænede, det nye og
det etablerede.
Kasper Danielsen og hans team har særligt én
ting i fokus, når boliger skal skabes:
– Hos Danielsen Architecture gør vi meget ud
af at tegne huse ’indefra og ud’, det vil sige først
funktionalitet og dernæst facadearkitektur. Vi
bruger rigtig meget tid på at sætte os ind i, hvem
de mennesker, som skal bo i lejlighederne, er,
hvordan de lever, hvad de be’r om, hvor mange

de er, og hvilke interesser de har. Vores livsstil har
ændret sig inden for alle aldersgrupper, og det
skal imødekommes i vores boliger, siger Kasper
Danielsen, som både i projektet på Myrholm og
her på Lyngholm har udformet lejlighederne, så de
dækker de flestes behov, og som noget helt specielt
også har fået mulighed for at lave lejligheder helt
ned til 60 m2. Boliger, som både vil tiltale unge,
men også folk 50+ med sommerhus eller ferie
lejlighed, som ønsker en rigtig god base og stadig
vil bo godt, nu hvor ungerne er blevet store og
fløjet fra reden:
– Nogle børnefamilier har brug for flere værelser
og opdelinger, nogle vil gerne have færre rum med
masser af plads, lys og luft, mens andre ønsker et
åbent miljø, hvor de sammen med vennerne kan
lave mad, spise og være sammen i ét rum – med
et større afsides soveværelse, der kan lukkes af.
RUM SKAL KUNNE BOS I
Hos NPV A/S, bygherre og ejendomsudvikler på
Engholmene og en lang række af Danmarks og
Københavns øvrige bydele og byggeprojekter, har

EKSEMPLER PÅ TILVALG
• Seks forskellige trægulve i to til tre
bredder til rum og værelser
• Fem forskellige fliser i fem forskellige farver til badeværelser og
gæstetoiletter, herunder de smukke
ølandsfliser og naturklinker i
marmor, skifer og kalksten
• Arne Jacobsen-dørgreb
• Dørtelefon med videoskærm
• Ekstra strøm og lyseffekter
i køkkenet
• Ekstra ovn og Quooker ved vasken
• … og meget mere
ENGHOLMENE
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BOLIGINDRETNING
PLADS. Der er god plads
til, at hele familien kan
sidde og spise i køkkenet i
den travle hverdag.

FORELØBIG 3D-VISUALISERING

“En bygning er først
organisk, når det ydre
og indre står i samklang
med hinanden, når begge
dele harmonerer med det
givne formål, det givne
landskab og tidspunktet
for opførelsen.”
FRANK LLOYD WRIGHT

(amerikansk arkitekt, 1867-1959)
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man et mantra: Rum skal kunne bos i! De skal være
møblérbare, have en funktion og en vis størrelse:
– I forbindelse med udviklingen af byggeriet på
Lyngholm, og når vi udvikler boliger i det hele taget,
starter vi altid indefra med at se på, hvor store
skal rummene være, hvad med badeværelset,
hvor stort skal gæstetoilettet være, og hvad med
køkkenet etc. Så efter en teknisk og kreativ proces
med ingeniører og ejendomsmæglere har vi et
rigtigt godt billede af behovet hos de kommende
købere og kan ret præcist målrette indretning og
materialevalg, siger Alexander Mottlau, Salgs
direktør i NPV A/S.
På Lyngholm kan man i alle lejlighederne således
være helt sikker på at få lækkert interiør og nogle
af de bedste materialer på markedet – man kan
oven i købet vælge mellem flere kvaliteter og
farver og krydre boligen med attraktive tilvalg:
– NPV A/S tilbyder et meget bredt tilvalgs

program, derfor har man som køber af en projekt
lejlighed på Lyngholm mulighed for at sætte sit eget
personlige præg på sin kommende bolig. Dermed
fylder vi ikke bare boligen op med materialer, men
giver plads til købers egen smag – noget, de fleste
sætter pris på og gerne vil investere i.
MASSER AF LYS – OG VARME!
Lyset er en allestedsnærværende kvalitet ved
lejlighederne på Lyngholm, og både bygherre og
arkitekt har prioriteret lysindfaldene højt:
– Vi har i mange år tegnet gennemlyste
lejligheder, og det har vi også g jort her i langt
det meste af bebyggelsen. Det giver optimal
rummelighed og udnyttelse af den helt særlige
beliggenhed ved kajkanten. I forbindelse med
snakken om lysindfald finder jeg det vigtigt at
nævne en meget interessant ting ved netop
Lyngholm: Alle lejlighederne har gulvvarme,
altså varmekilder under alle trægulve, flise- og

De store glaspartier fra
gulv til loft giver mulighed
for at nyde udsigten fra
forskellige vinkler.
FORELØBIG 3D-VISUALISERING

Om der er tale om morgen-kaffe med sol i
øjnene eller frisk luft til søvnige sjæle, middag
med familie og venner, daseliv eller hverdagsliv
– så kan man på Lyngholm nyde det skønne
udeliv, lige midt i storbyen.

FORELØBIG 3D-VISUALISERING

klinkegulve. Det frigiver masser af rum og plads,
stor fleksibilitet i forhold til indretning samt
mulighed for at lave de store flotte glaspartier
fra gulv til loft, nogle steder helt op til 2,7 meter,
og gør samtidig, at lyset så at sige får frit lejde og
ikke skal brydes af vægge med grimme radiatorer,
siger arkitekt Kasper Danielsen. Dermed tilføres
lejlighederne en udsigt i særklasse indefra og
byggeriet et fantastisk udtryk udefra.
ALTANLIV OG HAVNELIV
Næsten alle 188 lejligheder på Lyngholm er
udstyret med én eller flere altaner, som giver
beboerne et ekstra rum med plads til vind i
håret og udsigt til vand. Og herlighederne ved

altaner er jo nærmest uendelige. Om der er tale
om morgenkaffe med sol i øjnene eller frisk luft
til søvnige sjæle, middag med familie og venner,
daseliv eller hverdagsliv – så kan man på Lyngholm
nyde det skønne udeliv, lige midt i storbyen.
Som på de øvrige øer i Engholmene er Lyngholm
omkranset af brede kanaler til alle sider. Så uanset
mod hvilket verdenshjørne boligen vender, vil
man både ude og inde være i tæt kontakt med
det blå element. Og som noget helt unikt vil den
første rigtige lystbådehavn INDE i Københavns
centralhavn ligge langs hele sydsiden af Lyngholmbebyggelsen. Det skaber liv og stemning – som at
være på ferie en helt almindelig tirsdag…
Velkommen hjem. På Lyngholm.

LYS. Fra alle vinkler på Lyngholm har lyset
uhindret adgang ind i boligerne gennem de
store gulv-til-loft-vinduespartier.
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LYNGHOLM
Lejlighederne på
Lyngholm er formet
som et favnende 'U'
med to enkeltstående
gavlhuse i midten – en
moderne boligkarré.
FORELØBIG 3D-VISUALISERING
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ARKITEKTUREN
DER GLIMRER VED SIT

NÆRVÆR
BÅDE FOR BY OG MENNESKER
TEKST: MIKALA BETAK FABER FOTO: NPV A/S

ENGHOLMENE

29

LYNGHOLM

FORELØBIG 3D-VISUALISERING
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DANIELSEN ARCHITECTURE GØR DET IGEN! SKABER TIDLØS, NY-NORDISK
FUNKTIONALISME TIL MODERNE BYMENNESKER MIDT I KØBENHAVNS HAVN.

P

Å LYNGHOLM ER der ikke langt til søster
øen Myrholm. De to øer udgør en del af den
samlede kanalby Engholmene, og begge øernes
bebyggelser – tegnet af Danielsen Architecture
– er på mange måder ens, men også på mange
måder forskellige:
– Både på Myrholm og her på Lyngholm har
vi haft de gamle historiske Københavnerkarréer i
tankerne. Byhuse må meget gerne være vertikale
og ikke horisontale, for så bliver byen flad. Vi vil
gerne skabe en urban fortætning og give oplevelsen
af, at man er i byen og ikke ude på bar mark, siger
Kasper Danielsen, direktør og grundlægger af
Danielsen Architecture. Han har, sammen med sit
kreative team fra det nye domicil på Christianshavn,
endnu en gang tegnet en række boliger, hvor både
helhed og detaljer smelter sammen med formål
og funktion.
SOM DE GAMLE PAKHUSE VED VANDET
I Danmark har vi en årelang tradition for boligkarré
bebyggelser, som herhjemme stadig ligger til
grund for megen af vores moderne arkitektur, og
som gennem de senere år har fået udenlandske
bygherrer i verdens storbyer til at rette blikket
mod de danske arkitekters helt særlige signatur:
– De historiske karréer, som vi f.eks. ser dem
i brokvartererne her i København, har på mange
måder den samme boligplan inde bagved. Der er
ikke meget mere end 2-3 forskellige lejligheds
varianter, som kan være lidt forskellige i størrelse
og indretning. Men udefra oplever vi, at det er en
hel masse forskellige huse, og det gør vi fordi, den
enkelte bygherre har tilført forskellige stafferinger
og gesimser, farver og murstensbearbejdninger.
Og med netop de temaer har vi også her på
Lyngholm arbejdet ud fra den eksisterende karréby
og dens traditioner. Samtidig bygger vi ud til
vandet, hvilket stiller høje krav til det vertikale
format, altså højformatet. Præcis som vi kender

det fra de gamle pakhuse, som ligger ved siden
af hinanden, men med gavlen ud mod vandet.
Det er derfor afgørende, at facadeudformningen
giver et let, åbent og vertikalt udtryk, siger Kasper
Danielsen.
MURSTEN OG BRUNERET ALUMINIUM
En U-formet randbebyggelse med to enkelt
stående punkthuse i midten, som vi kender det
fra Myrholm, går igen på Lyngholm – og på den
måde opnås det vertikale udtryk med fire ’gavle’
ud mod den brede havnekanal, alle med forskellige
lejlighedstypologier i forskellige højder:
– På Lyngholm har vi også her de fire gavle ud
mod vandet. Men hvor facadeudtrykket på nabo
øen var lyse tegl med elementer af kobberfarvet
tombak, vender vi det om her på Lyngholm. Her
vil det brunerede aluminium være det væsent
lige. Brunlige tegl danner grundstenen i U’et på
etageadskillelser og i de udendørs nicheflader på
terrasserne, men ved at lave fremspring og enkelte
blændingsflader på bygningen i bruneloxeret
aluminium opnår vi et overordnet materiale, som
vi kan bruge til fortællingen om de to punkthuse i
midten af U’et. Så vi holder fast i karré-tanken og
de fire punkthuse mod vandet, men vi vil tematisk
lave det lidt anderledes, så oplevelsen af arkitekturen
på de to øer bliver forskellig, men alligevel med tyde
lige indbyrdes referencer, siger Kasper Danielsen
og fortsætter:
– De to punkthuse i midten af U’et laver vi
derfor kun i glas og den brunerede aluminium.
Ingen tegl. På den måde vil de to huse stå mere
lette end det murede U, som to luftige glashuse
kun med blændinger, dér hvor der er skodder.
De vil stå og spejle al vandet, stå og glitre og
være helt forskellige, men have et parskab med
hinanden, siger Kasper og henviser til det gamle
klassicistiske arkitekttema med to og to parvis
tæt sammen. Det kan vi mennesker godt lide… ➝

“Hvor facade
udtrykket på
naboøen var lyse
tegl med elementer
af kobberfarvet
tombak, vender
vi det om her på
Lyngholm. Her vil
det brunerede
aluminium være
det væsentlige.”
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LYNGHOLM
Når Kasper Danielsen
og hans team arbejder
med projekter, er det
en proces udi kunsten
at skabe det ypperste
– både funktionelt og
æstetisk.

"Det er faktisk ret enestående for København, og især for beboerne på Lyngholm,
at vi får den første rigtige lystbådehavn INDE i centralhavnen."

ARKITEKTUR I GLAS OG RAMME
– Alle de steder i de to glashuse, hvor der ikke er
vinduesflader, laver vi den brune aluminium, både
på de rillede skodder og de slanke etageadskillelser.
Det giver en meget markant, let fremtoning af
to glashuse indrammet af brunerede bånd.
Netop skodderne på de to midterste huse
har en meget central både æstetisk og praktisk
funktion:
– I mange år har man forsøgt at optimere iso
leringen i huse, og i dag har vi så den udfordring
med moderne huse, at vi får for meget varme ind
pga. de mange glasflader. Så enten skal vi have
nogle ruder, som kan lukke solens varme ude,
eller også skal vi gøre noget for at kunne skærme
ruderne af, når solen skinner. Oveni er der kommet
skærpede krav til, hvornår man skal kunne lufte
ud og ikke skal kunne lufte ud, så det er teknisk
ikke altid helt ligetil. Derfor kan skodderne på
de to punkthuse flyttes frem og tilbage foran
vinduespartierne og blændingerne. Det skaber
noget praktisk funktionalisme og giver samtidig
bygningerne det overordnede bronzefarvede
udtryk, vi ønsker, og ikke mindst et slægtskab til
resten af Lyngholm, siger Kasper Danielsen.
32

ENGHOLMENE

DET BLI’R I FAMILIEN
Tryg genkendelighed og forfriskende nytænk
ning gælder inden for arkitektur som inden for
alle mulige andre af livets større overskrifter!
Vi mennesker kan godt lide og trives ofte bedst
med én eller anden grad af gentagelse af noget,
vi kender i forvejen – men uden at det går hen
og bliver kedeligt. Det skal også være nyt, cool,
anderledes og have noget WAUW. Som en
ordentlig mavepuster fra en kær gammel ven,
så at sige:
– Jeg kan godt lide, når tingene har noget
slægtskab. Det der med, at det visuelle og
funktionelle ’slår fra’, er der nogen, der synes er
fantastisk, men jeg kan godt lide, at det ændrer
sig lidt, og samtidig bevarer et tematisk slægt
skab. Men det er jo sådan en arkitektonisk ting,
siger Kasper Danielsen med et smil.
LÆKRE LYSTBÅDE
OG HYGGELIGT HAVNELIV
Ud over den urbane kontekst og det skønne vand
midt i København er der et andet, og temmeligt
unikt, element ved livet på Engholmene. Hele
den sydlige side af Lyngholms randbebyggelse

vender nemlig ud mod byens måske flotteste
lystbådehavn:
– Det er faktisk ret enestående for København,
og især for beboerne på Lyngholm, at vi får den
første rigtige lystbådehavn INDE i centralhavnen.
Vi har i mange år haft havnepladserne på
Christianshavn, men her får man altså et sydvendt
havnemiljø med maritime aktiviteter, kultur,
restauranter, caféer, barer osv. stik syd. Så der
bliver forhåbentlig masser af liv og atmosfære.
Man ser det hele for sig – for havneliv i byen
er noget helt særligt… bare vent og se!

LÆS MERE
OM LYNGHOLM PÅ
ENGHOLMENE.DK
Her kan du også finde
plantegningerne for
boligerne og se flere
3D-visualiseringer af
projektet.

OPLEVELSESOASEN
PÅ VESTERBRO
Foto: Vagn Hansen, VH Design Greenland

CYKLEN TIL IS OG ØRKEN
ASASARA CARGO BIKE er på vej. Intet kan stoppe den eldrevne offroad-cykel, der er
tænkt som en erhvervscykel for håndværkere og den slags. Netop derfor kan den også være
sikker på succes blandt modebevidste byfolk, når den kommer i handlen til næste år. Hvem
vil ikke være konge af pisterne?
Bag Asasara Cargo Bike står industriel designer og tømrer Mikkel Bentsen, 42, der fik
ideen til cyklen, mens han arbejdede som tømrer i den grønlandske hovedstad Nuuk.
Resultatet er en tohjulet kampvogn i aluminium, der kan klare en last på 150 kilo,
understøttes af en kraftig elmotor i kranken, med brede gummidæk og mulighed – på
tegnebrættet – for at påmontere ski.
– Det lå lige for. Som tømrer kører jeg rundt i Lyngby med mit værktøj på en 60 år
gammel Long John. Den savnede jeg i Nuuk. Så var vi nogle stykker, der satte os for at
designe og producere Asasara Cargo Bike, den første grønlandske cykel, fortæller Mikkel
Bentsen, der selv er en slags globetrotter og også har boet og arbejdet på Hawaii.
www.asasaracargobikes.com

Har du lyst til at svømme, træne, bowle, danse, feste…?
DGI-byen er en regulær oplevelseoase i hjertet af
Vesterbro lige ved siden af Hovedbanegården. DGI-
byen tilbyder de kvalitetsbevidste københavnere et
væld af muligheder – fra Vandkulturhus til træningshus, hotel, bowling og cafe & restaurant. Forkæl dig
selv – f.eks. med en udsøgt oplevelse i DGI-byens
sauna med duft, varme, ro og fordybelse, eller nyd
en svømmetur i stearinlysets skær på én af DGI-byens
velværeaftener. Foruden sport og svømmeidræt
afholder DGI-byen hvert år koncerter, festivaler og
community events som f.eks. STRØM, Copenhagen
Games og Distortion.
Tjek det hele ud på dgi-byen.dk

DEN STORE
OG DEN LILLE

KUNST

HAR DU – eller børnene – en
kunstner gemt i maven? Så skal I
forbi Rytmisk Center på Vesterbrogade. Ca. 3 kilometer fra Engholmene. Rytmisk Center byder
på musikundervisning på snart sagt
alle instrumenter, samspilsgrupper,
julekoncerter, jazzworkshop for
piger, klaver for forældre på barsel…
Kort sagt alt med toner i. Og uden.
Rytmisk Center på Vesterbrogade byder på
For Rytmisk Center har også forundervisning alle dage, dag og aften.
fatterskole og teaterundervisning
for børn og unge.
Det faglige niveau og humøret er højt, og centret har gennem årene skabt mange danske
scenetalenter inden for musik, dans, sang og lydteknik. Rytmisk Center har mere end 170
undervisere til unge og ældre fritidsmusikere og til dem, der drømmer om en professionel
musikkarriere. Du kan også opleve ”artist talks” med kendte kunstnere. Der er undervisning
alle dage, dag og aften. Se det hele på www.rytmiskcenter.dk

HAVNEN

SOM FITNESS LOKALE

Bor du ved Københavns Havn, skal du da bruge vandet
til træning. Engholmene har Danmarks næstældste
idrætsforening, Københavns Roklub, som nabo. Her
kan du få fantastisk motion og samtidig se havnen fra
den anden side, uanset om du er begynder, øvet eller
træner for at få medaljer.
Københavns Roklub har gennem tiderne haft 48
udøvere med til De Olympiske Lege. Det bedste resultat
kom i år 1900, hvor Eugen Stahl Schmidt vandt OL-guld
i tovtrækning. Dengang stillede atleterne nemlig gerne
op i flere discipliner. Men Eugen var brølstærk af sin
træning, og det kan du også blive, hvis du kommer i
gang med at ro. Du kan starte vinterkurser i roning og
lære teknikken, så du er klar på vandet til foråret.
koebenhavnsroklub.dk
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Paul Heldens havde vandet
tæt på som ung, da han i
mange år var en dedikeret
roer. I dag bruger han havet
ved huset i Bordeaux, når
familiens to hunde skal
luftes…
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VAND
The Dornbracht way
LÆKKERT,
DESIGNET

HISTORIEN OM DORNBRACHT, DEN TYSKE PRODUCENT AF
ARMATURER TIL KØKKENER OG BADEVÆRELSER, ER EN
GLOBAL SUCCES FUNDERET PÅ VEDHOLDENHED OG INNOVATIV
TANKEGANG – MED DEN KARISMATISKE DIREKTØR PAUL
HELDENS SOM EMPATISK ’LEADER OF THE PACK’…
TEKST: MIKALA BETAK FABER FOTO: MORTEN BENTZON

V

andhaner er noget af det mest sexede på jorden! Noget
af et statement, bevares, men det er den følelse, man
sidder med, når man ser de smukke produkter og får
lov at komme med bag den familieejede virksomhed.
Dornbracht har holdt fast i de grundlæggende værdier
på den rejse, der har givet dem status som leverandør af top
avanceret udstyr til badeværelser verden over.
FRA SPECIALISERET PRODUCENT
TIL ENGAGERET DESIGNVIRKSOMHED
Manden med det smittende drive, Paul Heldens, har i fem år
siddet i chefstolen i hovedsædet i byen Iserlohn sydøst for
Dortmund – selvom megen tid også bruges over hele verden
hos kunder og partnere i USA, Asien og Europa.
Snart syv årtier er gået, siden grundlæggeren, Aloys F. Dornbracht,
gik i gang med at opbygge sin forretning med fokus på at udvikle
det første Dornbracht-patent: Et armatur med udtrækstud. Siden
er der løbet temmelig meget mere vand ud af hanerne, så at sige,
og virksomheden, med 3. generation i spidsen, er i dag én af de
førende på markedet for fremstilling af kvalitetsarmaturer med
væsentlig indflydelse på den kulturelle betydning af design, arkitektur
og teknologi på badeværelset:
– Dornbrachts dna er grundlagt gennem familien, og det er en
af grundene til vores succes – det, at vi gik i en bestemt retning,
holdt fast og forblev tro, stadig den dag i dag, siger Paul Heldens
og henviser til den afgørende beslutning, firmaet tog i begyndelsen
af 1980’erne om at blive en designvirksomhed:
– Vi bragte design ind i vandhane-industrien. Det var der ingen,
der havde g jort før. På det tidspunkt var design ikke almindeligt i den

branche, det var bare vandhaner…
og flere vandhaner. Vi indledte et
samarbejde med designeren Dieter
Sieger og udviklede det ikoniske
TARA-armatur, en vandhane med
bøjet hals og to håndtag, helt super
enkel og stilren, med et både ny
skabende og banebrydende udtryk.
TARA var virkelig pioneren og arketypen på den videre udvikling
af virksomheden og vores koncept, som var ambitionen om at
fange interessen i designbranchen og arkitektverdenen. Derfor
begyndte vi at organisere, sponsere og støtte kunstbegivenheder
og events. Vi arbejdede med ukendte kunstnere, som senere
skulle vise sig at blive berømte, for på den måde at tiltrække
interessen fra et større publikum af både kunder og distributører,
men også fra præcis den gruppe, vi ønskede at samarbejde med,
nemlig designerne og arkitekterne – The A & D Community,
siger Paul Heldens, som, uden at udelukke alle de andre, selv har
TARA-armaturet på badeværelserne i sin og hustruens boliger i
både Tyskland og i Bordeaux i Frankrig, ’fordi det holder, er ikonisk
og tidløst smukt’…
DE FEM PRINCIPPER OG DESIGNVÆRDIER
Beslutningen om at rette blikket og mindsettet mod The A & D
Community viste sig både rigtig og lukrativ. Successen skyldes
især firmaets fem værdier, som alle produkterne altid lever efter
og overholder, og som Paul Heldens slet ikke er i tvivl om, er med
til at fastholde fokus:
– Proportion er den første. Alle vores produkter er i overens
stemmelse med den gyldne regel, hvor afstanden mellem top og
bund er nøje udformet efter helt bestemte formler. Den næste er
præcision. Nøjagtig som en iPhone er præcis, er vores produkter
100% præcise i den måde, de opfører sig på – det er kostbart,
men vigtigt! Nummer tre er personlighed – WOW-faktoren.
Det helt unikke, et Dornbracht-produkt udstråler og gør ved
beskueren og brugeren. Den fjerde er fremsynethed, altså det
visionære aspekt. At sætte en markør på markedet, som er forud
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KVALITET. I de 43 Townhouses på SIVHOLM sættes det ikoniske TARA-armatur ind i alle køkkenerne i messing, ligesom alle øvrige armaturer og
badeværelsestilbehør ligeledes er fra Dornbracht & Alapé. Her fra venstre Alexander Mottlau, salgsdirektør i NPV A/S, og Paul Heldens, direktør i Dornbracht.

for alle andre, både i fremtoning og adfærd. Den femte og
sidste er performance, ikke i betydningen hvor meget eller
hvor mange vandhaner vi producerer, men måden vi gør det
på, måden vandet kommer ud på og opfører sig. Man kan
tage et brusebad, og så kan man tage et brusebad, siger Paul
Heldens og taler om begrebet IOT – The Internet of Things.
Badeværelset har de senere år fået mere opmærksomhed og
er kommet op på siden af køkkenet som et rum, hvor man
gerne vil tilbringe mere tid, end man g jorde førhen.
Hos Dornbracht taler man om The Spirit of Water. Følelsen
af regndråber, der rammer kroppen, har noget meget spirituelt
over sig, og bl.a. den oplevelse har firmaet skabt i brusebadet:
– Vand er ikke en uudtømmelig kilde, men en ressource
med begrænsninger verden over. Det er vi meget ydmyge
over for, og vi er derfor nødt til at tilpasse vores produkter på de
markeder, hvor begrænsningerne er størst, i forhold til bl.a.
genbrug af vand, restriktioner på vandmængder osv. – uden
at fravige vores Dornbracht-dna, siger Paul Heldens.
THE DORNBRACHT LIFE SPA
De classy produkter fra det tyske firma er repræsenteret
i størstedelen af alle signaturbygningerne i New York, på
toneangivende hoteller og i feinsmecker-restauranter
verden over. Hvorfor? Fordi brandet har formået at skabe
sig et navn, som udelukkende bygger på kvalitet, og som
fokuserer på det helt essentielle, der ligger i synergien
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mellem Dornbrachts ambassadører rundt omkring i verden
og bygherrerne:
– Vi laver indendørs arkitektur med stor respekt for den
kontekst, vores produkter skal virke i. De mange boliger på
Engholmene her i København, hvor vores armaturer og bade
værelsesudstyr er en del af det samlede eksklusive udtryk, er et
godt eksempel på vigtigheden af et tæt og særdeles velfunge
rende samarbejde mellem os som producent, repræsenteret ved
Dornbracht Nordic på Holmen, og bygherren på Engholmene,
NPV A/S. Her har vi fundet et rigtig godt fælles fodslag, et fun
dament, som er meget personligt, hvor vi forstår hinanden 100%
og dermed er i stand til at skabe helt unikke løsninger, siger Paul,
som slet ikke er i tvivl om fremtiden for Dornbracht-gruppen:
– I 2025 vil alle vores produkter og løsninger møde tre
kriterier, de vil være individuelle, digitale og bidrage til et
bedre helbred. Vi lever i en ’skræddersyet’ verden, hvor folk
vil have alt lavet specielt til dem, så vi laver f.eks. voice control
og sensor-systemer, der registrerer, hvem der træder ind i
brusekabinen, og herefter indretter sig efter vedkommende
med horisontale eller vertikale vandstråler, duft, lys, farver og
musik. På den måde vil avanceret teknologi smelte sammen
med krav om øget velvære i boligen – vi kalder det ’The
Dornbracht Life Spa’, slutter Paul Heldens.
Store og små betragtninger om vand, og hvordan det opfører
sig, har fået tilsat nye dimensioner, når det våde element klædes på
the Dornbracht way!

C

BLOW
Røgfarvet Murano glas
Indbygget LED
Fås i 3 forskellige størrelser.
Designer: Marie Holsting
Fra DKK 3.495,-

www.light point.com

Østergade 10
1100 Copenhagen K
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43 eksklusive Townhouses på en privat ø med rummelige
terrasser mod kanalerne og egen privat træplatform på vandet!
Som ingen anden bolig-community indfrier SIVHOLM næsten
enhver tænkelig drøm om at bo i lækre rammer – omgivet af
vand. Midt i byen.
SIVHOLM-husene udstråler ikke blot udsøgt arkitektur i en
luksuriøs maritim atmosfære, men er 43 state-of-the-art-
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boliger med fuld fokus på kvalitet og funktionalisme
– og privat parkering i kælderen.
Luksuriøse snedkerkøkkener fra MULTIFORM, messingdesignarmaturer fra Dornbracht og Junckers sildebens
parketgulve i egetræ.
Vælg din favorit, og lad magien begynde...

HOME IS where body and mind
are at ease, and where beauty
and aesthetics shine.
HOME IS where the water is.
HOME IS…on SIVHOLM
– The Private Island

SIVHOLM.COM

ENGHOLMENE
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Gid man kunne bo

I EN KØKKENBUTIK!

TEKST: MIKALA BETAK FABER FOTO: MORTEN BENTZON & NPV A/S

DET SKER IKKE SÅ TIT, AT OPLEVELSER GØR ÉN HELT HØJ, AT HOVEDET SUMMER
AF ÆSTETISKE INDTRYK, OG MAVEMUSKLERNE ØMMER SIG AF AT GRINE. I HVERT
FALD IKKE NÅR SCENEN ER SAT I EN KØKKENBUTIK I LYNGBY EN FEDTREGNENDE
TIRSDAG EFTERMIDDAG.
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EN DET VAR nu engang sådan, jeg havde
det, da jeg, med favnen fuld af brochurer, en
møglækker brand book, en kuglepen – som jeg
vist kom til at låne – og indtil flere café latte
i maven, igen sad i min bil. For besøget hos
MULTIFORM og indehaveren, Lene Halse Hornemann, endte
med at blive til flere timers snak om grundlæggende og gode
værdier og glæden ved at lave mad. Om faglige og dedikerede 
medarbejdere, store personlige ambitioner, en smule om
lækre sko, og så ja – om køkkener. Sammen med bygherren
på Engholmene har Lene Halse Hornemann nemlig designet
køkkenerne på SIVHOLM. Uden at gå på kompromis. Med
noget som helst.
FRA BAGGÅRDEN
TIL FØRSTE RÆKKE I KØKKENKLASSEN!
Men først skal vi lige en tur bag firmaet. For MULTIFORM blev
født i en baggård i Vestergade i Århus i 1982, hvor designeren
Carsten Michelsen arbejdede på den perfekte køkkenlåge, drevet
af drømmen om at skabe et gennemtænkt køkken, hvor både
materialerne, designet og det arkitektoniske udtryk kunne måle
sig med de store, moderne danske møbelklassikere.
Det skulle være tidløst, kunne holde i rigtig mange år og
samtidig være smukt.
Det var på det århusianske værksted, at MULTIFORMs
ikoniske Form 1 blev til. Den kvadratiske køkkenlåge i massivt træ,
skåret ud af ét stykke, med de karakteristiske ribber – 7 styk på
hver låge – med indfræsede gribeprofiler. En moderne dansk
designklassiker blev til, med det stilfulde og tidløse udtryk de
fleste kender i dag.
Fra et snedkeri i Kibæk, sydvest for Herning, udviklede
køkkenlågen sig hurtigt til store køkkenløsninger, og i dag har
MULTIFORM ti køkkenbutikker i Danmark, stadig med fabrik
og snedkeri i den midtjyske by. Virksomheden er 100% tro mod de
gamle snedker- og håndværksmæssige traditioner og principper og
bruger stadig dyvler, tapper, svalehalesamlinger samt not og fer.
Simpelthen fordi det holder længere.
LATTERLIGT LÆKKERT!
Tilbage i Lyngby. Fedtregnen fordamper på et splitsekund,
da jeg træder inden for i MULTIFORMs univers af bløde
overflader, varme træsorter og højteknologiske features. ➝
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MULTIFORMs dna
handler om faglig stolthed
og ekspertise – lige fra
træet skoves, til køkkenet
står færdigt hos kunden
– og for Lene handler
det også om den centrale
funktion, køkkenet har i
en bolig.
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➝

Kvinden, som skulle vise sig at udvide min viden
om køkkener betydeligt og sparke liv i ambitionen
om ’at samle familien om madlavning’, kommer
mig i møde. Pivsmart i lækre Valentinoer (altså
støvlerne, red.) med et stort smil og hunden Ellie
på armen. Lene Halse Hornemann er en kvinde,
man med det samme er vild med! Hendes viden
om køkkener, snedkerdetaljer, design og arkitektur
er evident, men på under fem minutter lykkes
det os at vende både store og små tanker om
familieliv, værdier og husrenoveringer – tilsat en
ordentlig omgang småplatte jokes. Og så var vi
ikke engang kommet i gang endnu. Love it!
Kvinden og indehaver af MULTIFORM i Lyngby
– og snart på Esplanaden i København K – Lene
Halse Hornemann er uddannet fra Danmarks
Designskole inden for møbeldesign, snedkeri,
arkitektur og indretning og har i 17 år arbejdet
med køkkener og indretningsløsninger, men også
med produktudvikling og markedsføring. Hos
MULTIFORM i Lyngby er alle enten arkitekter,
møbelsnedkere eller indretningsarkitekter – de
ved noget om design, har interesse for at lave
mad og forståelse for vigtigheden af at samle
familien i køkkenet. Og det er ikke tilfældigt:
– Jeg har altid haft en personlig drøm om, at

vi hos MULTIFORM, fordi vi kan det, vi kan,
ikke blot var en kæde, men at vi skabte et link
mellem arkitekturen, arkitekterne og kunderne og
dermed kunne tilbyde al ekspertisen in-house, så
man ikke skal ud at finde en indretningsarkitekt
bagefter. Hos os får man det hele, og det gør en
stor forskel for kunderne, at alle her er fagfolk
og har stor forståelse for arkitektur og design
i bred forstand, siger Lene, hvis eget private
Mulitiform-køkken for ikke så længe siden pla
cerede sig øverst i min visuelle databank, da ét
af landets ypperste boligmagasiner havde været
på besøg i familiens hjem. Alt var lækkert! Hvert
eneste billede i boligreportagen afspejlede sten
sikker fornemmelse for kvalitet og funktion, og
det var samtidig tydeligt, at her boede en familie
med kærlighed til æstetik, samvær og madlav
ning.
MULTIFORMs dna handler om faglig stolthed
og ekspertise – lige fra træet skoves, til køkkenet
står færdigt hos kunden – og for Lene handler det
også om den centrale funktion, køkkenet har i en
bolig. Det er her, man er sammen med sin familie
og sine venner, og det skal samtidig kunne spille
sammen med boligens arkitektur, med møblerne,
med gulvet, med kunsten etc.
➝

1.

2.

FORELØBIG 3D-VISUALISERING

På SIVHOLM står køkkenøen i Form 1 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 så med en bordplade ’beyond
this world’. Bordpladen, også i mørkegrå – fra et marmorbrud
i Iran – er lavet i ét stykke og specielt imprægneret, så den ikke
kræver vedligeholdelse de næste 15 år!
FORELØBIG 3D-VISUALISERING

3.

4.

1. K
 økkenøen i Form 1 i mørkegråt træ med
matchende marmor på toppen.
2. K økkenets rene linjer i både hvidt og gråt
skaber eksklusive indretningsmuligheder.
3. L ene Halse Hornemann har øje for alle
detaljer i et smukt køkken.
4. K
 økkenskufferne med Servo-drive er
en både praktisk og luksuriøs finesse i
SIVHOLM-køkkenerne.
ENGHOLMENE
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SUCCESRIGT SAMARBEJDE. Der udvikles køkkener til SIVHOLM. Fra venstre Alexander Mottlau, salgsdirektør i NPV A/S, Lene Halse Hornemann,
indehaver af MULTIFORM, og artiklens journalist, Mikala Betak Faber.

➝ Blot lidt over et år efter føromtalte boligreportage

er Lene og familie på vej mod nye boligrammer
i et nyt hus nord for København, med et nyt
køkken… i messing! Det vildeste, MULTIFORM
kan præstere lige p.t. MULTIFORMs Form 45
med messing på alle låger, skuffer og bordplader
– selv køkkenvasken og armaturerne er i messing.
Vanvittigt cool! Men hvis ikke bossen selv skulle,
hvem skulle så!
PÅ FÆLLES MISSION
Uanset hvilken historie køkkenet skal fortælle,
eller i hvilken bolig det skal bo, gælder altid de
samme mekanismer for Lene og hendes faglige
team: Kunden skal elske det! Netop dét var også
den altoverskyggende ambition, da salgsdirektør
hos NPV A/S, Alexander Mottlau, sammen
med Lene satte streger, valgte flader og sammen
satte farver i køkkenerne i de 43 Townhouses på
SIVHOLM. Samarbejdet mellem de to viste sig
særdeles succesrigt, og på denne tirsdag i Lyngby
er det tydeligt, at både Lene og Alexander snakker
samme sprog:
– For os var det vigtigt, at køkkenet, som det
helt centrale rum i SIVHOLM-boligerne, virkelig
kunne noget særligt. Det er et rum, du opholder
44
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dig i mange timer af døgnet, netop fordi det
både indeholder spisepladser og opholdsstue –
OG fyldes af lys gennem store vinduespartier
fra gulv til loft i begge ender. Køkkenet måtte
derfor ikke blive for blegt og anonymt, men
skulle have noget WOW-faktor, siger Alexander
Mottlau, som blander sig i vores ’tøsesnak’ og
supplerer med bygherreovervejelser om økonomi
og ypperlig kvalitet.
For ja – MULTIFORM ligger i den dyrere
ende af køkkenskuffen, så at sige, og det har
været meget bevidst, at man fra begge parters
side ville have det lækreste af det lækre!
De mange prøver på skabslåger, bordplader,
armaturer og farver ligger på det store bord,
vi står ved, og i min fysiske begejstring lykkes
det mig både at tabe et stykke køkkenlåge
på gulvet OG – for fjerde gang – at aktivere
den übercool motoriserede skuffe i ahorntræ
med Servo-drive, som jeg diskret skubber
tilbage på plads. Super! Servo-drive er det
mest eksklusive system, MULTIFORM har, og
sidder i alle skufferne i SIVHOLM-køkkenerne.
Ikke noget med greb eller håndtag, men blot
et enkelt, let tryk, og så kører det! Det vil jeg
også ha’…

DEN SKULPTURELLE Ø
Som det mest fremtrædende element i køkkenerne
på SIVHOLM står den karakterfulde køkkenø
i midten af rummet. Form 1 er MULTIFORMs
første originale trækøkken og er, med sit ikoniske
udtryk, 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 elegant, klassisk og tidløst køkken af
kompromisløse materialer. I dag betragtes Form 1
som en moderne dansk designklassiker, og den
genkendelige stil 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.
På SIVHOLM står køkkenøen i Form 1
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 så med
en bordplade ’beyond this world’. Bordpladen,
også i mørkegrå, er fra et marmorbrud i Iran, er
lavet i ét stykke og er specielt imprægneret, så
den ikke kræver vedligeholdelse de næste 15 år!

“Køkkenet er et rum,
du opholder dig i
i mange timer af
døgnet, netop fordi
det både indeholder
spisepladser og
opholdsstue – OG
fyldes af lys gennem
store vinduespartier
fra gulv til loft
i begge ender.
Køkkenet måtte
derfor ikke blive for
blegt og anonymt,
men skulle have
noget WOW-faktor.”
Alexander Mottlau,
Salgsdirektør, NPV A/S

Marmorpladen fortsætter ud over køkkenøen
og går ned og rammer gulvet – en helt genial og
lækker løsning, som både afslutter møblet, giver
hyggelige spisepladser og skaber en eksklusiv
stemning mod opholdsdelen af rummet. De
gennemtænkte detaljer står ganske simpelt i kø:
– Vasken i køkkenøen laves i mørkegrå silgranit
og er fuldintegreret i bordpladen, så der hverken
bliver overgange eller skidtsamlere, og med det
super flotte armatur i messing fra Dornbracht
bindes det hele perfekt sammen. Vi har valgt
den grå farve til køkkenøen for at give rummet
karakter og samtidig holde det klassisk og varmt
i farven op imod de smukke trægulve, siger Lene,
som sammen med Alexander slet ikke var i tvivl
om farven og udseendet på den resterende del
af køkkenet:
– Den grå køkkenø får endnu mere ’taletid’,
fordi skabsvæggen med skuffer, over- og
underskabe, ovne og køle/frys netop er hvidt.
Helt enkle, glatte flader i MULTIFORM Form
2’s tidløse udtryk, som dermed følger de
arkitektoniske linjer i boligen. Bor man med
stuklofter og høje paneler, bør køkkenet under
spilles lidt mere og ikke larme for meget, men
arkitekturen her på SIVHOLM forærer os
mere stringente, rene linjer, og dermed var

FORELØBIG 3D-VISUALISERING

HVIDE HVIDEVARER
Samtlige hårde hvidevarer i de 43 SIVHOLM-Townhouses er fra Miele, og MULTIFORM-
køkkenerne indrettes med Mieles hårde hvidevarer – i hvide! Kogetoppen og ovnene har
alle hvide fronter og smelter dermed smukt sammen med de hvide Form 2 elementer på
køkkenernes langside. Alt er godt.

det oplagt at give køkkenet noget varme både i
tekstur og farve, siger Lene og løfter det skin
nende messingarmatur fra tyske Dornbracht
op foran de grå prøver i træ og marmor.
Hjælp, det ser godt ud. Hvert eneste armatur
fra Dornbracht er håndpoleret, trykprøvet og
dobbelttjekket.
VÆRDIEN I MAD OG SAMVÆR
– Hjemme hos os har det altid været sådan,
at vores børn til hver en tid måtte tage alle
vennerne med hjem til spisning. Jeg skulle nok
købe ind, men de skulle altså selv være med til
at lave maden. Sådan har det altid været, det er
de simpelthen vokset op med. Så de har været
vant til at være og stå i køkkenet, siden de var
små. Men det er jo også dér, vi har haft tid, efter
en lang dag. Tid til at være sammen, lave mad
sammen og få snakket om alt det, der optager
os. Det er jo de små ting, der skaber virkeligheden,
og ikke fremtidens ambitioner – det er nuet, der
er super vigtigt, og netop dét NU får man tid til
at fordybe sig i, når man laver nogle ting sammen,
siger Lene.
Og her bliver skribenten helt misundelig,
altså på den gode måde. For er der noget, vi
mennesker altid ønsker at stræbe efter, så er det

at være sammen med vores unger lige nu og her:
– Mad har altid haft stor værdi i mit tankesæt,
og derfor ved jeg også, hvor stor en værdi det
burde have for andre børnefamilier. Det prøver
jeg faktisk også at sige til dem, ja, til alle mine
kunder, ved at forsøge at komme lidt ind på
de bløde værdier, samtidig med at jeg kan mit
håndværk og har min kreativitet og min passion.
Jeg vil så gerne hjælpe dem til at få en hverdag,
hvor det er fedt at være sammen for alle i fa
milien – og det er nu engang sjovere i smukke,
funktionelle rammer, siger Lene, mens solen
for længst har forladt MULTIFORM-butikken i
Lyngby og de store ikoniske loftslamper, Koglen,
Hope og Louis Poulsen, som sammen med de
mange spots har overtaget lyssætningen.
Arbejdsdagen er så småt ved at gå på hæld, og
det er snart nu… NU at køkkenerne landet over
endelig får lov at udfolde sig, blære sig og spille
med musklerne, efter hele dagen at have ventet
på familien. NU skal der arbejdes og samarbej
des ved fladerne og blussene, og er man iklædt
MULTIFORM, tror jeg ikke, man som køkken
kan være lykkeligere. Gid man kunne få lov at
blive og mingle blandt elementerne i Lyngby…
bare én nat. SÅ skulle de få mad, skulle de.
The MULTIFORM way!
ENGHOLMENE
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i din smartphone

AT KØBE EN PROJEKTBOLIG REJSER EN MASSE SPØRGSMÅL
HOS DIG SOM KØBER. NU FÅR DU SVARENE LIGE IND PÅ
MOBILTELEFONEN. FOR ENGHOLMENES BYGHERRE, NPV A/S,
SAMLER SVAR, GUIDES, KONTAKTER – OG ALT DET, DU HAR
BRUG FOR AT VIDE – I EN NY APPLIKATION, SOM DU KAN
DOWNLOADE TIL ANDROID OG IPHONE.

HAR DU VÆRET ude at se på en projektbolig, og overvejer du at
købe en? Så har du sandsynligvis – præcis som mange andre – en
masse spørgsmål, som du har brug for at få svar på. Bliver dit hjem
som på brochurens flotte billeder? Hvad med de lækre gulve, som
du har set blandt tilvalgsmulighederne? Hvordan sikrer du dig,
at eventuelle fejl og mangler bliver indberettet, efter du har fået
nøglerne og er flyttet ind? Svarene ligger snart lige i din hånd, når
NPV A/S om kort tid sender sin nye boligapp på gaden.
TRYGHED FØR, UNDER OG EFTER KØBET
– Spørgsmålene til projektboliger falder helt naturligt i tre katego
rier: Før, under og efter købet, og det skal vores nye boligapp tage
højde for, siger salgsdirektør i NPV A/S, Alexander Mottlau.
Før købet kredser spørgsmålene typisk om en projektboligs
særlige kendetegn. Nemlig at boligen kun eksisterer som modeller
og som illustrationer i salgsbrochuren.
– Kodeordet her er naturligt nok tryghed. Køber har behov for
at kende selve processen fra reservation, købskontrakt og den
periode, der forløber, inden husene rejser sig på grundene. Her
lægger vi en digital guide til projektkøb ind i app’en, så folk med det
samme forstår processen, forklarer Alexander Mottlau.
App’en vil også præsentere NPV A/S, så køberne kan se, at der
er troværdige kræfter bag de mange kvadratmeter projektboliger,
som NPV A/S opfører rundt om i Danmark.
I Danmark har vi jo generelt en høj grad af tillid til hinanden. Men
finanskrisen i 00’erne ramte også boligmarkedet hårdt. Derfor
er det vigtigt, at folk også kan læse i app’en, at der står ordentlige
mennesker bag deres nye hjem, pointerer Alexander Mottlau.
FLEST TILVALG
Ikoner, ”characters” og animationer bliver det bærende fortælle
sprog i app’en for at gøre informationerne både underholdende
og interessante.
– Vi har udviklet en ”character” – en lille gennemgående figur –
som guider køberne gennem informationerne for at sikre genken
delighed og gøre det sjovere og mere interessant at få svar på sine
spørgsmål, siger Alexander Mottlau.
I nyopførte boliger har du som køber også mulighed for en
række ”tilvalg”. Og hos NPV A/S er det nok det største i branchen.
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FEJL OG MANGLER. Nu bliver det nemt at indberette eventuelle
fejl og mangler. Brugeren bliver guidet hele vejen igennem.

Du kan vælge, hvilket gulv du vil have, hvordan køkkenet skal se ud,
garderobe, dørhåndtag, toilet og meget mere. De tilvalg kan du også
blive klogere på i app’en.
GUIDE TIL FEJL OG MANGLER
App’en kommer også til at give dig nogle vigtige funktioner, når
du har fået nøglerne og flytter ind i dit spritnye hjem. Eksempelvis
guides til, hvordan du tjekker for eventuelle fejl og mangler inden for
dine fire nye vægge.
– Vi lægger guides ind i app’en, så køberne lærer, hvordan
de skal vurdere finishen af boligen. Lysforhold og afstand har
eksempelvis stor betydning, når du skal vurdere vægmaling, siger
Alexander Mottlau og fortsætter:
– Selvom vi har nogle af Danmarks bedste håndværkere til at
opføre boliger for os, kan vi ikke helt undgå fejl og mangler. Det
er vigtigt for os at give kunderne nogle værktøjer til selv at spotte
eventuelle ting i boligen, som skal udbedres. Vi lever af tilfredse
kunder, som fortæller deres historier videre i vennekredsen og på
sociale medier. Så boligerne skal helst stå snorlige, når vi forlader
dem efter fejl- og mangelgennemgangen, siger Alexander Mottlau.
Med app’en i hånden finder du guides til, hvad du skal kigge efter
af fejl, og hvordan du gør det mest hensigtsmæssigt. Du kan også
bruge app’en til at tage billeder af interiøret og sende dem direkte
til de relevante personer hos NPV A/S.
FLERE FUNKTIONER FREMOVER
App’en kommer også til at virke som et slags opslagsværk og som

dialogværktøj mellem dig som køber og NPV A/S, så du også
hurtigt kan kontakte NPV A/S og få svar på de spørgsmål, som
app’en ikke dækker.
– Vi har mange idéer om løbende at udvide indholdet i app’en
med endnu mere relevant indhold. I dag får køberne jo en masse
papirer i forbindelse med et boligkøb. Dem skal vi have samlet i
app’en tillige med en lang række andre nyttige funktioner. Men nu
skal vi lige have app’en på gaden og få de første tilbagemeldinger,
siger Alexander Mottlau.
– Vi tænker også på at udvikle et modul, som løbende informerer
dig som projektboligkøber om byggeriet af dit nye hjem. Efter at du
har sat din signatur på en købskontrakt, kommer en periode, som kan
virke noget lang for den ivrige boligkøber. Nemlig selve byggeriet. Her
valfarter boligkøbere som regel til området med jævne mellemrum for
at opleve byggeprocessen på nærmeste hold.
– Vi informerer allerede køberne løbende med nyhedsbreve, på
de sociale medier og andre platforme om arbejdet på byggepladsen.
Men vi planlægger også at udvikle en facilitet på vores app, hvor
de kan se deres nye hjem tage form med billeder, tidsplaner etc.
Vi inviterer så at sige køberne ind i vores maskinrum, så de er fuldt
opdaterede på byggeriets faser, forklarer Alexander Mottlau.
Tilbage står spørgsmålet: Hvad skal app’en hedde? Eksempelvis
bare ”bolig app” eller noget med lidt mere kant?
– Det har vi ikke lagt os fast på endnu. Måske ”app-artment?,
siger Alexander Mottlau med et smil.
NPV A/S regner med at have første version af app’en klar i
løbet af vinteren.
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LYS I MØRKET

MØRKET
VINTERDEPRESSION. FÅ DET BEDRE I DE MØRKE MÅNEDER:

er lysets tid

OM VINTEREN SØGER VI LYSET, DRØMMER OM SOLEN, TÆNDER LEVENDE LYS, GØR VORES HJEM LYSE.
I DEN FORSTAND ER VINTERMØRKET LYSETS TID.
TEKST: JAKOB RUBIN FOTO: ISTOCK

M

ØRKET ER OGSÅ MØRKETS TID.
Det indre mørke. Et tungsind rammer
mange af os i årets mørke måneder
og gør det svært at stå op om morgenen, nemt at trøstespise og tager
energien fra os.
Vinterdepression rammer ti procent af befolkningen.
For tre procents vedkommende i så alvorlig grad, at
de diagnosticeres med SAD (Seasonal Affective
Disorder). Lidelsen er intet mysterium. Vinter
depression skyldes mangel på sollys og på lys i det
hele taget og kan i yderste konsekvens udarte sig til
en reel depression.
Dagslys er essentielt, da det påvirker vigtige kemiske
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processer i hjernen. Når det mangler helt eller delvist, påvirkes hjernens produktion af hormoner. Den
får sværere ved at producere nok af de fire hormoner,
der har med følelsen af glæde, lykke, energi og lyst
at gøre.
I første omgang påvirker vintermørket mængden af
hormonet serotonin. Serotonin har direkte indflydelse
på vores humør og indirekte på følelsen af selvværd.
Andre hormoner, der produceres færre af om vinteren,
er dopamin, endorfin og oxytocin.
Heldigvis kan vi selv gøre noget for at mindske
konsekvenserne af de manglende hormoner og drible
uden om eller lindre effekten af vintertrætheden. Her
er seks gode råd, som er relativt lette at følge.

GRIN

KRAM

TÆNK

DET LYDER MÅSKE plat, men selv
et kunstigt grin kan snyde hjernen til
at tro, at du er glad. Det er derfor,
der findes organiserede lattergrupper.
Endorfiner er kroppens eget morfin,
en smertedæmper, der udløses, når du
er presset, stresset eller yder ekstra
ordinært meget fysisk og psykisk. Det er
også endorfiner, der skaber fænomenet
runners’ high, eufori-følelsen, mange
oplever, når de løber langt. Med andre
ord, dyrk motion, gå eller løb i naturen,
sørg for adspredelse, grin dig ud af
krisen. Du lever kun en gang.

OGSÅ KALDET KÆRLIGHEDSHORMONET, fordi det blandt andet
udløses af kram og nærhed og af følelsen af at være elsket og accepteret.
Populær forskning er kommet frem
til, at otte daglige kram kan gøre en
forskel. Især hvis de er velmente,
varme og lange nok til at nedbryde
berøringsstivheden, mange af os har
automatisk indbygget. Fysisk kontakt
er ikke noget, vi danskere traditionelt
er gode til, men det er på tide at ændre
ved det. De unge har fat i noget her.
Løsningen her er ikke kun at få, men
også at give kram.

HVIS DET BARE var så nemt.
Serotonin-mangel er en medvirkende
faktor for udløsning af depression, og
serotonin produceres – sammen med
D-vitamin – af sollys. Rejs derfor en
uge ned til solen i vintermånederne,
og kan du ikke det, så tænk på den.
Det er her, mindfulness har betydning.
Den bevidste påvirkning af det ubevidste. Tænker du på noget godt, eller
mindes du gode stunder, snyder du
hjernen til at producere serotonin.
Hjernen kender nemlig ikke forskel på
nutid og datid.

TÆND

DOPE

SPIS

LYSTERAPI VIRKER. DET er videnskabeligt testet og bevist. Et firma med
40 ansatte indkøbte små lysterapilamper til alle ansatte, hvorefter sygefraværet faldt, og glæden steg. Der er
også en grund til, at mennesker med
udendørs arbejde hele året lider mindre af vintertræthed og –depression.
Lampen, man bruger, skal være specielt
egnet. Læge Klaus Martiny fra Hillerød
Psykiatriske Sygehus har forklaret, at
man starter sin lysterapi om efteråret
og sidder mellem en halv og en hel
time foran lampen ad gangen. For
nogle er to gange om ugen nok, andre
har brug for et skud lys hver dag.

PÅ DEN GODE måde. Grænsen
mellem laster og lyster kan være svær
at balancere på. Giver du dig selv en
pause og en fortjeneste i form af noget,
du holder af, produceres dopamin i
din hjerne. Men slik, tobak, kager,
alkohol, vin og bøf med bearnaise kan
have en slagside. Hold en pause i løbet
af dagen, forkæl dig selv med det, du
godt kan lide, skab velvære for dig selv.
Hjernen producerer dopamin, når du
føler ro og tilfredshed. Dopamin kan
også give afhængighed og forstærke
dårlige vaner.

SOLEN PRODUCERER
D-VITAMIN, så sørg for at få ekstra
meget mad, der indeholder D-vitamin i
de mørke måneder. Det er fortrinsvis
fisk i form af torskelever, laks, ørred,
ansjos, sild, torskerogn og makrel, men
også æg og fede mælkeprodukter.
Eller køb dig til et tilskud af fiskeolie.
Kroppen kan lagre D-vitamin, så
har du fået meget sol og D-vitamin
i sommerens løb, er du bedre rustet
til vinteren. Generelt gør grøntsager,
frugt, magert kød og fisk, grovkornet
mad din krop sund. Og påvirker dermed
sindet.

DIG TIL ENDORFIN

DIN EGEN SOL

DIG TIL OXYTOCIN

DIG SELV MED DOPAMIN

DIG TIL SEROTONIN

DIG SOMMERSUND
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VINTERBADNING

VANDHUND af Guds nåde
ET TILFÆLDE GJORDE POLITIKEREN BERTEL HAARDER TIL VINTERBADER FOR 20 ÅR SIDEN.
NU HOLDER HANS DAGLIGE DYP RYG- OG NAKKEPROBLEMER PÅ AFSTAND OG
’GØR MIG TIL ET BEDRE MENNESKE HVER ENESTE DAG’
TEKST: JAKOB RUBIN FOTO: PR

D

ANMARKS LÆNGST SIDDENDE
minister er venstremanden Bertel
Haarder, som med sin kærlighed
til natur, friluftsliv og liberalisme på
mange måder er en fritænker af den
gamle skole med rødder dybt plantet i humanismen,
i højskoletraditionen og ikke mindst i Øresund,
Østersøen, Kattegat og alle andre vandhuller.
– Jeg er en vandhund af Guds nåde. Jeg el
sker at bade, siger han.
Bertel Haarder har været minister i svimlende
7.853 dage og har taget imod Engholmene i sit
hus på Østerbro, hvor han har boet i 42 år. Han

kender alle Københavns ’varme sten’, hvor man
om sommeren kan komme ned og op fra Sundet
eller havnen, og alle badetrapperne i Indre By,
Nordhavn, på Bryggen og Amager.
DET GAV BONUS
– Vinterbadning begyndte jeg på for 20 år siden,
da Folketingets daværende frisør, som altid så
utrolig sund og frisk ud, en vinterdag inviterede
mig med ud og prøve vandet. Jeg elskede det fra
første gang. Siden er jeg ikke stoppet. Som bonus
opdagede jeg, at det iskolde vand tog mine rygog nakkeproblemer, siger han.

VINTERBADEMULIGHEDER I NÆRHEDEN AF ENGHOLMENE
1

2
4

3
5
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1. Kayak Bars vinterbadning og sauna

4. Havnebadet Fisketorvet

2. Vinterbad Bryggen

5. Badekompagniet Sluseholmen

3. Nokken: De Ensomme Søkøer

6. Havnebadet Sluseholmen
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Bertel Haarder elsker ’den der kildrende ild
reaktion i hele kroppen’, når man kommer op
af det kolde vand. Følelsen af, at der bliver sat
turbo på organismen.
– Jeg plejer at sige, at jeg bliver et bedre men
neske hver eneste gang, jeg har vinterbadet. Jeg
bliver i godt humør. Og mildere. Hvilket mine
omgivelser sikkert er glade for, siger han, der også
er inkarneret cyklist. I 35 år har han ikke brugt
andet end den tohjulede på turen fra hjemmet
på Østerbro til Folketinget.
MAN GLEMTE AT SPØRGE OS...
På sine cykelture til sine hemmelige badesteder
på Amager har Bertel Haarder fulgt grundigt
med i byens udvikling. Arkitektur er hans store
interesse, og meningerne mange.
– Det afgørende vendepunkt kom, da Henning
Dyremose i 1990’erne fyrede den gamle, gen
stridige havnebestyrelse og udbrød: Jeg vil se
kraner i Sydhavnen. Det må man sige, han fik.
Det har været en herlig udvikling. Der er tale om
boligområder, som er exceptionelle i en interna
tional målestok. Jeg holder selvfølgelig specielt
meget af cykelbroerne. I det hele taget er byen
en helt anden i dag, fortæller Bertel Haarder
entusiastisk.
Efter Bertel Haarders mening har Borger
repræsentationen ved mange lejligheder været
alt for konservative.
– Den fantastiske hollandske arkitekt Erick
van Egeraats projekt til Krøyers Plads blev stoppet,
byggeriet af et nyt helt usædvanlig flot skuespilhus
lige ved Kgs. Nytorv blev stoppet. Husbådsbyerne.
Listen er lang. Det er, som om man alt for ofte
glemte at spørge alle os, der gerne ville, og kun
lyttede til dem, der aldrig ville noget, siger han.
EN BY MED "BIG" FORMAT
Bertel Haarder takker særligt Bjarke Ingels’
visioner for, at København har udviklet sig i så

”Det afgørende vendepunkt kom,
da Henning Dyremose fyrede den
gamle havnebestyrelse og udbrød:
Jeg vil se kraner i Sydhavnen. Det
må man sige, han fik. Der er tale om
boligområder, som er exceptionelle
i en international målestok.”

DE FEM HUSKEREGLER FOR VINTERBADERE
1 BAD IKKE ALENE
Det er sikrest at bade sammen med andre.
Du kan falde på den kolde, isglatte trappe
eller få krampe – hvilket heldigvis kun sker
sjældent.
arkitektonisk smuk en retning. Desuden mener
den erfarne politiker ikke, at der er noget galt i
at bygge i højden på særlig udvalgte steder.
– Bjarke Ingels har virkelig været med til at
sætte sit præg på København. Som han har g jort
det i New York og Washington. Selvfølgelig ryger
der nogle åndehuller hist og her, og det begræder
jeg, for dem elsker jeg også. Men næppe nogen
vil være uenig i, at byen er vokset virkelig flot
op omkring havnen. Den er en fryd at bo i,
siger han.

2. BAD I KORT TID
Effekten af det kolde gys kommer, uanset
hvor lang tid du har været under, så hold
dig til 15-20 sekunder, når kulden rigtig
bider.
3. SVØM IKKE VÆK
Bliv i nærheden af trappen. Vinterbadning
er en sund og skøn fællesskabsfremmende

aktivitet. Kraftig strøm og risikoen for
ildebefindende skal ikke udfordres.
4. GÅ ROLIGT I
Og sørg for at have håndklæde og bade
kåbe ved hånden, når du kommer op.
Hovedet må godt komme under vand, men
kun kortvarigt, da det har sværere ved at
blive varmt igen.
5. START I GOD TID
… så du gradvist vænner dig til det kolde vand.
Eller lad være. Og begynd at vinterbade i det
øjeblik, du er klar og har lyst til en vane, du
aldrig igen kan slippe.

ENGHOLMENE
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ØRESUNDSPERLER

KØBENHAVN
er SVERIGE

TEKST: JAKOB RUBIN FOTO: XXX

Siden ØRESUNDSBROEN åbnede i 2000, er det sydlige Sverige blevet en endnu
mere væsentlig del af Hovedstadsområdets selvforståelse og et i tiltagende grad populært
rejsemål. Hvilket forstås. Der er så underbart vackert hinsidan. 40 MINUTTERS
KØRSEL FRA KØBENHAVN med tog eller bil, og du kan sidde på en café i solen
i en idyllisk svensk kystby eller køre ad øde, snoede skovveje med fare for elg!
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De kan noget med natur derovre. Her er SEKS AF
VORES FORETRUKNE SKÅNSKE UDFLUGTSMÅL, der i tid ligger lige ovre på den anden side, men
kulturelt og naturmæssigt udgør meget vitamin- og
mindfulde rejsemål. Også når klokken slår spisetid.

1. ARILD

Denne ganske lille, gamle fiskerlandsby på
en skrænt ud til Skalder-Bugten på nordsiden
af Kullen har været besøgt af Sveriges bedre
borgerskab i over 100 år og har trods sin
lidenhed to fine, gamle badehoteller, Strand
Hotell og Rusthållargården med restauranter
og garanti for ro. Uden for Arild har den kontro
versielle kunstprofessor Lars Vilks gennem
over 35 år med sine egne hænder bygget stenog træinstallationerne Arx og Nimis på stranden
3-4 km fra byen – og erklæret området for en
mikronation! Trods et hærværksforsøg sidste
år er kunstværkerne absolut et besøg værd, og
turen dertil gennem skoven rigtig fin.
35 km fra Helsingborg, 100 km fra Malmø.

Skåne og Sydsverige bugner af små hoteller, Airbnb,
nydelige kroer og restauranter og et verdenshav af
loppis – loppemarkeder med efterladenskaber fra
Emil fra Lønneberg, Carl Larsson og dom andre gamla
gubberna.

en fodboldklub med syv svenske mester
skaber på cv’et. Nord for byen ligger en 3
km lang promenade, og er det aften og kort
før solnedgang, er en middag på Silden &
Makrellen anbefalelsesværdig. Med udsigt
mod vest over Sundet og Kattegat og med vin
i glasset og en af stedets mange fiske- eller
kødretter på tallerkenen er flere ord ikke
nødvendige.
60 km fra Malmø.

sillenmakrillen.se
4. HVEN

Stokroseidyl med gamle, små, kringlede veje,
nænsomt restaurerede fiskerhuse med lang
udsigt gennem Øresunds munding til Kattegat,
geografisk lige over for Hornbæk og med meget
af den samme charme. En smuk gammel
kirkegård, en mølle fra dengang man malede
korn, en købmandsbutik og to-tre restauranter
på havnen med fiskesuppe, sild og kold hvidvin.
15 km nord for Helsingborg.

Øen var jo dansk. Videnskabsmanden Tycho
Brahe holdt til her i 1500-tallet, og for 100 år
siden boede over 1000 mennesker på den
3 km lange ø, de beskæftigede sig med at
brænde tegl til københavnske huse. I dag
er antallet af indbyggere cirka en fjerdedel.
Sejl til Hven fra Havnegade i København i
sommersæsonen eller fra Landskrona året
rundt, hvortil der er direkte tog fra Hoved
banegården. Hven bugner af økologiske
miniproducenter af mad, fødevarer, whisky
og i øvrigt af en vidunderlig fred, trods nær
heden til storbyerne København og Malmø.
Perfekt til cykelture, boglæsning, spisning,
dagture, sejlture.

3. HELSINGBORG

5. ÅLABODERNA

ladonia.org
2. VIKEN

viken.se

Shopping og café crawl langs havnepromenaden
i Sveriges 8. største by. Helsingborg ligger 4
km fra Danmark i fugleflugtslinje – og med
færge fra Helsingør – og viser prangende
storhedstid i kraft af sine store, gamle byhuse,
konditorier og indbydende bymidte. Her er
færgefart, banegård, moderne arkitektur langs
lystbådehavnen midt i byen, gode caféer og

ven.se

Idyl med idyl på. Og ikke særlig besøgt.
Ålaboderna ligger et par kilometer fra
landevejen mellem Malmø og Helsingborg
og udmærker sig ved sin udsigt over Sundet,
solnedgange og Helgas Hamnkrog, den lokale
fiskers, hans kones og hans mors fiske
restaurant. Den lille havn er skøn at lægge til i,
velfungerende – og mulighederne for gåture

er gode. Tag evt. Ålaboderna i en kombi med
Landskrona, en overraskende smuk gammel
bastionsby med et citadel midt inde i byen,
omgivet af en voldgrav med laksefiskeri for
private.
40 km fra Malmø.
rostangamolla.se og citadellfisket.se

6. LUND

Universitetsbyen uden for Malmø er storladen
og selvbevidst med statelige gamle huse, kirker
og et restaurations- og cafémiljø, der kan synes
af en anden tid. Byen får ofte skudt i skoene, at
den er snobbet, men i turistforstand er snobbet
godt. Grand Hotel eller Lilla Hotellet er skønne
steder at overnatte (og spise), hvis man ikke
orker at tage toget direkte hjem til Hovedbane
gården. Mange af byens 88.000 indbyggere
er studerende, der giver masser af liv og
leben. Prøv Café Ariman eller Klostergatans
Vin & Delikatess, hvis löjrom er second to none.
Sveriges ældste by ligger 18 km fra Malmø.

danmarkvisitsweden.com
1
2
3
HELSINGØR

4

5

6
KØBENHAVN
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PORTRÆT AF EN ENGHOLMER

FRA ABUJA
TIL ENGHOLMENE
MYRHOLM BLIVER JACOBS, ELINAS OG DATTEREN LIVS BASE I DANMARK. DEN LILLE FAMILIE HAR REJSEBLOD I ÅRERNE
OG BOR LIGE NU I NIGERIAS HOVEDSTAD ABUJA, MEN SÆTTER SNART KURSEN MOD DE HJEMLIGE BREDDEGRADER.
HER VENTER LEJLIGHEDEN I KØBENHAVNS HAVN. TÆT PÅ DE GODE RESTAURANTER OG CAFÉER. TING, SOM FAMILIEN
SAVNER I DAGLIGDAGEN I ABUJA. MEN DE SKAL STENSIKKERT AFSTED IGEN.
TEKST: PETER KVETNY FOTO: PRIVAT

E

N SOMMERDAG I 2016 sad danske
Jacob og svenske Elina i Sudans
hovedstad Khartoum og bladrede i et
nummer af magasinet Engholmene.
De var lige blevet forældre til Liv, og
Jacob var i gang med to måneders barselsorlov
fra sit job i Udenrigsministeriet. Elina arbejdede
på det tidspunkt for FN i Sudan, og de havde
lige været på besøg hos familien i Danmark,
hvor de var faldet over bladet og historien om
Engholmene. I Sudan, 4744 kilometer fra
Danmark, underskrev de købsaftalen på deres
lejlighed på Myrholm.
– Vi besluttede os ret hurtigt for at købe. Vi
var begejstrede over idéen med at etablere en
kanalby i midten af København med inspiration
fra Christianshavn og Amsterdam. Vi er begge
meget tiltrukket af vandet, og fra Myrholm er
der ikke langt til hverken Udenrigsministeriet,
FN’s kontorer, lufthavnen eller for den sags
skyld alle de skønne restauranter og caféer. Dem
savner vi, når vi bor i den type lande, som vi bliver
udstationeret i, siger Jacob.

ET ”SAFEROOM” I KÆLDEREN
Han har arbejdet hele sin karriere i Udenrigs
ministeriet og lagde ud med en stilling som
ambassadesekretær i Kabul i Afghanistan. Her
fik han en række oplevelser, som de fleste af os
ikke får.
– I Kabul angreb Taleban med jævne mellem
rum byen, og så måtte vi søge tilflugt i ambassa
dens ”saferoom” i kælderen, mens raketterne
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bogstavelig talt fløj hen over ambassaden,
husker Jacob.
Heldigvis bød opholdet i Kabul på mange
anderledes positive oplevelser.
– Af alle steder mødte jeg min smukke og
supersmarte hustru, Elina, i Afghanistan, hvor
hun arbejdede for en NGO, siger Jacob.
Elinas karriere har bl.a. bragt hende til Damaskus
i Syrien, Kabul i Afghanistan og til Cairo i Egypten,
hvor Jacob arbejdede som souschef ved ambas
saden frem til i år.
– Trafikken i Cairo var nærmest mere farefuldt
end vores ophold i Kabul, siger Jacob med et smil.

HJEMMEGÅENDE I ABUJA
Selvom den lille familie glæder sig til at bruge tid
i deres nye hjem ved havnefronten, efterlader
de altid en bid af sjælen i udlandet, når de lander
i Kastrup.
– Det er altid en lidt blandet fornøjelse at
komme hjem. På den ene side er det skønt at
komme hjem til familie, venner og København,
på den anden side savner vi de spændende og
fremmedartede oplevelser ude i verden. Denne
gang bliver det anderledes end de andre gange,
vi er flyttet hjem. Fordi vi nu har vores lille datter
med. Jeg glæder mig meget til, at min familie

“VI BESLUTTEDE OS RET HURTIGT FOR AT KØBE. VI
VAR BEGEJSTREDE OVER IDEEN MED AT ETABLERE EN
KANALBY I MIDTEN AF KØBENHAVN MED INSPIRATION
FRA CHRISTIANSHAVN OG AMSTERDAM. ”

Jacob, kommende beboer på Engholmene

Det internationale arbejde vil hverken han eller
Elina slippe.
– At arbejde internationalt giver nogle oplevelser
og perspektiver på tilværelsen, som man ikke kan
få i Danmark. For mig personligt er jobbet også
bare mere spændende, når man er udstationeret.
Som ansat i Udenrigsministeriet er mit job at være
med til at gøre en forskel for Danmark ude i verden.
Det bliver meget mere konkret og nærværende,
når man er udstationeret, siger Jacob.

får mere tid sammen med hende. Så det er
en ekstra motivationsfaktor for at flytte hjem
denne gang, forklarer Jacob.
I skrivende stund er Jacob ”hjemmegående”
i Abuja, hvor Elina siden juli i år har arbejdet
som Special Assistant for FN-chefen i Nigeria.
Jacob er betaget af Afrikas mest folkerige land.
– Nigeria er for mig indbegrebet af Afrika.
Det er stort, frodigt, vildt, farverigt, larmende,
besværligt og samtidig fyldt med muligheder.

Jacob, Elina og deres datter bliver snart nye beboere på Engholmene.

Og nigerianerne kan karakteriseres med samme
adjektiver, siger Jacob og fortsætter:
– Nigeria har masser af problemer at bakse
med. Lige fra en skrantende økonomi, en voldsom
befolkningstilvækst til en humanitær krise i den
nordøstlige del af landet. Der er en talemåde
her i Vestafrika, at hvis ”Nigeria fails, Africa
fails”. Det er selvfølgelig lidt af en overdrivelse,
men ikke desto mindre har udviklingen i Nigeria
– Afrikas største økonomi – kolossal betydning
for udviklingen i hele regionen, og faktisk også
for os i Europa. Det er en af årsagerne til, at det
er virkelig spændende at være i Nigeria.
ELSKER BYENS PULS
De praktiske udfordringer ved at opholde sig i

Nigeria, er til gengæld også til at tage og føle på.
Jacob og Elina kæmper nærmest en daglig kamp
med besværligheder, som man ikke oplever i
Danmark. Det kan være alt fra internet, der ikke
virker, til kaotisk trafik eller at vente en halv time
i køen i supermarkedet, fordi alt til tider går i
et usandsynligt adstadigt tempo. Så savner de
begge velfungerende Danmark.
Når de ikke arbejder, står fritiden på god mad,
rejser og samvær med familien og vennerne.
– Vi elsker at rejse – ofte til Sydafrika, hvor
min svigerfamilie har en lille olivenfarm tæt på
Cape Town. Ellers kan vi lide at lave god mad og
ellers bare være sammen med vores lille datter,
siger Jacob, der betegner sig selv som ”familiefaren,
der ikke har sluppet byen”.

– Jeg er ikke helt klar til at forlade byen og
flytte i hus i en forstadskommune. Jeg elsker byens
puls, min cykel, restauranterne, parkerne og
broerne, og derfor er Engholmene indbegrebet af
alt det, jeg ser mest frem til at komme hjem til,
understreger Jacob.
Han forventer, at Myrholm kommer til at danne
den danske ramme om familien mange år frem i
tiden.
– Det første, jeg vil gøre, når jeg overtager
min nye bolig, er at åbne en flaske champagne
ude på en af altanerne. Hvis altså det danske
vejr er samarbejdsvilligt, siger Jacob fra Abuja,
hvor temperaturen ifølge vejrudsigten lige nu
byder på 32 grader.
ENGHOLMENE
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FORELØBIG 3D-VISUALISERING

Bo i

KANALBYEN I HAVNEN
midt i byen

ET STENKAST FRA VESTERBRO LIGGER EN GAMMEL INDUSTRIGRUND HELT UD TIL
HAVNELØBET. OMRÅDET VAR TIDLIGERE EN DEL AF KØBENHAVNS HAVNS INDUSTRIKVARTER
– ENGHAVE BRYGGE. NU TAGER DEN NYE KANALBY ENGHOLMENE FORM OG SKAL
FULDENDE UDBYGNINGEN AF KØBENHAVNS SMUKKE HAVNEFRONT.
TEKST: MIKALA BETAK FABER FOTO: NPV A/S

ENGHOLMENE

57

LYNGHOLM

Det samlede område kommer
til at bestå af ti individuelle
boligøer omgivet af havnen og
nyanlagte kanaler – ligesom
vi kender det fra udenlandske
kanalbyer som Amsterdam og
Venedig.

D

ET ER EFTERHÅNDEN ved
at være 30 år siden, at havnen udg jorde en
del af Københavns industri og delte byen op
i to. I dag forbindes Københavns Havn med
en række attraktive områder fulde af liv.
Her er helt nye boligområder som Havne
holmen og Sluseholmen skudt op. Den
gamle sojakagefabrik på Islands Brygge er
blevet omdannet til eksklusive boliger. Og
smukke arkitektoniske perler som Diamanten
og Skuespilhuset ligger nu side om side
med de mere ’rå’ områder på Papirøen og
Refshaleøen, hvor kreative iværksættere og
gadekøkkener har fundet vej. Fælles for alle
områderne er deres unikke beliggenhed lige
midt i København, helt ud til vandet.
’DEN GODE BY’
Enghave Brygge er det sidste kapitel i ud
bygningen af havnen. Med sin beliggenhed
midt imellem Havneholmen og Teglholmen
vil området forene den nordlige og sydlige
del af Københavns Havn. Det samlede område kommer til at bestå af ti individuelle
boligøer omgivet af havnen og nyanlagte
kanaler – ligesom vi kender det fra uden
landske kanalbyer som Amsterdam og
Venedig. Danielsen Architecture har i
samarbejde med Gröning arkitekter og
JUUL | FROST udviklet lokalplanen for
Enghave Brygge. Deres mål har fra starten
været at tilføre København en helt ny
bydel, og helt centralt for projektet har
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været ønsket om at skabe ’den gode by’.
De har derfor tegnet rammerne for et godt
nærmiljø, hvor naboskab, tryghed og liv på
alle tider af døgnet har været i højsædet.
På de ti øer kommer boligerne til at
ligge sammen med hyggelige butikker og
caféer. Der vil blive anlagt en ny stor lyst
bådehavn, og området kommer også til at
huse både skole og børnehaver. Samtidig
skal en blanding af lejligheder, rækkehuse,
’Townhouses’ og penthouselejligheder være
med til at sikre området diversitet. Fordi
det erfaringsmæssigt er det, der skaber det
bedste og mest levende lokalmiljø.
LYNGHOLM – EN HYLDEST TIL
DEN KLASSISKE BOLIGKARRĒ
Den næste boligø på Engholmene, som
snart rejser sig fra grunden, er Lyngholm.
Her bliver der bygget 188 topmoderne
lejligheder, som spænder fra eksklusive
penthouses over familieboliger til mindre
lejligheder for singler eller par/studerende.
Bebyggelsen på Lyngholm er, som
Myrholm, tegnet af Danielsen Arcitecture
og er inspireret af den traditionelle køben
havnerkarré. Formet som et favnende ‘U’
med to enkeltstående gavlhuse i midten.
Dermed opnås fire luftige facadegavle
ud mod det brede havneløb for at skabe
optimal sammenhæng mellem vandet og
byens rum – og selvfølgelig også for at give
den bedst mulige udsigt fra lejlighederne ➝

ATMOSFÆRE. Arkitekterne
og bygherre/udvikler har skabt
rammerne for et godt nærmiljø,
hvor naboskab, tryghed og liv på
alle tider af døgnet er i højsædet.
FORELØBIG 3D-VISUALISERING

LÆS MERE OM LYNGHOLM
PÅ ENGHOLMENE.DK
Her kan du også finde
plantegningerne for
boligerne og se flere
3D-visualiseringer af
projektet.
ENGHOLMENE
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Enghave Brygge

Ca. 400 meter
FRA BOLIGSHOPPEN

Fisketorvet

Ca. 230 meter
FRA BOLIGSHOPPEN

LYNGHOLM

SIVHOLM
BOLIGSHOPPEN

MYRHOLM

KÆRHOLM

For at give mere lys og
luft er gårdrummet på
Lyngholm større og mere
åbent end i Københavns
gamle brokvarterer.

KLITHOLM

Enghave Brygge ligger i direkte forlængelse af indre by med Islands Brygge overfor på
Amager-siden af havnen. Området udgøres af ti individuelle boligøer, som anlægges i
havneløbet og omkranses af brede kanaler.

➝

EN KAJAKTUR
PÅ KANALERNE
Tag med på en sejltur gennem Engholmenes
nye kanalmiljø. Se, hvordan husene kommer
til at se ud, og oplev den hyggelige stemning
omkring livet på kajerne
og det nye bykvarters
caféer og småbutikker.
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ud mod enten kanalerne eller havnen – eller
begge dele på én gang.
‘U’et’ er skabt i brunlige tegl på etage
adskillelser og i de udendørs nicheflader på
terrasserne. Og ved at tilføre bruneret aluminium
på bebyggelsens fremspring og blændingsflader
får vi det overordnede materiale, der anvendes
på de to enkeltstående gavlhuse i midten: Disse
er nemlig udelukkende skabt i glas og den
brunerede aluminium, ingen tegl, og vil derfor stå
lette og luftige, spejle al vandet og tematisk være
lidt anderledes – men samtidig have et tydeligt
slægtskab med søsterøen Myrholm, og med
resten af Engholmene.
For at give mere lys og luft er de åbne gård
rum på Lyngholm større end i Københavns
gamle brokvarterer. Området minder derfor
mere om en lille bypark, som man for eksempel
ser i andre europæiske storbyer, hvor man kan gå
ind og rundt mellem bygningerne og stadig være
i tæt kontakt med vandet og det bymæssige
udtryk.

EN DEL AF HAVNEN – OG AF BYEN
Lyngholm er en del af Engholmene, som udgør
de fire yderste boligøer på Enghave Brygge. Og
det giver sig selv, at denne beliggenhed gør
Engholmene til noget ganske særligt. Man
kommer til at kunne hoppe i vandet direkte fra
kajkanten, og der etableres anløbsbroer til små
både og kajakker langs kanalerne.
Enghave Brygge huser i øvrigt allerede i dag
en af Danmarks ældste roklubber, Københavns
Roklub fra 1866. Og med Kalvebod Bølge og
de nye småbroer på tværs af havnen og langs
Christianshavn kan man spadsere lange ture hele
vejen rundt langs Københavns smukke kajer.
Når den nyeste udvidelse af metroen mod
Sydhavnen om nogle år er bygget færdig, vil man
på få minutter kunne komme rundt til alle dele
af byen. Men allerede nu kan man til fods nå alle
Vesterbros mange små butikker, Kødbyens barer,
spisesteder og madmarked eller DGI-byens
vandaktiviteter i vintermånederne. Mulighederne
er uendelige, når man bor i hjertet af det hele.

Enghave Brygge huser allerede
i dag en af Danmarks ældste
roklubber, Københavns Roklub
fra 1866. Og med Kalvebod
Bølge og de nye småbroer
på tværs af havnen og langs
Christianshavn kan man
spadsere lange ture hele vejen
rundt langs Københavns
smukke kajer.

FORELØBIG 3D-VISUALISERING

Rygraden i kanalsystemet er den stort anlagte hovedkanal. Kanalsystemet er
inspireret af Christianshavns og Frederiksholms kanaler.
ENGHOLMENE
får en smuk privat
inderhavn, som kan
bruges af områdets
beboere.

Boligsho
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3D-VISUALISERING
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BLOGGER

“DET ER DET, DER ER SÅ DEJLIGT
VED MIT ARBEJDE – AT VÆRE
MED TIL AT GØRE ANDRE GLADE
OG SE DERES BEGEJSTRING OG
DERES OVERRASKELSE, NÅR DE
SER KAGERNE.”
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“Sydhavnskagen er nok
min favorit lige nu...

HVIS JEG ABSOLUT SKAL VÆLGE!”
STRESS OG EN FYRING ER IKKE DEN BEDSTE OPSKRIFT PÅ GLÆDE. MEN FOR RIKKE RASK HAR DET VÆRET INGREDIENSER
I EN REJSE, DER HAR RESULTERET I LYKKE OG NY ENERGI. NU LAVER HUN KAGER I SYDHAVNEN OG ELSKER DET.

T

O HJEMMELAVEDE TRÆSTAMMER bliver sat på bordet, mens
46-årige Rikke Rask begynder at
fortælle om, hvordan hun endte som
ophavskvinden bag kageforretningen
Cakelicious Copenhagen.
Hun er egentlig uddannet i en tøjforretning,
og for cirka to et halvt år siden var hun butiks
bestyrer i en stor forretning med 18-19 ansatte
og havde en masse opgaver og et stort ansvar.
Men så gik hun ned med stress.
Hun kom først på nedsat tid, men i april 2014
måtte hun sygemelde sig helt – og så blev hun
fyret. En fyring, hun er glad for i dag. Da Rikke
blev sygemeldt, sagde hendes læge nemlig til
hende, at hun skulle gå hjem og gøre noget, der
g jorde hende glad.
– Så tænkte jeg: Jeg har aldrig tid til at gå og
nusse i køkkenet og bage kage. Så det gik jeg i
gang med. Det var egentlig bare mit rum til at
slippe alle de triste tanker og stresse af, men så
gik det bare derud af, fortæller Rikke.
BESTILLINGER TIL TO – NÆSTEN
Nu sidder hun i et professionelt køkken i Sydhavnen,
kun et øjekast fra sin lejlighed, med ”Cakelicious
Copenhagen” skrevet på hoveddøren.
Firmaet har officielt været i gang siden midten
af maj 2017, og det går allerede rigtig godt.
– Jeg får virkelig mange bestillinger og må
endda sige nej til nogen, for jeg er jo kun mig.

HVIS DU er interesseret i at følge med i
Rikkes kageeventyr, kan man følge hende på
både Facebook og Instagram på Cakelicious
Copenhagen, eller man kan læse mere på
cakeliciouscph.dk

TEKST: NINETT ROHDE FOTOS: PRIVAT

Jeg vil gerne levere et ordentligt produkt, så hvis
jeg ikke skal køre mig selv ned igen, så skal jeg også
være realistisk. Men jeg er lige på grænsen til, at
jeg godt kunne bruge en hånd mere i køkkenet,
siger hun og fortæller, at hendes mand Morten
prøver at hjælpe til, når han kan.
MED KÆRLIGHED TIL KAGERNE
Når Rikke laver de pyntede kager til barnedåb
og bryllupper, kan de tage flere dage at lave. De
bliver alle lavet fra bunden, og det er vigtigt for
hende, at både udseendet og smagen er i top.
Netop derfor smager Rikke altid på alle dele i
kagen, inden hun sender den ud af døren, og
skiller moussen, er det i skraldespanden med
den og om igen. Og det er okay – for hun gør
det af kærlighed til kagerne.
– Jeg har lidt ondt i maven, hver gang jeg har
sendt en kage afsted. Jeg er altid spændt på, om
de kan lide den, siger hun.
Rikke følger altid op med sine kunder. Engang
skrev Rikke til en kunde efter en barnedåb for
at høre, hvordan det var gået med de kager, hun
havde leveret til festen. Kunden skrev tilbage med
stor glæde og kommentaren: ’Jeg tror nærmest,
de blev fotograferet mere end min datter!’.
– Det er det, der er så dejligt ved mit arbejde
– at være med til at gøre andre glade og se de
res begejstring og deres overraskelse, når de ser
kagerne. Det er så givende på alle måder. Jeg
bliver helt vildt rørt bare af at sidde og snakke
om det. Jeg havde slet ikke i min vildeste fantasi
regnet med, at jeg ville sidde her, siger Rikke.
EN ÅBEN INVITATION TIL KØKKENET
Lige nu får Rikke mange af sine kunder ved
hjælp af mund til mund-omtale og gennem de
sociale medier. Derfor er hun endnu ikke så
kendt i området.

– Men jeg vil virkelig gerne lære de lokale at
kende. Det kunne være super hyggeligt, hvis folk
ville komme forbi og se, hvad jeg laver, og snakke
sammen – jeg sælger jo også kager herinde,
så folk kan altid komme forbi og købe en kage,
inviterer hun.
Til spørgsmålet om, hvilken kage der er Rikkes
yndlings, trækker hendes ansigt i fortvivlede folder.
Hun kan ikke vælge. Men hun vil gerne fortælle,
hvilken kage der er yndlingskagen… lige nu.
– Jeg har fundet på en kage, som jeg kalder
Sydhavnskagen, som jeg lavede til bloggeren
Sydhavnsmors fødselsdag. Den består af en
hvid browniebund, rabarberkompot og rabarber
mousse. Hele kagen er derefter pakket ind i hvid
chokolademousse. Ovenpå er der halvkugle-
moussebomber med hindbær og hvid chokolade,
og så er der en lækker, hvid Callebaut chokolade
kant rundt om. Den er nok min favorit lige nu…
Hvis jeg absolut skal vælge!

SYDHAVNSKAGEN. Hvid browniebund,
rabarberkompot, rabarbermousse og masser
af hvid chokolade og hindbær.
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BLOGGER
or aka
Bloggeren Sydhavnsm
Holm.
May Silja Andersen

Sofus på Fælleden
over for Sluseholmen.

May og Sofus
på badebroen,
Sluseholmen.

BLOGGEREN SYDHAVNSMOR:

“Jeg blev forelsket
i Sydhavnen”
OLSEN-BANDEN-STEMNING, GRØNNE OMRÅDER OG MASSEVIS AF FRITIDSTILBUD – BLOGGEREN SYDHAVNSMOR
GIVER SINE BEDSTE ANBEFALINGER TIL OMRÅDET OG FORTÆLLER OM FAMILIELIVET I SYDHAVNEN.
TEKST: NINETT ROHDE FOTOS: PRIVAT

Uark!
Da May Silja Andersen Holm for lidt over fire år
siden faldt over en boligannonce for en lejlighed
i Sydhavnen, var hun ikke umiddelbart begejstret
for tanken om at bo i området.
Men på et tidspunkt stod May, hendes mand
Martin og deres dengang etårige pige Uma og blev
nødt til at bo hos Mays forældre i Sluseholmen.
– Så endte vi med at gå ture herovre i området
og op igennem Valbyparken, og så blev jeg bare
ret forelsket i Sydhavnen. Der er luft og grønne
områder, og alle hilser på hinanden, fortæller
May, der nu i fire år har kaldt lejligheden to
minutter fra Mozarts Plads for sit hjem.
DA SYDHAVNSMOR.DK BLEV TIL
Til daglig er 35-årige May fuldtidsblogger på
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Sydhavnsmor.dk, hvor hun skriver om livet i
Sydhavnen og alle de spændende ting, hun
går og foretager sig. Uma, der i dag er fem år,
har siden tilflytningen til Sydhavnen også fået
lillebroren Sofus, der er tre år gammel.
May lavede sin blog, efter Sofus blev født, på
opfordring fra sine veninder. At bloggen kom til
at hedde Sydhavnsmor, var Mays søsters idé,
fordi hun syntes, det kunne være sjovt at spille
på fordomsbilledet på en ”sydhavnsmor”, der
rygende trak sine unger ned ad gaden.
– Jeg ville gerne gøre op med det perfekte
bloggerbillede, samtidig med at jeg ville bryde med
opfattelsen af de her ting og steder, der ikke er så
populære – som f.eks. Sydhavnen. Derfor kaldte
jeg også mit første blogindlæg ’Sydhavnen – sikke
noget lort?’, hvor jeg skriver om de fordomme, jeg

selv havde, men også om hvor meget Sydhavnen
har at byde på, fortæller May.
SAMMENHOLD, TRYGHED OG NATUR
Hun har boet mange steder i København, men
ifølge May er der noget helt særligt ved Sydhavnen.
– Vi bor lige ved vandet, der er en masse grønne
områder, og man bor så tæt på indre by, at man
bare lige kan tage cyklen til Vesterbro. Men der
er også en fantastisk mentalitet herude. Folk
hjælper hinanden, og så er der stadig den der
dejlige Olsen-Banden-stemning i det gamle
Sydhavnen. Nede ved bådmiljøet omkring Café
Syd… Det er nærmest, som om man kommer
til en helt anden verden, hvor folk bare er helt
laidback, fortæller hun og knytter ordene
’sammenhold, tryghed og natur’ til bydelen.

Uma foran badebroen
ved Sluseholmen
(Bådklubben Valby).

(der bor på
Min mor AnnemarieSofus og min
Sluseholmen) med at sejle i vores
mand, Martin, ude ns Kanal.
damjolle i Københav

Sofus (tættest på kam
Uma og Martin på vej eraet),
vores båd på Sluseholmned til
en.

“DER ER OGSÅ EN FANTASTISK
MENTALITET HERUDE. FOLK
HJÆLPER HINANDEN, OG
SÅ ER DER STADIG DEN DER
DEJLIGE OLSEN-BANDENSTEMNING I DET GAMLE
SYDHAVNEN.

Sydhavnsmor om sin kærlighed til området

EN UENDELIG LISTE AF STEDER
OG AKTIVITETER FOR BØRN
Sydhavnsmoren understreger, at både den
gamle del af Sydhavnen ved Mozarts Plads
og den nye del ved Sluseholmen har et godt
børnemiljø, hvor børnene leger på kryds og tværs
– og da hun først er begyndt at fortælle om
alle de fede ting, der er ved at være børnefamilie i
Sydhavnen, har hun meget svært ved at stoppe
igen.
– De laver de sindssygeste arrangementer for
børn i Frederiksholm Kirke, havnebadet er super
populært for børn, der er Naturlegepladsen
og stranden ved Valbyparken, Bavnehøj badet,
der er en gratis udendørs svømmehal. Der er
sindssygt mange ting, man kan lave med sine
børn i Sydhavnen!, siger hun og tilføjer Valby
Kulturhus til listen.
LYKKEFØLELSE I BÅDKLUBBEN VALBY
For May og hendes familie har nærheden med
vandet haft en speciel betydning, og området
omkring Bådklubben Valby ved Sluseholmen
betyder meget for hende.
– Jeg har så mange gode minder fra det områ
de. Jeg kan ikke fortælle om en specifik dag, der
har været noget særligt, det giver mig bare en
lykkefølelse. At gå ture ved bådhusene… møde

en masse mennesker fra alle mulige steder…
stemningen af det gamle og det nye Sydhavnen.
Der er bare mega fedt. Mine børn elsker at være
derovre, siger hun.
Bådklubben er ét af tre steder, May fremhæver,
hvis man har børn. Sydhavnstippen er den anden.
Den sidste er fiskerihavnen lige ved siden af tippen
ved Café Tutten på mellemfortet.
– Havnen er et virkelig børnevenligt sted, og
man kan spise på Tutten for ingen penge og have
børn med. Vi var der for nylig. Det var en pisse
god dag, hvor børnene havde plads til at løbe lidt
rundt, fortæller hun.
SYDHAVNEN ER SKØNT
HELE ÅRET RUNDT
May har mange anbefalinger til livet i Sydhavnen,
og hun fortæller flittigt om Gert Sømand, der
laver yogahold for en 20’er, Café Kahyt og Kaffe
og restaurant Vandvid, der begge er et besøg
værd, Sydhavnens egen papirøen Teglværket,
hvor man kan spise burgere ud til vandet, det
seje Sydhavn Teater og Vestre Kirkegård, hvor
man kan gå fine ture.
Der er mange muligheder i området, men når
det grå vejr sniger sig ind over Danmark, og den
mørke vintertid begynder, er det alligevel svært
at forestille sig at sidde ved vandet hele tiden.

Men det har Sydhavnen ifølge May også en
løsning på.
– Karens Minde Kulturhus har masser af
fede aktiviteter med dans og teater, kirken laver
babyrytmik, Kvartershuset har et indendørs
legeland med hoppeborge, der kun koster 30
kroner at komme ind i – 20 kroner i hverdagene
– der er svømmehallen i Valby Vandkulturhus,
og Sydhavnens spejdere arrangerer folkekøkken
for omkring 25 kroner pr. person, beretter hun
ivrigt og fortsætter:
– Der er også AFUK – Akademiet for
Utæmmet Kreativitet. Der går min datter til
cirkus, fortæller May, efter datteren Uma fem
minutter tidligere har vist sine evner på en ribbe
i legeværelset.
SLUSEHOLMENS SOMMERSTEMNING
Men hvis man er træt af at være lukket inde
i vinterhalvåret og har brug for følelsen af
sommer, så er det også i Sydhavnen, man skal
finde den.
– Det nye område omkring Sluseholmen har
en eller anden sommerstemning hele året. De
har små gårde, som børnene kan gå ud og lege i,
og jeg elsker at gå tur der, fordi jeg føler, der er
lidt feriestemning derovre. Det er laidback – på
den fede måde.
ENGHOLMENE
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VESTERBRO

Højspænding på

VESTERBRO

Vesterbro har lagt stemning, brosten og værtshuse til en lang række romaner. Særligt krimier.
Forfatterparret ANNE SEJRSKILD og DENNIS ALBRETHSEN bruger Vesterbros mangfoldige folkeliv,
små gader og listige værtshuse til at iscenesætte deres hovedperson, kriminalbetjenten Bjørn,
der slås med seriemordere og superintelligente stalkere fra Vesterbrogade til Enghave Plads.
TEKST: PETER KVETNY FOTO: BIRGER NISS

D

U MØDER ALLE slags men
nesker, hvis du stiller dig ned på
Enghave Plads og langsomt drejer
rundt: Direktøren på vej til møde,
skolebørn på vej til første time,
barnevogne og ældre damer med hunden i
snor. Politimanden, der snakker med de lokale.
Få steder i Danmark rummer så mange for
skellige mennesker og så forskellige skæbner,
siger Dennis Albrethsen, stuntkoordinator,
cand.psych. og nu også medforfatter til to
bøger sammen med Anne Sejrskild om den
Vesterbrofødte kriminalbetjent Bjørn fra
Station 1 på Halmtorvet.
Dennis ved, hvad han taler om. Han er selv
tredje generation Vesterbrodreng, og fra sin
lejlighed på hjørnet af Istedgade skal han bare
kigge ud af vinduet for at lade sig inspirere
til parrets psykologisk mættede kriminal
romaner, hvor den første bog fra 2016,
”Forbrydelsens kunst”, bød på en kvindelig

Forbrydelsens kunst,
af Anne Sejrskild og
Dennis Albrethsen.
Bogen blev nomine
ret til Bogforums
Debutantpris 2016.
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seriemorder med et udtalt hævnmotiv. Bogen
blev nomineret til Bogforums Debutantpris
2016. Den kan lånes på over 60 biblioteker
over hele landet, bl.a. på Vesterbros lokale
bibliotek.
AFLIVNINGER OG KIERKEGAARD
Her til jul kommer så den nye bog, ”Forbry
delsens skygge”, hvor Bjørn jager en hyper
intelligent stalker med hang til aflivninger og
Søren Kierkegaard.
– Stalkeren har ”noget med” forfattere.
Han stalker en kendt kvindelig TV-vært og
jager de mænd, som hun dater. Blandt andet
på Café Guldregn i Oehlenschlægersgade,
Dan Turèlls gamle stamværtshus, forklarer
Anne Sejrskild, der ved siden af sit forfatterskab
er saxofonist i forskellige bands, uddannet
cand.mag. og privat danner par med sin
medforfatter.
Dan Turell skabte selv en række kriminal
romaner om en navnløs journalist, der også
boede på Vesterbro. Sejrskilds og Albrethsens
hovedperson Bjørn har ligesom Turèlls journalist
fødderne solidt plantet på den vesterbroske
stenbro.
FRA DET RÅ TIL DET TRENDY
– Bjørn bor på Sønder Boulevard og har fulgt
kvarterets forandring fra det meget rå miljø
til et trendy sted med nogle af Danmarks
højeste huspriser. Det ærgrer Bjørn, siger
Dennis Albretsen, men tilføjer, at Vesterbro

stadig er et ”miniunivers”, hvor alle menneske
typer lever sammen.
Kærligheden til bydelen skinner tydeligt
igennem, når de to forfattere fortæller om
den brogede summen neden for vinduerne
af skolebørnene, pædagogerne, mellemøstlig
musik og koppernes klirren fra den nærliggende
restaurant Pegasus, som også spiller en rolle i
parrets nye bog.
– Anne plejer at drille mig med min begej
string for Istedgade en sommeraften, hvor
det lige har regnet, og butikkerne er lukket.
Stilheden og stemningen er guddommelig og
det smukkeste i hele verden, siger Dennis og
lyder, som om han mener det. Bagved griner
Anne.
”Forbrydelsens skygge” udkom december
2017 på forlaget Brændpunkt.

VESTERBROLITTERATUR
Foruden Sejrskild og Albrethsens bøger
har Dan Turèll skrevet hele sin ”mord”-
serie med udgangspunkt i Vesterbro. Sara
Blædels ”Aldrig mere fri” kommer også
omkring bydelen.
Istedgade spiller en rolle i Tom Kristensens mesterværk ”Hærværk” fra 1930.
Både han og digteren Emil Bønnelycke
boede i øvrigt i Istedgade.

www.jmk.dk

MAD

VERDENS
BEDSTE

hver eneste dag

Elvio Milleri har i 21 år i træk haft en Michellin-stjerne
hæftet på sin italienske restaurant på Christianshavn.
Fire gange er Era Ora blevet kåret til Danmarks bedste
restaurant over all, og i sidste måned blev al hæderen
toppet med udnævnelsen til verdens bedste italienske
restaurant uden for Italien.
TEKST: JAKOB RUBIN
FOTO: KRISTIAN SEPTIMIUS KROGH
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ET ER DET største, der nogensinde
er hændt mig, fortæller Elvio Milleri
en kold efterårsmorgen i det tomme
restaurationslokale. Det vil sige, ude
bagved, i køkkenet, er restaurantens
kokke allerede i fuld gang med forberedelserne til
dagens ryk-ind.
Stoltheden er stadig synlig i hans ansigt her to
uger efter, at Gambero Rosso den 23. oktober
tildelte hans 34 år gamle, diskrete restaurant i
Ovengaden Neden Vandet den fornemme titel.
Gambero Rosso – rød reje på italiensk – er
ingen hvem-som-helst. Det anerkendte italienske
mediehus inden for gastronomi udgiver vinog madmagasiner og bøger og producerer
tv-programmer om italiensk mad. For Elvio Milleri
er udnævnelsen kronen på uendeligt mange
timers hårdt arbejde.
– De første år kørte min kone Edelvita og jeg
til Italien i vores lille varebil hver den sidste lørdag
i måneden efter lukketid. Hele natten uden stop
på en termokande espresso med hende sovende
på passagersædet. Så købte vi ind på markederne,
fyldte varerne i kølecontainere i bilen, kørte hjem
hele tirsdagen og stod i restauranten igen onsdag
morgen, fortæller han.
Elvio Milleris brasilianskfødte kone og medejer
af restauranten har været med fra dagen efter
åbningen af restauranten den 6. oktober 1983.
Edelvita Santos trådte tilfældigvis ind i restauranten,
og så var deres fælles skæbne beseglet.
– Nu får vi en kølevogn op fra Verona hver
uge med friske varer. Vi køber stort set alt, også
kød og fisk, i Italien fra de bedste producenter,
der kan opdrives. Ofte er de økologiske ildsjæle
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VEDHOLDENHED. Hver eneste dag de sidste 24 år har Elvio og Edelvita drevet
Era Ora med en fælles passion for mad, kærlighed og råvarer fra Italien.
med samme forkærlighed for kvalitet, smag og
skønhed på tallerkenen som jeg, fortæller Elvio
Milleri, mens han serverer en espresso af en
bønne så udsøgt, at dens smag fylder svælget med
sødme, noter af frugt, vanilje, noget skovligt.
Den skal der helst ikke sukker i, får man at vide.
DET ER EN PASSION
– Mange spørger mig, hvordan jeg kan blive ved
med at holde niveauet, kræve det ypperste af
mig selv og personalet, hvor jeg får ambitionen
fra. Men det er ikke svært. Jeg er vokset op
på landet i Perugia i en familie, som ikke var
velhavende, men hvor vi hver dag var 20-25
mennesker til bords. Jeg vågnede med dufte fra
køkkenet af mandelkage, oste og brød. Havde
vi gæster ved spisetid, var det fuldkommen na
turligt, at de blev inviteret og blev og spiste, og
min far åbnede sin bedste flaske olivenolie, tog
den bedste pølse frem fra fadeburet eller fandt

en særlig vin frem fra kælderen. Det handler om
venskab, respekt, kærlighed og passion. Måske
er det en slags religion. Dybt i mig ligger det
samme ønske, som min far havde, om at tage
imod vores gæster på den allerbedste måde,
forklarer Elvio Milleri, som g jorde bankkarriere i
Italien, før han drog til Danmark.
Italien er, fortsætter Elvio, trods alt et madland
som intet andet. For 2.500 år siden tilberedte
kokke enorme banketter for kejserne af råvarer,
de fik fragtet til Rom fra hele imperiet. Mange af
retterne, ved man, bliver lavet på samme måde i
dag, lyder det fra den stolte italiener.
– Vi har 1.200 slags druer i Italien og mere
end 400 bælgfrugter, som kommer fra forskel
lige regioner og modnes på forskellige tidspunk
ter af året. Behøver jeg sige mere, siger Elvio
Milleri med et smil.
Han behøver ingen til at give sig ret. Svaret
kom Den Røde Reje med.

En populær café blandt københavnerne.

MAD & KAFFE
giver dig lige det,
du ønsker
PÅ ET LILLE SOLRIGT HJØRNE
PÅ SØNDER BOULEVARD
PÅ VESTERBRO FINDER
MAN DEN POPULÆRE
CAFÉ MAD & KAFFE.
DEN LILLE KÆDE, der åbnede
endnu en café på Amagerbro i maj
2016, er hurtigt blevet et populært
sted for alle aldre.
Det er specielt caféens personlige,
økologiske morgenbræt, hvor man
krydser frit af, hvad man ønsker, der
har g jort caféen populær hos københavnerne.
Men den lille passionerede frokost
menu, der byder på både burger
og smørrebrød, og den hyggelige,
personlige indretning er uden tvivl
også en del af grundene til, at caféen
i 2015 og 2016 vandt AOK’s pris for
bedste café i København.

SPIS GODT PÅ HUSBÅDEN VED OPERAEN
DER ER MERE end én grund til at glæde
sig til foråret. Ved forårssæsonens start genåbner den hyggelige restaurant på færgen
Ellen. Her serveres et eksklusivt sortiment
af biodynamiske vine, som kan nydes til en
middag komponeret af nordiske råvarer,
eller man kan sætte sig på den flydende bar
og fange solens første stråler til udsigten af
Operaen. Færgen Ellen, der sejlede på ruten

Søby-Avernakø-Faaborg fra 1933-1960,
er holdt i sin helt oprindelige stil. Man kan
blandt andet bestille bord på første klasse og
opleve, hvordan det pæne borgerskab rejste
til vands.
Færgen Ellen ligger på Takkelloftvej 1z på
Holmen og kan også bookes som selskabslokale året rundt. Havnebussen går lige til
kajen.
ENGHOLMENE
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VINTERTID er HI-TID …
men man kan også holde sig
højere på energi i den mørke tid

GÅTURE LANGS VANDET OG EN DAGLIG SOLSKINSTIME PÅ ALTANEN HJÆLPER. MEN DERFOR KAN MAN ALLIGEVEL
RAMMES AF VINTERTRÆTHED. NÅR DET BLIVER KOLDT OG MØRKT I VEJRET, PIBLER DET FREM MED UNDERLIGE
SMERTER OG SPÆNDINGER I KROPPEN. VI ER SKABT TIL AT GÅ I HI OM VINTEREN, LYDER DET FRA EN
EKSPERT. FÅ HANS RÅD TIL, HVORDAN MAN HOLDER ENERGIEN OPPE – MED OG UDEN LØBESKO.

N

ÅR VEJRET BLIVER koldere, og
dagene bliver mørkere, mærker de
fleste af os, at det bliver sværere
at få løbeskoene på. En gåtur langs
vandet eller blot en stund i sol
strålerne på altanen kan gøre meget. Men hvis
man skal gennem vinteren med energi, er det
ikke nok. Kroppen vil ikke ud. Det er bare lidt
mere fristende at blive indenfor med en varm
kop kaffe, imens man nøjes med at se ud på det
kolde og ruskende vejr.
Og det er slet ikke så mærkeligt, hvis man
spørger eksperterne. Kropsterapeut og grund
lægger af kropsterapi-uddannelsen Marcus Heller
fortæller, at tristheden og manglen på energi er
noget, som sker rent fysiologisk, når kroppen
udsættes for det skandinaviske mørke og kulde.
– I virkeligheden burde vi gå i hi, når vi rammer
vinteren. Vi burde faktisk ikke arbejde det samme
antal timer om vinteren, som vi gør om sommeren.
Vi har rent fysisk ikke den samme mængde af
energi i kroppen, forklarer han.
Heldigvis er der nogle ting, vi kan gøre for os
selv, så det bliver lidt lettere at komme gennem
den mørke tid.
HVAD KROPPEN TRÆNGER TIL
Det vigtigste er at have de rette vitaminer og
mineraler i kroppen. Og det allervigtigste i
den sammenhæng er D-vitamin, lyder det fra
Marcus Heller. Vi skandinaver får nemlig næsten
ingen D-vitamin fra efteråret og frem til, at
solen begynder at skinne igen til foråret.
– Hvis man tager en tur til Bali i januar måned,
så er man den, der har mest energi, når man
kommer hjem fra ferie, imens resten af befolk
ningen går rundt i mørke. Det er, fordi kroppen
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TEKST: NANA ASKOV FOTO: LUCAS FAVRE

har fået D-vitamin, forklarer Marcus Heller.
Derfor er det vigtigt at tilføje et rigtig godt
multivitamin til kosten.
– Jo mere organisk multivitaminet er, jo bedre
– så kan kroppen bedre optage det. Vi skal bru
ge et tilskud af D-vitamin fra oktober og frem
til marts, fordi D-vitamin er grundlaget for så
mange processer i kroppen.”
ET FAD MED KOSTTILSKUD
Men D-vitamin er ikke det eneste, vores krop
mangler om vinteren. Vi spiser for eksempel
færre friske grøntsager og frugter, og derfor er
der vigtigt med et kosttilskud. Marcus Heller
fortæller, at han selv har et fad med vitaminer
stående på spisebordet derhjemme.
– Jeg tager et kosttilskud, som kroppen optager,
og som styrker og hjælper kroppens immunforsvar
– det er altså ikke en pille, der skal få en smerte til
at gå væk, men noget, som skal styrke mig igennem
vinteren. Jeg tager en multivitamin, fiskeolie og
ekstra C-, B- og D-vitamin. På den måde fodrer
jeg min krop med det, den trænger til.
INGEN MOTION GIVER FLERE SMERTER
En anden vigtig del af at holde sin krop sund og
rask om vinteren er at komme ud og dyrke noget
motion. Om vinteren rører vi os generelt mindre,
og det er en del af årsagen til, at vi føler os mere
trætte og stive i kroppen, forklarer Marcus Heller.
– Vi bliver meget mindre fysiske, og det er en
stor del af årsagen til, at vi får smerter. Vi skal dyrke
regelmæssig motion tre gange om ugen, og jo
mere helkropsorienteret det er, jo bedre er det.
Han erkender, at han selv har svært ved at få
løbeskoene på, når det er koldt udenfor.
– Jeg har trukket mig indenfor og bruger et

løbebånd, fordi jeg ved, jeg har svært ved at
komme ud af døren, når det er for mørkt og
koldt, siger han og fortsætter:
– Ud over det dyrker jeg hot yoga hos Nalini
på Amager og Frederiksberg for at holde mig
smidig og går til squash for at holde konditionen
i orden. Og så går jeg til Totum kropsterapi
behandlinger hos mine kolleger. Det er ikke så
vigtigt, hvad du laver, bare du bevæger dig for, så
kroppen ikke bliver stiv og låst i leddene.
PLANLÆG EN VINTERREJSE SYDPÅ
Marcus Heller forklarer, at man kan give sin krop
velvære på både den korte og den lange bane.
– En tur i et spabad eller en omgang massage
er dejligt, men det virker kun på den pågældende
dag. Hvis man vil opnå en vedvarende effekt,
kræver det regelmæssig motion og kosttilskud.
Noget af det bedste, man kan gøre for sig
selv, er at tage på en rejse til et sted, hvor solen
skinner. Og hvis man virkelig vil forkæle sig selv,
anbefaler Marcus Heller noget, han selv gør: En
Power Retreat-rejse til Sri Lanka.
– Det er luksuriøst. Man får ayurvedisk kost,
kropsbehandlinger, dyrker morgenyoga og har
sin egen lejlighed. Det hele foregår på Sri Lankas
eneste vegetariske hotel. Det er jo en vitamin-
indsprøjtning, man kan leve på i månedsvis!
Udover det anbefaler han også kropsterapi-
behandlinger.
– Om vinteren pakker vi os ind og vil gerne
have omsorg. Her er kropsterapi ideelt, fordi
det skaber “rum” for det enkelte menneske –
både på et fysisk og psykisk plan. Behandlingen
er effektiv til at hjælpe med de gener, som det
moderne menneske har i dag, hvor både stress
og smerter i kroppen kan være hyppige.

FIRE TIPS FRA KROPSEKSPERTEN
REGELMÆSSIG MOTION
Hot yoga hos Nalini på Amager og Frederiksberg er godt
for smidighed og udrensning.
Kombiner det evt. med en tur på
løbebåndet eller et slag squash
hos fitness.dk, som ligger lokalt
ved Fisketorvet.

KOSTTILSKUD
Sørg for at få rigeligt med D-vitamin og de rette fedtstoffer. For
eksempel fiskeolie. Og så gerne
ekstra C- og B-vitamin. Spørg
efter det rette tilskud i helsebutikker.

KROPSTERAPI
Kroppen har brug for styrkelse,
nærvær og ro, hvis den skal
restituere sig og komme godt
igennem vinteren. Kropsterapi
er et mirakel mod spændinger
og smerter og kræver ikke
ekstra øvelser. Læs mere på
www.lifebalance.dk

POWER-RETREAT
PÅ SRI LANKA
På Zen Luxury Travel og Kropsinstituttets Power Retreat får du
hjælp til at blive en endnu bedre
version af dig selv både fysisk,
psykisk og mentalt. Du kan
læse mere om retreatet på
www.kropsinstituttet.dk/sri-lanka
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RETRO EDISON-PÆRER
Nogle er altid på jagt efter den nyeste
og smarteste teknologi. Andre går i
den modsatte retning og omfavner
nostalgien. En af de største trends i
øjeblikket inden for belysning både
indendørs og udendørs er gammeldags
Edison-pærer. De iøjnefaldende
hvidglødspærer kan passe ind i ethvert
hjem – uanset om din indretningsstil
er skandinavisk og minimalistisk, fransk
boheme, industriel eller noget helt
andet. Edison-pærerne kan fås både i
hvidglød og LED.
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NYD DIN VINTER
PÅ ALTANEN
TIPS OG TRENDS. FIND INSPIRATION TIL AT GØRE DIN ALTAN HYGGELIG
OG BRUGBAR HER I VINTERMÅNEDERNE.
TEKST: NANA ASKOV FOTO: SIRIUS PR

N

ÅR DAGENE BLIVER kortere, og kulden indtræffer, er
det fristende at blive indenfor i varmen. Men har man en
altan, kan den også sagtens nydes i hele vinterhalvåret.
Med en terrassevarmer og den rette belysning kan du få
lige så meget glæde af din altan om vinteren som om sommeren. Her
får du de største trends på Pinterest inden for udendørsbelysning.

LYSKÆDER

Et tilbagevendende hit inden for udendørsbelysning er lyskæderne. De
giver et hyggeligt og elegant udtryk og kan bruges på et væld af forskellige
måder. De kan vikles om gelænderet eller bruges mere kreativt ved at
lade dem skabe en form – kun fantasien sætter grænser.

LANTERNER

Lanterner fås i mange forskellige
farver og former. De asiatiske
papirlanterner giver et varmt skær,
mens de moderne lanterner i glas
og metal er elegante og tidløse.
Uanset hvilken slags lanterne du
vælger, giver det levende lys en
hyggelig atmosfære. Vil du prøve
noget anderledes, kan du udskifte
stearinlyset i en moderne lanterne
med en lille LED-lyskæde og få et
helt andet udtryk.

UDENDØRS LYSEKRONE

SÅDAN FÅR DU EN GOD OG SIKKER
EL-LØSNING PÅ ALTANEN
Elektrisk lys på altanen er hyggeligt i den mørke tid, men vær sikker
på, at elinstallationerne også er sikre. Fordi det jo indimellem regner,
er det ekstra vigtigt at være ekstra opmærksom på elektriciteten på
altanen, for vand og el kan være en farlig kombination. Vi anbefaler
følgende:
• Hvis du tager strøm indefra til for eksempel lyskæder, skal du
holde godt øje med, at du ikke beskadiger hverken ledningen
ellers isoleringen på ledningen. Ledningen må heller ikke blive
mast mellem karmen og ruden. Det er hverken tilladt eller sikkert.
Det bedste er, hvis du kan trække strømmen fra en udendørs
stikkontakt. Det kan du få en håndværker til at lave.
• Køb kun lamper og lyskæder, der kan anvendes udendørs. Det
står på lyskæder og lamper, om de er til udendørs brug. Følg
altid anvisningerne på det, du køber.
• Vær sikker på, at dit relæ virker, og at det afbryder korrekt. Det
er vigtigt, fordi der netop er både vand og el til stede samtidig
på altanen. Er du ikke sikker på dit relæ, så hold dig fra udendørs
lamper, indtil relæet er i orden.
Kilde: MinAltan A/S

Før i tiden var lysekroner forbeholdt
eksklusive spisestuer, men en
af de største belysningstrends i
2017 er at hænge lysekroner på
uventede steder. Det kan være alt
fra køkkener til badeværelser og ja
– altaner. En smuk lysekrone kan
give din altan et chikt og elegant
udtryk. I dag kan du få lysekroner
i alle størrelser og stilarter – bare
husk at købe én, der kan klare
vind og vejr, til din altan.

PINTEREST

Pinterest er et socialt medie, hvor folk over hele
verden deler fotos inden for alle tænkelige emner.
Man registrerer sig som bruger og kan ”pinne” fotos
inden for sine interesser på forskellige ”pinboards”
eller opslagstavler. På den måde kan man følge med i de seneste
tendenser inden for ens personlige interesser – om det er indretning,
bagning, mode, fitness eller noget helt andet.
ENGHOLMENE
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LUKSUS FRA START
Med Invita København/Hørsholms køkkener
i Lyngholm er den ekstra mil blevet standard.
Hvis man dog alligevel føler, at der mangler
noget, så er tilvalgene næsten uendelige.
Jesper Hladka fortæller, at man kan vælge
andre fronter, bordplader eller hvidevarer. Man
har mulighed for at ændre farver og materialer,
og hvis pladsen vil det, kan man udvide
køkkenet.

PERSONLIGHED OG
MASSER AF DETALJER
Det er de små ting, som gør det. Skab et køkken med samme
stil og karakter, som du indretter resten af hjemmet med
TEKST: NANA ASKOV FOTO: KONTRAFRAME
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MØNSTRET TAPET, MASSER AF PLANTER, KULØRTE FLISER OG PERSONLIGHED. DANSKERNE ER
BLEVET MINDRE FARVEFORSKRÆKKEDE, OG DET ER FLYTTET UD I KØKKENET, SOM IKKE NØDVENDIGVIS
SKAL FØLGE EN HVID-I-HVID-OPSKRIFT LÆNGERE, LYDER DET FRA ERHVERVSCHEF FOR INVITA
KØBENHAVN/HØRSHOLM JESPER HLADKA.

F

ARVER OG PERSONLIGHED er
blevet en vigtig del af den danske indretning. Det
smitter også af på køkkenerne, hvor danskerne
tager modigere valg for at skabe den helt rette
stemning. Det fortæller Jesper Hladka, erhvervs
chef i Invita København/Hørsholm, der leverer
køkkener til Lyngholm – den tredje af de i alt seks
holme, der kommer til at ligge i Engholmene.
– Tendensen er klar. Flere og flere går all in med
nye farver i køkkenet. Folk tør lege lidt mere. De
stilrene køkkener i hvid eller sort er en evergreen,
som de fleste vælger, men alligevel er det, som
om der mangler noget: Det personlige præg og
hyggen. Her spiller farver og indretning en helt
afgørende rolle, fortæller Jesper Hladka.
FARVER BLIVER DE NYE KLASSIKERE
De nye farver i køkkenet er varme og naturlige i
forskellige nuancer af grøn, blå og grå, som vinder
frem i den generelle boligindretning. Jesper
Hladka spår, at de nye farver vil få status som
klassikere i en lang årrække frem. Farver, som
også vil være at finde i køkkenerne i Lyngholm.
– Invita København/Hørsholms farvede
køkkener er i klassiske nuancer, som man
bliver glad for at leve i og med i mange år,
siger Jesper Hladka.
Køkkenerne skal fortsat være stilrene,
moderne og funktionelle frem for alt, siger
Jesper Hladka. Men der er brug for mere.
– Det skal også gerne udfordre vores sanser
og invitere naturen ind. Derfor har jeg en klar
forventning om, at det grønne køkken bliver en
ny klassiker, siger Jesper Hladka, der anbefaler,
at man kan forstærke det naturlige fokus med
planter, træmøbler, læder og sit valg af materialer
og farver på væggene.
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ÉT KØKKEN
– UENDELIGE MULIGHEDER
Vil man lade et farverigt køkken komme til sin fulde ret,
kan man kombinere det med mere diskrete møbler og
detaljer. Køkkenets udtryk kan fuldendes ved at supplere
med neutrale elementer i valg af eksempelvis bordpladens
materiale, formen på lamperne eller møblernes form
og placering. Det samme køkken kan styles på et utal af
måder, så udtrykket bliver forskelligt. Kun fantasien sætter
grænser, og det betyder også, at man kan ændre udtryk
gennem hele køkkenets levetid.

REN PERSONLIGHED
Det minimalistiske, men modige udtryk
træder frem med sammenspillet mellem
underskabenes hvide overflader og
overskabene af slidstærkt højtrykslaminat
i en mørk sandgrå, der skaber person
lighed i rene rammer.
INTELLIGENT INDRETNING SKABER GOD PLADS
De dybe skabe og skuffer udnytter al plads, og end ikke et hjørne bliver
spildt med Invita København/Hørsholms lette udtræk, der giver let adgang
til gryderne, der gemmer sig allerbagerst i hjørneskabet.
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INDRET DIT KØKKEN,
SOM VAR DET DIT HJEM
Når køkkenet vover, vinder du
ved at favne den personlige
stil og gå all in på den person
lige indretning, så du kan
få lige præcis det køkken,
hvor du føler dig allermest
hjemme.

THE DEVIL’S IN THE DETAIL
Et køkken skal være lækkert fra
inderst til yderst. Med fingertappede
træskuffer af hvidbejdset ask, der glider
lydløst frem, bliver madlavningen let,
og køkkenet smukt.

FARVER OG KVALITET
I SELV DEN MINDSTE DETALJE
Farveglæden, der vinder ind i køkkenindretningen,
smitter også af på vaske og vandhaner, hvor alternative materialer som messing og kobber, og farver
som sort og brun vinder ind. Med den dybe vask
i sort silgranit er der samtidig god plads, når
middagen skal kreeres.

EN SOLID OG ELEGANT FLADE
TIL KULINARISKE KREATIONER
En tynd bordplade er standard, men i Lyngholms
køkkener er intet bare standard.
Med den tykkere bordplade af solid surface får
man en lækker bordplade uden grimme samlinger,
der giver køkkenet den ekstra kant, en engholmer
fortjener.

FULDENDT LOOK MED SKJULTE HVIDEVARER
Opvaskemaskinen er skøn at have og køleskabet en nødvendighed,
men hvidevarer er ikke altid kønne at se på. I Lyngholms køkkener er
hvidevarerne skjult bag klassiske låger, så hele køkkenet har ens ramme.
ENGHOLMENE
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OMRÅDET

OPLEV SYDHAVNEN
OG VALBY PÅ CYKEL
DEN BEDSTE MÅDE AT BYDE DET SNARLIGE FORÅR VELKOMMEN PÅ ER FRA EN CYKEL
MED VIND I HÅRET. ENGHOLMENES SKRIBENT HAR CYKLET EN TUR GENNEM SYDHAVNEN
OG VALBYPARKEN FOR AT FINDE DE BEDSTE OMRÅDER TIL DIN CYKELRUTE.
TEKST & FOTOS: NINETT ROHDE

KØBENHAVN er
en fantastisk by at
opleve fra cyklen.
App'en ”I Bike CPH”
kan vise vej til Super
cykelstierne, der får dig hurtigt frem,
eller de Grønne stier, der viser dig
København fra sin bedste side.
Med ”I Bike CPH” drog jeg ud i det
blå med cykelhjelm på for at opleve
de fedeste steder i Sydhavnen og
Valbyparken.

7. Med foråret lige om
hjørnet kan du slutte af med
en picnic i Valbyparken. Pak
en kurv med lækker frugt
og bobler hjemmefra, slå et
tæppe ud, og nyd det grønne
guld. God tur!

7

6. Følger du vandet i sydgående retning
og drejer ind i skovområdet, når cykelsti
en drejer til højre, kommer du ind i Valby
parken. Her finder du Naturlegepladsen,
hvor de yngste familiemedlemmer kan
gå på opdagelse, og ikke mindst parkens
mange smukke temahaver.
Rosenhaven er med sine 12.000 roser
overvældende, men også de små tema
haver som eksempelvis H.C. Andersens
orientalske have og Dahliahaven, rummer
utroligt smukke blomster.
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5. Herfra er der en lidt længere
cykeltur tværs over Sjællandsbroen.
På den anden side – for enden af
Fragtvej – finder du nemlig Syd
havnstippen, et stykke vildtgroende
natur lige ud til vandet.
Her kan du næsten være sikker
på at støde på områdets fåreflok,
men en sjælden gang imellem kan
du også være heldig at møde isfugle
eller lamaer – lige midt i Sydhavnen!

5

1

2

1. Turen starter ved Belvedere
broen på Enghave Brygge. Her
cykler du igennem Engholmene
omringet af smukke bygninger
tegnet af Arkitema Architects,
Gröning Arkitekter og Danielsen
Architecture.

3

2. Ved Engholmenes lokale
oase kan du nyde vandet, dyppe
fødderne i det rolige vand og
trække vejret, inden turen går
videre.

3. På vejen videre til Sluseholmen
cykler du forbi Skolen ved Sydhavnen.
Læg her mærke til JJW Arkitekters
design, der bærer tanker mod havets
stolte skibe – en fin detalje for den
maritime folkeskole.

4

4. Over Teglværksbroen
finder du Sluseholmen,
Københavns eget lille
Venedig. Ved Sluseholmen
finder du også en lille
hyggelig havn ud til Sluse
løbet, der blandt andet
huser Bådklubben Valby.
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BOLIGINDRETNING

Gør dit hjem

VINTERKLAR
TEKST: NANA ASKOV FOTO: PR

EFTERÅR OG VINTER er lig med kortere og koldere dage. Altandørene lukkes, og man nøjes med at

kigge ud på naturen. Men vintertid er også hjemlig hygge, hvor vi kan tænde stearinlys, pakke os ind i
store tæpper og nyde en kop varm kaffe foran ilden med en god bog eller et magasin.
ENGHOLMENE GIVER DIG INDRETNINGSTIPS, DER GØR DIN BOLIG VINTERHYGGELIG.

GØR OPMAGASINERING
PÆNT

Alle har vel efterhånden hørt om
samarbejdet mellem HAY og IKEA,
og heriblandt finder du den fineste
magasinholder, som kan fungere ganske
dekorativt. Et par fine magasiner, nogle
bøger, stearinlys og en lille plante eller
to, og du har fået et helt nyt dekorativt
vidunder i din stue.
HAYxIKEA Ypperlig magasinholder,
kan købes på ikea.com, 119 kr.

LUNE HYGGESPREDERE
MED DUFT AF TRÆ OG BIRK

Første step på vejen mod hygge, som danske
hjem i øvrigt er verdenskendt for, er uden tvivl
stearinlys. Med disse får man oven i købet
hjemmet til at dufte af cashmere, træ og
birk, som har en beroligende effekt og derfor
er det perfekte valg til en dag i hyggens tegn.
L:A Bruket duftlys,
kan købes på moodings.com, 389 kr.

SKRU NED

Lys har enormt meget at sige, når det kommer til
at sætte en stemning, og hvad kunne være bedre
end den perfekte hyggelampe kombineret med
kunst? For med gulvlampen Oda Lame får du
2-i-1, da den giver det perfekte dæmpede lys og
samtidig fungerer som lidt af et kunstværk.
Sebastian Herkner Oda Lame Medium, kan
købes på beaumarche.dk, 11.200 kr.

NATURLIGE AROMAER TIL BADEVÆRELSET

Der er ingen falske og overdøvende dufte, når det kommer til
Aesop. Her finder du kun naturlige og lækre dufte perfekt til
badeværelset. Og så er der en anden fordel: Aesop-produkter
kommer i dekorative flasker og giver et luksuriøst look på
badeværelset.
Aesop håndsæbe, kan købes på hollygolightly.dk, 260 kr.
Aesop body balm, kan købes på hollygolightly.dk, 660 kr.
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RYK PLANTERNE
IND FRA ALTANEN

DEL RUMMET

Skab dit eget hyggehjørne uden brug af mursten og mørtel. En
rumdeler kan være en fantastisk anskaffelse, hvis man ønsker et lille
læsehjørne i stuen uden at stjæle for meget plads. Rumdeleren har
også en fantastisk evne til at give hele rummet et pift og ikke mindst
skabe mere hygge.
Christophe de la Fontaine rumdeler,
kan købes på beaumarche.dk, 16.800 kr.

Der kan (næsten) ikke være for mange planter i
et rum. Planter sørger for, at luften i rummet er
renset, og det siges at planter har en afstressende
virkning, som jo altid er et plus, men især i de
kolde og mørke måneder. På greenify.dk kan du
finde planter, der passer perfekt til dig, leveret
lige til din dør i store dele af Storkøbenhavn.
Opstammet Philodendron xanadu,
kan købes på greenify.dk, 1.495-2.180 kr.

TID TIL TE

PAK DIG IND

Der er intet, der slår følelsen af at
komme ind fra kulden, pakke sig
ind i et varmt tæppe og smide sig
på sofaen. Det er et vitalt step mod
hygge. Hertil går en kop varm kaffe
hånd i hånd, som sætter stemningen.
Bloomingville plaid,
kan købes på moodings.com, 1.149 kr.

Kulde, mørke og vinter kan
dårligt nævnes uden tanken på
te. Med Morsøs nye tekande
får du ikke blot en tekande,
men også en fod med plads til
stearinlys, så teen holder sig
varm. Kanden er skandinavisk
og japansk inspireret og får et
moderne udtryk med messing
hanken. Ikke blot er den praktisk,
men også stilren.
Morsø Plateau tekande,
kan købes på johannesfog.dk,
499 kr.

VINTERPEJS I LEJLIGHEDEN

En pejs uden skorsten og uden snavs
må stå allerhøjst på ’nice to have’-listen
i denne vintertid. Med en biopejs får du
netop dette, og så er den endda nem
at montere. Biopejsen varmer ikke helt
så meget som en almindelig pejs, men
du slipper for lugt og partikelgener, da
pejsen tændes op med bioethanol, som
næsten er 100% rent.
Montreal biopejs ekskl. ramme,
kan købes på pejseringen.dk, 26.000 kr.
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MAD PÅ VESTERBRO

LAM I LØG, MANDLER
OG KIKÆRTER
Bed Ali Baba udbene en lammebov
på ca. 1,8 kg og skære den i tern,
så er der rigeligt til 6-8 personer.
Til denne nemme, marokkanske ret
skal du desuden bruge:
4-5 store rødløg
20 kardemommekapsler
2 tsk. korianderfrø
1 hvidløg
1 stort bundt persille
2 ½ dl kikærter
1 chili, gerne stærk
1 kanelstang
1 spsk. ras el-hanout (marokkansk
blandingskrydderi. Har du det ikke,
så benyt i stedet dit eget miks af
spidskommen, gurkemeje, paprika,
allehånde, muskat, kardemomme –
hvad du har)
40 stenfri svesker el. dadler, skåret i
halve
150 mandler
Saft af 1 citron
Salt, peber, evt. chilipulver efter smag

ALI BABAS HULE
SLAGTEREN PÅ HALMTORVET fejrer snart 40-års jubilæum og har ligget
i rundkørslen siden dengang, Vesterbro var noget helt andet end i dag. Han
kender sine ludere og lommetyve på gangen, men har først og fremmest forstået
københavnernes lyst til godt kød til en god pris.
– Jeg tænker på én ting med min butik. Alle kunder skal behandles ens, og
hos mig får de smil, glæde og godt kød, siger Ali Baba, der som ung mand kom til
Danmark fra den tyrkiske by Konya for 45 år siden.
Ali Baba får friskslagtede danske lam tre gange om ugen og er, trods butikkens
beskedne størrelse, blandt byens travleste slagterforretninger.
– Jeg var den første tyrkiske halal-slagter i København. Hvis ikke kunderne
havde været tilfredse, havde jeg nok ikke været her endnu, siger han, mens sønnen
Yilmaz pakker varevognen med kød til restauranter i de storkøbenhavnske område.
At dømme efter indholdet står der åbenbart oksehaler og krogmodnet højreb
på menuerne rundt omkring.
Slagter Ali Baba, Halmtorvet 10, 1700 København V
www.slagteralibaba.dk
82

ENGHOLMENE

FREMGANGSMÅDE:
Stil kikærterne i blød i rigeligt vand i
mindst 6 timer, kog dem i 20 min.
Svits kødet i olivenolie/smør i en meget
varm gryde, evt. ad flere omgange.
Tilsæt derefter løg i store tern, og svits
dem med kødet i et par minutter.
Stød kardemommekapsler og
korianderfrø i morter, fjern kardemommeskallerne, tilsæt til gryden
sammen med hvidløg, persille, chili,
ras el-hanout, kanel, citronsaft, salt,
peber. Svits det hele et par minutter
ved god varme.
Tilsæt vand, til kødet er dækket, og lad
det simre i 1 ½ time. Tilsæt evt. mere
væde.
Tilsæt de kogte kikærter, mandlerne
(hele) og svesker/dadler, og lad retten
småboble i endnu 15 minutter.
Server med fladbrød, couscous, en let
rodfrugtmos, f.eks. af selleri/kartoffel/
gulerod eller med ris.

HYLDE op og hylde ned med lækre
italienske specialiteter.

MADTEMPEL
med ny profil
MADKASSER. Levering fra ODC-Mad til danskerne.

ØKO-GØGLERE MED SMAG FOR KØD
TO GAMLE VENNER tænkte: Lad os lave
en gris. Den bedste.
Hvilket betød lidt af et karriereskift. 42-årige
Jonathan Soriano og 38-årige Joachim
Videstrup Friis arbejdede i modebranchen
med koncepter og events. Det var lige over.
Grisen blev et event og startskuddet til grund
læggelsen af ODC-Mad.dk, der i dag to år
efter leverer madkasser med grønt og kød til
husstande i hele landet, sælger biodynamiske
vine og åbner pop-up-restauranter. Forskellen
er, at man bestiller, når man har brug for det.
På to år er ODC-Mad blevet landets
største onlinebutik for fersk, økologisk,
danskproduceret okse-, lamme-, svine- og
kyllingekød med udbringning til hele landet.
– Grisen blev startskuddet. Vi avler vores
grise i samarbejde med københavnske mikro
bryggerier, restauranter og kokke af den
slags, man kunne kalde avantgarde. Siden

er vi også begyndt at forhandle økologisk,
biodynamisk, bæredygtigt produceret vin og
meget andet, fortæller Jonathan Soriano.
‘TABLE OF FRIENDS’
De to gamle venner har en investor i ryggen.
Selv kalder de sig ’gøglere’. De optræder. Har
designet sko og restauranter og satser nu stort
på at blive landskendte med deres seneste
koncept ’Table of Friends’ – madkasser, man
bestiller, når man vil holde fest og selv vil lave
maden. Menuerne er skabt af deres venner,
Noma- og Michelinstjerne-kokke, men ikke
sværere end at alle kan være med.
Økologisk Deli Company
Gl. Kongevej 37
1610 Kbh. V
www.odc-mad.dk

SUPERMARCO VAR I 35 ÅR KENDT
FOR AT SÆLGE ITALIENSKE LUKSUS
PRODUKTER I EN GRIM HAL I
SYDHAVNEN, SOM DE FÆRRESTE
VIDSTE HVOR LÅ.
DET BLEV DER ændret på, da engrosbutikken
i 2015 flyttede 600 meter vestpå til midt i et
boligkvarter og radikalt ændrede stil. I dag sælger
SuperMarco stadig kun italienske specialiteter,
men også caffè latte to go, sandwich, varme
retter – ligesom der afholdes smag-events for
private kunder flere gange om ugen. Den smukke
bygning fra 1925 minder om et romersk palads
og er et madtempel for feinschmeckere.
– Vi ændrede profil med flytningen. Vi leverer
stadig engros til hele landet, men satser nu lige
så meget på detailhandel til dedikerede fans af
italiensk gastronomi, siger Karsten Brinkmann,
SuperMarcos administrative chef.
Skiftet er blevet en stor succes. Siden flytningen
er antallet af ansatte fordoblet til 70.
SuperMarco
Støbegodsvej 1, 2450 Kbh. SV
www.supermarco.dk
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TEATERGUIDE

TEATERGUIDE
Hvor skal du gå hen,
når du vil i teatret?

14
FEDE
TEATRE

NÅR STYKKERNE SPILLES LIVE AF RIGTIGE, LEVENDE MENNESKER.
NÅR 65 KLASSISKE MUSIKERE BRAGER LØS PÅ OPERAEN. NÅR
SKUESPILLEREN KAN SHAKESPEARE UDENAD. SÅ ER DET, AT MAN
BLIVER IMPONERET. KØBENHAVN ER EN TEATER-BY.
VI PRÆSENTERER BYENS BEDSTE SCENER.
TEKST: JAKOB RUBIN FOTO: NATASCHA THIARA RYDVALD
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01
Det Kongelige Teater

08

02
Nørrebro Teater

09
Bådteatret

03
Østre Gasværk

10
Teater Får302

Byens førende teater er i særklasse, ikke bare i
dansk målestok. Produktionen er imponerende
både i kvantitet og kvalitet. Og der går vandbus til
Operaen.
Kongens Nytorv, 1017 København K
kglteater.dk

I 151 år har byens største morskabsteater moret
københavnerne. Engang lå teatret uden for byen. Nu
ligger det perfekt til både før og efter forestillingen.
Ravnsborggade 3, 2200 København N
nbt.dk

Gnisten i gasbeholderen. Det gamle gasværk fra 1883
er en rå, smuk ramme om store teateroplevelser. Ofte
musicals, som "Gas Galla", der netop har været en
stor succes.
Nyborggade 17, 2100 København Ø
gasvaerket.dk

04
Folketeatret

I 160 år er der blevet underholdt på adressen lige ved
Nørreport Station, og som regel er det med bred
folkelig appel. For tiden komedien ’I sidste øjeblik’.
Nørregade 39, 1165 København K
folketeatret.dk

05
Betty Nansen

Eksperimenterende, klassisk, samfundsrelevant
med nerve kunne være en beskrivelse af Betty
Nansens repertoire. "Requiem" med Claes Bang
spiller frem til midten af februar.
Frederiksberg Allé 57, 1610 København V
bettynansen.dk

06
Det Ny Teater

Imponerende flot med sine gyldne portaler mellem
Vesterbrogade og Gl. Kongevej. Her spilles store
musicals, ofte amerikanske Broadway-succeser.
Gammel Kongevej 29, 1610 København V
detnyteater.dk

07
Teater Grob

Nyere, mindre, moderne teater, der udelukkende
spiller ny, dansk dramatik og ofte præsenterer
’morgendagens stjerner’. Politisk og debatskabende.
Nørrebrogade 37, 2200 København N
grob.dk

Bremen Teater

Komik, standup, slapstick, satire og koncerter er
på programmet på det tidligere Mercur Teater
i Spies-bygningen ved Vesterport Station. Et
sikkert grin.
Nyropsgade 39-41, 1602 København V
brementeater.dk

På en 120 år gammel båd i Nyhavn har Bådteatret
spillet teater siden 1972. I de seneste år er der satset
på dukke- og animationsteater for voksne.
Nyhavn 16, 1051 København K
baadteatret.dk

Københavns mindste teater med 49 pladser
garanterer intensitet og intimitet. ’T-Error’, en
samfundssatire om frygt. Fra 7. februar.
Toldbodgade 6, 1253 København K
faar302.dk

11
Teatret ved Sorte Hest

’Hesten’ har en lang tradition for absurd teater med
satirisk komik. I sæsonens løb spilles som regel to
egenproduktioner (hestespil) og to gæstespil.
Vesterbrogade 150, 1620 København V
sortehest.com

12
Teater V

Såkaldt ’Lille Storbyteater’ med eksperimenterende
egenproduktioner, ofte med samfundsmæssigt bid
og en masse musik. Stiftet i 2006 af Pelle Koppel.
Prøvehallen, Porcelænstorvet 4, 2500 Valby
teater-v.dk

13
Bellevue Teatret

I Arne Jacobsens smukke, fredede bygning ud til
vandet åbnede Bellevue i 1936 med ’underholdning
for hele familien’. Musicals, standup, koncerter.
Strandvejen 451, 2930 Klampenborg
bellevueteatret.dk

14
Republique

Byens nyeste, anmelderroste teater tager klassikerne
i nye greb og udfordrer selve teaterbegrebet. Teater i
nyt design. Samarbejder med Østre Gasværk.
Østerfælled Torv 37, 2100 København Ø
republique.dk
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DRAMATISKE
KØBENHAVN
BYEN ER FOR TEATERTOSSEDE. OVER 20 AKTIVE TEATRE GØR
HOVEDSTADEN TIL ET EVIGT DRAMA – OG ET SVÆRT VALG.
TEKST: JAKOB RUBIN FOTO: NATASCHA THIARA RYDVALD

SIN STØRRELSE TAGET i betragtning er
København en teaterby med et stort udbud
af scenekunst af høj klasse i både klassisk og
eksperimenterende forstand. Eller begge dele på
en gang. Som i Det Kongelige Teaters succes
forestilling i indeværende sæson 2017-18, 'Scener
fra et ægteskab', hvor Ingmar Bergmanns klassiker
fra 1973 vendes på hovedet og bliver nutidig.
Og så er der alle de gæstende teatre og gæste
spil af udenlandske berømtheder.
For nylig lagde Danmarks mest internationale
teater, det eksperimenterende Odin Teatret fra
Holstebro, vejen forbi. Under ledelse af Eugenio
Barba opførte det multinationale ensemble sin
nyeste forestilling ti gange i Valby før en større
verdensturné til Kina, Polen og Latinamerika.
’Træet’ var det hæderkronede teaters mest
samfundskritiske forestilling i mange år og spillede
for fulde huse i en slags 3D-multisanseoplevelse,
hvor stolene vibrerede, og publikum blev sprinklet
med vandstøv – og i øvrigt nærmest sad på scenen.
DET USYNLIGE FOLK
Et teaterstykke er en unik oplevelse af nærhed,
lugte, lyde og de tanker, stykket sætter i gang i
tilskueren. Når stykket er spillet færdig, er det
væk. Samtidig foregår der i kulissen en helt anden
forestilling. Sceneteknikerne er i hektisk aktivitet
omme bag i mørket, og uden dem havde der ingen
forestilling været. Deres fag går tusinder af år tilbage,
hvilket litteraturen ikke synes at have bemærket.
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Svigtet er der imidlertid rådet bod på, da forlaget
Lindhardt og Ringhof for nylig udgav en bog om
sceneteknik. Bogen indeholder et stort, generelt
kapitel om sceneteknikken i et historisk perspektiv
skrevet af landets førende teaterhistoriker, Alette
Scavenius. I forbindelse med udgivelsen sagde hun:
– Jeg søgte skriftlige kilder i ind- og udland
og fandt ingen, hvilket overraskede mig. Jo, på
et gammelt potteskår fra Antikken så man da en
scenetekniker i det ene hjørne. Derudover måtte
jeg stykke alt sammen i små bidder. Overraskelsen
skyldes ikke mindst, at der jo er skrevet tusinder
af bøger om teater og scenekunst.
’Det usynlige folk’ fortæller anekdoter om scene
teknikken på Det Kgl. Teater lige fra dengang,
teknikerne var fordrukne sømænd, der var gået i
land. Ikke kedelig læsning.

MERE TEATERINFO
Har man appetit på dramatiske
oplevelser i mørke og brug for et
overblik over hovedstadens mange
scener, giver følgende hjemmesider
et godt overblik:
www.teaterbilletter.dk/forestillinger
www.kglteater.dk

'Scener fra et ægteskab’,
Det Kongelige Teaters
succesforestilling, hvor
replikkerne har fået en
overraskende drejning. Med
Sofie Gråbøl og Morten
Kirkskov.
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