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

Beskrivelsen af de materialer, der leveres med lejligheden, findes i 
”materiale-beskrivelsen”. 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, 11. august 2017.
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KÆRE LÆSER,

Du sidder nu med tredje udgave af et ret anderledes boligmagasin. Et magasin, der ikke 
bare handler om boliger, arkitektur og køkkenindretning. Men et ’360 graders’ magasin, der 
behandler alle de vigtige bolighistorier, som du ikke får med i traditionelle salgsbrochurer. 
Vi udvikler Engholmene, Danmarks nok mest interessante bydel. Smukke kvalitetsboliger i 
Københavns Havn et stenkast fra Vesterbro. Med højt til loftet og vand til alle sider – så langt 
ville den almindelige salgsbrochure også være med.

Men vi vil meget mere. Denne udgave af magasinet 
handler om Lyngholm, den tredje boligø på Engholmene, 
hvor vi fortæller om arkitekturen og boligerne på øen. 
Men vi fortæller også om de mennesker, butikker og den 
arkitektur, der allerede findes i området og lige omkring 
– og som er på vej. Du kan møde dine kommende 
naboer, tage bestik af indkøbssituationen og blive 
klogere på hele området og dets historie. Engholmene emmer af gode historier, som skal 
fortælles, og det er nogle af dem, vi forsøger at bringe. Sjove og interessante historier. Historier, 
der pirrer nysgerrigheden, kalder på smilet og giver stof til eftertanke. 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.

Vi har snakket med naboer, de forretningsdrivende og mæglerne. Med designere, arkitekter 
og mange andre, der har indflydelse på området. De har g jort os klogere. Og 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. Og det er vores håb, at vi kan underholde 
dig undervejs, med en ny og anderledes måde at fortælle om boliger på.

Rigtig god læselyst.

Mange venlige hilsner

Alexander Mottlau
Salgsdirektør i NPV

 – et anderledes boligmagasin
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H.C. ØRSTEDSVÆRKET
DET GAMLE H.C. Ørstedsværk udgør grænsen 
mellem Enghave Brygge og det sydlige København. 
Værket var det første store elværk i Danmark og 
havde dengang verdens største dieselmotor. Det er 
navngivet efter H. C. Ørsted, som i 1820 lavede 
de første forsøg med elektromagnetismen, som 
er det videnskabelige grundlag for værket. I dag 
indeholder bygningerne bl.a. teknologimuseet 
DieselHouse, hvor man f.eks. kan se den historisk 
signifikante B&W dieselmotor fra 1932. På sigt 
er det planen at nedlægge værket og i stedet 
omdanne det til et nyt vibrerende kulturcentrum 
i København. Samtidig bliver værkets arealer for-
vandlet til en kæmpe frodig park, der vil fungere 
som en glidende overgang til Enghave Brygge.

KLENODIE.  
H.C. Ørstedsværket er Enghave Brygges 
vartegn. Kulturarvsstyrelsen har udpeget 
værket til et nationalt industriminde.

KORT NYT

HOP I HAVNEN 
VANDET ER RENT  
OG OPVARMET AF SOLEN

JAZZ, 
QUIZ 
OG LITTERÆRE GÅTURE 
PÅ KARENS MINDE
SKAL DAGEN STÅ på kultur og hygge, kan man nyde en jazzkoncert eller gamble 
med sin viden til quizaften i Karens Minde Kulturhus i den gamle del af Sydhavnen. 

Sydhavns Bibliotek i kulturhusets bygning giver også mulighed for at finde 
en bog til fordybelse, melde sig ind i en læseklub eller deltage i de arrangerede 
litterære gåture. 

Hvis børn eller børnebørn skal med, finder man Børnenes Dyremark i de 
grønne omgivelser bag kulturhuset, hvor de små kan ride på heste og kæle 
med kaniner, geder og katte. Der arrangeres også barselscafe for babyer og 
lektiecafe for de større børn.

DET ER SOMMER, du er varm, og du skal ikke 
ud af byen for at få en dukkert. Tre gode ting. 
København er en unik storby på flere måder. At 
du kan hoppe i vandet direkte fra kajen eller 
i etablerede badeanlæg, er måske den mest 
specielle af dem.

Sidste år oprettede Københavns Kommune 
to badezoner, der er afgrænset af bøjer og har 
garanti for godt, rent og forfriskende vand.

Badezonerne ligger i Halfdansgade på Islands 
Brygge og ved Halvandet på Refshaleøen. 
Næste år er endnu en badezone planlagt ved 
Teglholmen. Dertil kommer fem gratis bade-
anstalter rundt om i byen. Tre af dem i umiddel-
bar nærhed af Engholmene: Copencabana på 
Kalvebod Brygge, Islands Brygge Havnebad og 
Koralbadet i Teglholmshavnen.
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Rulleskøjtning har bredt sig ud over Danmark, 
og klubberne skyder op i landets større byer. 
Træningen er for alle, der kan tage hjulene på 
fødderne. En af landets ældste klubber ligger 
på Vesterbro.
I Sydhavnen ligger en sand perle for rulleskøjte-
løbere: En 18 kilometer lang asfaltrute i naturen 
uden trafikstøj. Et åndehul for storbymennesket.

”Det er en rute, man ikke finder bedre no-
get andet sted,” siger Jonas Bo Madsen, der 
er bestyrelsesmedlem i Vesterbro Rulleskøjte 
Klub (VRK). Klubben, der i år fejrer 21 års 
jubilæum, var en af de første klubber i landet. 
Området omkring Vesterbro og Sydhavnen er i 
konstant forandring. Derfor bliver klubben ved 
med at finde nye, innovative og spændende 
ruter, der egner sig til en tur på hjul.

GENNEM SYDHAVNENS 
DYBE STILLE RO 
– PÅ HJUL

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

OLSEN-BANDEN  
I FARE VED UNISCRAP-
BYGNINGEN 
KAN DU HUSKE filmen ”Olsen-bandens 
sidste bedrifter” fra 1974? Den hvor det lykkes 
Egon, Keld, Benny og resten af familien at 
komme af sted til Mallorca med 100 mio. kr. 
Før historien ender godt, skal Ove Sprogøe i 
”Egons” skikkelse først kidnappes af gangster-
håndlangeren ”Bøffen”, som altid spillet af 
Ove Verner Hansen. ”Bøffen” anbringer den 
bagbundne Egon i et kar med cement og 
sænker ham i vandet fra Uniscrap-grunden, 
som på det tidspunkt var fyldt med gammelt 
jern. Du kan tydeligt se bygningen i scenen. 

Optagelserne var ved at gå helt galt. Ove 
Sprogøe, der altid insisterede på at lave sine 
stunts selv, forlangte at blive sænket ned i 
vandet med kranen i stedet for den dukke, 
der skulle tage hans plads. Det blev til en 
lang debat mellem instruktør Erik Balling 
og Ove Sprogøe. Indtil skuespilleren helt 
ukarakteristisk gav efter og lod sig erstatte 
af dukken. Det var heldigt. For da cementen 
ramte vandspejlet, sank karret ikke straks 
som forventet. Så kranen fortsatte ned i 
hovedet på dukken, som blev totalt ødelagt.  

 ”Nåh, men så havde det jo været farvel 
og tak”, skal Ove Sprogøe have sagt. 

Den ikoniske bygning,  
hvor Uniscrap tidligere holdt til.
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LYNGHOLM
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KANALBYEN I HAVNEN
Bo i

midt i byen
ET STENKAST FRA VESTERBRO LIGGER EN GAMMEL INDUSTRIGRUND HELT UD TIL 

HAVNELØBET. OMRÅDET VAR TIDLIGERE EN DEL AF KØBENHAVNS HAVNS INDUSTRI KVARTER 
– 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
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LYNGHOLM

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 om - 
råde 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 

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 

D

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.

➝
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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.
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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 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.

KÆRHOLM

KLITHOLM

MYRHOLM

SIVHOLM
LYNGHOLM

BOLIG-
SHOPPEN

Enghave Brygge

Ca. 400 meter
FRA BOLIGSHOPPEN

Fisketorvet

Ca. 230 meter
FRA BOLIGSHOPPEN

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

➝
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Boligshoppen

ENGHOLMENE 
får en smuk privat 
inderhavn, som kan 
bruges af områdets 
beboere. 

3D-VISUALISERING

FORELØBIG 3D-VISUALISERINGEnghave 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. 

Rygraden i kanalsystemet er den stort anlagte hovedkanal. Kanalsystemet er 
inspireret af Christianshavns og Frederiksholms kanaler. 
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– ELLER SKABES ‘DET GODE LIV’ MED TIDEN?

TID SKABER
‘det gode liv’

TEKST: MIKALA BETAK FABER  FOTO: MORTEN BENTZON

INTERESSANTE BETRAGTNINGER OG EKSISTENTIELLE TANKER FYLDER LUFTEN OG SINDET BÅDE FØR, 
UNDER OG EFTER MØDET MED EMILIA VAN HAUEN, SOM FOR NYLIG ER FLYTTET TIL EN BOLIG VED  
KØBENHAVNS HAVNEFRONT – OG SOM MENER, AT LIVET BØR FORENKLES FOR AT GIVE MENING. 

ULTURSOCIOLOG Emilia van Hauen er cand.scient.soc., 
forfatter til nu seks bøger, foredragsholder, kommentator og 
meget mere. Og så er hun mor og kvinde med stort ’F’ som 
feminin. Den smukke, røde læbestift er for længst blevet en 
del af hendes signatur og giver ordene målrettet præcision og 
æstetik med på vejen.

Med udgangspunkt i sit fag som kultursociolog og mange års 
erfaringer fra erhvervslivet har Emilia van Hauen altid været 
drevet af nysgerrighed efter både at blive klogere på sig selv, men 
også på hvordan samfundet interagerer med menneskene i det:

– Jeg tror, jeg må være ’født sociolog’, for indtil jeg blev 
voksen, har jeg følt mig som en outsider, og da sociologi handler 
om, hvordan mennesker agerer i fællesskaber, har det været min 
måde at forstå min egen situation på. Det at lave sociale analyser 
af bestemte konstellationer, hvori vi mennesker optræder, enten 
alene eller sammen med andre, har altid interesseret mig. Det 
er tydeligt at se, at vi både personligt bekender os til forskellige 
typer af fællesskaber, afhængig af hvor vi er i vores liv, og det samme 
gælder samfundsmæssigt, hvor der er særlige dominerende 
fællesskaber, der passer til den pågældende tid.

TID – EN UHÅNDGRIBELIG STØRRELSE!
TIDEN kan gå ufatteligt langsomt, eller hurtigt. Vi kan vente 
på den, selv være herrer over den, eller den kan uhæmmet 
styre vores liv. 

Og så kan den være en ånd. Som sociolog beskæftiger man 
sig med den aktuelle tidsånd i mange – både store og små – 
sammenhænge:

– Når vi f.eks. i vores tid snakker om ’det gode liv’, så er 
det et udtryk for den længsel, der faktisk ligger i vores tid, 
længslen efter noget, vi gerne vil have og ikke har! I 1950’erne 
var det længslen efter kernefamilien og fred på jord, som kom 
som en naturlig følge af 2. verdenskrigs rædsler. De længsler 
og konflikter, der ligger hos det moderne menneske i dag, har 
meget at gøre med udviklingshastigheden, at der bliver stillet 
alt for mange krav til os, som vi ikke kan honorere. Målene er 
så flydende, at det er enormt svært at vide, om man egentlig 
ER nået i mål. Og så flytter målene sig hele tiden, så man ved 
ikke rigtig, om man er ok eller ej, fordi der hele tiden er noget 
nyt, der kan erstatte det, og som vi så stræber efter, siger 
Emilia van Hauen, som i sin nye bog ’Succestyranniet – og 
vejen ud’ netop beskæftiger sig med det, hun anser for at 
være vor tids største udfordring, nemlig at alt for mange føler 
sig alt for usikre i deres egen eksistens, hvorfor 40 procent af 
alt sygefravær skyldes stress, angst og depression!

TIDSÅNDEN – I BYDELE VED VANDET?
Er det mon muligt at definere en generel tidsånd for et mere 
snævert område, såsom en ny bydel på Københavns havnefront:

– Hvis man har en bydel, som er på vej, så vil det tiltrække 
nogle særlige mennesker. Især hvis det er sådan en lidt hip bydel, 
så vil det tiltrække mennesker, som måske kommer fra andre 
områder af oplandet til den nye bydel, og som tænker ’nej, nu 
gider jeg ikke længere være en del af det etablerede, men vil 
egentlig hellere ud og være med til at være pioner på noget nyt’. 
Det vil tiltrække folk, der er lidt mere kreative, lidt mere risiko-

K
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DET GODE LIV

villige, og som måske engagerer sig mere, fordi de 
har lyst til det. Det er også noget med at tage nogle 
valg på bestemte tidspunkter i livet, for at spar-
ke ny energi eller liv ind i… livet!, siger Emilia van 
Hauen, som selv er flyttet fra det mere etablerede 
forstadsliv til vandet på havnefronten:

– Det var et meget bevidst valg at flytte til 
et nyt, moderne og endnu ikke færdigetableret 
område. Netop dét med at prøve at være en 
del af noget, der tager form, tiltrak mig, ligesom 
energien er mere let, bevægelig og flygtig – og så 
er det jo skønt med vand i alle retninger.

For netop vandet kan noget i forhold til både 
byer og mennesker:

– Rent arketypisk og historisk, som element, 
så har vand jo enormt meget bevægelse, og der 
ligger noget frihed i vand. Symbolsk er vand lig 
med følelser. Følelsen af at kunne trække vejret og 
have noget smukt at kigge på, så det er naturligt 
at blive tiltrukket af vand. I mange storbyer verden 
over har man de senere år konverteret gamle 
industrihavneområder til fede, hippe byområder 
– man gør så at sige klondike til cool. Der har altid 
været noget social status forbundet med dét at 
bo ved vandet, men når vi snakker de nye bydele, 
også dem ved vandet, så skal de være interessante 
for at kunne løfte sig: Gode bydele er dem, hvor 
der rent faktisk er én eller anden grad af social 
spændstighed, noget diversitet. Man vil jo gerne 
have liv de steder, have barnevogne, mennesker i 
flere aldre, skæve flader og pladser, som folk bruger 
og lever på, siger Emilia van Hauen og tilføjer, at 
vandet i byen altid er levende og i bevægelse, og 
dermed skaber en kulisse til ens eget liv og sætter 
én tæt på naturen:

– Og selvom man har naturen i form af vand 
lige dér nedenfor, er man faktisk ikke afhængig af 
den, og det er meget urbant. Man skal hverken ud 
at skovle sne eller fælde træer, det passer sig selv. 
Men man har følelsen af natur og frihed og kan 
ånde frit et sted, hvor der bor mange mennesker.

ET GODT LIV TIL ALLE TIDER…
Tid er noget, vi har opfundet som en måleenhed 
til at se, om vi er en succes eller en fiasko:

– Vi moderne mennesker er ofte nødt til at 
prioritere vores tid. Indimellem oplever vi, at 
vores energi, drive og lyst ligger et andet sted 
end der, hvor vi er lige nu, og så har vi svært ved 
at koncentrere os. I gamle dage, blandt de tidlige 
urbefolkninger, orienterede vi os i stor stil i det, 
man kalder cyklisk tid, som betyder, at alting gen-
tager sig og kommer igen – som en cyklus. Det 
er det, der ligger bag bæredygtighed, at alt bliver 
genbrugt, der er ikke noget, der spildes, og man 
tager hensyn til hinanden. I cyklisk tid genskabes 
det eksisterende – man ved, det kommer igen, og 
det skaber stor stabilitet og forudsigelighed. Det 
er bl.a. det, der kommer fra naturen, og det har vi 
mennesker brug for.

Men den måde, det moderne menneske lever 

på, er i høj grad i den lineære tid, hvor man går 
fra det ene til det næste og kan fremskrive hele 
tiden. Det er her, man har uforudsigeligheden og 
ikke mindst udviklingen. Men når vi i ekstrem grad 
lever i den lineære tid, så mangler vi lidt af det 
andet – der er ikke så meget cyklisk tid i det mo-
derne liv. Det med f.eks. at spise morgenmad og 
aftensmad sammen er i høj grad cyklisk tid, men 
det er der ikke ret mange familier, der gør sådan 
helt fast længere. Vi har travlt med job, et møde, 
fodboldtræning eller en aftale med en veninde, 
og det skaber en grundlæggende uro, siger Emilia 
van Hauen og fortsætter:

– Men vi kan jo heller ikke blive ved at være i 
den cykliske tid. Vi lever ikke i naturen, og vi vil 
jo gerne udvikle os. Så en eller anden balanceret 
tilgang til den cykliske og den lineære tid, så vi får 
lidt af begge dele. Og i forhold til ’det gode liv’, så 
handler det om at finde ud af at organisere noget 
i sit liv og sin hverdag omkring den cykliske tid. 
Noget, som skaber noget fundamentalt, og som 
sætter tingene ind i en større sammenhæng – 
slægter følger slægters gang osv. Og så tilsvaren-
de organisere noget andet omkring den lineære 
tid, hvor man føler, man er i udvikling, altså at der 
sker noget. 

Det samme med arkitektur og byudvikling i et 
samfund:

– Vi skal både have noget af det cykliske og det 
lineære for at skabe en bydel, der faktisk lever, 
ånder og fungerer og kan blomstre af sig selv!

KONSTANT MONITORERING OG STRESS
I bogen ’Succestyranniet – og vejen ud’ kommer 
Emilia bl.a. ind på de udfordringer, der ligger i, at 
vi mennesker monitorerer os selv hele tiden:

– Vi har alle sammen alle mulige forskellige 
devices og gadgets osv., så vi måler og evaluerer 
os selv hele tiden. Det er én af de konflikter, der i 
høj grad ligger i vores tid, nemlig at rigtig mange 
mennesker gerne vil måles for at vide, at de er 
gode nok, men samtidig er de jo i et fængsel, hvor 
de hele tiden skal præstere en særlig udgave af sig 
selv, siger Emilia van Hauen.

Man ser det tydeligt for sig: I gamle dage ringede 
klokken efter endt arbejdsdag, og så havde man 
fri og havde leveret det, man skulle. Men i dag 
forventes der langt mere:

– I dag skal man, ud over at udføre det arbejde 
man er ansat til, være kreativ, engageret, passioneret, 
fleksibel osv. osv. Hvis ikke man er det, ja, så er der 
en anden, der bare overtager ens funktion. Så vi 
skal i høj grad i dag også leve med at levere vores 
sjæl til fremmede, som bare betaler os for det, 
groft sagt. Vi skal positionere os selv og hele tiden 
bevise, at vi er gode nok.

Én af de ting, der udvikler moderne mennesker, 
er netop, at vi har tillid til hinanden, og ifølge 
Emilia van Hauen er evalueringssamfundet med 
til at ødelægge den her tillidskultur – og ikke 
mindst give os stress:

OM EMILIA VAN HAUEN

• Uddannet cand.scient.soc., 
HD(A), IAA, CBS Executive 
Bestyrelses uddannelse.

• Foredragsholder, koncept-
udvikler, strategisk rådgiver, 
forfatter og kommentator.

• Mor til to sønner og bosat i 
København.

• Udkom den 2. maj i år med  
sin sjette bog ’Succestyranniet 
– og vejen ud’.

“De længsler og 
konflikter, der ligger 
hos det moderne 
menneske i dag, 
har meget at gøre 
med udviklings
hastigheden, at der 
bliver stillet alt for 
mange krav til os, 
som vi ikke kan 
honorere. Målene  
er så flydende, at 
det er enormt svært 
at vide, om man 
egentlig ER nået i 
mål. ” 

DET GODE LIV
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“Selvom man har naturen i form 
af vand lige dér nedenfor, er man 
faktisk ikke afhængig af den, og det 
er meget urbant. Man skal hverken 
ud at skovle sne eller fælde træer, 
det passer sig selv. Men man har 
følelsen af natur og frihed og kan 
ånde frit et sted, hvor der bor mange 
mennesker.”
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– Helt overordnet set kan man sige, at hvis 
der er nogen, der beder dig om at udfylde din 
tid med noget, du skal levere, så er det, fordi du 
har en værdi. Og hvis det eskalerer og bliver for 
meget, jamen så bliver man stresset, så knækker 
man og får måske angst og depression. Det 
meste af den tid, vi bruger i dag, bruger vi på at 
forsøge at planlægge vores tid, så vi kan få en 
periode, hvor vi ikke behøver at skulle noget. 
Så vi stresser helt vildt for at få fred – og tid. 
Det hænger jo ikke sammen, det svarer til at 
speede op, alt hvad du kan, for at komme hen til 
det røde lys! Det giver ikke mening, men rigtig 
mange lever på den måde.

ET GODT LIV – MED MENING
Hvorledes bruger vi mennesker så vores tid 
bedst og opnår et liv med mening, værdi og 
nærvær? Emilia van Hauen bygger i sin bog 
svaret op om at have fokus på to ting:

- Den ene er at bidrage til fællesskabet. Vi 
har alle sammen et fuldstændigt eksistentielt 
behov for at vide, at det, vi kan bidrage med, 
har en værdi for fællesskabet – for så har MIN 
eksistens værdi. Den gamle talemåde ’lediggang 

er roden til alt ondt’ handler simpelthen om, at 
hvis du har for meget tid, og der ikke er nogen, 
der gør krav på dig, så får du indirekte at vide, at 
du ikke har nogen værdi. At vi mennesker føler, 
vi har en værdi, er grundlæggende med til at give 
livet mening for os. Den anden ting er relationer. 
Gode sociale relationer til både familie, venner, 
fællesskaber og gode netværk gør, at vi lever 
længere, er gladere og fysisk sundere. Og det 
er ikke mængden af venner, men kvaliteten af 
de nære relationer. Det, der sker for mange i 
dag er, at vi bruger enormt meget – og måske 
også for meget – tid på vores bidrag, for at have 
tid til vores relationer. Og det skaber ubalance, 
det gør os forjagede, stressede og ulykkelige. I 
stedet skal vi forsøge at vægte de to ting mere 
ligeligt. Livet bør forenkles for at give mening! 

Det at have succes er for mig f.eks. følelsen 
af at være hjemme, at have glæde og mening, 
når jeg er sammen med mine børn. Eller hvis jeg 
har haft en fed samtale med én, hvor vi begge 
følte, vi fik noget ’med hjem’. Lige dér, hvor man 
mærker, at der er en mening med nærværet til 
andre og med det, man gør. At man flytter og 
udvider livet lidt på en eller anden måde.

FREMTIDEN
Vi mennesker er tidsoptimister, og vi tror 
ofte, vi har mere tid, end vi i virkeligheden 
har. 

Tiden er nemlig fløjet af sted, og skummet 
i caffe latten har lagt sig fladt på maven over 
alle de ord, der har fyldt rummet og g jort netop 
denne dag til et helt særligt og tænksomt 
højdepunkt. 

Men vi når lige at vende fremtiden:
- Jeg får mere og mere lyst til at beskæftige mig 

med relationer i vores samfund. Relationer er no-
get af det, der kommer til at være fuldstændigt 
afgørende for ’det gode liv’ – også på samfunds-
plan – meget mere end nogensinde. Fremover 
får vi brug for at forstå relationer på andre måder, 
relationen til vores iPhone, til hinanden fysisk, til 
det virtuelle møde osv. Hvordan har vi det med 
dét? Hvordan vil vi forholde os til alt det, og til 
hinanden? Ingen af os aner, hvor vi lander henne. 
I dag kan vi simpelthen ikke forudse, hvad en 
relation bliver for en størrelse i fremtiden, slutter 
Emilia van Hauen.

Det vil TIDEN vise…

Emilia van Hauen er 
selv flyttet fra det 
mere etablerede 
forstadsliv til vandet 
på havnefronten

– Rent arketypisk og historisk, som element, så har vand jo enormt meget 
bevægelse, og der ligger noget frihed i vand. Symbolsk er vand lig med følelser. 
Følelsen af at kunne trække vejret og have noget smukt at kigge på, så det er 
naturligt at blive tiltrukket af vand. 

DET GODE LIV
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STILREN LUKSUS  
I  NYE FARVER

Unidrain har udvidet produktsortimet  
i den eksklusive og prisvindende  

HighLine-serie med tre nye overflader,  
således at du nu har mulighed for  

at matche metaldetaljer i dit  
badeværelse med dit designerafløb. 

De nye eksklusive overflader  
betyder at vores HighLine panel,  

udover det originale panel i børstet  
rustfrit stål, nu også fås i blank stål, 

kobber, sort og messing.

VERDENS FØRSTE LINJEAFLØB  
www.unidrain.dk
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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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TEKST: MIKALA BETAK FABER FOTO: NPV A/S

DER GLIMRER VED SIT 

BÅDE FOR BY OG MENNESKER
NÆRVÆR
ARKITEKTUREN
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FORELØBIG 3D-VISUALISERING
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DANIELSEN ARCHITECTURE GØR DET IGEN! SKABER TIDLØS, NY- NORDISK  
FUNKTIONALISME TIL MODERNE BYMENNESKER MIDT I KØBENHAVNS HAVN. 

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 murstens bearbejdninger. 
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…

P

FORELØBIG 3D-VISUALISERING

“Hvor facade
udtrykket på  
naboøen var lyse 
tegl med elementer 
af kobber farvet 
tombak, vender 
vi det om her på 
Lyngholm. Her vil 
det brunerede  
aluminium være 
det væsentlige.” 
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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.

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.

LYNGHOLM
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#engholmene
#havnenerdin
#engholmer

#

Follow us
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FISKETORVET

VASBYGADE

DYBBØLSBRO

MYRHOLM
SIVHOLM

LYNGHOLM

KOMMENDE PROJEKT

UNDER UDVIKLING

UNDER UDVIKLING

ERHVERV

ERHVERV

ERHVERV

Fisketorvet

Ca. 230 meter
FRA BOLIGSHOPPEN

Enghave Brygge

Ca. 400 meter
FRA BOLIGSHOPPEN

BOLIGSHOPPEN

PLANER FOR OMRÅDET

ENGHOLMENES PLACERING
I KØBENHAVN



ENGHOLMENE
ISLANDS BRYGGE

CYKEL/GANGBRO

TIVOLI

RÅDHUSPLADSEN

STRØGET

HOVEDBANEGÅRDEN

SØERNE

DGI-BYEN

KÆRHOLM

KLITHOLM
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SOLEN SKINNER FRA en næsten skyfri 
himmel, og sommeren i Danmark viser sig 
fra sin gode side. Vinden blæser friskt og 
hvirvler byggestøv op, som reflekteres af 
sollyset. De fleste håndværkere er gået 
hjem for i dag. Per giver hånd og åbner 
døren til opgangen i Kærholm. Det er kun 
tre uger siden, at Per og Inken flyttede ind 
på havnen. 

  
TRÆTTE AF PENDLERLIVET
Vi træder ind i lejligheden. En kæmpestor 
toværelses lejlighed på 85 kvm. med altaner 
i både øst og i vest. Pers kone, Inken, tager 
imod. Hun er i gang med at tømme flytte-
kasser i det kombinerede køkken/alrum og 
stue på 40 kvm. Havnen er stadig en helt ny 
oplevelse for parret. Da det sidste af børnene 
flyttede fra familiens mindre parcelhus i 
Birkerød, satte Per og Inken sig ned for at 
få styr på, hvad der så skulle ske. 

– Det meste pegede på en lejlighed. Vi 
var trætte af at støvsuge rum, vi ikke brugte. 
Trætte af at svinge græsslåmaskinen hver 
weekend og passe alt det grønne, som vokser 
vildt og voldsomt i denne tid, siger Per og ser 
helt træt ud ved tanken. 

– Og trætte af at pendle til København. 
Det har vi g jort i 25 år, så nu må det være 
nok, supplerer Inken. 

Fra Kærholm kan hun nu spadsere på 
arbejde på Vesterbro, hvor hun arbejder i 
banksektoren. Bilen fragter dog stadig Per 
til Charlottenlund, hvor han arbejder som 
projektchef. Per forsvarer sig dog med, at 
han ikke har cyklet så meget de sidste fem 
år som i de tre uger, hvor han har boet ved 
havnen. De har Havneringen lige uden for 
døren. En nyanlagt cykelsti på i alt 13 km, 
der forbinder Nyhavn i nord med Slusen 
i syd, og som bringer de cyklende forbi 
vandmiljøerne, husbådene og ny og gammel 
arkitektur.

DEN HEMMELIGE DRØM
At deres fremtidige hjem skulle være ved 
vandet, havde Per ikke set komme. 

– Da vi snakkede om fremtiden efter 
Birkerød, fortalte jeg ham endelig om min 
hemmelige drøm om at bo ved vandet, siger 
Inken med et smil.

De besøgte showroomet i den historiske  
Uniscrap-bygning og blev forelskede i projek-
tet, selvom der på det tidspunkt var 18 måneder 
til, at de kunne flytte ind.  

Nu er nøglerne overdraget, flyttekasserne 
rykket ind i rummene, og lyset spiller helt fan-
tastisk fra vinduerne på den vestvendte altan. 

– Det er en helt anderledes oplevelse at 
bo her ved vandet i København. Vi bor helt 
fredeligt og med kun ti minutter på cykel til 
Rådhuspladsen, fortæller Per, mens han ser 
ud over området. 

Per og Inken bliver nabo til Grande Canal 
– bydelens største kanal, som er opkaldt 
efter sin storebror i Venedig, bliver 18 meter 
bred og ca. 2 meter dyb. Lige nu ser vi 
spuns væggene markere kanten af kanalen. 
Per tager tråden op fra før.

– Vi hører selvfølgelig ikke så meget 
fuglefløjt her som i Birkerød. Til gengæld 
udfolder et helt anderledes byliv sig rundt 
om os. Når skumringen sætter ind, og 
lysene tændes på havneholmen overfor, 
bliver stemningen helt særlig. Lysene fra 
havneholmen blander sig med det lilla skær 
fra indkøbscentret Fisketorvets tag. Meget 
smukt og spændende.

Inken og Per lægger ikke skjul på, at lyset 
ved havnen var en af de helt store trækplastre.

BLÅ HIMMEL OG RØDMENDE SOL
– Når solen går ned, blander den blå himmel 
sig med den rødmende sol og giver et helt 
særligt lys, der strømmer hele vejen gennem 
lejligheden fra vest til øst. Selv på gråvejrsdage 
er lyset fantastisk, siger Per. 

Vi har bevæget os gennem lejligheden 
til den østvendte altan, der vender ud mod 
Kærholms gårdmiljø og Islands Brygge. En 
robåd sejler hurtigt forbi. Roklubben ligger 
lige nede ad vejen og træner i havnen. Fra 
øst har parret udsigt helt til Øresundsbroen 
i det fjerne. Ud mod gården sidder vi næsten 
altid i læ, fortæller Inken.

Gårdmiljøet er ved at tage form, og vi kan 
se de gårdstykker, som bliver til stuelejlig-
hedernes private udearealer. Gårdrummet 
kommer til at traversere ned til vandspejlet. 

Selvom priserne ved havnen er højere end 
deres gamle hjem, mener de begge, at de 
sparer penge ved at være flyttet. 

– Vi er gået ned i kvadratmeter, men vi 
havde heller ikke brug for de ekstra rum. Vi 
sparer meget transport, indkøbstid og en 
masse tid på vedligeholdelse, som vi kan bruge 
på os selv. Og vi får anderledes oplevelser af 
at bo her, siger Inken, mens en gummibåd 
med motor langsomt tøffer af sted i havnen. 

SAVNER DE DERES GAMLE LIV I 
BIRKERØD?

– Faktisk kommer vi til området et par gange 
om ugen for at mødes med vores venner og 
spille golf i den lokale golfklub. Det er rart, men 
det er også dejligt at køre tilbage til havnen og 
væk fra alle myggene. Myg er dårlige flyvere. 
De kan ikke nå op til vores lejlighed på Kærholm,  
siger Inken og smiler igen. 

Halvtreds meter væk er en håndværker 
ikke gået hjem endnu. Fra toppen af en kran 
er han i gang med at filtse facaden på en 
af de andre bygninger på Kærholm. Her er 
beboerne ikke flyttet ind endnu.

Per synes ikke, at det er noget problem at bo 
et sted, hvor håndværkerne bygger i dagtimerne. 

– Det er faktisk også en spændende og 
anderledes oplevelse at se alle de nye bygninger 
skyde op og opleve området tage form. Så det 
er ikke noget, der generer os, siger Per. 

LYSETved havnen
PER OG INKEN ER NYE BEBOERE PÅ KÆRHOLM. VI MØDTE DEM TIL EN SNAK OM LYSSPILLET 

VED SOLNEDGANGEN, EN MAGISK UDSIGT OG OM AT SPADSERE PÅ ARBEJDE
TEKST: PETER KVETNY  FOTO: KONTRAFRAME

BO VED HAVNEN
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“NÅR SOLEN GÅR NED, BLANDER DEN 
BLÅ HIMMEL SIG MED DEN RØDMENDE 
SOL OG GIVER ET HELT SÆRLIGT LYS, 
DER STRØMMER HELE VEJEN GENNEM 
LEJLIGHEDEN FRA VEST TIL ØST. SELV PÅ 
GRÅVEJRSDAGE ER LYSET FANTASTISK.”

Per, ny indflytter i en af lejlighederne på Kærholm
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BO VED HAVNEN
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hemmelige
haver

RA ARKITEKT CLAUS Grönings højloftede mødelokale 
på fjerde sal i indre by har man en smuk udsigt over 
Kongens Have. En grøn plet i storbyen, som han selv bruger 
flittigt til afslapning og eftertanke. Og til inspiration. For 
den grønne parks indretning smitter af på de rumlige 
overvejelser, den anerkendte arkitekt gør sig, når han 

orkestrerer friarealerne i de byggerier, han tegner. 
– Kongens Have er en disciplineret have med stringens og lige 

linjer. De går igen i de gårdmiljøer, som vi har skabt på Engholmene. 
Store områder, der ikke som andre gårde er omgivet af fire mure. 
Gårdene relaterer sig ud mod havnen og vandet og bliver på denne 
måde mere et byrum, siger Claus Gröning.

FRA AMSTERDAM TIL VENEDIG
Byrummet suppleres imidlertid med beboernes private haver. Intime, 
private områder, som Claus Gröning med et smil kalder giardino segreto, 
italiensk for hemmelige haver. Små enklaver, hvor beboerne i Engholmene 
kan trække sig tilbage fra de åbne områder og være sig selv. 

Det italienske er velvalgt, for Claus Gröning ser arkitekturen i 
Enghave Brygge trække tydelige spor tilbage til Italien og Venedig.   

– Længere ude i Sydhavnen ved Sluseholmen er arkitekturen 
hollandsk inspireret. Mindre huse, mindre højde. Sådan byggede 
købmændene i Amsterdam. På Enghave Brygge forandrer anatomien 
sig, og vi forlader Amsterdam og møder Venedig. Alt bliver mere 
storslået. Rummene bliver bredere og større, og udtrykket bliver 

mere let og poetisk. Venedig er lavet til fyrsterne. Det er heller 
ikke uden grund, at vi kalder den største kanal i bydelen for Grande 
Canal, siger Claus Gröning og smiler igen. 

 Venedig er som Engholmene også anlagt ude i vandet, og kanal-
forløbene på Engholmene er inspireret af den smukke, gamle bystat, 
der ligesom Engholmene er bygget på øer og med den samme 
udsigt over vandet. 

Gårdmiljøerne på Engholmene opererer med tre zoner. En privat 
zone med haver og terrasser, en mellemzone og et organiseret 
stisystem, som er halvoffentligt. 

– Miljøerne minder på ingen måde om baggårde. Jeg ville nærmere 
kalde dem forhaven til det store åbne vand, siger Claus Gröning.

F

GÅRDMILJØERNE PÅ ENGHOLMENE ER EN DRISTIG BLANDING AF INTIME, PRIVATE HAVER  
OG STORE, BREDE AREALER, SOM NÆRMEST FUNGERER SOM BYRUM. VI MØDTE DEN  

INTERNATIONALT ANERKENDTE ARKITEKT OG BYPLANLÆGGER CLAUS GRÖNING  
TIL EN SNAK OM, HVORDAN FYRSTER, VENEDIG OG HEMMELIGE HAVER HAR INSPIRERET  

ARKITEKTUREN I ENGHOLMENES GÅRDMILJØER.

ENGHOLMENES

“PÅ ENGHAVE BRYGGE FORANDRER ANATOMIEN 
SIG, OG VI FORLADER AMSTERDAM OG MØDER 
VENEDIG. ALT BLIVER MERE STORSLÅET. RUMMENE 
BLIVER BREDERE OG STØRRE, OG UDTRYKKET 
BLIVER MERE LET OG POETISK. VENEDIG ER LAVET 
TIL FYRSTERNE. DET ER HELLER IKKE UDEN GRUND, 
AT VI KALDER DEN STØRSTE KANAL I BYDELEN FOR 
GRANDE CANAL”

Claus Gröning om inspirationen fra Venedig

TEKST: PETER KVETNY FOTO: SHUTTERSTOCK
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BOLIGINDRETNING

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

Masser af personlig stil i den moderne lejlighed
FRI LEG

STOFLIGHED OG BLØDE OVERFLADER
Leg med overfladerne på tekstilerne i boligen. 
Her kan også skabes masser af variation og 
personlighed. Den store bløde mørkeblå 
veloursofa spækket med farverige puder med 
pelsede og bløde overflader giver en følelse af 
hjemlighed og lyst til at synke ned i det bløde, 
rolige mørke. Her er ingen skarpe kanter – en 
fin kontrast til de stramme hvide betonvægge 
og kigget ud til det enkle og stilrene køkken. Det 
langhårede cirkelformede mørkeblå tæppe på 
gulvet understreger fortællingen: Her kan man 
ligge med sit barn – eller barnebarn.
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MIX STILARTERNE, SKAB SKOVSTEMNING PÅ BADEVÆRELSET, OG SLÅ DIG LØS PÅ DE ÅBNE PLANER. 
DER ER MASSER AF PLADS TIL AT SKABE PERSONLIG STIL I DE MODERNE STORBYLEJLIGHEDER, SOM 
I DISSE ÅR OPFØRES LANGS SYDHAVNEN I HJERTET AF KØBENHAVN, LYDER DET FRA INDRETNINGS
ARKITEKT M A R I A N N E  F RY L A N D.
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BOLIGINDRETNING

SKOVSTEMNING I BADEVÆRELSET
Hvorfor ikke? De friske grønne farver giver en skøn kontrast til de hårde 
kolde flader fra fliserne. Her en tapetvæg fra skovens dybe stille ro, 
masse af friske planter, potter og vaser, som giver liv og duft til rummet.

MASSER AF ROSA ROMANTIK
Man kan sagtens rykke ind i de moderne boliger 
med hang til romantik og bløde overflader og gøre 
det overbevisende. Her er den rosa farve i masser 
af nuancer. Med bløde tekstiler og runde overflader, 
som går igen på gulv, møbler og gardinerne, som 
sikrer et blidt rosa lys i rummet. Den dunede lampe 
i loftet understreger rummets bløde behagelige 
stemning på en sjov og legende vis.

PLADS TIL DET TILFÆLDIGE
Selv i det enkle gennemførte køkken, hvor de sorte flader trækker 
rummet op og viser vej mellem den bløde stue og spisestuen på det 
nedre plan, er der plads til udfoldelse. Hjulene under køkkenøen 
åbner for et hav af indretningsmuligheder. Skub den hen langs 
væggen, så det store rum åbnes op, eller træk øen tilfældigt ud i 
rummet og sæt dig med en kop kaffe og en bog. Døren bag øen 
fører ud til et af de vigtigste rum i lejligheden: Viktualierummet. Her 
kan man gemme al rod, de gamle flasker og støvsugeren af vejen, så 
køkkenet hele tiden holdes i den enkle rolige stil.

FORSKUDTE PLANER 
– LUFT OG MASSER AF 
BEVÆGELSE
Det bedste ved de moderne 
lejligheder er de forskudte 
planer. Det skaber luft, helt 
nye veje for bevægelse og plads 
til, at det nysgerrige øje kan 
vandre langs forskudte flader. 
Udnyt trapperne til både 
indretning og aktivitet, lyder 
det fra indretningsarkitekt 
Marianne Fryland.

EAK FRA 1950’ERNE, orange plast fra 1970’erne eller oldemors gamle 
kommode. Der er stort set plads til alle stilarter i de moderne storby-
lejligheder, lyder det fra indretningsarkitekt Marianne Fryland. 
Hun har igennem mere end 30 år indrettet hoteller, virksomheder og 
private boliger. Her kommer hun med bud på, hvordan de moderne luksus-

lejligheder på Engholmene kan indrettes med masser af personlighed og kreativitet.
– Det der med, at man ikke kan bringe gamle ting med ind i et moderne byggeri, er en 

skrøne. Det er lige modsat. Blandingen af stilarter sætter personligt præg på de moderne 
stilistiske boliger. Man kan tilsætte alt. Der er nærmest fri leg, siger Marianne Fryland.

Hun har dog ét råd, når der skal indrettes på ny: Hold det enkelt.
Vælg store volumener, og indret med nye møbler rundt om de effekter, der betyder 

allermest.
– Når du flytter ind i et nyt hjem, er det ofte nødvendigt at se på dine møbler med 

nye øjne. Hvad passer ind, og hvad må du skille dig af med, lyder det fra indretnings-
arkitekt Marianne Fryland. 

– Vælg de effekter, du holder allermest af, og lad dem danne grundlaget for den nye 
indretning. I en ny bolig vil de få et helt nyt udtryk – og så vil det altid være noget, som 
giver minder og skaber en særlig hjemlig stemning.

T
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KEEP IT WILD – AND SIMPLE
Der er masser plads og rum til leg i den moderne bolig. Det kan for 
eksempel være en enorm glaslampe i spisestuen, som trækker havets 
lysglimt ind i rummet og giver liv og energi til den store sorte flade fra 
spisebordet. To voluminøse elementer, der spiller perfekt op mod hinanden.

FÅ KVADRATMETER 
FØLES SOM ET PALADS
På børneværelset er det 
dobbelthøje udnyttet på 
fineste vis. De ekstra højder 
understreges med trappen, 
der peger op til hemsen, hvor 
man kan stå. Få kvadratmeter 
føles som et palads, når der er 
plads til at kravle opad.

GULD, KONGEBLÅ OG ROSA GENFORTÆLLING I SOVEVÆRELSET
De kongeblå og rosa nuancer er fulgt med ind i voksensoveværelset, hvor grafisk tapet, guld og 
natlamper, der hænger ned fra loftet, har genskabt det moderne soveværelse i en personlig og 
stoflig fortælling. Her sover man som en konge – tradition og personlighed i moderne rammer.

DEN RENE 
CIRKUS-LEG
Bløde overflader 
og leg med farvede 
puder giver person-
lighed og sjov til de 
moderne enkle 
rammer. 

SKAB LIV IMELLEM 
LEJLIGHEDERNE
De smukke lyse og 
indbydende opgange med 
masser af hvid terrazzo 
får liv og personlighed 
med potter og friske 
planter. Med lavendel får 
man både den sydfranske 
stemning og duften.

DET ENKLE SKAL 
OGSÅ VÆRE PERFEKT
Detaljerne og kvaliteten 
er gennemført. Det enkle 
skal også være perfekt. 
Køkkenet i de moderne 
lejligheder på Sydhavnen 
har snedkersamlinger og 
træ fra inderst til yderst.

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

Sammen om 
DET GODE HAVNELIV

DAG ER vi en lang række mennesker, som bor, arbejder, hygger 
os eller har andre regelmæssige gøremål i Københavns Havn. 
Det er herligt, at så mange forskellige mennesker, foreninger, 
sportsklubber og virksomheder har glæde af havnen.  
Men mange mennesker samlet på et sted kan også give 

udfordringer. Derfor har Goboat og Engholmene nu taget initiativ til 
foreningen Det Gode Havneliv. Foreningens formål er blandt andet 
at opsætte en række gode råd om opførsel og samvær i og omkring 
Københavns Havn. 

EMMA GAD I HAVNEN
– I første omgang har vi tænkt foreningen som formidlere af en 

slags Emma Gad i havnemiljøet, for at alle, der kommer i havnen, får 
den bedst mulige oplevelse. Det handler om hensyn og respekt for 
hinanden,  og det handler i høj grad om herligt samvær ved vandet, 
siger salgsdirektør Alexander Mottlau fra virksomheden NPV A/S, 
som står bag havnens nye boligkvarter Engholmene. 

Den anden initiativtager, Goboat, havde længe tænkt på at samle 
havnens forskellige interessenter i et netværk, som skulle sætte fokus 
på det gode havneliv til alles bedste. 

– Vi har vores arbejdsplads i havnen, hvor vi udlejer både til køben-

havnere og turister, der vil have nogle dejlige timer på bølgerne, så 
et godt havnemiljø har stor betydning for os. Derfor glæder vi os til 
at søsætte foreningen sammen med Engholmene, siger Kasper Eich 
Romme, som er medstifter af Goboat.

 KULTURELLE ARRANGEMENTER
– By&Havn har g jort meget ud af at fremhæve trafikreglerne på 

vandet, og vi skal ikke spille myndighed, men vi vil meget gerne samle alle 
havnens brugere om nogle gode spilleregler for, hvordan vi alle får den 
bedste havneoplevelse – herunder naturligvis også at overholde de gæl-
dende færdselsregler, så vi kan undgå ulykker som den tragiske påsejling, 
hvor to turister mistede livet tidligere i år, siger Kasper Eich Romme.

Ud over en Emma Gad for god opførsel i havnen planlægger de to 
initiativtagere også at etablere forskellige arrangementer, som skal 
fremme fællesskabet og det gode havneliv. Kulturelle arrangementer, 
oprydningsdage og events i forbindelse med forskellige mærkedage 
som Vandets Dag etc. 

– Som brugere af havnen har vi glæden ved vandet tilfælles. Ved at 
samle os i Det Gode Havneliv får vi en stærk fælles stemme, som kan gå 
forrest og vise alle havnens brugere, hvordan vi kan udvikle havnelivet i 
den bedst mulige retning, siger Alexander Mottlau.

Københavns Havn tiltrækker stadig flere mennesker. Derfor tager bådudlejningsfirmaet Goboat og 
Engholmene nu initiativ til foreningen Det Gode Havneliv. Foreningen skal gøre det nemt for alle at 
leve det gode havneliv, selvom vi bliver flere og flere nede ved vandet.  

I
TEKST: PETER KVETNY  FOTO: PR
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STRÅTAGE, DER FØRER tankerne til Hawaii, 
dækker cykelstativerne ved hovedindgangen, og 
lige på den anden side af dørene står et akvarie 
med fisk i alverdens farver.

På den modsatte side af indgangen gemmer sig 
en legeplads med kompasstjerne på fliserne og 
legende børn, der svinger sig i rebstativer, kører 
rundt i gokarts og løber op og ned af en kæmpe 
trappe af trin påtrykt redningsveste, årer og ankre.

SKOLEN MED EN DEJLIG UDSIGT
Skolen i Sydhavnen, der har en maritim og natur-
faglig profil, ligger midt i det stadigt frembrusende 
Teglholmen lige ud til sin egen lille havn. 

– Jeg kan godt lide, at skolen ligger ud til vandet. 
Der er en dejlig udsigt, siger 9-årige Noah 
Dyrholm, mens han kigger ud over vandet.

Han er glad for at gå på skolen og går nu i 
3. klasse. Han har gået på Skolen i Sydhavnen 
i 2 år. 

– Jeg kan godt lide at gå her. Jeg har fået nogle 
nye venner. På min gamle skole fjollede mine 
venner for meget. Det gør mine nye venner 
ikke. Men vi har det stadig sjovt, fortæller han. 

Når Noah er sammen med sine venner i 
frikvartererne, leger de i rebstativerne eller 
sandkassen på legepladsen eller spiller fodbold 
på taget ved 3. sal. 

FREMTIDEN BRINGER KAJAKKER
Etagerne og de små tage med legepladser og 
baner står som dækkene på et stort skib. Den 
store trappe, med trin der bølger som havets 
brusen, fører fra 2. sal og ned til havnen, hvor 
Noah og de andre børn blandt andet har været 
med til at fange krabber. 

– Vi fangede krabber på sådan nogle fælles-
hold, hvor man er på hold med alle mulige fra 
andre klasser også. Jeg holdt også en krabbe, 
og jeg fandt både nogle, der var hårde og bløde, 

fortæller Noah, der også har lært om vejret og 
havet i skolen. 

Vandet ved skolen er ikke badevenligt, men til 
gengæld kan man bade, der hvor Noah bor. 

– Jeg bor fem minutter fra skolen og går 
herhen hver dag. Jeg kan ikke svømme endnu, 
men jeg kan godt lide at bade, fortæller han, 
mens et svanepar med tre små pjuskede unger 
svømmer forbi. 

Noahs mor fortæller, at skolen har planer 
om, at havnen ved skolen blandt andet skal 
bruges til at komme ud og sejle i kajakker.  
Noahs far har arbejdet med både og var for 
nylig forbi skolen og fortælle børnene om at 
være ude og sejle.

– Jeg sejler nogle gange med min far. Jeg 
bliver nogle gange lidt søsyg, men slapper mest 
bare af, fortæller Noah, der i sommerferien 
sejlede med sin far til solskinsøen Bornholm i 
deres båd.

DET STOLTE SKIB I TEGLHOLMEN
9-ÅRIGE NOAH ER ET AF DE BØRN, DER LÆRER OG LEGER PÅ DEN MARITIME SKOLE I TEGLHOLMEN, 
HVOR VANDET ER DIN VEN, OG KRABBERNE ER LIGE UDEN FOR DØREN.  
TEKST: NANA ASKOV  FOTO: KONTRAFRAME

“Jeg bor fem minutter 
fra skolen og går herhen 
hver dag. Jeg kan ikke 
svømme endnu, men jeg 
kan godt lide at bade.”
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OMRÅDET

SKOLELEDER FOR SKOLEN PÅ TEGLHOLMEN: 

KOLEN, DER LIGGER som en 
elegant supertanker ud over havne-
fronten i hjertet af København, har 
haft stort succes med at trække 
elever til.  

Både i lokalområdet og i resten af København 
er den karismatiske skole, der åbnede i 2012 
på Teglholmen i Sydhavnen, blevet anerkendt. 
Mere end 80 procent af de lokale søger mod 
skolen, og skoleleder Morten Biering oplever 
jævnligt, at han bliver kontaktet af forældre 
fra resten af København, som ønsker at få 
deres børn ind på skolen. 

– Vi kan næsten ikke følge med rent fysisk. 
Vi skal finde alternativer med genhusning 
efter sommerferien, siger han.

Skolen har 550 elever op til 7. klasse. Og 
allerede blandt 2. klasserne, der starter efter 
sommerferien, er der så mange elever, at 
årgangen må deles op i fem spor.

Skolen, der blev bygget helt ned til havne-
fronten i en af Københavns nyeste og mest 
attraktive boligkvarterer, skal også allerede 

udvides. I løbet af 2020 vil der være endnu en 
bygning klar til at modtage alle de nye børn, 
som flytter til området. 

Til den tid vil skolen have fire spor for hvert 
klassetrin, og det er en meget passende 
størrelse, lyder det fra skolelederen.

– Det er altid en balancegang med, hvor 
stor en skole skal være. Jeg har været på en 
skole med kun to spor. Det gav masser af 
nærvær, men den blev simpelthen for lille til, 
at lærerteamet kunne lave årgangssparring. 
Til gengæld kan det også blive for stort, siger 
Morten Biering og henviser til Islands Brygge 
Skole, der er en af Københavns største skoler 
med mere end 1200 elever.

Men det er noget særligt at stå i spidsen 
for en offentlig skole, der har så høj arkitek-
tonisk værdi og stærk profil, at den er en af 
de mest attraktive skoler i byen.

– Vores profil og vores beliggenhed har 
uden tvivl g jort os til en attraktiv skole. Men 
så har vi også et personale, som er meget 
målrettet. De har virkelig tilvalgt skolen for 

dens profil og vil gerne være med til at bygge 
det op. De brænder for det, og engagerede 
lærere mærkes også hos forældrene, siger 
Morten Biering.

FÆRRE KONFLIKTER
Skolen med det maritime tema er tegnet af 
JJW Arkitekter, den har form som et skib, 
der stikker ud mod vandet, og som små 
udendørs dæk på alle etager er der etableret 
legearealer for børnene.

Det har været helt bevidst at skabe nogle 
særlige faciliteter for børnenes udeleg, for-
tæller Morten Biering.

– Vi kan mærke, at der er langt færre kon-
flikter mellem børnene i frikvartererne, når 
de har plads nok. De har god plads at lege på, 
og der er mulighed for, at man kan finde ro 
og stilhed på nogle af de mindre afgrænsede 
terrasser og legeområder, siger han.

Og ambitionen var at undgå den klassiske 
asfalterede skolegård, som ifølge Morten 
Biering bedre egner sig til børneluftning end 

 – det, at kunne se horisonten, giver
“UDS YN

RO”
ARKITEKTUREN OG BELIGGENHEDEN VED HAVET GØR, AT SKOLEBØRNENE HAR FÆRRE KONFLIKTER,  

OG SÅ LÆRER DE EN MASSE OM AT BRUGE OG PASSE PÅ VANDET, FORTÆLLER SKOLELEDEREN  
FOR SKOLEN VED HAVNEN – EN AF KOMMUNENS MEST EFTERTRAGTEDE SKOLER.

TEKST: NANA ASKOV  FOTO: KONTRAFRAME

S
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til leg. I det hele taget er der skabt massevis 
af udendørsarealer med reb, hængekøjer, 
tårne og trapper, som inspirerer til masser af 
fysisk aktivitet.

PLADS TIL REFLEKTION
Havet og adgangen til vand har  stor betydning 
for børnenes trivsel, lyder det fra skolelederen.

– Når man er ved havet, så har man udsyn. 
Det, at man kan se horisonten, giver ro. Man 
trives, når der er luft omkring én. Man ville 
sikkert få samme effekt ved at sidde og se ud 
over en mark. Alle har behov for sommetider 
bare at kunne se uforstyrret ud i luften. Man 
skal have plads til at kunne reflektere. Børn 
skal have plads til at kunne tænke og fordybe 
sig i fred, siger han.

Derfor bruges vandet også som en stor 
del af børnenes undervisning. Alle elever går 
til svømning fra 0.-5. klasse. Børnene køres i 
busser til svømmehaller på Amager, i Valby 
og DGI-byen ved Hovedbanegården. Skolen 
tilstræber at give børnene så gode forudsæt-

ninger som muligt for at tage havet i brug, når 
man skal dyrke motion, men også som en del 
af undervisningen.

– Vi bruger det at være ved vandet rigtig 
meget. Vi er nede og kigge på skrald. Det 
giver anledning til at tale om vandmiljø og 
forurening, eller vi fanger krabber og ser på 
fisk og lærer om vandbiologi. Nogle uger om 
året laver vi også fælles tema på hele skolen, 
hvor vi sætter fokus på havet og vandet, 
fortæller Morten Biering.

Skolen besøger ofte de Maritime Nyttehaver, 
hvor der dyrkes muslinger og østers nærved, 
ligesom lokale virksomheder i området som 
MAN Diesel inddrages i undervisningen og 
arrangementer på skolen. I det hele taget er 
ambitionen, at skolen ved havet skal række 
ud og stå som et fyrtårn i lokalomådet.

– Vi er en kulturinstitution. Og vi vil bidrage 
til at fremme kulturen i Sydhavnen. Jeg har haft 
møder med Kulturhavn for at se, hvad vi kan 
lave med dem. Der er så mange muligheder, 
siger skolelederen.

FAKTA OM SKOLEN
• Skolen i Sydhavnen ligger centralt 

på Teglholmen midt i København
• Den er tegnet af JJW Arkitekter
• Første del åbnede i 2012
• Skolen har pt. 550 elever
• I 2020 skal en ny tilbygning 

åbnes og give plads til en skole 
med 9 årgange med 4 spor i hver

“ALLE HAR BEHOV FOR SOMMETIDER BARE AT 
KUNNE SE UFORSTYRRET UD I LUFTEN. MAN 
SKAL HAVE PLADS TIL AT KUNNE REFLEKTERE. 
BØRN SKAL HAVE PLADS TIL AT KUNNE TÆNKE 
OG FORDYBE SIG I FRED.”

Skolen i Sydhavnen, skoleleder Morten Biering
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DET GODE LIV

“FOR MIG BETYDER NATUREN, AT JEG 
HAR JORDFORBINDELSE OG KAN 
TRÆKKE VEJRET. JEG VIL GERNE SE 
OG MÆRKE NATUREN. DEN FYLDER 
MINE ENERGIDEPOTER OP OG GIVER 
MIG NÆRING TIL SJÆLEN."

Julie Berthelsen 
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SWOOSH. SWOOSH. SNEEN knaser under 
skiene. For hver pulserende vejrtrækning danner 
kulden en lille sky foran Julies mund. Hun er i 
sit es.

– Jeg elsker sne og vinter. Lyden og duften 
af sne. Følelsen af frost på huden, i luften og i 
lungerne. Det er fuldstændig fantastisk for mig.

Sangerinden og radioværten Julie Berthelsen 
er datter af en grønlandsk mor og en dansk 
far. Hun er vokset op i den smukke natur i 
Nuuk på Grønland, og som teenager og elite-
sportsudøver i langrend brugte hun mange 
timer i sneen. I dag betyder naturen stadig 
meget for hende. 

NATUR GIVER NÆRING TIL SJÆLEN
Sammen med sin mand, håndboldspilleren 
Minik Dahl Høegh, og deres to børn, femårige 
Casper Nanoq og etårige Sia, bor Julie i et hus 
omringet af marker med havet ganske nær ved. 
Når familien spiser morgenmad, er det med 
havets glitrende overflade som udsigt.

– Det giver mig et mentalt forspring, at jeg 
har naturens fuldstændig mangfoldige rumme-
lighed placeret lige ude foran mit vindue, som 
det første jeg ser. Jeg tror også bare… det er ikke 
det samme som på Grønland, men det minder 
mig om det. Det forbereder mig mentalt på, 
hvad end der skal ske den kommende dag, 
fortæller 38-årige Julie. 

Naturen har altid været en forankret del af 
Julies rødder. Tiden som barn og teenager på 
Grønland har ifølge Julie givet hende et ander-
ledes behov for naturen.

– For mig betyder naturen, at jeg har jord-
forbindelse og kan trække vejret. Jeg vil gerne 
se og mærke naturen. Den fylder mine energi-
depoter op og giver mig næring til sjælen. Jeg 
har brug for naturen, siger hun.

ALDRIG DEN SAMME IGEN
Som ung på Grønland gik meget af Julies tid 
med at indånde den kolde, grønlandske luft på 
langrendsski. I dag er omgivelserne byttet ud 
med heftige dage i storbyerne og rolige stunder 
i den danske natur. Og træningen foregår stadig 
ude i det blå.

– Jeg prøver at træne i naturen, når jeg har 
tid. Jeg kører gerne ud på mine rulleski, så 
jeg på den måde kommer ud og får nydt den 
friske luft og duften af naturen, samtidig med, 
at jeg træner, fortæller hun. 

Sundhed, træning og motion har altid været 
en stor del af Julies liv. Men som mange andre 
kvinder har erfaret før hende, bliver det sværere 
at tabe sig med alderen. Da Julie var gravid med 
sin søn, gav hun sig selv lov. Efter mange år 
med intens fokus på fysik og sport igennem både 
tiden som teenager og hendes ungdomsår 
gad hun ikke være på kur under sin graviditet. 
Så hun spiste, hvad hun havde lyst til. 

– Jeg havde en idé om, at jeg efter min 
graviditet bare skulle tilbage og være den, jeg 
var før. Men det kunne jeg ikke. Det, jeg måtte 
forstå, var, at ens krop forandrer sig for evigt 
ved en graviditet. Du bliver aldrig den samme 
igen. Men man kan komme tæt nok på, og det 
lykkedes mig også, fortæller Julie. 

DET EVIGE FORSØG PÅ 80/20-REGLEN
Men det krævede en hård indsats. En indsats, 
der ikke tog hensyn til, hvor hun var i livet. Hun 
trænede hårdt, havde en streng diæt og var 
hele tiden på kur. Men i sidste ende fungerede 
det ikke. 

– Jeg begyndte at tage på igen af at leve 
normalt. Så jeg var sur og tvær, mens det stod 
på, og bagefter var jeg ked af, at jeg tog på 
igen. Jeg havde aldrig fokus på, hvor godt jeg 
klarede mig. Til sidst kunne jeg ikke engang 
drikke en caffe latte uden at tænke over, hvor 
meget jeg skulle løbe dagen efter for at tabe 
den latte, gengiver hun. 

Julie Berthelsen er mest kendt for sin sang-
stemme. Men efter årene med vægtkampen 
skrev Julie bogen Sund balance, og i dag er 
hun lige så kendt som blogger og debattør. 
Ifølge Julie Berthelsen er det en bog, som 
handler om en kvinde, der kæmper med et 
evigt forsøg på at leve efter 80/20-reglen, 
og at hun er en blandt de mange, der har en 
yoyovægt. 

– Min vægt skifter. Så har jeg i en periode 
haft tid til at passe på mig selv, og så har jeg 
ikke. Det er skidesvært at tabe 10, 15, 20 kilo, 
så jeg opfordrer til, at man skal have ro på. 
Og så giver jeg mit bud på, hvordan jeg gør 
det. Jeg har før stresset meget med, at det 
skal gå åh så hurtigt. Det kan det godt. Men 
lad det nu også bare gå stille og roligt, så man 
ikke behøver være den sureste kæreste hele 
tiden, fordi man ikke må en skid, siger hun 
ærligt. 

AT BO VED HAVET GIVER 
næring til sjælen

”DET GIVER MIG ET MENTALT FORSPRING, AT JEG HAR NATURENS FULDSTÆNDIG MANGFOLDIGE 
RUMMELIGHED PLACERET LIGE UDE FORAN MIT VINDUE, SOM DET FØRSTE JEG SER,”  

LYDER DET FRA DEN DANSK-GRØNLANDSKE SANGERINDE JULIE BERTHELSEN. 

TEKST: NANA ASKOV FOTO: PR

➝
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BALANCE ER AT PASSE PÅ SIG SELV  
OG HAVE DET GODT
Sund balance skal ifølge Julie Berthelsen fungere 
som en inspirationsbog, man kan bruge i forsøget 
på at finde sin egen vej. Samtidig med at man skal 
lære at acceptere, at nogle ting virker bare ikke. 
Man skal finde en sund balance. Men hvad er sund 
balance egentlig? 

– I mine øjne betyder det overordnet set at passe 
godt på sig selv og have det godt. Det er en balance-
gang. Jeg synes, man skal tænke på sin fremtid og 
passe godt på sig selv, men jeg hader selv ikke at 
måtte noget. Jeg leder selv efter den der balance, 
hvor man langt hen af vejen lever sundt, men hvor 
man hver dag også har plads til at leve… ikke så 
sundt, forklarer hun. 

Balancen kæmper hun selv med hver dag. Lige 
nu er hun i gang med projekt ’tab 10 kg’ – et 
projekt, man kan følge med i på hendes blog 
Julieberthelsen.com. Men med en karriere som 
sangerinde og radiovært, en professionel hånd-
boldspiller som ægtefælle og to små børn er Julie 
Berthelsens tid begrænset. 

– Jeg har altid godt kunnet lide at dyrke motion. 
Men det er klart, at det er sværere at finde tid til 
med børn, og det stresser mig nok lidt. Jeg arbejder 
på at finde ro og tro på, at det kommer igen, når 
jeg har tid og overskud, fordi det er så stor en del 
af mig, fortæller Julie, der trods forsøget på at 

finde ro alligevel føler sig lidt presset af familiens 
kommende badeferie.

DROP KØLLEN I BAGLOMMEN!
Lige nu er det svært for Julie Berthelsen at finde 
tid og overskud til den sunde balance. Hvilket hun 
gerne erkender, midt i det hun kalder trenden for 
superoverskud. 

– I lang tid har det virket, som om trenden er, 
at man skal være overskudsmor og overskudskvinde. 
Jeg synes, det skal være i orden at sige, det er 
svært. For det er det!

Når Julie Berthelsen endelig har tid til motion, 
bliver det ofte en time ’et eller andet’ i fitness eller 
en tur ud på landevejen med rulleski. Maden der-
hjemme er normalt sund, men fælden er den klassiske 
tv-hygge med manden, hvor der gerne kommer 
noget snask indenbords. Julie kunne slå sig selv i 
hovedet over snasken, som mange kvinder måske 
kommer til. Men hun opfordrer til at lade være.

– Hvis man vil gøre sig selv en tjeneste, så 
skal man prøve at tage den der kølle, som man 
har klar i baglommen til at slå sig selv i hovedet 
med, og stille den over i hjørnet i stedet. Jeg tror, 
vejen frem er at holde af sig selv. Selvom der 
selvfølgelig skal være plads til at kigge sig i spejlet 
og sige, øv, min mave hænger, så bliver det nødt 
til at være af kærlighed til sig selv, at man prøver 
at blive sund.

Billeder fra Julies blog, www.julieberthelsen.com, og hendes Instagram-profil berthelsenjulie. 
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din boligdrøm
SPICE UP

TEKST: MIKALA BETAK FABER FOTO: NPV A/S

PÅ LYNGHOLM VED KØBENHAVNS HAVNEFRONT ER DET NEMT AT GÅ ’INTERIØRAMOK’,  
NÅR LEJLIGHEDEN SKAL BEBOS OG INDRETTES.
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De store altaner i boligerne 
giver mulighed for at nyde 
morgenmaden i frisk luft 
og med kanaludsigt. 

BOLIGINDRETNING

FORELØBIG 3D VISUALISERING AF 
PROJEKTET ’MYRHOLM’ FRA APRIL 2016

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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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 redebyggeriet, 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 imøde-
kommes 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 ferielej-
lighed, 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 

I

“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

Den enorme 
rummelighed gør,  
at lejligheden har 
stor fleksibilitet og 
kan indrettes helt 
efter eget ønske og 
behov. 

FORELØBIG 3D VISUALISERING AF PROJEKTET ’MYRHOLM’ FRA APRIL 2016

EKSEMPLER PÅ TILVALG
• 6 forskellige trægulve i 2-3  

bredder til rum og værelser

• 5 forskellige fliser i 5 forskellige 
farver til badeværelser og gæste-
toiletter, 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
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“En bygning er først 
orga nisk, 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)

PLADS. Der er god plads 
til, at hele familien kan 
sidde og spise i køkkenet i 
den travle hverdag.  

BOLIGINDRETNING

FORELØBIG 3D VISUALISERING AF PROJEKTET ’MYRHOLM’ FRA APRIL 2016

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, salgsdirektør i NPV.

På Lyngholm kan man i alle lejlighederne således 
være helt sikker på at få det lækreste interiør og 
de bedste materialer på markedet – man kan 
oven i købet vælge mellem flere kvaliteter og 
farver og krydre boligen med attraktive tilvalg:
– 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.

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 lysind-
fald finder jeg det vigtigt at nævne en meget 
interessant ting ved netop Lyngholm: Alle lejlig-
hederne har gulvvarme, altså varmekilder under 
alle trægulve, flise- og klinkegulve. Det frigiver 
masser af rum/plads, muligheder for at flytte rundt 
på vægge og for at lave store glaspartier fra gulv 
til loft, nogle steder helt op til 2,7 meter, og gør ➝
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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 Lyngholm- 
bebyggelsen. 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.

De store glaspartier fra 
gulv til loft giver mulighed 
for at nyde udsigten fra 
forskellige vinkler.

FORELØBIG 3D VISUALISERING AF 
PROJEKTET ’MYRHOLM’ FRA APRIL 2016

FORELØBIG 3D VISUALISERING AF PROJEKTET ’MYRHOLM’ FRA APRIL 2016

➝

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. 

51ENGHOLMENE



KØBSPROCESSEN

DRØM
Du drømmer om 
at flytte – til din 
drømmebolig.

RESEARCH
Du inspireres på 
nettet og i avisen 
– og opdager 
Engholmene.

ÅBENT HUS
Du ser prøveboligen, oplever 
materialerne – og falder for 
Engholmene.

REJSEGILDE
Vi fejrer, når boligens 
ydre rammer er rejst, 
og drømmen begynder 
at tage form.

EJERFORENING
Hver af Engholmenes øer har sin 
egen ejerforening, som beboerne 
er forpligtede til at være medlem 
af. Her har man indflydelse på 
ejendommens fremtidige drift 
efter overtagelse.

OVERTAGELSE
Du gennemgår boligen 
grundigt med bygherre, 
entreprenør og evt. egen 
rådgiver, for at se om alt 
er, som det skal være. 
Herefter modtager du 
nøglerne og boligen er din.

TRYGHED
Du kan i den første tid 
løbende indrapportere 
funktionsmangler eller 
defekter, hvis du opdager 
nogle.

DET TRYGGE
PROJEKTSALG

SÅDAN FOREGÅR Når du køber din drømme-
bolig som projektsalg, kan du 
personliggøre boligen efter 
din helt egen smag. Her ser du 
forløbet, fra din drøm om at bo 
på en ø i byen fødes, til du står 
med nøglerne i hånden.

TEKST: JAKOB RUBIN  FOTO: KONTRAFRAME
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KØBSAFTALE
Du har besluttet dig 
og underskriver en 
købsaftale.

FLYT IND
Denne dag har du 
glædet dig til. Er 
du ikke allerede 
flyttet ind, kan du 
gøre det nu.

1-ÅRS GENNEMGANG
12 mdr. efter salget gennem-
går vi boligen. Er der opstået 
væsentlige mangler, udbedrer 
vi dem.

5-ÅRS GENNEMGANG
Den sidste sikkerheds- og 
kvalitetssikring. Er der efter 5 år 
opstået problemer eller fejl med de 
grundlæggende installationer i din 
bolig, skriver vi rapport om dem og 
udbedrer selvfølgelig skaden.

Vi opfordrer dig til at 
gå aftalen igennem 
med din bank og en 
juridisk rådgiver.

RÅDGIVNING

Vi har landets største tilvalgs-
program. Du giver din bolig 
din personlige stil og vælger 
frit udfra vores nøje udvalgte 
tilvalgmuligheder indenfor 
køkken, gulve, fliser, dørgreb, 
armaturer, hårde hvidevarer, 
bordplader m.m.

DIN EGEN STIL

Vi laver flere arrangementer, 
hvor du bl.a. kan møde dine 
kommende naboer, få status på 
byggeriet, orientering om tilvalg 
og svar på dine spørgsmål.

MØD DIN NABO

Via din bank stiller du 
sikkerhed for handlen 
og deponerer et 
kontantbeløb.

SIKKERHED
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SIVHOLM

HUSENE er lavet i lyse tegl, så hvide 
som muligt, med store karnaplignende 
fremspring mod kanalen, der næsten 
udelukkende består af vinduesflader. På 
den måde inviteres lyset og vandspejlet 
indenfor på alle tider af året.
3D-VISUALISERING
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DA SIVHOLM STADIG blot var på skitse- og 
idéplan stod én ting helt klar hos både bygherre 
og arkitekt: Disse Townhouses skulle kunne 
noget, som rækkehuse andre steder ikke kan:

– Tanken var at lave et byhus i internationalt 
format, som du ser i andre af verdens storbyer 
med moderne, nyudviklede havnefronter. Town-
houses med hver sin direkte adgang til kanalen, 
med næsten alt man som boligejer kan drømme 
om i en både fredelig og urban kontekst, siger 
Kasper Danielsen, direktør og grundlægger af 
Danielsen Architecture, der står bag udform-
ningen af Sivholms nye boliger.

PRIVAT LUKSUS I KANALBYEN
Netop det urbane er et gennemgående og vigtigt 
element i Københavns nye kanalby. Engholmene 
er eksemplet på ambitiøs og gennemtænkt by -
udvikling af gamle havneområder og industri-
grunde midt i storbyen, som skal kunne noget i sig 
selv og samtidig høre til byen og tilføre den noget 
dynamik og diversitet. Sivholm, med sine 42 Town-
houses i luksusklassen, bidrager til den forskellighed 
og stemning, som er så vigtig for, at et levende og 
levedygtigt boligområde bliver en succes:

- På Sivholm har du dit eget hus i 2-3 etager, 
med en stor og rummelig kælder, hvor du kan lave 
vinkælder, hvor du har et ordentligt vaskerum, og 
hvor du kan have alt dit dyre sportsudstyr aflåst. 
Og så har du tilmed din egen private opvarmede 
garage med direkte adgang til boligen.

Kasper Danielsen tilføjer derudover, at vandet 
komplimenterer arkitekturen – og omvendt:

- Alle de 42 Townhouses har egen adgang til 
vandet, så både lyset og luften vil kunne ses og 
mærkes overalt i bebyggelsen og i de grønne rum 
udenfor. Vi laver husene i lyse tegl, så hvide som 

muligt, med store karnaplignende fremspring 
mod kanalen, der næsten udelukkende består af 
vinduesflader. På den måde inviterer vi lyset og 
vand spejlet indenfor på alle tider af året. Altanerne 
og terrasserne, både mod kanalen og mod den  
private, grønne have i midten af Townhouse- 
bebyggelsen, giver en lang række muligheder. Lige-
som man ser i de engelske rækkehuse i Klampenborg 
og i Kartoffelrækkerne på Østerbro. Her har vi bare 
vandet som omdrejningspunkt, og det er unikt. 

INTERIØR OG MATERIALER  
AF HØJESTE KVALITET
Samtlige Sivholm Townhouses har vindues partier 
fra gulv til loft af den helt særlige slanke slags:

- Vi har brugt den mest avancerede vindues-
profil, man kan få, nemlig HSHansen-profiler. 
Normalt har hvert glaslag i et vindue sin egen 
ramme, som så bliver limet sammen og på den 
måde giver isolerede dobbeltvinduer. Men  
HSHansen kan lave meget smalle og slanke  
rammer ved at sætte to vinduesrammer 
sammen, og dermed får vi to ruder med kun én 
ramme. Resultatet er et meget let og elegant 
udtryk, som, når det udføres i matbrunerede 
aluminiumsrammer, komplimenterer facadernes 
hvidlige tegl meget smukt og enkelt, siger 
Kasper Danielsen.

Uanset hvor man vender sig eller går hen, og 
hvad man lukker eller åbner, så oser de elegante 
Townhouses af lækre løsninger og eksklusivitet: 
Gulvvarme under de store fliser i kælderen og alle 
husets badeværelser. 32 cm brede træplanker på 
alle øvrige gulvflader og uno forms kompromis løse 
’state of the art’ kvalitet og design i det store lyse 
køkken, med de karakteristiske kubiske elementer 
og grebsfrie lamelskuffer i lyst egetræ. 

Selv husets ’vandzoner’ er i ekstravagante 
hænder med armaturer, vaske og tilbehør fra 
Dornbracht og Alapé, som gør hverdagens 
rutiner til rene wellness-stunder…

MARITIM ATMOSFÆRE  
OG PRIVAT BÅDEBRO
Når man bor på Sivholm, The Private Island, kan 
man næsten gå på vandet! Det er i hvert fald 
oplagt at bruge det blå element fra sin helt egen 
private terrasse-platform lige neden for den 
store træterrasse. Herfra kan man ro i sin egen 
– eller naboens – kajak hele vejen rundt om øen, 
gennem kanalsystemet og videre ud i verden. 
Ren luksus i vandklassen!

Kasper Danielsen er heller ikke i tvivl om vandets 
magiske virkning på Sivholm, som på resten af 
kanalbyen:

– Noget helt unikt ved alle Engholmenes 
boligøer er nærheden til den første rigtige lyst-
bådehavn midt inde i centralhavnen. Det er første 
gang, vi i København ser et nyanlagt havne miljø, 
og dét er jeg helt sikker på vil tiltrække maritime 
sjæle og andre havne-elskere fra nær og fjern. 
Med caféer, restauranter og små butikker 
kommer også liv og aktivitet. 

På Sivholm tilfredsstilles mange følelser. Følelsen 
af frihed og luftige tanker. Af privatliv og samhørig-
hed, i et både aktivt og tilbagelænet miljø. Det er 
ny-nordisk arkitektur for fuld udblæsning!

Velkommen hjem. På Sivholm.

SIVHOLM
THE PRIVATE ISLAND

TEKST: MIKALA BETAK FABER  FOTO: NPV A/S

SOM DEN ENESTE AF ENGHOLMENES FEM BOLIGØER BESTÅR SIVHOLM IKKE AF LEJLIGHEDER, MEN AF TOWNHOUSES. 
HUSENE EMMER AF BÅDE KVALITET, KOMFORT OG ÆSTETIK. SOM ET PRIVAT Ø-PARADIS OMGIVET AF VAND  

– MED LUKSUS PÅ ALLE HYLDER. 

PÅ SIVHOLM TILFREDSSTILLES 
MANGE FØLELSER. FØLELSEN  
AF FRIHED OG LUFTIGE TANKER. 
AF PRIVATLIV OG SAMHØRIGHED.
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DET GODE LIV

OM AT FINDE 

STORBYKRIGERS VEJ
den fredelige

SØREN VEJBY ER EN TRAVL MAND. MED KONE, TO BØRN OG JOB SOM BÅDE SKUESPILLER, 
JOURNALIST OG FORFATTER ER DER NOK AT SE TIL. OVERSKUDDET TIL DET TRAVLE LIV  

FINDER HAN I EN BAGGÅRD I VALBY. I AIKI SHUREN DOJO.

TEKST: NANA ASKOV FOTO: PR

11 MENNESKER I sorte og hvide klæder 
med bare tæer sidder på række med fronten 
mod en væg dækket med japanske tegn, 
blomster, lys og billeder af ældre japanske 
senseis. Foran dem sidder sempai (senior-
træner, red.) Jacob Uhrenholt, der er 3. 
Dan, med front mod dem. 

De bøjer kroppen forover, lægger deres 
hænder på gulvet foran sig og bukker. 
Præcist og kontrolleret klapper de to gange 
og bukker igen. Et fælles onegaishimasu 
slutter den indledende etikette. 

Mens de 11 elever strækker ud, kommer 
Søren Vejby ind ad døren. Han er forsinket, 
men det er okay at komme for sent i dojo’en, 
når bare man følger etiketten. Han tager 
plads på gulvet, laver den indledende etikette 
og blender derefter ind mellem de andre, der 
varmer op sammen. 

43-årige Søren Vejby, der er bedst kendt 
for sin ledende rolle som Rasmus i den 
tidligere DR-serie ’Livvagterne’, har dyrket 
aikido i syv år. 

Mens Søren og de andre aikido-elever ser 
på, viser sempai den første teknik med en 
af eleverne. Hvert lille trin bliver forklaret. 
Tag fat i din partners håndled, træk ind mod 
dem, vend om, så du står side om side med 
dem. Teknikken hedder tae no henko. En 
undvigelse, hvor man ikke bruger kraft, men 
i stedet flytter sig væk fra angrebslinjen og 
tager partnerens balance.

AIKIDO FIK GREB OM MANDEN
Efterhånden som de udvikler sig, bliver fald 
en del af øvelserne, men ligesom øvelserne 
er hvert fald kontrolleret – næsten ynde-
fuldt. Målet er altid det samme. At undvige 
angreb og tage kontrol over situationen.

– Aikido er en række grundprincipper og 
teknikker. Du gør aldrig modstand, du flytter 
dig i stedet fra angrebslinjen. Du lærer at få 
kontrol over en situation uden aggression. 
Det er ’den fredelige krigers vej’ – en aktiv 
form for fred. Det er en filosofi, man kan 
bruge alle steder i livet, forklarer Søren. 

Allerede som teenager kendte Søren en, 
der trænede aikido. Gennem årene stødte 
han på det igen og igen, og senere i livet 
læste han bøger om aikido. 

– Der stod meget om opmærksomhed og 
det med at være til stede. Det tiltalte mig. 
Hvis jeg stod på scenen som skuespiller, 
kunne jeg blive meget nervøs. Jeg trængte 
til noget jordforbindelse. Jeg ringede til en 
kollega fra ’Livvagterne’, Christian Grønvall, 
der har trænet aikido i mange år, som sagde, 
at jeg skulle prøve den dojo (et japansk træ-
ningssted, red.), han selv trænede og stadig 
træner i. Aiki Shuren Dojo i Valby. Jeg var 
bidt med det samme, fortæller Søren. 

HØJ PÅ EN SUND MÅDE
Til Søren Vejbys første træning blev han lagt 
i en håndlås kaldet yonkyo af en kvinde, der 

var væsentlig mindre end ham. Det fascinerede 
Søren Vejby, at hun havde ham i så fast et 
greb, at han – en stor stærk mand – var 
låst fast og måtte klappe i gulvet, fordi låsen 
g jorde mere end almindelig ondt. 

– Aikido er ikke et powergame, det handler 
ikke om styrke, men om teknik, forklarer han. 

Teknikkerne i aikido er præcise og bliver 
trænet minutiøst. Det er blandt andet det, 
der fascinerer Søren Vejby.

– Jeg er et meget fysisk menneske, og 
jeg lærer bedst fysisk. Jeg kan godt lide de 
komplicerede bevægelser og finmotorikken, 
der er i aikido. Og man kan hele tiden blive 
bedre. Jeg har tit en fest med at nørde 
teknikkerne, siger Søren. 

Søren Vejby dyrker også yoga og får en gang 
imellem tid til taekwondo, men der er intet af 
det, der giver ham det, aikido giver ham.

– Jeg kan rigtig godt lide yoga, og jeg 
elsker sparkene i taekwondo, men jeg er 
lidt forelsket i aikido. Det er vildt sjovt og 
udfordrende, og jeg kan godt lide den måde, 
jeg får det på af det. Det gør mig høj og glad 
i låget, samtidig med at jeg bliver grounded. 
Det hjælper mig, siger han.

OM AT BLIVE ET BEDRE MENNESKE
Ifølge Søren arbejder man i aikido lige så 
meget med sit sind som med sin krop. 

– Det er som meditation i bevægelse. Man 
gør sit sind stærkere og mere rummeligt. 
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Man får en helt anden tilstedeværelse og lærer at 
slippe sit ego, fortæller Søren Vejby og forklarer:

– At slippe sit ego handler om at acceptere 
sig selv og de fejl, man har og begår. Aikidoen 
hjælper mig til ikke at være så selvhøjtidelig og 
lade være med at tage det så tungt, når jeg begår 
en fejl. Tit er det fejlene, vi lærer mest af.

Når Søren Vejby ikke er til aikido, lever han sit 
liv med kone og to børn. Om lørdagen står den 
på ridning med datteren Vigga Kamille, og søndag 
står på judo med sønnen Georg William. Han 
prøver at ringe til sine venner, når han kan, og i 
hverdagen ernærer han sig som journalist, hvor 
han blandt andet laver tv-programmer for kanal 5. 
Med andre ord: Søren Vejby har nok at se til. 

– Jeg synes, træningen gør mig til et bedre 
menneske. Det hjælper med at give mig overskud 
og tilstedevær i hverdagen – være en god far og 
en god mand. Og så er der dage, hvor meget i 
hverdagen bare ikke spiller. Men det er okay. Aikido 
gør mig bedre til at acceptere tingene, som de er. 
Ikke gøre modstand, men lede energien et andet 
og mere konstruktivt sted hen, siger han.

DOJO’EN OG SENSEI 
For Søren Vejby handler det om tilstedeværelse, 
både når han er sammen med sin familie og 
under træningen.

– Aikido er mit mentale fristed. Det giver mig 
ro og overskud, og jeg kan lægge al hverdagens 
stress fra mig med aikido. I mine øjne er det vigtigt 
at have en eller anden interesse, om det så er at 
strikke, spille golf eller aikido, som det er for mig. 
Det er bare vigtigt, at jeg har et sted, hvor jeg kan 
gå hen og slappe af. Når jeg har et sted, der er et 
mit eget, bliver jeg også et mere helt menneske 
over for mine børn, forklarer Søren Vejby.

Han fortæller, at det faktisk er lidt svært for 
ham at tale om aikido, fordi det betyder så meget 
for ham. 

Dojo’en, de mennesker, jeg træner med, og 
min sensei, Ethan Weisgard, 6. Dan, betyder 
meget for mig. De er mine gode venner, og jeg vil 
gerne gøre dem og aikidoen ære.

Klokken er 19.29. Søren Vejby og de 11 andre 
aikido-elever sidder nu igen foran sempai – 
varme, trætte og med sved på panden. To gange 
bøjer de sig forover og bukker. Så klapper de 
synkront to gange. Og bukker igen. 
’Arigatou gozaimashita’ – mange tak.

DEN SANDE SEJR
Hvis du vil læse mere 
om Søren Vejbys passion 
for aikido og det at 
styrke sit sind, kan du 
læse hans roman Den 
sande sejr, hvor hoved-
karakteren, skuespilleren 
Alexander Garland, 

gennemgår en rejse fra selvdestruktiv ad-
færd til at skabe positiv og varig forandring 
i sit liv. På sin rejse træner han blandt 
andet aikido – Fredens Vej.

Titlen, Den sande sejr, er inspireret af 
det japanske ordsprog masakatsu agatsu, 
som betyder ’den sande sejr er sejren over 
sig selv’. Bogen kan købes på forlagets 
hjemmeside mellemgaard.dk
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e seneste årtiers dramatiske ombyg-
ning af Københavns Havn og omde-
fineringen af havnens rolle har fået 
byen til at hænge bedre sammen.

Det siger historiker, by-rundviser 
og lokalpolitiker, 68-årige Allan Mylius Thomsen, 
der har beskæftiget sig med Københavns historie 
i over 40 år og blandt andet været næstformand 
for den legendariske fodboldklub Frem.

”Bebyggelserne langs begge sider af havnen har 
givet København meget mere sammenhængskraft. 
Hvor havnen engang nærmest var en barriere 
mellem Amager og de københavnske bydele, er 
den nu et attraktivt, harmonisk friareal midt i byen. 
De mange broforbindelser giver en oplevelse 
af nærhed for byens borgere på begge sider af 
havnen,” siger han.

”Byen er blevet mere spændende og mere 
international,” siger han.

Københavns Havn var i gamle dage en industri-
havn med mange, store fragtskibe og industri-
bygninger. I 1970’erne svandt skibsfarten ind, og 
havnens dengang mange industrivirksomheder 
flyttede uden for byen.

Her stod havnen så i de kriseramte 1970’ere og 
-80’ere og bød sig til med enorme, ubenyttede 
arealer centralt i hovedstaden.

DYNAMO FOR UDVIKLINGEN
”Københavns Havn skifter totalt stil i takt med 
containertrafikkens afvikling. De mange kajer 
langs havnen var ikke længere nødvendige for 
skibsfarten. Politikerne havde gode visioner om 
en masse boliger. Udviklingen startede faktisk 
med ombygningen af Blå og Gule Pakhus til 
lejligheder,” fortæller Allan Mylius Thomsen.

De første nye bygninger, der skød op langs 
havnens bolværk, blev hovedsageligt brugt til 

erhverv. Det var forkert. I begyndelsen af 00’erne 
viste en undersøgelse, at den nye udnyttelse af 
havnearealerne ikke levede op til politikernes 
egen målsætning. Københavns Kommune og 
Københavns Havn besluttede derfor at give 
byggeriet af boliger og rekreative områder en 
højere prioritet til gavn for byens borgere. 

Ambitionen om at skabe attraktive boligkvarterer 
rundt om havnen må sige at være lykkedes. Med 
udviklingen af Islands Brygge, Havneholmen, 
Engholmene, Teglholmen og Sydhavnen har 
Køben havns Havn udviklet sig til en langt mere 
interessant og eksklusiv hovedstad. 

”Udviklingen har trukket mange nye køben-
havnere til byen fra andre dele af landet og givet 
mange arbejdspladser,” siger Allan Mylius Thomsen.

”Jeg har ikke altid været glad for måden, det 
er sket på. Men sikkert er det, at byen i dag er 
langt mere fascinerende og spændende at bo i.”

HAVNEN GIVER BYEN MENING
KØBENHAVN HAR ET POTENTIALE, KUN FÅ HOVEDSTÆDER KAN MATCHE. HAV, HAVN, KAJER OG BOLVÆRKER, 
DER KAN INDGÅ I BYUDVIKLINGEN OG SKABE EN UNIK STEMNING OG ET EFTERTRAGTET MILJØ. 

FISKETORVET  
som det så ud i 1978.

KØBENHAVNS HAVN

TEKST: JAKOB RUBIN  FOTO: JULIE RØNNOW

D
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KØDBYEN 
HANDLER OM MEGET  
MERE END KØD
MED RESTAURANTER MED alt fra 
dim sum, middelhavskøkken og sprøde ita-
lienske pizzaer og meget mere, er Kødbyen 
et mekka af kulinariske oplevelser. 

Men Kødbyen rummer mere. Her finder 
du en stemning af fællesskab og internatio-
nalt sammenhold, en nysgerrighed og kraft, 
der får folk til at strømme til området, der 
i 2007 blev udpeget til nationalt industri-
minde af Kulturarvsstyrelsen. 

Nu skaber området minder – til sjælen og 
til smagsløgene.

LØBEBY MED SUPERRUTER
KØBENHAVN er en løbeby. Tryg, afvekslende, relativ ’flad’ og med masser 
af natur inden for få minutters løbeafstand.

Der er selvfølgelig Søerne. Mylderet af løbere rundt om dem forklarer 
alt. Tager du turen om dem alle fem, er den på godt og vel 6 km – plus det 
samme frem og tilbage til Engholmene. Løber du over Cykelslangen og 
Bryggebroen ud på Amager, er du på Amager Fælleds vidstrakte løberuter 
efter blot 1000 meter.

Du kan også hoppe ud i nogle af de organiserede løb rundt om i byen, 
som er gratis og som regel med mange deltagere.

Parkrun er et socialt og konkurrencebetonet 5-kilometers løb, der foregår 
over hele verden og altid sættes i gang på lørdage kl. 9 lokal tid. København 
byder på tre startsteder hver eneste uge: Amager Fælled, Amager Strandpark 
og Fælledparken.

Tilmeld dig på parkrun.dk, mød op og få registreret din tid i konkurrence 
med andre. Alle er velkomne.
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BOLIGINDRETNING

“VI MENNESKER TRIVES OG NÆRES AF LYS OG SÆRLIGT 
SOLLYS, MEN I VORES MODERNE HJEM SKAL VI BÅDE 
GIVE PLADS TIL DE EFTERTRAGTEDE LYSINDFALD OG 
SAMTIDIGT KUNNE SKÆRME OS FOR SOLEN – OG INDKIG 
– NÅR DER ER BRUG FOR DET.”

JEANETTE FRIEDRICHS, salgs- og marketingchef hos LIVING ART
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LIVING ART med base og showroom i Søborg 
har netop fejret 30-års jubilæum som Danmarks 
førende forhandler af gardiner, solafskærmning, 
tæpper og markiser. Og det er alt andet end 
kedeligt, når rum og vinduer i den nye bolig skal 
accessorizes. Efter blot 5 minutter i firmaets 
store showroom får man lyst til at betale husleje 
og bare slå sig ned i de cool og elegante New York-  
inspirerede omgivelser blandt gardiner, tæpper og 
puder i lækre farver og små færdig- møblerede 
universer med persienner og rullegardiner i 
smukke nuancer og moderne design.

LAD DER BLIVE LYS – OG SKYGGE!
Bygherren bag Engholmene, NPV A/S, har 
indgået en aftale med LIVING ART, som 
giver køberne af de arkitekttegnede boliger i 
Københavns unikke kanalby nogle helt særlige 
muligheder for at komme godt fra start. De 
smukke, højloftede og lyse rum i lejlighederne 
nyder godt af beliggenheden ved vandet på alle 
hylder, men der kan også være brug for at kunne 
tilpasse mængden af solens varme stråler, siger 
Jeanette Friedrichs, salgs- og marketingchef 
hos LIVING ART:

– Lys er jo sindssygt vigtigt, det skaber godt 
humør og gør os raske, hvis vi er syge. Vi mennesker 
trives og næres af lys og særligt sollys, men i vores 
moderne hjem skal vi både give plads til de efter-
tragtede lysindfald og samtidigt kunne skærme os 
for solen – og indkig – når der er brug for det.

VINDUER I BOLIGER VED VANDET
… er noget af det skønneste, man kan forestille sig, 
og det gælder om at få det optimale ud af både 
lys og udsigt. LIVING ART er specialister, når det 
gælder kundens behov og de nyeste trends:

– Vi har allerede indrettet mange af lejlig-
hederne på Kærholm med individuelle gardin-, 
persienne- og markiseløsninger, som ikke bare 
er ren luksus, men som har stor nytteværdi. De 
moderne boliger ved vandet på Engholmene har 
hvide vægge, lyse gulve og masser af enorme 
vinduespartier. Det kan i perioder af året betyde 
rigtig varme rum og megen genspejling fra 
vandet, som jo gør lyset endnu skarpere på de 
kridhvide flader. Sol og lys er med til at skabe 
glæde, men sollys og varme kan også gøre os 
stressede og utilpasse, og når man flytter ind 
i sin drømmebolig, skal der også være rart at 
være. De store vinduespartier i boligerne gør jo 
også, at man indimellem gerne vi kunne skærme 
sig for naboer og nysgerrige blikke, siger Jeanette 
Friedrichs, som sammen med sine stylister altid 
ender med at gøre kunderne lykkelige:

– Vores allerstærkeste side er, at vi TØR sige 
kunden imod. Det de troede, de skulle have, viser sig 
ofte af være noget andet end det, de ender med at 
vælge, ler Jeanette, som i flere af de nye lejligheder 
rundt omkring i byen ser lamelgardiner i vinduerne:

– Vi sælger ikke mange lamelgardiner til private 
hjem! Det er så vigtigt at få lyset ind, men samtidigt 
at kunne lukke helt af – særligt ved vandet, og 

DER ER LYSÅR MELLEM NUTIDENS AVANCEREDE GARDINLØSNINGER OG GAMLE DAGES 
PLASTICPERSIENNER OG SYNLIGE STÆNGER I LOFTET, NÅR DET SKARPE SOLLYS SKAL DÆMPES 

PÅ VEJEN GENNEM STORE VINDUER OG GLASPARTIER. 

TEKST: MIKALA BETAK FABER FOTO: KONTRAFRAME

som Living Art

GARDINER OG  
SOLAFSKÆRMNING

FACTS OM LIVING ART
Niels Frederiksen er uddannet tapetserer, 
den sidste af sin slags herhjemme, og 
startede virksomheden LIVING ART som 
22-årig, hvor han i sin 2CV, med surf-
udstyret på toppen, drønede land og rige 
rundt og solgte gardiner til møbelbutikker 
og private. 

Han fandt dog hurtigt ud af, at virksom-
hederne var de mest lukrative kunder. Derfor 
har salget til erhvervslivet udelukkende 
været firmaets forretning indtil 2012, hvor 
det private marked kom på banen. 

I dag løser LIVING ART opgaver lige fra små 
vinduer og store huse til hele bygninger 
og renoverede københavnerpalæer. 

Firmaet leverer gardiner, solafskærmning, 
markiser og akustikløsninger fra verdens 
førende designere og producenter såsom 
Kvadrat, Villa Nova, Designers Guild og 
Acrimo – samt maling, puder og tæpper.

LIVING ART A/S er i efteråret 2003, 
2004 og 2016 udpeget som Gazelle- 
virksomhed.
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det har vi mange andre flottere forslag til. Det 
samme gælder rullegardiner, som er populære, 
ja, også hos os, men i nogle vinduer, hvor solen 
brager lige ind, er det bare ikke altid den rigtige 
løsning. Vi vil jo også gerne SE ud og få udsigten 
og sollyset, men vi vil bare ikke generes af det.

VIS MIG DIT GARDIN, OG JEG SKAL 
FORTÆLLE DIG, HVEM DU ER!
I takt med at vinduerne i husene blev større i 
midten af 1600-tallet, steg behovet for at kunne 
afskærme, trække for pga. lys, sol og varme, holde 
insekter ude, begrænse indkig osv. Årsagerne var 
dengang lige så mange som i dag, samtidig har 
modens luner altid g jort sig mere eller mindre 
markant bemærket – også inden for gardiner.

Gardiner eller afskærmninger, såsom persienner, 
lameller eller markiser, siger meget om, hvem, der 
bor inde bag ved. ’Røvballegardiner’ og ’revisor- 
lameller’ sætter ét sæt tanker i gang, mens luftige 
lyse forhæng og velourdraperinger sætter gang i et 
andet. Både boligejernes alder, rummets funktion 
og interessen for indretning spiller ind, når vinduerne 
skal skærmes eller udsmykkes, men det er også et 
tegn til omverdenen om, hvem man er, og hvad 
man gerne vil signalere.

Et vindue, der er lukket helt til af et gardin eller 
en persienne, nærmest udtrykker ’bliv væk’, du 
må ikke vide noget om os, men oplevet indefra 
kan det have helt andre funktioner…

ANSVAR OG GRØNNE TANKER
– Vi er meget fokuserede på ’det grønne’ og 

på, at man kan spare mellem 15-25% på varme-
regningen over en årrække ved at sætte f.eks. de 
rigtige gardiner op og dermed holde varmen inde 
og kulden ude. Teknologien har revolutioneret 
både materialer og design, og det giver rigtig god 
øko nomisk mening i både store virksomheder og 
private hjem, siger Jeanette Friedrichs, som netop 
har solgt nogle vanvittigt flotte plisségardiner til 
en stor virksomhed nord for København, lavet i 
100% genbrugsmateriale. Et valg, som er med 
til at understrege, at man som virksomhed er 
miljøbevidst og -ansvarlig og samtidigt får en 
energibesparende løsning:

– Selvom de miljøvenlige og motoriserede 
løsninger er lidt dyrere, så er der en klar tendens 
til mere langsigtet prioritering og sigte blandt 
især virksomheder, som jo hver dag – og særligt i 
sommer halvåret – skal have glade og velfungerende 
medarbejdere, som synes, det er rart at sidde inde 
på kontoret, når der er 23 grader udenfor.

HOT SOM ALDRIG FØR
Det med at accessorize sit hjem med bl.a. gardiner 
er noget, folk virkelig har fået fokus på:

– Man ser det overalt. Både i de hotte bolig-
magasiner og endda i gør-det-selv-havemagasiner 
er varerne præsenteret i et setup med gardiner, 
puder og tæpper – også selvom det er udelamper 

eller vandkander, det handler om. Så det er ALLE 
steder, hvilket betyder, at man også køber ind i en 
drøm, et univers, siger Jeanette Friedrichs:

– Lige nu skal folk faktisk bo i huler, og det 
synes vi jo, er hyggeligt. Så det kan godt være, 
at de har fået store vinduer, men det er enormt 
populært at male vægge, få tæpper og hænge 
gardiner og tapeter op – også i nye boliger. Vi 
så det overalt i Milano, ikke så meget spræl og 
blomster, men ensfarvede lækre fede ting, som 
er med til at skabe rum i rummet og god akustik. 
I vores indretningsløsninger i boliger ved vandet 
indgår meget ofte at sætte farver eller tapet på 
én eller flere vægge. For når du bor ved vandet, 
og det genspejler sig ind i boligen, så har du ro, 
når du har fået en farve op på din væg – og så 
ser det jo i øvrigt super godt ud!

I mange af lejlighederne på Kærholm har LIVING 
ART allerede hjulpet flere nye boligejere med indi-
viduelle løsninger, både før og efter indflytning:

– Ved at være med tidligt i forløbet kan vi 
hjælpe kunden med at tænke f.eks. gardiner ind i 
boligen fra starten og få fræset en usynlig skinne 
op i loftet til rullegardinet, som elegant kommer 
ned, når solen skinner, enten fjernstyret eller 
ved hjælp fra en sensor.

Så der ER langt fra datidens måder at gøre 
tingene på – også inden for gardiner og solaf-
skærmning. Og med professionel hjælp fra firmaet 
i Søborg er det ingen kunst. Det er LIVING ART…

“VI SÆLGER IKKE MANGE LAMELGARDINER TIL 
PRIVATE HJEM! DET ER SÅ VIGTIGT AT FÅ LYSET IND, 
MEN SAMTIDIGT AT KUNNE LUKKE HELT AF – SÆRLIGT 
VED VANDET, OG DET HAR VI MANGE ANDRE 
FLOTTERE FORSLAG TIL.”

JEANETTE FRIEDRICHS, salgs- og marketingchef hos LIVING ART

BOLIGINDRETNING
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1.  Gardiner kan afskærme nysgerrige 
blikke udefra, og samtidig give udkig 
indefra.

2.  Krukker, tæpper og puder kan, sammen 
med gardiner og persienner, være med 
til at samle et look i boligen.

3.  Med et gardin i kraftigere kvalitet, kan 
der spares på energien.

4.  Persienner findes i et hav af farver 
varianter med forskelllige funktioner. 

5.  I showroomet hos LIVING ART kan 
du se eksempler på hvad møbler kan 
gøre for din vinduesafskærmning. 

1. 2. 

4. 3. 

5.
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OMRÅDETOMRÅDET

Bygget med 

LIGE NU ER DET ET SMUKT SHOWROOM, OG OM LIDT BLIVER UNISCRAPBYGNINGEN ENGHOLMENES 
MARKANTE VARTEGN. MEN BYGNINGEN HAR ALTID VÆRET ET SYMBOL PÅ GODT HÅNDVÆRK  

OG PÅ EN TID, HVOR INDUSTRIBYGNINGER BLEV BYGGET MED STOLTHED. 

STOLTHED
TEKST: PETER KVETNY FOTO: KONTRAFRAME
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N SKOTSK HERREGÅRD”! Journalist 
Peter Olesen tøver ikke et sekund, når han skal 
finde ord for Uniscrap-bygningen på Enghave 
Brygge, som i dag fungerer som showroom for 
de nye boliger på Engholmene. 

– Forestil dig, at bygningen lå i det skotske 
højland på en græseng. Så ville du med det 
samme sige herregård. Sådan byggede man 
industribygninger i det forrige århundrede, 
siger Peter Olesen.

Han er en mand, der ved, hvad han taler om. 
Efter mange år som journalist og nyhedsvært 
på blandt andet TV Avisen har den produktive 
medie mand udgivet over 25 bøger om arkitek-
turen i København med et særligt øje for bygnings-
bevaring. Uniscrap-bygningen optræder faktisk i 
hans bog København ved Havnen fra 1992.

GANG I HJULENE
– Bygningen er et eksempel på den stolthed, man 
byggede med i starten af industrialiseringen. 
 Industribygninger skulle ikke stå tilbage for 
boligerne i udseende. Industriarkitekturen i 
denne periode signalerer, at der var godt gang 
i hjulene. Så g jorde det ikke så meget, at det 
var lidt dyrere at bygge æstetisk smukt, siger 
Peter Olesen. 

Uniscrap-bygningen er opført fra 1918-20 og 
tegnet af arkitekt G.B Hagen.

Arkitekturjournalisten nævner andre arkitek-
toniske eksempler på industribyggeri fra samme 
periode, hvor kærligheden til god arkitektur 
dominerede erhvervsbyggerierne. 

– Se eksempelvis på Frihavnen og det gamle 
pakhus, som i dag huser Danske Regioner. Det 
har to markante tårne, som har været dyre at 
bygge, men som giver ejendommen et så fornemt 
præg, at københavnerne kalder den ’domkirken’, 
forklarer Peter Olesen og peger endvidere på 
Carlsberg-bryggeriets arkitektur og Soyakage-
bygningen, som i dag huser Sundhedsstyrelsen, 
som andre eksempler på stolt industriarkitektur. 

 
RØDDER FRA 1858
Uniscrap-bygningen er med sine tre etager og 
to loftsetager også en imponerende og velkom-
poneret bygning med facade i bindingsværk, tegl 
og kampesten. Den husede genindvindingsvirk-
somheden Uniscraps hovedkontor. Uniscrap har 
rødder helt tilbage til 1858, hvor virksomheden hed 

Petersen & Albeck A/S. Forretningen beskæftigede 
sig dengang som nu med genindvinding af jern og 
metal. Ikke noget der helt passer på billedet af et 
skotsk herresæde.

Området var derfor i mange år fuld af 
metal skrot og skibsskrog, som virksomheden 
genindvandt på området, indtil Uniscrap flyttede 
domicilet til Kolding.

Peter Olesen glæder sig over, at Uniscrap- 
bygningen får lov at blive stående på det nye 
boligområde. 

– Bygningen er jo ikke fredet, men blot 
bedømt ’bevaringsværdig’, så det glæder mig, at 
den kommer til at indgå i den nye bydel, siger 
Peter Olesen, der ikke har meget tilovers for 
arkitekturen i industribyggeriet fra 1950’erne 
og frem. 

– Her er det tydeligt, at stoltheden og 
kærligheden til industriarkitekturen forsvinder. 
På Uniscrap-grunden opstillede genindvindings-
virksomheden eksempelvis et hæsligt betonskur, 
som heldigvis blev revet ned igen, siger den 
anerkendte arkitekturformidler.

Peter Olesen er i øvrigt bekymret for, at for 
meget vand i havnen bliver inddraget til nye boliger. 

– Eksempelvis gik vandet i gamle dage helt 
op til Strandboulevarden på Østerbro. Vi har altid 
fyldt på, men vi skal ikke blive ved i en uendelighed, 
mener arkitekturjournalisten, der modtog 
Gyldendals faglitteraturpris i 2013. 

LÆS VIDERE OM OMRÅDET

Her er et udpluk af Peter Olesens bøger 
om eller tæt på Engholmene

• København ved Havnen, Gyldendal 1992 
(kan lånes på biblioteket eller købes 
antikvarisk)

• Stille København - bl.a. Otto Busses Vej  
lige bag ved Enghave Brygge, forlaget 
Frydendal 2016 (om byens stille oaser)

• Broerne i København, udkommer 24. januar 
2018 (om nabobroerne til Enghave Brygge:  
Belvederebroen og den kommende Alfred 
Nobels Bro) 

“E
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OMRÅDET

ISKETORVET COPENHAGEN 
MALL er forvandlet, og du mærker 
det straks, når du træder indenfor. 

Den store betagende fiskestime-
skulptur hæver sig majestætisk i det 

store rum i midten af Fisketorvet og minder 
os om, at her på stedet har københavnerne 
handlet, længe før havnens boligmiljøer 
voksede frem. 

Shoppingoplevelsen er hævet endnu et 
niveau. Fisketorvet har opbygget nye parallelle 
centergader, forbedret og udvidet fællesarealet 
omkring ’pyramiden’, renoveret hovedind-
gangen til dobbelt størrelse, etableret et nyt 
centertorv med ovenlys, nye rulletrapper, ny 
butiksfacade og en lang række andre tiltag, som 
skal gøre det endnu mere nemt, hyggeligt og 
cool at købe ind langs vandet. 

FANTASTISK SHOPPINGMILJØ
Forretningerne hilser Fisketorvets forandring 
og nye energi velkommen. Mange har været 
med fra starten af og har kunnet følge med i 
Fisketorvets løbende forbedringer. I shopping- 
centret ved havnen er der plads til både turister, 
lokale Vesterbro-hipstere, småbørnsmødre, 
storfamilier, teenagere på shoppetur, veninder, 
der nyder frokost ved vandet, eller venner, 
der mødes til premierefilm i biografen.

– Det er glade mennesker, som kommer 
her, og som bruger tid herude ved vandet. 
Både de unge, de ældre og alt derimellem, 
og det er bare smadderlækkert, at de har 
lyst til at komme og være en del af vores 
fantastiske shoppingmiljø, fortæller Ida fra 
Levi’s Store.

Levi’s mærker, at Fisketorvet tiltrækker mange 
forskellige kunder. 

– Selvom Levi’s er denim trend, har vi også 
et sortiment, der appellerer bredt. Lige fra den 
144 år gamle klassiske 501’er til de nye skinny 
styles, som appellerer til de helt unge, siger Ida.

Også modeeksperterne fra Bahne mærker 
tydeligt den nye vibe i og omkring Fisketorvet.

– Der er kommet en anden type købestærke 
kunder. Det mærker vi i vores modeunivers, 
hvor kunderne er hurtige til at slå til, når de 
finder noget, de kan lide. Og så mærker vi 
forandringen ved, at der også kommer mange 
turister – ikke kun i sommersæsonen, men 
hele året, siger Majken, som er butikschef hos 
Bahne. 

BYENS LÆKRESTE SPISESTEDER
Fisketorvets store udvalg af restauranter, 
spise steder og snackbarer har også budt nye 
madsteder og smagsoplevelser velkommen. 
Blandt nyhederne er vietnamesiske LêLê Street 

Kitchen, gourmetpizzeriaet Gorm’s Pizza og 
den populære sushirestaurant Letz Sushi, der 
alle bidrager til Fisketorvets gå-i-byen-liv 
med fokus på kvalitet og nydelse. Både alle 
shopperne og for biografgængerne, men også 
for københavnerne fra nærområdet, som 
besøger Fisketorvet for at få en skøn middag 
med lækker mad og hyggelig atmosfære. 

– Vi mærker, at der generelt kommer flere 
mennesker, som har lyst til at komme herud 
og sidde eller hente noget lækker mad og 
sidde ved kajen og spise og hygge. Især om 
sommeren er kajen uhyre populær, fordi vi 
har sol hele dagen og langt ud på aftenen, og 
der er bare så dejligt, siger Camilla, som er 
restaurantchef hos Letz Sushi.

Både lokale og turister har fået øjnene op 
for Fisketorvets kulinariske oplevelser, og 
Letz Sushi mærker en stigende efterspørg-
sel på restaurantens økologiske og certifi-
cerede fisk.

– Vi har lige lagt vores restaurant om til bære-
dygtighed. Så alle vores ris er nu økologiske, og 
al vores fisk er ’Friends of the Sea’-certificeret. 
Det betyder, at fiskeriet foregår på en ordentlig 
og miljøansvarlig måde. Mange af vores kunder 
går meget op i miljøansvarlighed, så vi er stolte 
af at kunne levere et skønt måltid med fokus på 
miljøvenlighed, fortæller Camilla.

og glade mennesker i havnen

FISK ETORVETS MAK EOVER :

HAVNENS EGET EKSKLUSIVE SHOPPINGCENTER HAR FÅET EN STILFULD MAKEOVER.  
NY INDRETNING, FLERE COOL BRANDS OG MASSER AF LIV OG GLADE BESØGENDE UNDERSTREGER 

FISKETORVETS ROLLE SOM KØBENHAVNERNES FORETRUKNE SHOPPINGUNIVERS

COOL SHOPPING

TEKST: PETER KVETNY FOTO: KONTRAFRAME

F
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“DER ER KOMMET EN ANDEN 
TYPE KØBESTÆRKE KUNDER. 
DET MÆRKER VI I VORES MODE-
UNIVERS, HVOR KUNDERNE ER 
HURTIGE TIL AT SLÅ TIL, NÅR DE 
FINDER NOGET, DE KAN LIDE." 

Majken, butikschef hos Bahne
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STORBYNATUREN
er et gratis fitnesscenter

TRÆNING UDENDØRS. DET BOOSTER BÅDE KROPPEN OG EVNEN TIL AT PRÆSTERE PÅ ARBEJDET. 
SÅDAN LYDER BUDSKABET FRA PERSONLIG TRÆNER HEIDI MØLLER,  

DER ER SPECIALISERET I AT TRÆNE UDENDØRS.

DET KAN VÆRE et puslespil at få karriere, 
familieliv og træning til at gå op. Og det at 
være bundet til faste holdtider eller åbnings-
tider i træningscenteret hænger sjældent 
godt sammen med sene arbejdsdage eller 
børn, der skal hentes. 

Men forestil dig, at du kan få det bedste 
fra et fitnesscenter, målrettet kropstræning 
og konditionsprogrammer, uden at skulle 
tegne et medlemsskab. Det tilbyder Heidi 
Møller. Hun er personlig træner, bor midt 
i København og har specialiseret sig i 
udendørs træning i den natur, der omgiver 
hovedstadens storbymennesker.

– Træning udenfor stimulerer dine 
sanser. Når du kigger ud over vandet og 
træner kontra kigger på en hvid væg i et 
larmende fitnesscenter, så skaber det glæde, 
uden man tænker over det. Det er bare 
sjovere at træne i naturen, fortæller Heidi.

Hendes firma, Power Performance, har 
hjemme i København Syd og dækker området 
Amager, Islands Brygge og Sydhavnen. 
Hun elsker naturen. Og selv om man bor 
midt i hovedstaden, så er der masser af 
gode muligheder for at træne ude.

Særligt omkring Sydhavnen er der 
masser af små åndehuller, hvor man kan 
træne. Der er hyggelige og børnevenlige 
Karens Minde, hvor det er oplagt at tage 
familien med. Der er Sluseholmen, som 
med sine små kanaler nærmest er en 
miniudgave af Venedig i København. Og 
der er Valbyparken, som både har åbne 
plæner og Københavns Kommunes største 
naturlegeplads. Tager man over mod Islands 
Brygge, er der DR-byens store trænings-
anlæg med kunstgræs og træningspavillon 
og løber man ned til Amager Strand, er der 

et hav af træningssteder. Der er ruter langs 
vandet og i parkerne, som er oplagte til løb, 
og små udendørs fitness-stationer skyder 
op alle steder i byen, hvor man kan hænge 
en TRX-sele eller træne de særlige øvelser, 
som normalt foregår på en maskine. Uden-
dørs træning er en up-coming storbytrend.

SNE OG REGN ER BARE SKØNT
Heidi har dyrket sport på eliteniveau 
det meste af sit voksne liv og har lige fra 
barnsben været bidt af sport og idræt. Hun 
har været fodboldtræner, aerobicinstruktør, 
taget en diplomtræneruddannelse og en 
del andre uddannelser inden for kost og 
sundhed. Hun har en fortid som leder i en 
af landets største fitnesskæder. For 12 år 
siden slog hun sig ned som selvstændig. 
Udendørs træning blev hendes niche.

– Jeg elsker naturen – jeg er også vokset 
op på en gård. Derfor gav det god mening 
for mig at være udendørstræner. Og jeg er 
bare blevet mere og mere vild med det. Jeg 
underviser en aften om ugen indendørs, 
men ellers er jeg udendørs hele året. 

Det er ikke kun Heidi selv, der elsker at 
træne udendørs.

- Jeg er ude både i sne og regn med mine 
klienter, og de elsker det. De sidder typisk 
indenfor det meste af dagen på et kontor, 
og de siger alle sammen: Hold op, hvor er 
det fedt at komme ud i den friske luft!

Heidis klienter er primært karrierekvinder, 
der gerne vil det hele. Derfor er de ofte i 
tidsnød, og så er træning i naturen en fordel.

– At træne i naturen er gratis, og det 
er simpelt. Mange er altid i tidsnød og har 
svært ved at nå at komme i et fitness-
center inden eller efter arbejde, fordi 

familielivet også skal hænge sammen. 
Men naturen er altid lige uden for døren. 

GODT FOR ARBEJDE OG FAMILIE
Det er ikke kun godt for din krop at træne 
udendørs, det gør også, at du klarer dig 
bedre på arbejdet.

– For at kunne være effektiv, forebygge 
stress og performe optimalt bliver man nødt 
til at sove nok, spise sundt og bruge sin krop. 
Det giver energi, styrke og udholdenhed, 
forklarer Heidi og fortsætter:

– Anders Fogh Rasmussen løb hver dag, 
da han var statsminister. Hvis han skulle 
magte presset på sit arbejde, var han nødt 
til at dyrke motion. 

Vi kan sikkert alle genkende, at når vi en-
delig har fri fra arbejde, så vil vi gerne være 
sammen med vores familie i stedet for at 
bruge tid på træning. Men træning i naturen 
kan faktisk laves til en familiebeskæftigelse, 
forklarer Heidi:

– Mange af mine klienter har deres 
teenagere med, så de kan begynde at træne 
sammen. Har man små børn, kan man tage 
med dem på legepladsen. Imens de leger, 
træner forældrene ved at bruge legestativerne 
eller naturen omkring. Har man helt små 
babyer, så kan de jo også bruges som vægte.

Så i stedet for at betale hver måned for 
at pumpe jern i et larmende fitnesscenter 
opfordrer Heidi til at gå ud i naturen og 
bruge sin egen krop. 

– Du behøver ikke at sidde i en kedelig 
maskine – du kan gøre det samme i naturen. 
Du kan bruge en bænk eller et legestativ. 
En træstub eller et træ, der ligger ned. Du 
kan også bruge sand som modstand. Det 
er kun fantasien, der sætter grænser.

TEKST: NANA ASKOV FOTO: PR

DET GODE LIV
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“JEG ER UDE BÅDE I SNE OG REGN MED MINE KLIENTER,  
OG DE ELSKER DET. DE SIDDER TYPISK INDENFOR DET 
MESTE AF DAGEN PÅ ET KONTOR, OG DE SIGER ALLE 
SAMMEN: HOLD OP, HVOR ER DET FEDT AT KOMME UD 
I DEN FRISKE LUFT!”
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OMRÅDETOMRÅDET

TOVE DITLEVSEN, HERMAN BANG OG TINE BRYLD. DET ER PROMINENTE NAVNE,  
DER BESJÆLER  KIRKEGÅRDEN MELLEM SYDHAVNEN, VALBY OG VESTERBRO.  

DEN SMUKKE GRØNNE OASE ER ET ÅNDEHUL FOR OMRÅDETS BEBOERE.

OASEN for de nulevende
VESTRE KIRKEGÅRD

Det var først i 1883, at kirkegården fik sin endelige udformning med inddeling af afdelinger og de lange alléer, 
som skærer gennem kirkegården. 

Mange københavnere bruger kirkegården til at 
slappe af og lade hjernen gå på time-out.

Selvom kirkegården ligger midt i et krydsfelt, er der 
noget så fredeligt og stille i den eventyrlige kirkegård 
i Sydhavnen, der er optimal til gå- og løbeture.

KIRKEGÅRDEN BLEV INDVIET I 1870, og 
med sine 537.000 m2 er den Skandinaviens 
største kirkegård. Den fungerede dengang 
alene som fattigkirkegård, da de kapitalstærke 
hellere foretrak forløberen, Assistens Kirke-
gård på Nørrebro.

Går man en tur blandt gravstederne, kan 
man finde mange markante skikkelser inden 
for både industrien, filosofien og politikken. 

Blandt de mange kendte personer, der er 
begravet på Vestre Kirkegård, er forfatterne  
Herman Bang og Tove Ditlevsen samt social-
rådgiver og folkekær radiovært Tine Bryld.

På Vestre Kirkegård findes en lang række 
forskellige gravstedstyper, og her er også 
både katolsk, muslimsk, færøsk og grønlandsk 
afdeling samt særlige afsnit forbeholdt med-
lemmer af Frelsens Hær. Landets største 
tyske krigsgrav med over 9.000 ofre fra  
Anden Verdenskrig finder du også her.

Der er indgang til kirkegården primært fra 
Vigerslev Allé, Vestre Kirkegårds Allé og fra 
Sjælør Station. 

Cykel er den bedste måde at opleve kirke-
gården på – så kan du stå af, hvis du finder 
en spændende grav eller en solbeskinnet 
plet. Du kan også sagtens opleve kirkegården 
på gåben, men så tager turen væsentlig 
længere tid.

Omkring søen på Vestre Kirkegård, der 
ofte er kaldet Det Røde Hav, ligger en række 
fremtrædende politikere for arbejder-
bevægelsen – f.eks. Louis Pio, der var stifter 
af Social demokratiet. Han døde i USA, men 
hans legeme blev hentet til Danmark og 
begravet på Vestre Kirkegård. Andre kendte 
social demokrater er H. C. Hansen, Jens Otto 
Kragh, Per Hækkerup, Thorvald Stauning og 
Anker Jørgensen.

TEKST: NANA ASKOV  FOTO: KONTRAFRAME
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Københavns Kirkegårde tilbyder hvert 
sommerhalvår i perioden april-september 
gratis offentlige rundvisninger på Vestre 
Kirkegård. Du møder bare op på det 
annoncerede tidspunkt ved hovedind gangen 
på Vestre Kirkegårds Allé 15, hvis du har 
lyst til at deltage.

Vestre Kirkegård er ikke 
bare et af Københavns 
mest ukendte åndehuller  
– det er også et af de største.
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MANDEN BAG SUCCESKONCEPTET ‘GRØD’, HVIS BORGERLIGE NAVN ER LAS
SE SKJØNNING ANDERSEN, ER FØDT OG OPVOKSET I SYDHAVNEN.  
HAN ELSKER DEN KØBENHAVNSKE BYDEL, DER MED BÅDE BYLIV OG  
NATUROMRÅDER HAR DET BEDSTE AF BEGGE VERDENER. LÆS EN ÆGTE 
SYDHAVNERS TIPS TIL BYDELEN, DER ER I RIVENDE UDVIKLING.

Ånden i
SYDHAVNEN

– JEG LAVEDE EN festival sidste år i Sydhavnen, jeg har lavet en tømmerflåde i 
Sydhavnen, malet graffiti i Sydhavnen. Jeg elsker Sydhavnen. Det sted kan bare noget 
helt specielt. Der er respekt, sammenhold og plads til alle, siger Lasse.

27-årige Lasse Skjønning Andersen genopfandt den klassiske spise GRØD og 
står bag kogebogen og cafékæden af samme navn, som har rykket skemad tilbage på 
middagsbordet hos storbyfolket. 

Han er født og opvokset i Sydhavnen. Han voksede op i et helårs kolonihavehus 
med sin far og bror, og i 2015 åbnede han også caféen Wolfie på Mozarts Plads. 

– Sydhavnen har nogle fede, forskellige områder, der gør det virkelig nice. Der er 
en ånd, som er svær helt at sætte fingeren på. Alle mennesker burde være som den 
gode ånd, der er i Sydhavnen, fortsætter han poetisk.

GRØDEN, DER OVERTOG DANMARK
Smukke lejligheder med kanaler som baghave. Marker med græssende får ikke engang 
en kilometer fra det skvulpende hav. Bodegaer med god stemning og højt humør. 
Caféer med smørrebrød og udsigt over vandet. Sydhavnen giver dig det hele. Og 
det var der, i haveforeningen Frederikshøj i Sydhavnen i en alder af bare 15 år, Lasses 
passion for grød langsomt begyndte at blomstre. 

– I starten var det, fordi jeg prøvede at tabe nogle kilo og få fat i de søde piger i 
Sydhavnen, fortæller han grinende. 

Men hvad der startede som en sund morgenmad, blev med tiden en passion, og i 
2011 åbnede den første GRØD i Jægersborggade på Nørrebro i København. Nu – fem 
et halvt år efter – har han åbnet fire butikker mere, og der er kommet instant-grød på 
hylderne i over 200 7-Eleven-butikker. Lasse startede sin rejse med grød for at få fat i 
de søde piger. Nu har han fundet en, han vil slå sig ned i Sydhavnen med. 

– Lige nu bor vi i en lejlighed på Frederiksberg, men vi leder efter et hus i Sydhavnen 
i en af haveforeningerne, fortæller han. 

DEN MAGISKE SYDHAVNSTIP
I Lasses øjne er der to sider af Sydhavnens charme. Den åndelige og den fysiske. Et af 
de mest charmerede fysiske steder er Sydhavnstippen, der fører dig fra byens beton 
til landets idyl på ingen tid. Her går får rundt og græsser, buske og blomster vokser 
lystigt, og vandets lette brusen er få skridt væk. 

OMRÅDET

Lasse Skjønning Andersen står bag 

det succesfulde koncept GRØD. 

Med en kogebog genopfandt han 

den traditionelle nordiske ret og 

har i dag en række resturanter.

TEKST: NANA ASKOV  FOTO: EGNE FOTOS
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– Tippen er vores svar på Amager Fælled, 
bare endnu mere vildt og uberørt. Jeg har spillet 
rollespil, drukket bajere og lavet bål på tippen. 
Jeg synes, der er så magisk, siger Lasse.

Ikke langt derfra ligger Café Syd, som er et af 
Lasses yndlingssteder.

– De laver smørrebrød på den helt rigtige 

måde til rørende billige penge, og så har de en 
udsigt, der siger spar to. Og så er det som at 
komme tilbage i tiden, fordi de er så old school, 
fortæller Lasse begejstret.

Men hvis man skal mærke den lokale gejst og 
det sammenhold, Lasse definerer Sydhavnen ud 
fra, skal man bruge tid på lokalsporten.

– Tag til Valby Idrætspark og se en kamp med 
Frem boldklub. De vinder aldrig noget, men der 
er sammenhold. Tag dig tid til at se en kamp og 
drikke et par bajere, for det er simpelthen så fedt, 
anbefaler Lasse som den loyale sydhavner, han er. 

LAD KONTRASTERNE MØDES
Sydhavneren fra den gamle del af bydelen kan 
i kontrasternes ånd ikke lade være med at give 
den nye del en anbefaling. 

– Koralbadet ved Sluseholmen er virkelig 
fedt. Det er lidt mere poleret sammenlignet 
med vores gamle badebro, hvor der ikke var 
nogen stige. Hele området ved Sluseholmen er 
bestemt et besøg værd, siger Lasse. 

Anbefalingen af det nye, moderne Enghave 
Brygge, Teglholmen og Sluseholmen spiller godt 
ind i alt det, Lasse ønsker for det sted, han 
elsker så højt. Og han har en vigtig opfordring til 
Sydhavnens beboere: 

– Jeg håber, at folk fra den gamle del af 
Sydhavnen vil tage over og dyrke den nye del 
ved Enghave Brygge. Lige som jeg håber, at 
dem i den nye del kommer over og bruger de 
muligheder, der er i den gamle del. For mig er 
det vigtigt, at der kommer et endnu stærkere 
sammenhold mellem de to områder. 

“I STARTEN VAR DET, FORDI 
JEG PRØVEDE AT TABE 
NOGLE KILO OG FÅ FAT I DE 
SØDE PIGER I SYDHAVNEN.”

Lasse Skjønning Andersen  
bag succes-konceptet GRØD

Det bedste ved Sydhavnen i dag er 

kontrasterne, og Lasse Skjønning 

er glad for alt det nye, der bygges. 

"Koralbadet ved Sluseholmen er 

virkelig fedt,” siger han.

Hvis man skal mærke det lokale sammenhold, er det i Valby Idrætspark, hvor man skal se fodbold. Den lokale klub FREM vinder aldrig, men sammenholdet blandt de lokale fra Sydhavnen er helt specielt.  

Ikke langt fra Tippen ligger Café Syd. 

Et af Lasse Skjønnings yndlingssteder. 

“De laver smørrebrød på den helt rigtige 

uberørte måde, og så har de en udsigt, 

der siger spar to.”

Tippen er et stykke rå og uberørt natur lige ved siden af den tætte by, og så er der kolonihaverne ved siden af - masser af grønt og masser af frirum.
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SÅ LIGGER DET FAST. Efter to års forarbejde 
har IKEA fået Københavns Kommunes endelige 
godkendelse til byggeriet af et ’miljøvenligt, 
energiproducerende, urbant’ City-IKEA på 
Vesterbro. Nu skal det bare samles, fristes man 
til at sige.

– Vi måtte vente længe på lokalplanen og er 
rigtig glade for endelig at være i gang, siger Tina 
Würgau Lindharth, kommunikationschef for 
IKEA Danmark.

City-IKEA bliver konstrueret med et ’filosofisk  
grundlag’, forklarer kommunikationschefen, og 
kommer til at ligge på den tomme grund bag 
postterminalen og det kendte Tivoli Hotel. Vare-
huset bliver nemlig målrettet den danske måde at 
leve, tænke og handle. Præcis hvordan den er, har 
IKEA’s livsstilseksperter og sociologer studeret 
i de seneste to år. Ambitionen er at ramme ’the 
Copenhagen Urban Way of Living’, som det kaldes. 
Netop den måde, københavnerne lever deres liv.

– Beboerne i København er ikke som i andre 
af verdens metropoler. Københavnerne har 
deres egen kulturelle adfærd, forklarer Dennis 
Balslev, adm. direktør for IKEA Danmark.

– Københavnerne har oftere ikke bil, går mere 
op i økologi og bæredygtighed og har byen som 
et univers, hvor de færdes til og fra arbejde og i 
fritiden. I København gør vi det på københavnernes 
præmisser, siger han.

– Går alle vores drømme i opfyldelse, bliver det 
nye City-IKEA blandt de mest bæredygtige vare-
huse i verden. Vi vil udnytte dagslyset i butikken, 
nedkøle med vand fra Københavns Havn, genbruge 
regnvand, opsætte solceller og reservere plads 
til københavnernes mange cykler, siger direktør 
Dennis Balslev.

Trenden med grønne haver på hustage kendes 
også i New York og London. Københavns placering 
som verdens mest cykelvenlige hovedstad giver 
projektet en ekstra dimension.

IKEA: PLANEN HOLDER

”VI MÅTTE VENTE LÆNGE 
PÅ LOKALPLANEN. 
NU FORVENTER VI, AT 
BYGGERIET KOMMER I 
GANG SNART.” 
Tina Würgau Lindharth, 
kommunikationschef for IKEA Danmark

OMRÅDET

MÅLET ER AT SLÅ PORTENE OP I 2019 FOR ET BÆREDYGTIGT VAREHUS 
MED PARK PÅ TAGET OG UDLÅN AF CYKLER MED LAD TIL KUNDERNE.

TEKST: JAKOB RUBIN  FOTO: PR
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Uniscrap-bygningen er udset til at spille en 
særlig rolle i Københavns nye bydel. Den smukke 
bygning skal være vartegn for hele området og 
minde beboere og besøgende om et stykke unik 
industrihistorie, hvor æstetik og håndværksmæssig 
kvalitet gik op i en højere enhed. 

– Som ejendomsudviklere er det vores pligt at 
sørge for, at vores byggerier er smukke og lavet 
ordentligt. Uniscrap-bygningen repræsenterer et 
fornemt kapitel i dansk byggeri, hvor kærligheden 
til ejendommenes udseende og den faglige kvalitet 
stod lige højt på dagsordenen, siger udviklings-
direktør Anette Krarup fra NPV A/S, der bygger 
Engholmene rundt om Uniscrap-bygningen. 

Hun og NPV A/S har mange ideer til den 
fremtidige brug af ejendommen. Højt på listen 
ligger aktiviteter, der kan samle bydelens frem-
tidige brugere. 

– Vi forestiller os blandt andet at indrette 
spise steder i bygningen. Både en uformel pop up- 
restaurant, hvor du som beboer kan smutte ned, 
hvis du springer madlavningen over en aften. Og 
et finere sted, som du besøger sjældnere, men 
hvor du får en særlig kulinarisk oplevelse, siger 
Anette Krarup.

Derudover er beboerlokaler også på tegnebrættet, 
ligesom Anette Krarup og hendes kolleger overvejer 
muligheder som cykelværksteder, andre hobby-
lokaler og kunst- og kulturarrangementer.

Selvom det gamle jern for længst er fjernet 
fra grundene, vil erhvervslivet fortsat også trives 
på Engholmene. På tre af byggefelterne inde 
på ‘fastlandet’ kommer der i alt ca. 35.000 m2 
erhverv. Fordelt på kontorer og dagligvareforret-
ninger. Engholmenes kommende 8000 indbyggere 
får ca. 1600 nye arbejdsplader i bydelen, og den 
kommende metrostation Enghave Brygge bliver 
en af Københavns travleste metrostationer. 

Tinderbox har et stort udvalg af børnesko.

Uniscrap-bygningen skal efter 
planen huse flere spisesteder.

BØRNEMODE  
for de kvalitetsbevidste
NÅR DEN KRÆSNE og kvalitets-
bevidste familie lægger vejen forbi 
Fisketorvets mange fristelser, kommer 
de også forbi Tinderbox med den sejeste 
børnemode. 

– Om formiddagen har vi ofte mange 
mødre på barsel, som kommer ind 
og shopper med barnevognen, mens 
det i weekenden ofte er hele familien, 
der er på shoppingtur på Fisketorvet, 
fortæller Frida, som er Store Manager 
hos Tinderbox. 

Samlet set er Fisketorvet et fantastisk 
sted at shoppe og hygge for hele familien. 
Selvfølgelig på grund af de mange 
spændende butikker, brands og smags-
oplevelser. Men også fordi Fisketorvets 
praktiske rammer fungerer perfekt. 
Masser af velholdte toiletter, gode pusle-
pladser til de mindste, særligt indrettet 
ammestue og legeland.

Alt sammen med til at gøre shopping 
ved havnen nemt og behageligt for de 
stadig flere københavnere og turister, 
der nyder at shoppe ved vandet.  

ENGHOLMENES VARTEGN
TEKST: PETER KVETNY  FOTO: KONTRAFRAME

NÅR DU LÆGGER magasinet fra dig, 
håber vi, at du har lyst til at dele dine 
tanker om stoffet med os. Det kan du 
gøre ved at sende en SMS med teksten 
‘minmening’ + din besked til 1212.  Så 
kan vi tage dine indspark med os til de 
næste gode historier, som vi skal fortælle 
om det at leve og bo på Engholmene.
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MED BYGGERIET AF ENGHOLMENE  
BLIVER DET SAMLEDE ANTAL DANSKE ØER NU 1426

VOKSER
Det danske ørige

BO VED HAVNEN
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SÅDAN BYGGER DU EN Ø
• Hver ø bæres af ca. 1800 betonpæle
• Spunsen vibreres ned i undergrunden  

af en 35 meter høj kran
• 1000 tons grus holder spunsvæggene  

på plads
• Fra kanalerne og i forbindelse med 

etablering af øerne bortfjernes ca.  
280.000 tons jord

• Samlet inddæmmes lige meget land, 
som der udgraves til nye kanaler

• Ca. 30.000 m2 havn bliver landfast,  
ca. 30.000 m2 landjord bliver til kanaler

• Kanalerne er ca. 4 meter dybe med en 
sejldybde på ca. 2 meter, og nogle steder 
ca. 18 meter brede

T BO VED HAVET med rent 
saltvand uden for stuedøren og 
samtidig være midt i en fantas-
tisk storby som København lyder 
som en drøm. Det er det også. 

Den her er bare virkelig.
Med Engholmene i Københavns Sydhavn 

vokser det danske ørige for tiden med et af 
landets mest spændende boligområder. Tre 
af øerne er nu færdige, og med yderligere 
tre øer med attraktive lejligheder og række-
huse på tegnebrættet bliver det samlede 
antal danske øer om nogle år 1426.

Foreløbig er kun Kærholm, Myrholm og 
Lyngholm landfast til undergrunden under 
Københavns Havn. Den næste er Sivholm, 
som forventes ’landfast’ i løbet af 2017.

BEGYNDER MED EN PÆL
At bygge en ø er avanceret ingeniørarbejde. 
Første skridt er at banke betonpæle 8-10 
meter ned i havnebassinet. Udviklings-
virksomheden NPV A/S, som står for 
byggeriet af det nye, københavnske ørige, 
slår ca. 1800 betonpæle ned i undergrunden 
for hver ø.

– Når vi kan måle os til, at en pæl ikke 
bevæger sig mere end en bestemt tolerance- 
norm under påvirkning af et bestemt 
slagtryk, ved vi, at den er langt nok nede. 
Derefter fæstner vi spunsvæggene til 
pælene og danner øens ramme under 
vand overfladen, fortæller Michael Mottlau, 
teknisk direktør i NPV A/S.  

Spunsvæggene består af jernplader. Når de 
er på plads, pumpes vandet ud af rammen i 
takt med, at der fyldes sand, beton og jord i. 
Det bliver til øens egen undergrund.

MILJØMÆSSIGE HENSYN
For at undgå forurening er det vigtigt ikke at 
hvirvle det slam, der ligger i bunden af havnen, 
op. Før jernpladerne til spuns væggene 
vibreres ned i undergrunden, pakker man 
bunden af havnen ind i 2-3 meter tykke 
’puder’, der holder slammet på plads. Desuden 
indkapsles bunddyndet i frisk sand, der 
hentes ude i Øresund.

– Vi har et stort fokus på vandkvaliteten 
under arbejdet. Københavns Havn har et af 
verdens reneste vandmiljøer i sammenligning 
med andre millionbyer, og det skal selvfølgelig 
bevares, forklarer Michael Mottlau. 

– De færreste forestiller sig, hvilke installa-
tioner der skal til, før en ny ø fungerer. 
Engholmene er jo et helt nyt landområde, 
som skal indeholde alt, hvad det moderne 
menneske har brug for. Vand, el, kloakker, 
parkering, kabel-tv, telefoni, broer, kaj anlæg 
og veje er bare nogle af dem, fortæller 
Michael Mottlau.

Den fjerde ø, Sivholm, kommer til at 
adskille sig fra de første tre ved at være 
bebygget med rækkehuse i stedet for 
lejligheder. De første tre øer er bebygget 
med ca. 200 eksklusive lejligheder på hver. 
På Sivholm står de 42 rækkehuse klar 
indenfor de næste par år.

A
TEKST: JAKOB RUBIN  FOTO: KONTRAFRAME

”VI HAR ET STORT FOKUS PÅ VANDKVALITETEN 
UNDER ARBEJDET. KØBENHAVNS HAVN HAR 
ET AF VERDENS RENESTE VANDMILJØER  
I SAMMENLIGNING MED ANDRE MILLIONBYER, 
OG DET SKAL SELVFØLGELIG BEVARES.”
Michael Mottlau, teknisk direktør, NPV A/S
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AT PILEN PEGER OPAD I DANSK ØKONOMI, KAN SES PÅ MODEN INDEN FOR BOLIGINDRETNING. 
BOLIAS MØBELDESIGNERE HAR ALLEREDE BESLUTTET, HVORDAN VI FÅR LYST TIL AT BO I 
2018 OG 2019. TEKST: JAKOB RUBIN FOTO: PR

OPTUR
MODIG

gør
modenmere

UPERFEKT. Trenden for 
2018 bevæger sig væk fra 
det hvide, 'perfekte' og 
mod mere mørke farver og 
'varme' udtryk. 

BOLIGINDRETNING
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et er svært at spå, især om fremtiden, 
men inden for design- og mode-
branchen er det en del af dna’et at 
forudsige de kommende års mode og 
trends. Én, der gør det godt, er møbel-

kæden Bolia, og skal man tage virksomhedens 
succes for pålydende, har dens spåmænd virkelig 
fingeren på pulsen.

Bolia er vokset kraftigt og sælger nu møbler 
i 27 lande for en lille milliard kroner om året. 
Stilen for de kommende års kollektioner er lagt 
og har en klar tendens: Højkonjunkturen har 
konsolideret sig, og det bærer mode og design 
tydeligt præg af.

“Når man kommer fra en økonomisk stramhed 
og går ind i et opsving, ændres synet på luksus. Vi 
bliver som forbrugere mere modige, når det går godt. 
Vores hjem skal af den grund ikke nødvendigvis se 
så hvide og perfekte ud længere,” siger Lars Lyse 
Hansen, Bolias administrerende direktør.

PRINCIP OM KONSTANT FORNYELSE
Bolias stab af designere og trendforskere ved, 
hvad de taler om. I flere år har de ramt plet og 
skabt møbler og interiør, vi forbrugere ikke på 
forhånd vidste, at vi godt ville have.

Som first mover inden for indretning er Bolia 
flere gange blevet præmieret for at integrere 
sine fysiske butikker med det digitale univers. 
Konceptet er grundlagt på et princip om evig 
foranderlighed. Blandt andet skiftes hele 
sortimentet med korte mellemrum.

“Hver sommer bygger vi alle vores butikker 
fuldstændigt om og udstyrer dem med nye 
kollektioner, farver og merchandise. Det kræver 
omstillingsvillighed af alle vores medarbejdere. 
Den er vores varemærke og en væsentlig grund 
til vores succes,” siger Lars Lyse Hansen.

D 2019 ER I GANG
Og hvordan tror Bolia så, at vi ønsker at bo 
i den nærmeste fremtid? Med 18 måneders 
produktionstid til hver ny kollektion er Bolia nu i 
gang med kollektionerne 2018 og 2019. Konstant 
er tre kollektioner i gang; den nuværende og de 
to kommende.

“Vores 2018-kollektion, som vi lancerer 
her til sensommeren, adskiller sig markant. 
2019-kollektionen startede vi op på i januar. 
Med tre kollektioner rullende gælder det om 
at holde tungen lige i munden. Og om at vide, 
hvad retningerne er 1-2 år frem i tiden,” siger 
Lars Lyse Hansen.

Bolias univers deler sig i tre stilarter. Grund-
læggende går tendenserne i retning af, at 
det igen vil blive in at omgive sig med luksus. 
Ikke på samme måde som i 00’erne frem til 
finanskrisen, men i en form, der er præget af 
miljøbevidsthed og en endnu højere grad af 
historiefortælling om materialernes og stilens 
forhistorier.

”Udtrykket i de kommende år bliver mere 
luksuspræget, mørkere og varmere. De helt lyse 
pastelfarver er på retur. Generelt tør vi noget 
mere nu. Efterspørgslen går rigtig meget på 
historien bag, bæredygtighed og en meget mere 
markant blanding af materialer,” fortæller Lars 
Lyse Hansen.

‘FORANDRING ER GODT’
“For at komme frem til en kollektion som denne har 
vi været på en lang, udviklende rejse. En kollektion 
indeholder typisk cirka 200 møbeldesign og en 
række home accessories, der passer til. Processen 
involverer mange mennesker og områder som 
design, fabrikkerne, indretning, markedsføring 
og det digitale univers,” siger Lars Lyse Hansen.

TRE FORSKELLIGE RETNINGER
Bolias tre stilarter for de kommende år har 
fået navnene Seventies Luxury, Japanese 
Inspired og Industrial Craft. Om dem 
forklarer Lars Lyse Hansen:

SEVENTIES LUXURY er et comeback 
til 1970’erne med et tvist. Formerne er 
ekstravagante, store, runde og bløde. 
Materialet er domineret af velour og læder.

JAPANESE INSPIRED er en retning, 
der hænger godt fast i den skandinaviske 
tradition, men med et japansk tvist. Fokus 
vil være på håndværksmæssige detaljer, 
der udtrykker faglig stolthed, tradition 
og respekt for kvalitet. En avanceret 
minimalisme. 

INDUSTRIAL CRAFT er et mere 
industrielt look, der påvirker designet i 
materiale, form og kontrast. Råmaterialerne 
er beton, terrakotta, metal og træ. Det rå, 
uperfekte, grove look, hvor tingene ikke 
behøver at være lige og kan være sammensat 
af metal og træ og beton.

"UDTRYKKET I DE KOMMENDE ÅR BLIVER MERE LUKSUSPRÆGET, MØRKERE OG VARMERE.  
DE HELT LYSE PASTELFARVER ER PÅ RETUR. GENERELT TØR VI NOGET MERE NU.”

LARS LYSE HANSEN, direktør, Bolia

“Bolia skal være lig med at være i bevægelse. 
Foranderlighed er stærkt inspirerende. For os selv, 
og for vores kunder. De forandrer sig jo også hele 
tiden. Vi ser forandring som noget godt. Forandring 
er vores afsæt. Så er præ missen sat. Med det 
mindset får man ikke stress over forandringerne, 
men trives i dem,” siger han.

Tre trends, vi kommer 
til at se mere til: den 
dekadente 'luxury', det 
enkle, æstetiske og 
stramme look og det 
mere hårde, industrielle.
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Besøg Getama Showroom Frederiksgade 1, 3. sal, 1265 Kbh K. Åbningstider: Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 10-16 eller få oplyst nærmeste forhandler på tlf. 98 64 53 00

Getama har produceret møbler tegnet af møbel arkitekten Hans J. Wegner i snart 65 år, og vi fremstiller 
fortsat en lang række af de stole, borde og sofaer, han oprindeligt tegnede til os. Bl.a. det smukke og 
behagelige spisebordssæt, stolen GE 525 og spisebordet GE 526, fra 1970, der udgør en perfekt symbiose.   
Getama Showroom: Frederiksgade 1, 3. sal, 1265 Kbh K. Tlf. 33 32 13 34 Åbningstider: Tirsdag, onsdag, 
torsdag kl. 10-16 

Hos Getama har vi stadigvæk stor glæde af Wegners idérigdom og dybe  engagement, og i dag viderefører 
ca. 40 fagfolk traditionen og garanterer, at møblerne bliver udført i overensstemmelse med Wegners originale 
tegninger og høje krav til kvalitet.

GE 525
Stel fås i bøg eller eg, behandlet eller 
ubehandlet. Polstret sæde: Læder eller tekstil.
Mål: Bredde 56 cm. Dybde 48 cm. Højde 70 
cm. Siddehøjde 44 cm.

GE 526
Bordplade fås i linoleum, laminat eller finer.
Stel fås i bøg eller eg, behandlet eller 
ubehandlet. Mål: Højde 72 cm. 
Diameter 120 cm.



lle kender silhuetten af H.C. Ørsteds  -
værket. Det gamle el- og fjernvarme-
værk danner grænse mellem Enghave 
Brygge og Sydkøbenhavn og er en af 
hovedstadens markante bygninger. 

Selv om det først er i 2030’erne, at hovedstadens 
fjernvarmeproduktionen overtages helt af Amager 
Bakke og Amagerværket, tænker ejeren, DONG 
Energy, over, hvorledes den usædvanlige bygning 
og grund kan benyttes. 

– I dag er H.C. Ørstedsværkets væsentligste 
opgave at producere fjernvarme til københavnerne,   
og det vil det blive ved med i hvert fald frem til 
2033. Der sker ingen dramatiske ting lige her og  
nu, men det kan ske bagefter, siger Tom Lehn- 
Christiansen, pressetalsmand i DONG Energy.

– Til den tid vil situationen være en anden. Lige 
nu er det for tidligt at sige noget præcist. Boliger 
er selvfølgelig en oplagt mulighed, siger han.

H.C. Ørstedsværket åbnede i 1920 som 
Danmarks første store kraftværk og havde 
dengang verdens største dieselmotor. Værket 
er navngivet efter den berømte fysiker Hans 

Christian Ørsted, som i 1820 lavede verdens 
første forsøg med elektromagnetisme.

 
INDUSTRIAL LIVING
I dag huser H.C. Ørstedsværket også teknologi-
museet DieselHouse, hvor man bl.a. kan se den 
historiske B&W dieselmotor fra 1932. Andre 
tanker, der har været fremme vedrørende 
værkets fremtid, er at omdanne dele af det til 
kulturcentrum og park.

I et internationalt perspektiv vil det langtfra 
være første gang, at et kraftværk omdannes til 
boliger eller kulturelle formål. I London er flere 
kraftværker blevet til monumentale boligområder, 
museer og indkøbscentre. Blandt andet ligger det 
berømte kunstmuseum Tate Modern i den gamle 
Bankside Power Station, mens Battersea Power 
Station er under ombygning til park, shopping og 
luksuslejligheder.

Også på Islands Brygge og Vesterbro er tidligere 
industribygninger blevet omdannet til attraktive 
boliger, deriblandt Dansk Soyakagefabriks gamle 
frøsilo og Carlsbergs kontorhøjhus.

Det berømte  
H.C. Ørstedsværket i  
bunden af Københavns 
Sydhavn forventes ude 
af drift om 20 år. 
Herefter vil grunden 
og bygningen være et 
kæmpe aktiv i forhold 
til byudvikling.

TEKST: JAKOB RUBIN FOTO: KONTRAFRAME

Nej, det er ikke et Pink Floyd-cover. Danmarks bedst kendte el-kraftværk kan engang blive et lige så ikonisk boligkompleks.

A
BO I IKONISK ELVÆRK
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KUNSTGUIDE
Hvor skal du gå hen, hvis  
du vil se kunst på Vesterbro? 

VESTERBRO ER KØBENHAVNS KULTUR-MEKKA, OG HVIS DU IKKE 
VIDSTE DET, LÆSTE DU DET HER FØRST. INGEN BYDEL BYDER PÅ FLERE 
RESTAURANTER AF BÅDE BEDSTE OG BILLIGSTE ART, KONCERTER, 
KUNSTGALLERIER OG ET SPRAGLET, OVERRASKENDE OG SPÆNDENDE 
BUTIKSLIV. SAGDE DU KUNSTGALLERIER?  
HER ER EN LISTE OVER DE 12 HOTTESTE AVANTGARDE-GALLERIER  
I KØBENHAVN LIGE NU. VESTERBRO ROCKS!

FEDE
GALLERIER

12

KUNSTGUIDE
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01 
Galleri Bo Bjerggaard
Stort galleri i Kødbyen med normalt to udstillinger 
ad gangen. Også her er stilen international med 
nogle af tidens kendteste danske kunstnere i folden, 
deriblandt Per Kirkeby og John Kørner.
Flæsketorvet 85 A, København V
www.bjerggaard.com

02
MOHS exhibit 
I stalden: Asbjørn Skou, Frodo Mikkelsen, John Kenn 
Mortensen. Lige nu: Carlos Cons: 'Memories of a sick 
sailer - The Devil's Throat'.
Sønder Boulevard 98, København V
www.mohs.dk

03
Gether Contemporary 
Tre år gammelt galleri dedikeret til moderne kunst. 
Stræber efter at vise kunst, der rykker ved normerne.
Flæsketorvet 77-79, København V
www.gethercontemporary.com

04
Gallery Poulsen  
Et andet af Kødbyens gamle gallerier med primært 
amerikanske kunstnere. Stilen er hovedsageligt 
stilrene, satiriske, tankevækkende værker. Ambitiøst, 
levende galleri.
Staldgade 32, København V
www.gallerypoulsen.com

05
Eighteen Gallery
Samtidskunst, maleri, foto, tegning, bl.a. Bjørn 
Nørgaard, Per Kirkeby m.fl.
Slagtehusgade 18c, København V
www.eighteen.gallery

06
V1 Gallery
Den gamle kødby er centrum for flere gallerier, 
der viser det hotte, før det bliver mainstream. V1 
er blandt pionererne og har bl.a. vist Banksy, Rose 
Eken og over 300 andre internationale kunstnere 
siden 2002. Internationalt fokus.
Flæsketorvet 69-71, København V 
www.v1gallery.com 

07
IMO
Kunstnerdrevet galleri. Udstiller bl.a.: Tauba 
Auberbach, Ryan Trecartin, Joao Maria Gusmao og 
Pedro Paiva. Forår/sommer 2017: Jan S. Hansen: 
'Abstract Sports Copenhagen'.
Ny Carlsberg Vej 68, København V
www.imo-projects.com

08
Christian Andersen
Christian Andersen er et prominent galleri, som 
efter at have haft til huse i Den Hvide Kødby i 2015 
flyttede lokalerne til Københavns nordvestkvarter.
Bispevej 29, København NV
www.christianandersen.net

09
Galleri Nicolai Wallner
Moderne, ung kunst. Up-coming kunstnere.  
I sommerens løb udstillingen ’Jump’.
Glentevej 47, København NV
www.nicolaiwallner.com

10
Nils Stærk
Udstiller Michael Kvium, Superflex, Nils Erik Gjerdevik, 
Ingvar Cronhammer m.m.fl. For tiden og resten af 
sommeren: Eduardo Terrazas’ ’Simplicity is the Glory 
of Expression’.
Glentevej 49, København NV
www.nilsstaerk.dk

11
Galleri Puls Art
Atelier og galleri siden 1996 med danske og uden-
landske kunstnere. Uhøjtidelig stemning med kort 
afstand mellem kunst og kunstner.
Boyesgade 17,  København V
www.galleripulsart.dk 

12
Hans Alf Gallery
Hans Alf galleriet er internationalt orienteret med 
fokus på to ting: At præsentere udenlandske 
kunstnere for et dansk publikum og introducere 
danske kunstnere for en international kunstverden.
Holbergsgade 8, København K 
www.hansalf.com

Hvor skal du gå hen, hvis  
du vil se kunst på Vesterbro? 
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VESTERBRO LÆGGER BROSTEN, beton og 
hipsterkvarter til en af landets mest spændende og 
unikke kunstnere, den 41-årige ærkekøbenhavner 
Rose Eken og hendes keramikunivers.

I sine miniature-reproduktioner af hverdags-
ting som tandbørster, grammofonplader, øldåser, 
el-guitarer og sildemadder udfordrer Rose Eken 
tilskuerens opfattelse af det velkendte. Med en 
fortid som rebelsk teenage-punker i 1980’erne 
og en formel kunstuddannelse på akademier i 
Skotland, London og New York er hendes fore-

trukne motiver urbane, genkendelige parafraser fra en ikke særlig fjern fortid. 
”Jeg modellerer virkelige objekter i keramik, men aldrig i 1:1. Jeg skrumper 

dem lidt eller meget, gør dem lidt skæve. Kluntede. På den måde får de 
et selvstændigt liv. Lerets stivnede skrøbelighed får motiverne til at sitre,” 
fortæller Rose Eken.

”Jeg leger med referencer og med folks bevidsthed om deres eget liv. Ideen 
om kollektiv erindring kontra privat erindring. Jeg bliver kaldt romantiker, og ja, 
det er jeg måske”.

Rose Eken har udstillet på gallerier over hele landet og opnåede for nyligt, at 
AROS i Aarhus købte en af hendes installationer med keramiske miniature- 
karikaturer.

Kunsten lå til højrebenet. Hendes opvækst foregik i en københavnsk 
kunstnerfamilie. Faderen var forlægger og udgav andres kunst og grafik. 
Moderen underviste operasangere. Som 16-årig forlod Rose Eken gymnasiet 
for at turnere og scenografere for punkbands. Musik har altid spillet en stor 
rolle for hende – også som motiv for hendes kunst. 

Rose Eken er produktiv og dyrker flere genrer og materialer. Hun tegner, 
maler, syr, broderer og laver guitarer og trommesæt i keramik. Senest er 

hun begyndt at brodere 
værker i op til 2,0 x 1,5 
meter. Mange af hendes 
broderier forestiller en 
anden af hendes passi-
oner: sætlister. Helst fra 
berømte rockorkestre.

”Jeg bruger min egen 
historie, ikke for at for-
tælle den, men for at 

skabe indgange, som får beskuerens egne erin dringer frem. Skævvridningen i 
proportioner og materiale gør, at objekterne bliver hyper-reelle, endnu mere 
virkelige. Glasuren giver dem en glossy overflade, der gør det overnaturligt 
uvirkeligt, karikeret.”

Privat danner Rose Eken par med ’Papfar’.

I ROSE EKENS NAVN EN AF LANDETS MERE APARTE KUNSTNERE  
OVERRASKER MED BRODERIER OG KERAMIK  
OG ER KOMMET I DE STORE MUSEERS SØGELYS.

JEG MODELLERER VIRKELIGE 
OBJEKTER I KERAMIK, MEN  
ALDRIG I 1:1. JEG SKRUMPER DEM 
LIDT ELLER MEGET, GØR DEM LIDT  
SKÆVE. KLUNTEDE. PÅ DEN MÅDE 
FÅR DE ET SELVSTÆNDIGT LIV. 

Detalje fra værket 2. Tableau fra 2015 og for nyligt købt af AROS i Aarhus. Foto: Jan Søndergaard

TEKST: JAKOB RUBIN  FOTO: JAN SØNDERGAARD OG FREYA MORALES
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PAPFAR SKÆRER TINGENE UD I PAP

HUMOR I KUNST 
er en svær disciplin, 
som Søren Behncke 
mestrer. Og så kan han 
bygge en traktor og 
en overdimensioneret 
slangebøsse i pap, så 
man tror, de er ægte.

Sidstnævnte førte 
til den nu 50-årige 
sønderjydes gennem-

brud, da han i 2005 placerede en slangebøsse 
i grotesk overstørrelse for foden af BOY, den 
berømte, dragende, fem meter høje drenge-
skulptur på AROS i Aarhus.

Søren Behncke kom i medierne og blev 
herefter kendt som Papfar. Sine drilske happenings 
fortsatte han med i det offentlige rum med 
spektakulære, naturtro papskulpturer, som blev 
begivenheder på de sociale medier. De kendteste 
var en naturtro traktor og en gravsten af pap på 
kirkegårde med inskriptionen ’Straks tilbage’, der 
gav mindelser om en telefonboks med hotline til 
det hinsides.

Senere blev Søren Behncke også ’Posemanden’ 
efter at have prydet stålhegn landet over med 
finurlige slogans flettet af plastikposer trukket 
mellem hegnenes stålgitre.

For tiden har Papfar imidlertid overtaget i Søren 
Behncke. Hans udstillinger sidste sommer i V1 i 
Kødbyen og hos Charlotte Fogh Gallery i Aarhus 
var båret af fine, farve strålende, harmoniske og 
humoristiske malerier af drilske figurer på pap. De 
solgte som varme hveder.

”Jeg ved ikke, hvorfor jeg blev kunstner. 
Egentlig har jeg altid været det. Mange bliver 
kunstnere, fordi de ikke kan finde ud af alt muligt 
andet. Det gælder også mig. Da jeg var lille, 
tegnede jeg som mine jævnaldrende, men jeg 
fortsatte, da de holdt op,” fortæller han.

”Behovet for at udtrykke mig kreativt har altid 
været der. Om der er en forklaring, betyder ikke 
så meget for mig. Med kunst reagerer man med 
kroppen og kobler så hovedet på bagefter. Tænker 
over det. Hvad skete der. I princippet er det den 
vej, det altid går. Kunsten er forstærkeren, og livet 
bassen.

I 2012 mødte Søren Behncke Rose Eken i New 
York, hvor hun studerede. De har siden dannet par 
og bor nu begge i København. Også kunstnerisk er 
de et godt makkerpar. På hver sin måde genskaber 
de virkeligheden i fantastiske versioner.

”Det med humor er ikke noget, jeg tænker 
nærmere over. Det er jo et temperament. Kan 

KUNSTNEREN SØREN BEHNCKE VOKSEDE OP I UDKANTSDANMARK OG ’BLEV VED AT TEGNE, DA DE ANDRE BØRN HOLDT OP’.  
PÅ HANS TO SENESTE UDSTILLINGER BLEV ALLE VÆRKER PÅ KORT TID UDSOLGT. 

være en god ting, kan være en dårlig ting. Jeg har 
dyrket Papfar og Posemanden som Storm P-fluer. 
I de minutter eller timer, der går, før værkerne er 
fjernet af myndighederne eller andre, lever de som 
ægte street art,” forklarer han.

”Når Rose laver et cigaretskod i keramik, eller 

jeg laver en traktor i pap, jomfrueliggøres objektet. 
Beskueren får mulighed for at se på en ting igen, 
som man troede, man havde set færdig. Alle har en 
evne og en lyst til at besjæle ting, som f.eks. den sten, 
man tager med sig hjem fra stranden og lægger i 
vindueskarmen. Den drift taler jeg til. Og fra.”

Made in Brussels, 2017. Linocut, 66 x 48 cm. 

TEKST: JAKOB RUBIN FOTO: SØREN BEHNCKE
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”JEG BETRAGTER 
MIG selv som et util-
passet menneske. Jeg 
har haft et fast arbejde 
i seks måneder. Resten 
af tiden har jeg levet af 
min kunst. Mit handicap 
er, at jeg ikke kan andet. 
Jeg kan ikke finde ud 

af at gå på et almindeligt arbejde og tænke 
rationelt hele tiden. Det er ikke et martyrium, 
bare en stærk drift i mig, som jeg ikke kan styre,” 
siger den 59-årige uddannede tekstiltrykker.

”Jeg opfatter mig som folkelig, usnobbet og 
uafhængig af kommercielle interesser, inklusiv 
kunstverdenen og gallerister,” fortæller Karin 
Olesen, der har udstillet i en lang række lande 
og foreløbig modtaget ti legater.

”Jeg er lidt utilpasset, kender ikke den 

gængse opførselskodeks. Jeg kan heller ikke 
smalltalke, jeg aner ikke, hvad det er. Jeg bruger 
meget litteraturen som inspiration. Den seneste 
bog hed Træernes Hemmelige Liv og handlede 
om natur kontra civilisation, hanner kontra 
hunner.”

I sin kunst er Karin Olesens motiv ofte to figurer 
over for hinanden, der kan noget forskelligt eller 
retter sig mod noget forskelligt.

”Jeg ønsker at være med til at åbne menneskers 
sind. Tænker selv, at der er noget psykologi i det, 
jeg laver. Som opstår i mødet. Noget varme. Jeg 
forsøger at sprede god energi. Give folk lyst til 
at agere. Gerne ved hjælp af humor.”

Karin Olesen benytter flere typer materialer. 
Hun har laserskåret store uroer i acryl. Nu er 
det mest maleri med acrylfarver. På hendes 
seneste udstilling var de største værker 3-4 
meter på den lange led.

Kunsten er mit handicap
KARIN OLESEN HAR ALTID VÆRET KUNSTNER. HUN KAN IKKE ANDET. SOM I OVERHOVEDET IKKE ANDET.

Karin Olesen Galleri ligger på Gl. Kongevej 179 
på Frederiksberg.

TEKST: JAKOB RUBIN FOTO: KARIN OLESEN
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