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VELKOMMEN TIL ENGHOLMENE
– et anderledes boligmagasin
KÆRE LÆSER,
Du sidder nu med et ret anderledes boligmagasin i hånden. 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. Vi fortæller her i magasinet
“DU BLIVER SELV EN
om de mennesker, butikker og den arkitektur, der
DEL AF EN HISTORIE,
allerede findes i området. Du kan møde dine komNÅR DU FLYTTER IND
mende naboer, tage bestik af indkøbssituationen
og blive klogere på hele området og dets historie.
PÅ ENGHOLMENE”
Engholmene emmer af gode historier, som skal
fortælles. Vi når ikke dem alle i denne udgave.
Men det gør ikke så meget. For vi planlægger at følge op med flere sjove, interessante historier,
der kilder nysgerrigheden, kalder på smilet og giver stof til eftertanke. For du køber jo ikke
blot en bolig. Nej, 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, som du kan bygge videre på.
Vi har snakket med naboerne, med de forretningsdrivende og mæglerne. Med investeringseksperter og 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 med en ny og anderledes måde at fortælle om boliger på.
Når du lægger bladet 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.
Rigtig god læselyst.
Mange venlige hilsner

Alexander Mottlau
Salgs- og marketingchef i NPV
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KORT NYT

UDENDØRSSERVERING
PÅ KAJEN

CAFÉ LATTE OG BRUNCH
kan nydes på Cafe Engholm,
hvor brunchen serveres på
havnekajen med udsigt over
kanalen.

3D-VISUALISERING

Enghave Brygge har en fortid som industrihavn, der husede en række virksomheder.
De fleste er væk for længst, men nogle af de
originale bygninger er bevaringsværdige.
Dette gælder blandt andet områdets centrale
bygning fra 1920, som er opført i bindingsværk
og kampesten. Den smukke ejendom bidrager
med autentisk havneidyl, og får samtidig nye
rekreative funktioner, herunder café- og
restaurationsmiljø med udendørsservering
på kajen.
På de nyanlagte øer vil der være små hyggelige
butikker, som vil danne rammen for et unikt
lokalmiljø.

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
OTTO ER EN
SOVS. Nogle
ting går aldrig af
mode, og bearnaise
er en af dem.
Jo, kalorierne er
lidt mange, men
smagen...

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

H.C. ØRSTEDSVÆRKET

’OTTO’ ER BEARNAISE-KONGE

DET ER ET par succesfulde restaura
tører, der har vovet pelsen og købt sig
ind på adressen St. Kongensgade 34.
Her har flere restauranter og klubber i
de senere år forsøgt sig, for kort tid efter
at lukke. Bag en af disse stod bl.a. den
kendte komiker Casper Christensen.
Men Rasmus Oubæk, i folkemunde
kendt som Bearnaise-kongen, og forretningspartneren Jesper Marcussen
6
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kommer med solide succeser i
bagagen. Deres to seneste restauranter,
Pluto og Gorilla, kører nemlig med
fulde huse næsten hver aften. Der er
derfor grund til at skrue op for forventningerne.
Den nye restaurant har får navnet
Otto og åbnede i november 2015.
Medinvestorer er Bjørn Rosendal
Jacobsen og Christian Arildsen.

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 forvandlet til en kæmpe frodig
park, der vil fungere som en glidende overgang til
Enghave Brygge.

HAWAII PÅ VESTERBRO

ALOHA. Cocktails er
flotte, og på Intoxica
kombineres de med god
service, musik, lækre
møbler og en afslappet
atmosfære.

DET KAN VÆRE koldt i Danmark, men så er
det jo godt, man kan gå ud og varme sig med
noget Hawaii-stemning og nogle mesterlige
cocktails. Konceptet hedder ’tiki’, og det nyeste
skud på stammen af ’tiki-barer’ er netop åbnet på
Gasværksvej 33. Barens navn er Intoxica, og den
byder på palmer, god musik med Hawaii-guitar og
ikke mindst cocktails med frugt og ganske meget
rom. Tiki-barer går deres sejrsgang verden over,
og på Intoxica er løftet ’hjemmelavede cocktails
lavet fra bunden af’. Intoxica er ejet af Morten
Damgaard, der også står bag cocktailbaren ’1105’ i
Kristen Bernikows Gade.

HOTELPERSONALET
SIGER ’NI HAO’
Ni hao betyder goddag på kinesisk,
og disse ord vil Københavns mange
kinesiske turister komme til at høre
oftere i fremtiden. I hvert fald hvis
de indlogerer sig på Tivoli Hotel. Det
nyudbyggede hotel har nemlig ansat
kinesisktalende personale under et
nyt ’Velkommen Kina-program’, der
skal yde hotellets kinesiske gæster en
øget tryghedsfornemmelse og en bedre
kommunikation.
Det kinesiske personale bliver blandt
andet trænet i at forklare den danske
kultur for kineserne. Desuden bliver
enkelte værelser ombygget, så de
passer bedre til kinesisk smag.

UDSIGT TIL BØF.
Mørt kød spiller hovedrollen,
med gode vine i vigtige biroller.
Og her taler vi ikke om tv-serien
M.A.S.H.

BØF på toppen

SAFTIGT KØD OG en af byens bedste udsigter er kombinationen på den
kendte bøfkæde Mash’s 8. restaurant, der åbnede her i oktober. Det sker med
’Mash Penthouse’ i toppen af det nye Tivoli Hotel tårn. Restauranten bliver
kædens mindste med blot 400 m2 og plads til 90 gæster. Tagterrassen giver
yderligere 60 pladser, når vejret tillader det. En særlig feature bliver det fri kig
til en indbygget toetagers vinkælder. Ellers er alt ved det gamle. Uhm!

ENGHOLMENE
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BELIGGENHEDEN
beliggenhed
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Bo med

KØBENHAVNS HAVN
i baghaven

ET STENKAST FRA VESTERBRO LIGGER EN UBERØRT INDUSTRIGRUND HELT UD
TIL HAVNEN. OMRÅDET VAR I TIDERNES MORGEN EN DEL AF KØBENHAVNS HAVNS
INDUSTRIKVARTER – ENGHAVE BRYGGE. HER SKAL EN NY KANALBY FULDENDE
UDBYGNINGEN AF KØBENHAVNS SMUKKE HAVNEFRONT.
TEKST: SOFIE VESTERGAARD JØRGENSEN FOTO: KATRIN MORTENSEN
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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.
3D-VISUALISERING
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Det samlede område kommer
til at bestå af ti individuelle
boligøer omgivet af havnen og
nyanlagte kanaler – ligesom
vi kender det fra udenlandske
kanalbyer som Amsterdam og
Venedig.

D

et er efterhånden ved at
være 30 år siden, at havnen udg jorde
en del af Københavns industri og delte
byen op i to. I dag forbindes Københavns
Havn med en række attraktive områder
fulde af liv. Her er helt nye boligområder
som Havneholmen 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.

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

’DEN GODE BY’
Enghave Brygge er det sidste kapitel
i udbygningen af havnen. Med sin beliggenhed midt imellem Havneholmen
og Teglholmen vil området forene den
nordlige og sydlige del af Københavns
Havn. Det samlede område kommer til
at bestå af ti individuelle boligøer omgivet
af havnen og nyanlagte kanaler – ligesom
vi kender det fra udenlandske kanalbyer
som Amsterdam og Venedig. Det er

Gröning arkitekter, som i samarbejde med
JUUL | FROST og Danielsen Architecture
har udviklet lokalplanen for Enghave Brygge.
Deres mål har fra starten været at tilføje
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
lystbådehavn, og området kommer også
til at huse både skole og børnehaver.
Samtidig skal en blanding af lejligheder,
rækkehuse, ’town houses’ og penthouselejligheder være med til at sikre området
diversitet. Fordi det erfaringsmæssigt er
det, der skaber det bedste og mest levende
lokalmiljø.
KÆRHOLM: 360 GRADERS UDSIGT
Den første boligø, som er ved at tage form,
er Kærholm. Her bliver der bygget 192
topmoderne lejligheder, som rent størrel
sesmæssigt spænder lige fra eksklusive
penthouses over familieboliger til mindre
lejligheder for singler eller par/studerende.
ENGHOLMENE
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For at give mere lys og
luft er gårdrummet i
Kærholm-bebyggelsen
større end i Københavns
gamle brokvarterer.

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.
12
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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.

Det trelængede byggeri er inspireret af
den traditionelle københavnerkarré, men er
åbnet op ud mod havneløbet. Det har man
g jort for at skabe den bedst mulige integration
mellem vandet og byens rum. Og selvfølgelig for at give den bedst mulige udsigt fra
lejlighederne ud mod enten kanalerne eller
havnen – eller begge dele på én gang.
For at give mere lys og luft er gårdrummet
på Kærholm større end i Københavns gamle
brokvarterer. Det minder derfor mere om
en lille bypark, som man for eksempel ser i
London. Men nøjagtig ligesom i de klassiske
københavnerkarréer er bebyggelsen udformet
som en sammenstilling af enkeltejendomme.
Den er med andre ord opdelt i otte forskellige
’huse’ på 6-9 etager, som har hver deres
arkitektoniske udtryk.
EN DEL AF HAVNEN
– OG AF BYEN
Kærholm er en del af Engholmene, som
udgør de tre 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.

Boligsho

ppen

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

3D-VISUALISERING

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

Rygraden i
kanalsystemet er
den stort anlagte
hovedkanal.
Kanalsystemet er
inspireret af
Christianshavns
og Frederiksholms
kanaler.

3D-VISUALISERING

ENGHOLMENE
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“Jeg har VANDET og
HAVET i mit hjerteblod.
Så hver dag nyder jeg at
have vandet på to sider af
bygningen, lige uden for
Aller-huset. Det er svært
at være i dårligt humør
med den BELIGGENHED.”
Bettina Aller, overdirektør, Aller Media

14

ENGHOLMENE

Lyset
og vandet

VED HAVNEHOLMEN
LIGE BAG FISKETORVET BOR ALLER-KONCERNEN, ENGHOLMENES
NABO. LYSET OG VANDET VAR NEMLIG HØJT PÅ LISTEN, DA ALLER
MEDIA SKULLE LAVE ØNSKELISTEN FOR MEDIEKONCERNENS NYE
HOVEDSÆDE OG DETS BELIGGENHED.
TEKST: MAGDALENA MISIAK FOTO: BO LYNGE

A

ller-koncernen er nok mest kendt
for sine udgivelser som Familie
Journalen, Femina, Søndag, Vi
Unge, Se & Hør og Billed Bladet.
Men nu kendes medievirksomheden også for sin
signaturbygning – det skibslignende hovedsæde
på Havneholmen 33, hvor de 600 medarbejdere
har 18.000 m2 at arbejde i.
Vi spurgte overdirektør og bestyrelsesformand
for Aller Media i Danmark, Bettina Aller, om
hendes oplevelse af Københavns nye bolig- og
erhvervsområde.
Hvorfor valgte I at flytte til Havneholmen,
da I skulle opføre jeres nye domicil?
I forbindelse med flytning fra Valby så man på
mange forskellige grunde i københavnsområdet.
Denne grund fandt Aller af åbenlyse grunde meget
tiltrækkende både i forhold til havnen samt infrastrukturen med nærhed til offentlig transport og
en hovedindfaldsvej til København.

Nu har I været i området siden 2009. Hvordan
oplever du områdets udvikling?
Det er dejligt, at der i de seneste år er sket en
videreudvikling af området, således at der kan
komme mere liv i denne del af København.
Er man ”københavner” på Havneholmen, eller
oplever man det som ”lidt uden for byen”?
Vi fornemmer, at vi langsomt er ved at blive en del
af København, og med den fortsatte udvikling ved
banen og på den gamle Lemvigh-Müller-grund
(på Teglholmen, red.) forstærkes dette.
Hvilken betydning kommer den nye bydel Engholmene
på Enghave Brygge til at have for Aller og livet
omkring?
Vi tror, at det skaber mere liv ved Fisketorvet, og
mon ikke havnebassinet vil få lidt flere gæster om
sommeren.
Kan du beskrive stemningen ved Havneholmen?
Hvad er særligt?
Når du spørger til stemningen, så tænker jeg på

ENGHOLMENE
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Her ses Bettina Aller på sit
kontor i Aller-bygningen.

“Vi oplever, at folk er glade
for huset, placeringen og
miljøet omkring os, hvilket
alt sammen er med til at
skabe en bedre og mere
inspirerende arbejdsplads.”
Bettina Aller, overdirektør, Aller Media

lyset, der er helt fantastisk på Havneholmen
med de mange refleksioner i vand og vinduer,
ligesom livet ved, på og i vandet giver en speciel
stemning.
Hvad har jeres placering betydet for medarbejderne
i huset?
Vi oplever, at folk er glade for huset, placeringen
og miljøet omkring os, hvilket alt sammen er
med til at skabe en bedre og mere inspirerende
arbejdsplads.
Hvordan ”bruger” I vandet?
Hvordan indgår vandet i bygningens funktion?
Alle ansatte oplever vandet hver dag. Ligesom
vores atrium, mødelokaler og kantinen ligger
ud til vandet, og som nævnt før tror vi, at dette
bidrager til et bedre arbejdsmiljø. Herudover har
Aller Media en havkajakklub for de ansatte.
16
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Aller-huset indefra. De lofthængte lamper skifter farve i
forhold til, hvordan vejret bliver den kommende dag.

Huset minder jo en hel del om stævnen på et skib.
Det giver selvfølgelig god mening, når nu det ligger
i vandkanten. Men er der andre grunde til at vælge
skibet som symbol?
Formen på grunden, tilhørsforholdet til vandet
samt kravene fra stadsarkitekten g jorde formen
oplagt – og huset kommer rigtigt til sin ret, når man
ser det fra havneindløbet eller står og betragter det
fra Langebro.
Hvad er du gladest for i jeres nye domicil?
Placeringen, lyset, og især det at medarbejderne
har taget så godt imod huset.
Herudover elsker jeg jo havet og har sejlet med
min familie fra Frankrig til Papua New Guinea.
Jeg har vandet og havet i mit hjerteblod. Hver dag
nyder jeg at have vandet på to sider af bygningen,
lige uden for Aller-huset. Det er svært at være i
dårligt humør med den beliggenhed.

OM ALLER MEDIA A/S
Koncernen blev grundlagt i 1873
Siden 2009 har Aller Media A/S
haft til huse på Havneholmen 33
Bygningen er på 18.000 m2 og
huser 600 medarbejdere
Aller-koncernen udgiver en lang
række ugeblade og kvartals
magasiner samt magasiner for
private virksomheder
Koncernen har interesser både i og
uden for Danmark

DESIGNFRIHED
Et snedkerikøkken består af meget mere end blot
en samling af skabe og skuffer. Det er unikt! For
mange er køkkenet hjemmets vigtigste rum. Derfor
skal det være personligt og 100% individuelt. Det
giver det ultimative snedkerikøkken mulighed for,
med et ubegrænset valg af løsninger, materialer og
tilbehør.
Vi kalder det for - designfrihed.

Snedkeri . Skovvej 2 . 9631 Gedsted . Showroom . St. Kongensgade 69, Kbh. 9864 5115 . trendlines.dk

KØBENHAVNS HAVN

CITY, KVÆSTHUSBROEN, 1918.
Kvæsthusbroen var oprindelig en
dampskibsbro. I dag byggeplads for
underjordiske P-pladser og senere
en ny plads ved Skuespilhuset.

HAVNENS FORVANDLING
KØBENHAVN OG KØBENHAVNS HAVNEFRONT HAR GENNEM DET SENESTE ÅRTI VÆRET UDSAT
FOR EN GEVALDIG FORANDRING MED SPÆNDENDE ARKITEKTUR OG REKREATIVE OMRÅDER.

TEKST: MAGDALENA MISIAK FOTO: KØBENHAVNS STADSARKIV

OM SOMMEREN FLOKKES københavnerne
omkring de mange udendørsaktiviteter ved havne
kajen, som både byder på anlagte havnebade
ved Fisketorvet og Islands Brygge, kajakroning
og caféliv.
Samtidig er de omkringliggende områder
blevet til attraktive boligkvarterer med havnen
som omdrejningspunkt. Udviklingen har været
en del af Københavns Kommunes plan om at
bygge flere boliger og etablere flere rekreative
områder, der kan trække folk ned til vandet.
I gamle dage var Københavns Havn en industri
havn med store fragtskibe og industribygninger,
der hver dag husede mere end 4.000 mennesker.
Og var Danmarks største arbejdsplads.
Men i 1970’erne begyndte en udvikling med
dalende skibsfart og udflytning af havnens dengang
mange industrivirksomheder. Dengang fik
København den store containerplads, som stadig
18
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holder til i Nordhavn lige ved indsejlingen. De
store skibe skulle ikke længere sejle igennem
centrum, og dermed slap havnen for de store
skibe. Trafikken i havnen var dalende, og det blev
et sjældent syn, at Knippelsbro og Langebro slog
sine klapper op for store skibe.
UBENYTTEDE AREALER
Her stod havnen så med enorme ubenyttede
arealer centralt i hovedstaden. Mulighederne
var mange. Og udviklingen af havnen gik for
alvor i gang. De første bygninger, der skød
op, blev hovedsageligt brugt til erhverv. Og
i starten af 00’erne viste en undersøgelse,
at størstedelen af havnearealerne ikke levede
op til målsætningen om at benytte de attraktive
havnearealer til beboelse. Derfor tog Københavns
Kommune i samarbejde med Københavns Havn
en beslutning om at udvikle flere arealer til

boliger og rekreative områder til gavn for byens
borgere.
Ambitionen var at skabe flere boliger i havnen,
og det er lykkedes. Med udviklingen af Islands
Brygge, Havneholmen og den sydlige del af
havnen – Teglholmen og Sydhavnen – har
Københavns Havn udviklet sig til attraktive og
eksklusive boligkvarterer.
Ligesom resten af havnen har Enghave Brygge
en fortid som industrihavn, der også husede en
række virksomheder. De fleste er væk for længst,
men nogle få af de originale bygninger er bevaret.
Det gælder blandt andet områdets centrale
bygning fra 1920, som er opført i bindingsværk
og kampsten. Den smukke, markante ejendom
bidrager med historie og autentisk havneidyl –
og kommer til at være vært for Enghave Brygges
café- og havnemiljø med udendørsservering på
kajen.

CIRKELBROEN
ved Christianshavn
er en gave fra
Nordea-fonden
til Københavns
Kommune.

ZIGZAGGEDE
CIRKLER
inviterer til fællesskab

DET SIDSTE SKUD på stammen
af broer i København er Cirkelbroen,
som er placeret mellem Langebro
og Knippelsbro. Den forbinder Indre
By med Christianshavn og Amager,
men ligner slet ikke sine naboer. De
nærliggende broer i området er lige
og flade, mens den dansk-islandske
kunstner Olafur Eliasson har udformet
Cirkelbroen med zigzaggede cirkler
og høje, hvide master. Og det var ikke
kun for udseendets skyld, at Olafur
Eliasson valgte at designe broen i cirkler.
Cirklerne tjener mange flere formål.
Dels er de inspireret af søkort og
kompas for at skabe maritime referencer i forhold til vandet. Og dels
inviterer deres snørklede formation
de forbipasserende til at sagtne farten
og hilse på hinanden. Med andre ord
er Cirkelbroen endnu et bevis på,
hvordan arkitektur er med til at skabe
fælleskab.

HAVNEBUSSERNE
ER ET ALTERNATIV
TIL BILOS OG TRAFIKPROP

SKAL DU EN tur i Operaen eller et smut forbi
Papirøen? Så hop om bord på Havnebussen, som
kan bringe dig lige til dørs. Der er i alt tre havnebusruter. De hedder 991, 992 og 993 og sejler
mellem Refshaleøen og Teglholmen samt Nyhavn
og Operaen med flere stop undervejs. Det er
tilladt at have cykler, barnevogne og kørestole
med om bord. Fra kajerne ved stoppestederne
er der en rampe ned til en flydende anløbsbro,
der er i højde med havnebussernes dæk, så det er
nemt at komme om bord med de firehjulede.

Sport, leg, vand
og WELLNESS
DGI-BYEN HUSER, ud over bassiner,
bowlingbaner og kurbad, også forskellige
idrætsforeninger, hvor børn og voksne
har mulighed for at prøve kræfter
med volleyball, karate, skydning og
springgymnastik. Måske kan den enkelte
familie endda arrangere det sådan, at
mor dyrker yoga eller pilates, mens far
tager den mindste til babysvømning,
og den største går til basket. Vil man
gøre noget ekstra for ungerne på deres
fødselsdag, kan Vandkulturhuset arrangere fødselsdagsbord med alt, hvad der
hører til, for de vandglade børn.
ENGHOLMENE
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ENGHAVE BRYGGE

VIL SMELTE SAMMEN
MED RESTEN AF BYEN
OVERBORGMESTER FRANK JENSEN GLÆDER SIG TIL, AT DET SIDSTE UDVIKLINGSOMRÅDE I HAVNEN,
ENGHAVE BRYGGE, BLIVER EN NATURLIG DEL AF HOVEDSTADEN
TEKST: PETER BISGAARD-FRANTZEN FOTO: SCANPIX

D

en nye bydel med de mange broer og
kanaler kommer til at forene det sydlige
København med centrum, så byens
ydre områder kommer tættere på hinanden.
–Jeg er glad for, at det endelig lykkedes at få
politisk medhold i udviklingen af den nye kanalby
på Enghave Brygge. Det vil få en stor betydning
for hele havnemiljøet, at det sidste udviklingsprojekt i Københavns Havn nu kommer på landkortet, udtaler Frank Jensen, overborgmester i
Københavns Kommune.
– Personligt glæder jeg mig til at kunne benytte
mig af de små kanaler imellem byggerierne, hvor
jeg kan komme helt tæt på husene og studere
dem fra vandsiden.
Privat bor Frank Jensen på Islands Brygge, hvor
han flyttede til, da han i 2007 rykkede teltpælene
op fra Aalborg for at indtage København. Han
bruger hele området aktivt i sin fritid. Løber på
Amager Fælled, tager turen hen over Bryggebroen,
videre langs havnen og tilbage til Islands Brygge.
Og hvis det ikke står på løb, hopper han ned i
kajakken og ror en tur.
–Jeg holder meget af at ro kajak i Christianshavns Kanal med de mange skibe, mennesker og
de historiske bygninger langs kanalen.
Frank Jensen er medlem af Bryggens Kajak Klub,
lige over for Enghave Brygge, men han ror ofte
alene ud for at koble af.

NATURLIG DEL AF KØBENHAVN
–Der er altid tale om, hvorvidt nye beboelsesområder i København kan blive en naturlig del
20
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af byen, hvilket jeg ikke ser som en udfordring
for Enghave Brygge. Der har længe manglet
en naturlig overgang fra Havneholmen på
Vesterbro til det nye Sydhavnen. På samme
måde, som det er sket med brokvartererne, vil
Enghave Brygge hurtigt smelte sammen med
resten af byen.

og mangfoldighed, som København er særligt
kendt for.
Frank Jensen har fulgt udviklingen af Enghave
Brygge. Fra de første maskiner begyndte at banke
pæle i vandet, til sand og jord fyldte den første
ø op, som inden længe danner fundamentet for
Kærholm.

“DET GLÆDER MIG, AT ENGHAVE BRYGGE LEVER OP TIL
MIT ØNSKE OM, AT KØBENHAVN SKAL VÆRE EN BY MED
PLADS TIL ALLE. DET BETYDER MEGET FOR MIG, AT DER
OGSÅ BYGGES ALMENE BOLIGER TIL RIMELIGE PRISER,
SÅ VI FÅR SKABT DEN DIVERSITET OG MANGFOLDIGHED,
SOM KØBENHAVN ER SÆRLIGT KENDT FOR.”
FRANK JENSEN
Det er By & Havn, der står for udviklingen
af den sydlige del af Enghave Brygge, tættest
på Sluseholmen, og i den vedtagne lokalplan er
en del af området udlagt til almene boliger og
institutioner, der skal betjene bydelens mange
nye indbyggere.
EN MANGFOLDIG BY I UDVIKLING
–Det glæder mig, at Enghave Brygge lever
op til mit ønske om, at København skal være
en by med plads til alle. Det betyder meget
for mig, at der også bygges almene boliger til
rimelige priser, så vi får skabt den diversitet

–Enghave Brygge har været et stykke tid
undervejs. Vi har haft en lang proces om at
nå i mål med lokalplanen og samtidig holde på
interesserede investorer. Jeg er glad for, at det
lykkedes.
Frank Jensen betoner samtidig, at det er
vigtigt, at investorerne, der jo investerer til glæde
for København, har tillid til byens ledelse. At
byens styre kommer igennem med de aftaler og
forventninger, der er skabt.
–Vi er rigtig glade for, at investorerne vil
være med til at sikre, at der bygges gode boliger
i København, slutter Frank Jensen.

AFSTRESNING.

Frank Jensen er medlem
af Bryggens Kajak Klub,
lige over for Enghave
Brygge, men han ror ofte
alene ud for at koble af.
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HAR MONI
til krop og sjæl

BOLIGINDRETNING

3D-VISUALISERING
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Træd ind i din

drømmebolig
KOM MED INDENFOR I DE NYE, EKSKLUSIVE LEJLIGHEDER
MIDT I KØBENHAVNS RÅ INDUSTRIHAVN
TEKST: SOFIE VESTERGAARD JØRGENSEN FOTO: NPV A/S
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De store altaner i boligerne
giver mulighed for at nyde
morgenmadden i frisk luft
og med havudsigt.
3D-VISUALISERING

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

“Det vigtigste i første omgang var at skabe lyse og rummelige lejligheder med
højt til loftet, så der er mulighed for at udnytte den gode udsigt.”

DORTHE KEIS, arkitekt og partner i Arkitema

M

idt i Københavns Havn er et
nyt byrum ved at se dagens
lys. Her bliver den rå industri
havn forvandlet til et eksklusivt
boligområde omgivet af
vand. Arkitekterne bag de første boliger på øen
Kærholm har skabt 192 unikke boliger, som står
klar til indflytning i starten af 2017. Her skal
smuk arkitektur, fleksible løsninger og lækkert
design danne rammen om det gode hverdagsliv
for det moderne storbymenneske.

HAVNEUDSIGT OG HØJT TIL LOFTET
Det er Dorthe Keis, arkitekt og partner i Arkitema,
som sammen med Claus Gröning fra Gröning
arkitekter står bag det arkitektoniske udtryk. Da
hun blev hyret til opgaven, var det vigtigt for hende
at skabe et design til det moderne menneske.
Lejligheder med plads til både singler, par uden
børn, børnefamilier og aktive seniorer, som alle
ønsker at leve storbylivet tæt på vandet.
– Det vigtigste i første omgang var at skabe
lyse og rummelige lejligheder med højt til loftet,

så der er mulighed for at udnytte den gode udsigt.
Med sådan en beliggenhed får man meget forærende, så det var ikke svært for os at lave et
design med udsigten som omdrejningspunkt,
der henvender sig til forskellige målgrupper,
siger Dorthe Keis.
Når man træder ind i lejlighederne, er det første,
der møder en, lys, rum og vand. Store glaspartier
fra gulv til loft og små udsigtskarnapper giver
et formidabelt vue over byen, havnen og de
rekreative områder.

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

Når man træder ind i
lejlighederne, er det første,
der møder en, lys, rum og
vand. Store glaspartier
fra gulv til loft og små
udsigtskarnapper giver et
formidabelt vue over byen,
havnen og de rekreative
områder.
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3D-VISUALISERING

VASK. Sync-armaturet har to stråletyper,
alt efter hvad vandet skal bruges til. En klar,
naturlig stråle fylder gryder, kedler og
vandflasker, mens en kraftig brusestråle
skyller frugt og grønt og gør klar til opvask.

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

3D-VISUALISERING

BAD. Rummeligheden er også tænkt ind i
forhold til lejlighedernes badeværelser. Her
er væghængte toiletter og skabe samt ikke
mindst de store spejle med til at understrege
følelsen af plads og luft.

3D-VISUALISERING

“Vi har vores egen stil, smag og forskellige behov, og det skal der være plads til.”

DORTHE KEIS, arkitekt og partner i Arkitema

Og idéen om ’højt til loftet’ har helt konkret
udmøntet sig i en loftshøjde på 270 cm. Det er
tyve centimeter højre end normalt og gør ikke bare
lejligheden lysere. Det bliver også mere behageligt
at være i rummet.
FLEKSIBEL INDRETNING
Lys og rummelighed er altså de helt samlende
træk for Kærholms boliger. Men derudover er
lejlighederne – ligesom Kærholm-bebyggelsen
som helhed – præget af stor diversitet. De i alt
tolv forskellige lejlighedstyper har nemlig hver
deres karakteristika: Her er både store gavl
lejligheder med altan, stuelejligheder med en lille
forhave og penthouselejligheder i to plan med
egen tagterrasse. Til gengæld er der næsten

ingen vægge. Ikke fordi de er glemt; tværtimod,
forklarer arkitekt Dorthe Keis:
– Vi har skabt rammerne for din drømmebolig,
men du skal selv kunne vælge indretningen af din
lejlighed efter dit personlige ønske og behov. Det
er derfor op til dig, om du vil sætte en skillevæg
op for at opdele rummet eller lade det være, som
det er. Er der små børn i familien, er der i højere
grad behov for flere rum, end når man er alene.
DET PERSONLIGE PRÆG
Fleksibiliteten er også tænkt ind i forhold til indretningen af køkken og bad. I hver lejlighed kan man
sætte sit eget personlige præg på stilen gennem
valget af køkken- og badeværelseelementer.
– Vi er i højere grad end vores forældre eller

bedsteforældre blevet mere individuelle og ønsker
selv at påvirke omverdenen. Vi har vores egen stil,
smag og forskellige behov, og det skal der være
plads til i en moderne bolig, som Dorthe Keis siger.
ET STED AT SAMLES
Men uanset indretning, så er og bliver boligen jo
det sted, hvor hverdagslivet skal leves. Hvor man
slapper af efter arbejde, leger med ungerne, og
inviterer venner og familie til middag. I Kærholm-
boligerne giver det store køkken-alrum, som alle
lejlighederne er designet med, plads til at samles
året rundt. Og om sommeren kan aftensmaden
og søndagskaffen jo passende nydes på en af de
store altaner eller på terrassen, imens skibe og
storbyliv driver lige forbi.
ENGHOLMENE
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En sanselig oplevelse
FOR ENHVER SM AG
TEKST: SOFIE VESTERGAARD JØRGENSEN FOTO: DORNBRACHT PR OG JONAS KJÆR

Tysk design og kvalitet, når det er bedst: Badeværelserne i Kærholm-boligerne skal være
en oplevelse i sig selv. Luksuriøse og funktionelle på én gang. Et moderne baderum med
plads til rendyrket forkælelse leveret af Dornbracht og Alapé.
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BOLIGINDRETNING
Her ses Inge-Hanne Tegnander
i Dornbrachts showroom på
Holmen i København.
MODSATTE SIDE
1. Den nye håndvask fra Alape
har en klassisk grundform, en
behagelig dybde, og en form,
der på alle måder lever op til et
moderne badeværelse.
2. Det nye armatur fra
Dornbracht med specielt
udviklet sprayface lader vandet
rinde ned over hænderne i bløde
enkeltstråler, så vandet føles
behageligt.
3. Skufferne åbnes og lukkes
med en ’push-to-open’ -mekanisme.
4. Dornbrachts showroom i
skønne omgivelser på Holmen.

“Via refleksionerne omkring kultur og arkitektur i badmiljøet fik vi i større
grad øjnene op for det centrale element ’vand’ og dets betydning i hverdagen.”

INGE-HANNE TEGNANDER, project manager

Æ

STETIK, VELVÆRE, SMUKT design og høj kvalitet
– så enkelt kan filosofien bag badeværelserne i Kærholm-
boligerne beskrives. Et væghængt toilet og et stort
spejl understreger fornemmelsen af plads og luft.
Skabspladsen er skjult i væggen, ligesom vaskemaskine
og tørretumbler er en del af møblementet. Alt sammen fremstillet i
naturlige materialer og formgivet efter rene, nordiske linjer. Funktionalitet
og stilfuldt design i skøn forening.
Bag indretningen af badeværelserne står tyske Dornbracht Group,
der forener to førsteklasses leverandører til bad og køkken: Dornbracht,
som er kendt for deres smukke armaturer. Og datterselskabet Alape, der
producerer håndvaske og badeværelsesmøbler i højeste kvalitet.
Fælles for Dornbracht og Alape er deres høje krav til materialer og
design. Deres prisbelønnede badeværelsesmøbler og armaturer fremstilles
udelukkende i kvalitetsmaterialer som træ, natursten, satineret glas og stål.
Samtidig har de en stor passion for det naturlige vand.
– Det var derfor et helt naturligt valg at indgå et samarbejde om levering af badeværelseselementer til Kærholms boliger på Engholmene, hvor
vand og kvalitet er grundelementerne, siger Inge-Hanne Tegnander, der er
project manager i Dornbracht Nordic A/S.
DEN NATURLIGE FØLELSE AF VAND
Den tyske badeværelsesproducent har igennem tiderne været banebrydende for hele branchen med sit fokus på den særlige fornemmelse
af naturligt vand. Vand i form af regn. Vand i kraftige eller blide stråler.
Plaskende kaskader af vand.
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– Via refleksionerne omkring kultur og arkitektur i badmiljøet fik
vi i større grad øjnene op for det centrale element ’vand’ og dets
betydning i hverdagen. Det er en af grundværdierne i vores produkter,
siger Inge-Hanne Tegnander.
Og det hele kombineres med den allernyeste teknologi. Sådan at man
med et enkelt tryk på en knap kan bestemme, om vandet skal regne blidt
ned over skuldrene. Fosse ud som en sky af vanddamp. Eller strømme
afstressende ud over hele kroppen, mens man ligger ned. Koreografiske
brusescenarier, kalder de det.
ET VÆLD AF EKSKLUSIVE VALGMULIGHEDER
Kærholms beboere får selv mulighed for at designe deres badeværelse
med inventar fra Dornbracht og Alape. Og for at vælge imellem
alle deres forskellige serier, design og materialer. Det er næsten kun
fantasien, der sætter grænsen. Og behovet, understreger Inge-Hanne
Tegnander:
– Der er stor forskel på, hvad jeg vil anbefale til folk. Det afhænger meget
af, om det er to voksne eller en børnefamilie. Til ’the master bathroom’
vil jeg anbefale noget lækkert og stilrent som ’vandfaldet’ i stedet for en
hovedbruser. Det er især det kvindelige segment, som er glad for ’vandfaldet’; fordi det har et mere feminint look, og vandets stråler falder let og
blidt på kroppen. Har man børn, vil jeg anbefale et armatur, der er nemt at
holde, med en termostat så temperaturen ikke svinger.
Men det er alt sammen noget, som Inge-Hanne Tegnander taler med
kunden om til et personligt møde i Dornbracht Nordics smukke lokaler på
Holmen i København.
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OM DORNBRACHT
Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG
med hovedsæde i Iserlohn er en tysk
familieejet producent af designarmaturer
og tilbehør af høj kvalitet til badeværelset.
I mere end 60 år har Dornbracht stået
for førsteklasses avanceret produktion
og banebrydende former. Virksomheden
er i dag en førende leverandør af tysk
producerede designarmaturer, håndvaske
og bruseløsninger samt luksustilbehør til
badeværelset.
OM ALAPE
Alape blev grundlagt i 1896 af Adolf
Lamprecht og solgte oprindeligt mælkejunger og andre emaljeprodukter. I dag
beskæftiger virksomheden over 200
medarbejdere på sine fabrikker i den
tyske by Goslar og leverer håndvaske
og badeværelsesmøbler til hele verden.
Glaseret stål kombineret med andre
kvalitetsmaterialer danner grundlag for
det særlige Alape-design. Siden 2001 har
Alape været en del af Dornbracht-gruppen.
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ET
KØKKEN
I
TIDENS
ÅND
med et strejf af Limfjorden
KØKKENET HAR ALTID VÆRET FAMILIENS SAMLINGSPUNKT. OG EFTERHÅNDEN SOM VI ÆNDRER LIVSSTIL OG MADVANER,
FØLGER KØKKENET MED. DET VED DE ALT OM I EN LILLE BY VED LIMFJORDEN, HVOR TREND KØKKEN/SNEDKERI
SIDEN 1970’ERNE HAR FORMGIVET KØKKENER TIL DE DANSKE HJEM EFTER GAMLE SNEDKERTRADITIONER.
TEKST: SOFIE VESTERGAARD JØRGENSEN FOTO: ALEKSANDAR K OG TREND
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MODSATTE SIDE
Sortbejdsede fronter i egefiner
med en 40 mm svævende corian
bordplade.
1. Grebsfri sortbejdset eg med
en 40 mm corianbordplade.
2. Snedkerikøkken med lakerede
fronter og øen i egefiner med en
tynd svævende kompositbordplade.
3. Sortbejdsede fronter i
egefiner med fingertappede
krydsfinerskuffer og et lækkert
stålgreb.

1

2

KØKKENET ER IKKE længere et selvstændigt rum kun til
madlavning. Det er blevet en del af dagligstuen, og det stiller
nye krav til udformning og design. Samtidig skal køkkenet
være et sted, hvor man får lyst til at lave mad, kæle om sit
rugbrød og stege en god bøf. Derfor skal designet være råt,
maskulint og industrielt – fordi det er praktisk. Det var derfor
heller ikke svært at finde en køkkenproducent til Kærholms
192 boliger. Valget faldt på Trend Køkken/Snedkeri, hvis
køkkener med deres rå, industrielle look lever fuldstændig op
til tidens ånd.
JYSK KVALITET MED RØDDER
TILBAGE I 70’ERNE
Trend Køkken/Snedkeri har siden 1970 haft til huse i en lille
idyllisk by af samme navn tæt på Limfjorden. Virksomhedens
stifter havde en drøm om at skabe æstetisk hverdagsarkitektur,
hvor selv den mindste detalje kunne tilpasses kundernes
ønsker. En drøm, der nu er gået i opfyldelse for det jyske
køkkensnedkeri, der leverer kvalitetskøkkener til danske hjem.

3
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1. Leif Thorup, direktør og partner
i Trend fortæller om den unikke
fingertap effekt, som Trend blandt
andet er kendt for.
2. De lyse træfarver åbner rummet op
og får det til at virke større. I boligerne
på Kærholm får man i forbindelse med
det store tilvalgsprogram mulighed for
at designe sit eget køkken fra Trend
Køkken/Snedkeri.

1

2

3

3. Rummelige skuffer med fingertap
effekt forenkler brugen af køkkenet i
hverdagen.
4. Snedkerikøkken med skuffer i
massiv fingertappet elm med servo
drive. Bordplade 30 mm komposit.
40 mm fingertappet elmebordplade
og bænk.

4
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Et råt, maskulint og industrielt
design giver køkkenet kant
og eksklusivitet. Fronter og
reol er lavet i røget egefiner.
Bordbladen i massiv børstet
fladståls.

“Vi er gået væk fra brug-og-smid-væk-kulturen. Og vil have
færre og bedre ting i bæredygtigt design med god holdbarhed.
Det plastikagtige køkken er derfor fortid, og vi vælger i højere
grad ærlige, rene og naturlige materialer som sten og træ.”
Leif Thorup, direktør og partner, Trend Køkken/Snedkeri

På virksomhedens eget snedkeri arbejdes der
efter ædle, gamle håndværkstraditioner, som
kombineres med nutidige metoder. Det betyder,
at Trend Køkken/Snedkeri kan levere individuelle
og skræddersyede løsninger.
– Vi kombinerer med andre ord traditionelt
møbelsnedkeri med solidt værktøj og nutidige
maskiner, hvilket gør, at vi kan matche kundens
behov både i design og pris, siger Leif Thorup, som
er direktør og partner i Trend Køkken/Snedkeri.
ÆRLIGE MATERIALER
Alle køkkener fra Trend Køkken/Snedkeri er
fremstillet i rene, naturlige materialer.
– Vi er gået væk fra brug-og-smid-vækkulturen. Og vil have færre og bedre ting i
bæredygtigt design med god holdbarhed. Det
plastikagtige køkken er derfor fortid, og vi
vælger i højere grad ærlige, rene og naturlige
materialer som sten og træ, siger Leif Thorup.

Med sine 25 års erfaring i branchen ved Leif
Thorup, hvad han taler om. Og han ved også, at
der er stor forskel på, hvad kunderne efterspørger.
– Jeg ser i højere grad end tidligere, at folk er
blevet mere kvalitetsbevidste i valg af materialer.
Det er meget forskelligt, hvad folk vælger, afhængigt af om det er børnefamilier, singler eller
aktive seniorer. Et typisk valg for børnefamilier
er stål eller corian, som er holdbart og slidstærkt,
hvorimod singler eller par uden hjemmeboende
børn ofte vælger massivt træ, siger Leif Thorup.
INDIVIDUELLE KØKKENER
MED PERSONLIGE KRAV
Al denne viden har Trend Køkken/Snedkeri puttet
ind i de nye boliger på Kærholm. Når man træder
ind i lejlighederne, mødes man af et åbent og lyst
køkken-alrum med en kogeø i midten, som er
udformet som en skænk. På den måde er den på
én og samme tid et møbel og et funktionselement.

– Det er op til den enkelte at vælge design
og materialer. Vi har naturligvis lavet en særlig
’standardpakke’ med forskellige valgmuligheder,
hvor vi har taget udgangspunkt i det industrielle,
vandet og solen, så vi bevarer den oprindelige
historie. Vi er inspireret af de klassiske træsorter
og lægger en dyd i at udføre et godt håndværk
i gode materialer som teak, amerikansk elm og
hvidolieret eg, siger Leif Thorup.
De boliger, der har overskabe, er som udgangspunkt udstyret med hvide låger. Underskabene
er lavet med finerede låger og kan vælges i fire
forskellige træsorter. Men man kan også gå i en
helt anden retning og vælge finerede låger til hele
køkkenet.
Fælles for køkkenerne er et væld af små
finesser og detaljer som for eksempel fingertapning, der gør det enkelt og nemt at åbne
skabe og låger. Men derfra er det kun ens egen
fantasi, der sætter grænsen.
ENGHOLMENE
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Trendy

TOWN

VESTERBRO ER I VERDENSKLASSE SOM
BOLIGKVARTER. KODEORDENE ER DIVERSITET,
HAVUDSIGT – OG DEN UNIKKE KØDBY.
TEKST: JAKOB RUBIN FOTO: JONAS KJÆR
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TRAVLHED. Hvor kom alle
de mennesker fra? På få år er
Kødbyen blevet Københavns
største trækplaster med barer,
caféer, restauranter og et
natteliv for enhver smag.
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HAMBORG, BERLIN, LONDON, AMSTERDAM, PARIS OG BUENOS AIRES HAR EN, MEN
KØBENHAVN HAR DEN MEST INTERESSANTE. EN BYDEL, DER ENGANG VAR NEDSLIDT OG
LURVET. SOM BYFORNYELSE HAR TRANSFORMERET TIL MONDÆN, HIP, AVANTGARDISTISK
– LEVENDE, URBAN PULS. EN TRENDY TOWN MED KONCENTRERET KULTUR. MED HAV TIL
DEN ENE SIDE OG ET HAV AF MULIGHEDER TIL DEN ANDEN.

V

ESTERBRO ER KØBENHAVNS
Kreutzberg og samtidig vores svar på
Londons og Buenos Aires’ hippe havne
fronter. Men også meget mere. Få
steder på verdensplan kan en bydel på
samme måde fremvise ’hele paletten’.
Vesterbro har vand og havudsigt, torvepladser
med landets tætteste koncentration af restauranter, caféer og spisesteder, indkøbsgader
med delikatesser, modebutikker, teatre,
musikklubber, men først og fremmest miljø.
Rigtigt menneskemiljø. Med boder, butikker,
gourmetspecialister, etniske ’super stores’ og
moderne pop-ups med designerevents, mad
og musik.
FALDEFÆRDIGT BLEV TIL MONDÆNT
Vesterbro har været forslået og trådt på, men
kan i dag være stolt. Bydelens miljø ville selv
den mest avancerede byudvikler ikke kunne
skabe. Her bor mennesker af alle slags. Livet
leves på gaderne. Det nye kapitel i Vesterbros
brogede historie har fået internationale magasiner til at udnævne bydelen som globalt trendy.
Første gang var for ti år siden, da ingen ringere
end det amerikanske Wallpaper fyldte et
nummer med ’news from Vesterbro’.
Århundrederne forud var gået op og mest
ned. Nu peger kvalitetsindekset lodret op, og
det er svært at forestille sig, at det vil ændre sig.
Der er tale om en massiv forandring på få
årtier. Da denne artikels forfatter i 1980’erne
boede i Lille Colbjørnsensgade bag Halmtorvet,
havde lejlighederne petroleumsvarme, gaderne
flød med affald, triste menneskeskæbner pimpede øl på gadehjørnerne, og spisestedernes
fornemmeste kvalitet var lave priser.
I dag er det her, alle vil hen. Intet andet
sted har boligmarkedet oplevet tilsvarende

vækst. Udviklingen fra belastet til mondæn kan
man takke fremsynede kommunalpolitikere og
professionelle byudviklere for. Baggårdene blev
i 1990’erne ryddet, faldefærdige karréer revet
ned. Indvendigt installerede man centralvarme,
badeværelser, karnapper. Små lejligheder
blev lagt sammen, så de svarede til moderne
familiers behov.
Politikernes ambitioner er tydeligst ved
havne‑fronten. Eksklusive, arkitekttegnede
prestigeprojekter har givet unikke boligfaciliteter
i omgivelser, der kun er de færreste forundt.
Hvor ellers kan man rejse sig fra en terrasse
med havneudsigt og få minutter senere cykle
ad en verdensberømt cykelrute (for nylig
omtalt og hyldet i det brasilianske livsstils
magasin Trip) til grønne områder på Amager
Fælled eller byens finanscentrum, metro, tog,
lufthavn, friluftbadeanstalter– ja, man kan
blive ved.
Christianshavn, Frederiksberg, Latinerkvarteret ved Larsbjørnsstræde, Østerbro,
Kongens Nytorv, Operaen, Den Sorte
Diamant, Langelinje – det hele ligger rundt
om hjørnet.
KØDBYENS FORVANDLING
Og så har vi ikke en gang nævnt Kødbyen. Vi
har gemt den til sidst. Kødbyen er Vesterbros
juvel. Hvis alt andet også kan opnås i andre
byer, har de stadig ikke en kødby. Besøg den
på en solbeskinnet efterårsdag på din gåeller cykeltur, og læg et pitstop i det gamle
slagterikvarter. Valgmulighederne er overvældende. Det er menneskemyldret også.
Hele Vesterbro på én gang. Valgmulighederne
er overvældende. Her kan alle finde et åndehul
efter præcis deres smag. Efter et besøg
på et af Kødbyens gallerier går hipsterne på

Warpigs, boheme-typerne på Fiskebaren,
designerne på Paté Paté, og de gadesmarte
sætter sig på dem alle. Gamle og nye københavnere mingler i skøn forening.
Kødbyen har 130 år på bagen som fødevare
central. Som navnet afslører, slog særligt
kødgrossisterne sig ned blandt konkurrenterne
og fik hinanden til at vokse. Stadig i dag foregår en masse kødsalg fra fødevaregrossister
i Kødbyens gader, der bærer navne som
Kvægtorvsgade, Staldgade, Slagtehusgade og
Flæskeboderne.
Det usædvanlige er blandingen. Industri og
kulturliv. Madsteder med de mest moderne udtryk for det nye nordiske madunivers boltrer
sig side om side med caféer og et natteliv,
som i Kødbyen kan larme lige så meget, det
har lyst til. Der er langt nok til naboerne i den
kvarte kvadratkilometer, Kødbyen spreder sig
over, svarende til 1/32 af Vesterbros samlede
areal.
På det seneste er Onkel Dannys Plads
kommet til, et torv ved Kødbyens indgang,
som har fået den berømte københavnerforfatters navn. Onkel Danny huser et af
bydelens mest attraktive loppemarkeder og
tiltrækker folk både inden- og udenbys fra.
HISTORIEN FØLGER MED
Turen ud af Sønder Boulevard mod Engholm
ene er i dag en nydelse med promenadeallé,
trafikforbud, boldbaner, pavéer og bænke.
Det er svært at genkende boulevarden fra
de gamle fotos, da øretæverne hang tæt,
og gadens frække damer stod i kø. Klar til at
betjene slagterne, når de kom fra arbejde
og skråede over Halmtorvet for at sætte
skæbnen i spil.
Trendy Town Vesterbro er skabt af historien.
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KIOSK I EGEN LIGA

KIOSK, KØBMAND, CAFÉ, DELIKATESSEHANDEL? KIHOSKH PÅ
SØNDER BOULEVARD ER EN HYBRID, DER HAR SAT NYE NORMER

“DET ER VIGTIGT FOR MIG,
AT DU IKKE SKAL TILHØRE
EN BESTEMT SAMFUNDSKLASSE FOR AT HANDLE
HOS MIG.”

Keld Pedersen, indehaver af Kihoskh
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MAN SER DET, så snart man træder ind. For
næsen af én står rækker af specialøl. 16 % Stella i
magnumflasker, lakrids- og chiliøl fra det meste
af verden. Alene det gør Kihoskh til en champ i
sin egen liga. Regner man kælderlageret med, har
Kihoskh nok Danmarks mest varierede øl-udbud.
Til højre er en disk med hjemmelavede delikatesser, økologiske pølser, kødvarer og brød
fra eget bageri. Butikken er tætpakket med
købmandsvarer. Til venstre internationale
magasiner og tegneserier. Kihoskh har over
400 forskellige tegneserier og skaffer den
hjem, du gerne vil have.
Sådan tænker Keld Pedersen, der har haft
Kihoskh i 30 år og udviklet den til at blive byens
mest personlige, usædvanlige og stemnings
skabende kiosk.

– Folk skal kunne få det, de har lyst til. Jeg har
mit udspring i det venstreorienterede miljø, og
det er vigtigt for mig, at du ikke skal tilhøre en
bestemt samfundsklasse for at handle hos mig,
forklarer han.
Det er muligt. Lidt speciel skal man nu nok
være for at handle øl i Keld Pedersens kiosk eller
på hans hjemmeside, der sender varer ud til hele
Skandinavien. For tiden er der lige kommet nye
sendinger. Det er især stout-øl med caffè latte,
kakao og lakrids. Rug-øl og diverse pale ale, men
også den bedste økologiske kakaomælk, der kan
købes for penge.
Og navnet? Det er fra Tintin, en af Keld
Pedersens yndlinge, selvfølgelig fra dengang,
alle tiders bedste reporter mødte professor
Philemon på jagt efter faraoen Kih-Oskh.

Bliv smuk
på Vesterbro
SKØNHED KOMMER INDEFRA, MEN
DERFOR ER DER JO IKKE NOGET GALT
I AT SKUBBE LIDT PÅ UDEFRA.
Mulighederne for at blive smuk på Vesterbro
er mange. Udbuddet af klinikker tæller alt fra
neglelakering til tatoveringsfjernelse.
BEAUTY LAB. Beauty Lab på Istedgade er
en 100 procent økologisk klinik og tilbyder for
eksempel ansigtsbehandling, anti-age og peeling.
Specialiteten hos Dianasofia Milkov og hendes
personale er dog en anden.
– Det er lidt anderledes hos os. Jeg praktiserer
ikke kun almindelig skønhedspleje, hvor man
bearbejder udseendet udvendigt. Vi går ind for et
holistisk skønhedssyn. I vores behandling forsøger
vi at inddrage det indre og hjælpe vores kunder til
at finde deres indre skønhed frem også, siger hun.
Behandlinger hos Beauty Lab koster fra ca.
700 kr. i timen.
MINH BEAUTY CARE. Hos Minh Beauty
Care på Kalvebod Brygge specialiserer man sig i
negle og hårfjerning, og specialiteten er her, at alle
behandlingerne også tilbydes i en version rettet
mod det mandlige publikum.
– Generelt kunne mænd godt tage sig lidt
mere af deres udseende, siger Mae The Minh,
der driver Minh Beauty Care.
– Samtidig vil mænd helst ikke have, at man
kan se, at de gør noget særligt ud af sig selv. Vi
er efterhånden specialister i mandehænder og
har sat mange fine, stærke kunstige negle på
mænd, der ellers ville pille og bide dem helt ned
til kødet, siger hun og beder om at blive fri for
at få lavet reklame.
– Jeg har alt for travlt i forvejen, griner hun.
Hendes klinik er blot en blandt mange. Med
30-40 skønhedssaloner på Vesterbro er der
ingen undskyldning for ikke at se godt ud.

20 ÅRS UBRUDT SUCCES
DET NY TEATER KØRER MED FULDE HUSE
SOM DANMARKS MUSICAL-TEATER NR. 1.
FOR TIDEN ER det den legendariske Sound of Music,
som fylder teatret aften efter aften. Om kort tid er der
premiere på Jekyll & Hyde, der bliver den dyreste og mest
prestigefyldte opsætning i Det Ny Teaters historie.
– Siden ombygningen i 1992-94 har vi kørt i 20 år med en
ubrudt række af publikumssucceser. Ganske enkelt. Danskerne,
og jeg selv, elsker denne her slags teater og kommer hertil fra
hele landet, siger teaterdirektør Niels-Bo Valbro.

“DANSKERNE, OG JEG SELV, ELSKER
DENNE HER SLAGS TEATER OG
KOMMER HERTIL FRA HELE LANDET.”

Niels-Bo Valbro, teaterdirektør

Han har selv stået i spidsen for teatret i hele perioden
og dermed været med til at lægge linjen. I dansk kulturliv
står Det Ny Teater for én ting: musicals. Og listen over
forestillinger tæller da også mange af de største og mest
berømte internationale musicals: Cats, Phantom of the
Opera, Evita, Mary Poppins, Singin’ in the Rain, Les
Misérables – for blot at nævne nogle enkelte.
– Teatret er bygget til den slags. Vi har et fabelagtigt rum
til de helt store forestillinger. Det er derfor naturligt at tage
udgangspunkt i bygningens særlige egenskaber. Vi er simpelthen de rigtige til at opføre internationale publikumssucceser
fra Broadway og London, siger Niels-Bo Valbro.
Det er også, hvad publikum vil have. Alle forestillinger
hidtil i sæsonen har været udsolgt til sidste sæde. Det gør
Det Ny Teater til det mest besøgte i Danmark – hvis man
ser bort fra Det Kongelige Teater, som jo består af flere
scener.

Det Ny Teater i København
slog dørene op for publikum
for første gang 19. september
1908. Teatret er tegnet af
arkitekterne Ludvig Andersen
og L.P. Gudme.
Den første forestilling,
der blev opført, var Pierre
Bertons Napoleon-komedie
Den skønne Marseillanerinde,
hvori blandt andre Asta
Nielsen og Poul Reumert
medvirkede.
I 1990 var teatret efterhånden blevet så nedslidt, at
det blev lukket på ubestemt
tid. I 1991 gik den nuværende
direktør Niels-Bo Valbro
og dennes meddirektør
Bent Mejding sammen med
teatrets ejer Ida Løfbergs
Fond for at redde teatret. I
1994 kunne teatret efter en
gennemgribende renovering
igen åbne for publikum
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“Et godt sted
at give den gas”
SEXOLOG OG PARTERAPEUT JOAN ØRTING MØDTE SIN STORE FORELSKELSE PÅ
VESTERBRO OG BLEV GIFT I MARIAKIRKEN PÅ ISTEDGADE. HUN KAN IKKE LEVE UDEN
SIT FIX ’ÆGTE, ORIGINALT KØBENHAVN’.
TEKST: JAKOB RUBIN FOTO: JONAS KJÆR

FOR JOAN ØRTING begyndte det for
alvor at gå stærkt på Vesterbro. Her mødte
hun sit livs store kærlighed, her boede hun
og blev gift med ham, og her fik hendes
forretning fart på.
Joan Ørting ’ælsker’ simpelthen bydelen,
som hun har haft helt inde under huden
siden dengang, den absolut ikke var trendy.
På den anden side. Hvem kan ikke, som
den landskendte, rødhårede furie og begejstrede, frække dame hun er, tale alting op?
Joan Ørting er berømt for sin direkte tale
om kærlighed og sex, sin energi, empati og
enorme positivitet.
– Vi havde en lækker 5-værelses hjørnelejlighed på Halmtorvet, og det var bare midt
i den tid, hvor det hele udviklede sig med
rasende fart. Min sexolog-skole havde sin
start i PH Cafeen lige over for lejligheden,
hvor jeg havde hold om dagen og festede
igennem om natten, fortæller Joan Ørting,
der for et par år siden trak boligstikket ud og
flyttede til Langeland.
– Nu bor jeg på landet, siger hun og griner
højt og smittende.
– Men ikke mere end, at jeg er i København
mange dage hver eneste uge. Min skole
ligger i et 3-etagers hus på Christianshavn,
og når jeg skal ud og spise eller feste, er det
stort set altid på Vesterbro, siger hun.
JEG VALGTE AT BLIVE STÆRK
Joan Ørting er fra Gladsaxe, hvor hun
voksede op i en 2½-værelses lejlighed i et
socialt boligbyggeri med sin mor og søster.
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Hun er storbymenneske af natur, men søger
på landet for at få fred fra opmærksomheden,
der kan føles massiv en gang imellem.
En del af sin succes som forfatter, foredragsholder, terapeut og underviser tilskriver
hun en beslutning, hun tog som ung i en svær
periode, hvor både hendes mor, mormor,
morfar og moster døde inden for kort tid.
– Jeg kunne enten blive svag eller stærk.
Jeg valgte det sidste, siger hun.
DET KOM BAG PÅ PRÆSTEN
Når det kommer til hendes og manden,
historiefortælleren Carsten Islingtons
bryllup, kan hun tilføje ’modig’. Parret valgte
at blive gift i den store, smukke Mariakirke
på Istedgade, og det kom helt bag på
præsten.
Mariakirken, der blev indviet i 1909, er
berømt eller berygtet for at huse områdets
narkomaner på indgangstrappen og i øvrigt
lave et stort arbejde for misbrugere, prostituerede, husvilde og andre udsatte. Det har
skræmt mange fra at benytte den, hvilket
ikke giver mening for Joan Ørting.
– Kirkens ry er helt ufortjent. Vi håbede,
vi kunne holde vores bryllup en helt bestemt
sommerdag, men præsten sagde, at vi kunne
vælge alle dage hele året. I modsætning til
alle andre kirker ville ingen giftes i hans,
fortæller Joan Ørting.
Så de fik deres yndlingsdato. Præsten
foretog for første gang i et år en vielse. Den
seneste, der var foregået i Mariakirken, var i
øvrigt hans egen.

– Som Vesterbro-borgere og som de
personer, Carsten og jeg er, ville vi bare
giftes i den kirke. Når man først har været
inde i den, tror jeg, at alle ville have det på
samme måde. Den er utrolig smuk og
meget stor. Turen op ad gangen til alteret
var rigtig, rigtig lang. Det var dejligt, siger
Joan Ørting og ser ud, som om hun kan
mærke de frydefulde sommerfugle i maven
flakse forbi igen.
Som en typisk gestus inviterede parret
også dem, der holder til foran kirken, med
ind under vielsen.
BYDEL MED HØJT TIL LOFTET
– Det er det, jeg elsker ved miljøet på Vesterbro. Alle typer er til stede. Kulturelt er der
højt til loftet. Det er kulørt, spændende,
dynamisk, og nok den mest internationale
af de københavnske bydele, siger hun.
På Vesterbro kan man gå ud og spise
andet end fastfood senere end i resten af
byen. Man kan købe ind til kl. 23-24 stykker
hos de velassorterede etniske købmænd og
grønthandlere fra Kina og Mellemøsten. Og
finde en cocktailbar med drinks, man ikke
vidste eksisterede.
– Det er bare et godt sted at give den gas,
siger Joan Ørting og ræser videre på sin cykel
med det røde hår blafrende efter sig. Af sted
mod det næste projekt: at åbne en uddannelse
som selvværdsvejleder.
– Det er der så mange, som godt kunne
have brug for noget mere af, råber hun i
farten.

“DET ER DET, JEG
ELSKER VED MILJØET
PÅ VESTERBRO. ALLE
TYPER ER TIL STEDE.
KULTURELT ER DER
HØJT TIL LOFTET. DET
ER KULØRT, SPÆNDENDE, DYNAMISK,
OG NOK DEN MEST
INTERNATIONALE AF
DE KØBENHAVNSKE
BYDELE.”
Joan Ørting, sexolog og parterapeut
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tror på

VESTERBRO

TIVOLI HOTEL KAN SE, AT DET VAR RIGTIGT TÆNKT AT INVESTERE STORT I DET NY VESTERBRO.
I DAG ER BYDELEN ENDNU MERE TRENDY, END MAN TURDE HÅBE PÅ.
TEKST: JAKOB RUBIN FOTO: ARP-HANSEN HOTEL GROUP

DET VAR ET trist stykke Vesterbro, koncernen
bag Tivoli Hotel købte bag ved Postterminalen og
Hovedbanegården, men det var godt tænkt. I dag
er området hovedstadens ’hotteste’, og turisterne
strømmer til. Det har Tivoli Hotel fejret med at
udbygge til dobbelt størrelse kun fem år efter
indvielsen.
– Bydelen har gennemgået en fantastisk
udvikling, siden vi åbnede i 2010. Fra det charmerende, men også grå og skumle til en bydel
med liv, puls og fremdrift. Det betyder rigtig
meget i forhold til hotelgæster, siger Dorte Krak.
Hun er administrerende direktør i Arp-Hansen
Hotel Group, der står bag Tivoli Hotel og mange
andre af Københavns bedste og største hoteller.
Og nu også bag byggeriet af endnu et tårn til
det i forvejen markante designerhotel.
MANGE BYER I BYEN
De nye bygninger er bygget i en udadvendt og
legende, international stil, der arbejder videre
med Tivolis brand fra den verdensberømte have
ved Rådhuspladsen. På værelserne og gangene, i
hall og lobby går eventyr og karakterer fra Tivoli
igen. Man møder således Columbine, Harlekin,
Fyrtårnet og figurerne fra Pantomimeteatret.
Det hele holdt i stærke farver, energi og livlighed.
For Dorte Krak er det ikke kun det indvendige
design, men i lige så høj grad miljøet omkring
et hotel, der skaber hotellets personlighed. Her
har Vesterbro været heldig at have innovative
byplanlæggere, kreative idémagere og modige
politikere, mener hun.
– København rummer mange byer i byen.
Hele Vesterbro med Halmtorvet, Kødbyen,
Carlsberg-byen og havnefronten har gennem de
seneste år udviklet sig til et internationalt, urbant
niveau. Ideerne sprudler, og det er en stor fordel,
at så mange forskellige mennesker lever side om
side, siger hun.
– Betydningen kan ikke overvurderes. Det er
centralt for vores gæsters valg af hotel og deres
oplevelse, at bylivet og byrummet er velfungerende
og har noget at byde på.
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SUCCES. Tivoli
Hotel på Vesterbro
udvider efter blot
fem år og bliver
Danmarks tredjestørste.
Huset er tegnet af
den danske arkitekt
Kim Utzon.

EVENTYR. Den
verdensberømte
forlystelseshave er
selvfølgelig brugt
som inspirationskilde
til arkitektur og
indretningsd esign.

“Det er centralt for vores gæsters valg af hotel og deres oplevelse,
at bylivet og byrummet er velfungerende og har noget at byde på.”
Dorte Krak, adm. direktør

Siden åbningen har 1,5 millioner mennesker overnattet på Tivoli Hotel eller gæstet kongres- og mødesalene. Med udvidelsen, der blev færdig i oktober, når
hotellet op på 679 værelser og er dermed Danmarks
tredjestørste.
’VORES ENDE AF BYEN’
Blandt hotellets spektakulære features er en kongressal
til 2.500 mennesker, en ’sky bar’ med en fænomenal
udsigt over hele byen, to restauranter på toppen og en
swimmingpool med glasbund i 43 meters højde.
Ifølge direktøren ville Tivoli Hotel ikke være placeret
på Vesterbro, hvis ikke bydelen havde været i gang
med sin spændende udvikling.
– Sammen med arkitekt Kim Utzon havde vi ambi

SUSHI MED UDSIGT.
Øverste etage af Tivoli
Hotel byder på to
klasserestauranter.
Her er det fra sushi-
baren med en unik
udsigt over by og havn.

tionen om også at skabe et nyt byrum. Vi troede på
Vesterbro som et fremtidigt centrum for liv, boliger,
mennesker, virksomheder og restauranter. Jeg synes,
man kan sige, at vi har fået ret, siger Dorte Krak.
Hun hæfter sig ved, at man i dag i turismekredse
ikke længere bare taler om Nyhavn, Tivoli-haven og
Strøget, men i den grad også om Cykelslangen, street
kitchen, Kødbyen, Fisketorvet og nu også en City Ikea,
som vil skabe endnu mere liv i ’vores ende af byen’.
Og så er man i øvrigt velkommen til at komme og se
det hele selv.
– Vi har lige indviet en flot skulptur af Bjørn Nørgaard
i lobbyen, som alle er meget velkomne til at komme
og kigge på. Og måske nyde en kop kaffe eller en bid
brød i vores lobbycafé, siger Dorte Krak.
ENGHOLMENE
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KVALITET FREM
FOR KVANTITET
Hos DANSK på Istedgade kan man købe møbler,
designlækre gadgets og køkkengrej. Kvalitet er i
højsædet, og ekspedienterne vil hellere give kunden
en god oplevelse frem for at sælge én et møbel mere.
Det handler ikke om kvantitet, men om kvalitet!
DANSK made for rooms slog dørene op for deres
første butik i 2011. Her er udvalget af møbler og
interiør af den fineste slags.
’Kvalitet frem for kvantitet’ er mottoet, og
forretningens møbler, interiør og lamper kommer
til deres fulde ret i de store, lyse lokaler, hvor der er
masser af luft mellem de luksuriøse sager.
I september 2015 udvidede DANSK made for
rooms deres koncept og åbnede på ny i lokalet på
Istedgade 64 med en DANSK kitchen butik. Hos
DANSK kitchen er der et nøje udvalg af mange
forskellige køkkenprodukter fra både danske og
udenlandske mærker.
DANSK kitchen er den type konceptbutik, hvor
’special items’ kan være med til at pifte hverdagen
op i ethvert køkken.
DANSK made for rooms, Istedgade 80
DANSK kitchen, Istedgade 64

H.W. LARSEN & SØNNER

DESIGNER ZOO

Det er en sand fornøjelse at handle i H.W. Larsen & Sønners enorme
køkkenudstyrsbutik i Kødbyen. Butikken har eksisteret lige så længe
som Kødbyen og har opnået en legendarisk særstatus i området.
Forretningen, som fordeler sig over 500 kvadratmeter, er gået i arv
fra farfar Henry Larsen og videre til sønnen Steen Larsen, som i
1990’erne overgav foretagendet til sin søn, Bo Larsen. Ud over den
fremragende service finder du gode og gedigne gryder, pander,
alverdens køkkenartikler og Europas største udvalg af knive.

I det hvide hus lige over for den ”Sorte Hest” finder du Designer
Zoo, som er et mekka for design og kunsthåndværk. Det er nu 26 år
siden at snedker og møbeldesigner, Karsten Lauritsen, startede firma
i kælderen sammen med tre andre designere. Siden er forretningen
udvidet med eget værksted samt butik fordelt på hele to etager.
Designer Zoo er specielt kendt for de unikke ”bønne” borde, der
efterhånden har fundet vejen til mange københavnske hjem.

H.W. Larsen & Sønner A/S, Slagterboderne 15-21, Kødbyen
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Designer Zoo, Vesterbrogade 137

“JEG FÅR ALTID
NOGET MED
HJEM”
TEKST: JAKOB RUBIN FOTO: TV3/FLEMMING LEITORP

KOMIKEREN, TV-VÆRTEN OG stand-upper’en Adam Duvå Hall er i et livslangt kærligheds
forhold til Vesterbro, som han har kendt, siden
bydelen var alt andet end trendy. Alligevel kan
den blive ved med at overraske ham.
– Man går aldrig forgæves på Vesterbro. Her
sker altid noget. Hvis jeg keder mig eller trænger
til en pause, går jeg en rundtur. Der er altid noget
nyt at se på. En tøjbutik, en eksotisk grønthandler
eller en café, jeg ikke har lagt mærke til før, fortæller Adam Duvå Hall.
Hvis der til en undtagelse ikke sker noget, har
Adam Duvå Hall en sikker backup: thai-supermarkederne. Har man ikke fået sin nysgerrighed
og oplevelseshunger styret ved at gå rundt i
gaderne, skal man bare stikke hovedet ned i et
thai-supermarked.
– Der kan jeg altid finde et eller andet at købe,
som jeg ikke vidste, jeg havde brug for. Noget,
som smager vildt godt, er sjovt eller giver mig lyst
til at lave mad, siger han.
– Der er altid noget nyt at se på Vesterbro.
DET KREATIVE KVARTER
Adam Duvå Hall er et kendt ansigt fra tv-skærmen,
hvor han på DR2 har lavet cracy-komik med
blandt andre Simon Jul og Jan Elhøj, og nåede
helt ud i de små hjem som vært for Melodi Grand
Prix tre år i træk (i 2006, 2007 og 2008). Han
er født og opvokset på Christianshavn, men
flyttede som ung voksen til Vesterbro. Da han
for et par år siden fik børn, flyttede han til en
større lejlighed ved Kingosvej på Frederiksberg,
50 meter uden for Vesterbro-grænsen.
– Vesterbro er i mine øjne Københavns bedste
og mest kreative kvarter. Når city dør og bliver
kedelig efter fyraften, er der stadig gang i den på
Vesterbro. Det er spraglet, lige i hjertet af byen,
og her er højt til loftet. Bogstaveligt talt og i
overført betydning, siger han.
VI SKAL VÆRE HER ALLESAMMEN
Den 40-årige medievært, der for et par år
siden skiftede fra DR til TV3, holder meget af
Vesterbro for dens mangfoldighed.
– Byfornyelsen har g jort bydelen godt. Folk
har generelt fået noget meget bedre at bo i.
Samtidig er den oprindelige Vesterbro-befolkning

her stadig og sætter sit præg med
sin kærlige råhed, og heldigvis
for det. Men der er blevet så
meget andet, Vesterbro nu
KOMIKEREN
også kan, siger han.
ADAM
DUVÅ
HALL ER
Mens Vesterbro i Adam
Duvå Halls ungdom kunne
KØBENHAVNER MED
være et nedslidt og hårdt
STORT ’K’ OG TAGER
sted at gå i byen, er der
TIL VESTERBRO,
nu langt mere Berlin og
HVIS
HAN
KEDER SIG.
international storby
over det.
– Det bedste
natteliv i København findes på
Vesterbro. Jeg
hører musik på
Vega, spiser i
Kødbyen eller
på en eller
anden ny,
utrolig billig
og lækker
asiatisk
restaurant og
finder
nye yndlingsbarer
rundt omkring i de små
gader. Vesterbro er
et kvalitetssted på sin
helt egen måde.
Efter Adam Duvå Halls
mening er det vigtigt, at bydelens
særpræg bevares. Han ser nødigt
en udvikling, der tvinger almindelige
mennesker uden høje indtægter helt
ud af bydelen.
– Vi skal være her alle sammen. Og
det kan vi. Det er derfor, her er så fedt.
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Lykken er

AT SE SIT MØBEL I
EN GENBRUGSBUTIK
DEN SUCCESFULDE MØBELDESIGNER HOS
WE DO WOOD, SEBASTIAN JØRGENSEN,
TOG DET SOM EN KOMPLIMENT, AT HANS
BØRNESTOL BLEV SOLGT VIDERE.
TEKST: JAKOB RUBIN FOTO: WE DO WOOD PR

Møblerne i rustikke omgivelser. På billedet ses børnestolen
Lilly, som blev startskuddet til We Do Wood. Sebastian
Jørgensens har sit kreative afsæt som kunstner og bygger
stolene i 1:1 som en skulptur, han kan justere på fysisk.
– Det er i værkstedet og ikke på tegnebrættet, mine ting
bliver færdige, siger han.
SEBASTIAN JØRGENSEN RÆKKER en solid næve frem
i døren til sit værksted i Nordhavn. Stedet er hans helle. Her
bygger møbeldesigneren bag det succesfulde We Do Wood sine
prototyper med fin udsigt over havnen fra terrassen. Rummet er
nøgternt, råt og funktionelt. Som møblerne.
Møbelfirmaet We Do Wood oplever for tiden sin største
fremgang, siden en rekonstruktion i 2012 fik sat firmaet på skinner
og etableret salgskontorer i 15 lande, deriblandt Kina, USA og
Rusland. Bag firmaet står direktør og salgschef Anders Holme
Jensen og den kreative urkraft Sebastian Jørgensen. Eller formgiver,
som han helst kalder sig selv.

We Do Woods møbler bygges på fabrikker i Bjerringbro og Slovenien.
Materialet er det bæredygtige bambus, som er 4 år om at være klar til
brug. Til sammenligning skal et egetræ være 80 år gammelt. Her ses
Sebastian Jørgensens spisebord ‘Dining Table no. 1’ og i baggrunden
kistebænken ‘Correlations Bench’.
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AFBRÆK FRA DAGLIGDAGEN
Det er en mand, der kan noget med sine hænder. 46-årige Sebastian
Jørgensen er ikke til administration og regneark. Han kan slet ikke,
som han siger. Heller ikke have mange bolde i luften og tage
telefonen hele tiden. Og skrive for mange e-mails. Han skal
have ro.
Når Nordhavn ikke leverer nok af den, søger han op i Sverige,
hvor han bor i telt i en forpagtet skov, jager vildsvin og elg, læser
tykke bøger og laver mad i sit hjemmedesignede feltkøkken; en
kasse, der slås op og stilles på et sæt ben, med et lille gaskomfur,
en jernpande, tallerkner, proptrækker og glas.
– Det har jeg brug for. Sådan lader jeg mine batterier op og
får overskud. Ellers kan jeg godt begynde at se lige lovligt sort på
tingene, fortæller Sebastian Jørgensen.
Heldigvis har hans kone Line og datteren Lilly i lejligheden på
Vesterbro med årene vænnet sig til, at deres mand og far har
brug for disse afbræk fra dagligdagen.

Han er snedker og We
Do Wood’s chefdesigner,
men vil helst kaldes
formgiver. Sebastian
Jørgensen:
– Mine møbler er enkle,
funktionelle og ærlige.
Ingen skjulte spånplader
eller billige materialer
under overfladen.

We Do Woods møbler
forhandles hos DANSK
MADE FOR ROOMS
på Istedgade 80.

Tilbage til det med hænderne. Dem, der er skruet godt
på. Sebastian Jørgensen kommer fra kunstverdenen, hvor
han efter studier på Benny Dahls legendariske Skolen
for Tegning, Maling og Skulptur på Vesterbro kastede sig
over først oliemaleri og derefter som 20-årig gik i lære som
stenhugger hos Claus Ørntoft, Danmarks for tiden førende
stenhugger.
Det blev til mange mastodontiske granithoveder, før
interessen skiftede. I nogle år var Sebastian Jørgensen en
ekvilibristisk sushi-kok, og hans interesse for og evner til
madlavning resulterede i en række tv-programmer fra blandt
andet Argentina efter samme koncept som det aktuelle Nak
og Æd. Med selvbundne fluer fiskede Sebastian Jørgensen
laks og ørred, som blev tilberedt langs floderne, hvor de
blev fanget.
LILLY BLEV STARTSKUDDET
Som nyuddannet snedker med speciale i skabe og skuffer
fandt han igen blokken og blyanten frem. Langsomt voksede
ideerne om møbler ud af hans krøllede hjerne.
– Det første møbel byggede jeg til Lilly, da hun var to
år. En børnestol. Jeg kunne ikke holde ud at se alle de
Disney-ører på ting til børn. Og plastik. Jeg er sikker på,
at børn værdsætter kvalitet, selv om de ikke kan sætte ord
på, siger han.
Stolen ’Lilly’ blev startskuddet til We Do Wood, som
siden har udvidet sortimentet med flere stole, borde og en
nytænkt slagbænk. Det seneste værk er safaristolen Nomad,
som blev finansieret via crowd funding. Det tog fem dage
at indsamle 150.000 kr. til at bygge prototypen. Ser man

på den samlede produktion, er Sebastian Jørgensens fortid i kunstens verden tydelig.
– Jeg betragter et møbel som en skulptur. Mine møbler
bliver ikke lavet færdige på tegnebrættet, men på værkstedet, hvor jeg fremstiller dem i 1:1. Jeg sidder i dem,
ændrer nogle dimensioner, justerer formerne, indtil det
går op. Så går andre videre med det tekniske, siger han.
– For mig handler det meget om at skære fra. Gøre det
enkelt. En stol er en stol med fire ben. Jeg skal ikke opfinde
en med fem.
FRIHED ER MÅLET
I dag peger pilen opad for We Do Wood, som med en
beskeden tilgang til vækst og administration tilsyneladende
har fundet den rigtige formel. For Sebastian Jørgensen er
målet ikke at blive rig og tjene en formue på sit uomtvistelige
talent med sine hænder.
– Penge har aldrig interesseret mig. Jeg ved godt, det
lyder som en kliche. Men sådan er det. Mit mål er at være
fri til at kunne gøre det, jeg har lyst til. Når jeg er ude i en
svensk skov, har jeg det rigtig godt. Efter nogle dage skal
jeg hjem og ligge i en bunke med min familie og tilbage på
værkstedet. Sådan er jeg.
Måske derfor var han lige ved at køre galt i sin Berlingo
for nylig, da han vendte hovedet af led for at se, om han så
rigtigt. Det g jorde han. I udstillingsvinduet til en genbrugsbutik stod ’Lilly’.
– Jeg blev overvældet af en lykkefølelse. Man vil jo gerne
have, at ens ting bliver brugt. Og her var åbenbart nogen, som
syntes, at min barnestol var så god, at den skulle sælges videre.
ENGHOLMENE
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DET MODERNE KONTOR
ET KONTOR, DU KAN SKRUE OP OG NED FOR. SOHO OG
NOHO TILBYDER ET KREATIVT ARBEJDSMILJØ EFTER BEHOV
– OGSÅ HVIS BEHOVET ER MEGET STORT.
TEKST: JAKOB RUBIN FOTO: JONAS KJÆR

750 STYKKER MED kreativitet. Det er lidt
af en madpakke, der bliver lavet inde bagest i
Kødbyen i det diskrete, men store kontorhotel
SOHO og dets frække lillesøster NOHO.
Så mange pladser har byens største kontorfællesskab, og trods størrelsen er der tre måneders
ventetid. Det forstår man, når man kigger på
de hængende haver på væggene og de avant
gardistiske demolition-interiører: gamle vinduer,
brædder, stilladser, trækasser. Her er hyggeligt
og dynamisk. En god stemning af bevidst slitage,
der gør det forpligtende uforpligtende og sætter
gang i fantasien.
– Vi har forsøgt at hjemmificere kontorerne så
meget som muligt. Samtidig er alle bygningerne
i Kødbyen fredet på linje med Dybbøl Mølle, så
54
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det har været en udfordring at finde stilen, siger
Christian Wad, som er en af de tre partnere
bag SOHO-NOHO, der blev grundlagt
tilbage i 2009.
Langs gangene ligger åbne og semiåbne
kontorlandskaber i alle størrelser. Fra 1½- til
52-mandskontorer – plus flyverpladser til halv
pris. Populariteten skyldes blandt andet den
fleksible linje, udlejningen foregår efter.
– Går det godt i din biks, kan du up-size med
pladser. Går det mindre godt, kan du bare skrue
ned. Vores priser er faste, og varselsfristerne er
korte, siger Christian Wad.
Han viser rundt. Vi går gennem en zinkdør
med nitter. Fredet i klasse A, fortæller Christian
Wad, og videre forbi flere levende, grønne plante

“DEN OFFICIELLE VISION FOR
KØDBYEN ER ET KOMMUNALT
MANIFEST, DER HEDDER KØD
& KREATIVITET. JEG SYNES
FAKTISK, VIRKELIGHEDEN LEVER
OP TIL VISIONEN.”

Christian Wad, partner, SOHO-NOHO

vægge til receptionen.
To lejere er midt i en diskussion om en kunde
relation. I det hele taget er den helt store fordel
ved at arbejde i et kontorlandskab den inspiration,
det kan give at være sammen med folk fra andre
fag end ens eget.

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

– Krydsbestøvning kalder vi det. Eller
co-working. Der er stor synergi ved at
arbejde på denne måde.
Christian Wad er som formand for lejer
foreningen med til at styre Kødbyens
udvikling. For tiden tillader man ikke nye
restauranter, og der er særlig opmærksomhed på, at slagterne og kødgrossisterne ikke
skal føle sig kørt ud på et sidespor.
– Den officielle vision for Kødbyen er
et kommunalt manifest, der hedder Kød &
Kreativitet. Jeg synes faktisk, virkeligheden
lever op til visionen.
Vi kigger ud over tagene. Kødbyens
blå farve er også inkluderet i fredningen.
Den hedder kødbyblå og har den tekniske
betegnelse RAL 5010.

GODT ØL lige ved hånden
EVENTYRET BEGYNDTE PÅ VESTERBRO FOR DET NU VERDENSBERØMTE
MIKROBRYGGERI MIKKELLER. BAG SUCCESEN LIGGER GODT BRYGGERHÅNDVÆRK OG ET MOD TIL AT FØLGE SIN FANTASI.
DER KOM ØL i verdensklasse lige rundt
om hjørnet, da mikrobryggeriet Mikkeller for
nogle år siden åbnede bar i Viktoriagade. Siden
er muligheden øget for at slukke tørsten i
nogle af de ypperste og mest kreative øl, der
nogensinde er brygget – som man kan læse
på det førende amerikanske øl-site RateBeer.
Mikkeller har nemlig udvidet – igen – denne
gang med spisehuset og ølklubben WarPigs
i Kødbyen, der har plads til 300 gæster ved
langborde. Desuden har den legendariske
kiosk Kihoskh på Sønder Boulevard sin helt
egen Mikkeller-øl, som ikke fås andre steder.
Går man 15-20 år tilbage, var øl bare øl,
og vin var det fine. Humlemost smagte af det
samme, og det var ikke meget, næsten uanset
om det var Hof, Top, Tuborg, Wiibroe, Albani,
eller hvor det kom fra. Siden tog pokker ved
ølbrygningen. Mikkeller var blandt pionererne
og uden sidestykke det bryggeri, der satte
Danmark på verdenskortet over gourmet-øl.
Og tvang de øvrige bryggerier til at tage sig
sammen.

Det var i begyndelsen af 00’erne, at Mikkel
Borg Bjergsø besluttede, at øl skulle smage af
noget, og vedtog, at øl var en legeplads, hvor
alt var tilladt. Han var udstyret med en veludviklet smagssans – som han senere forklarede
er et fundamentalt redskab for en ølbrygger
– og en god fantasi.
Og ikke mindst ambition. I dag sælges
Mikkellers øl i over 40 lande. Hver måned
lanceres nye typer, nogle kun til salg i en kort
periode. Mikkeller er for længst blevet kult,
og på WarPigs i Kødbyen sælges klubmedlem
skaber for helt op til 10.000 US$ for den
mest eksklusive kategori.
Mikkel Borg Bjergsø og hans teams talent
for konstant at udvikle nye øltyper er blevet
opdaget af nogle af landets mest prominente
spisesteder, deriblandt Michelin-restauranterne
NOMA og Kiin Kiin.
Mikkeller-øl brygges på en række af
verdens bedste, mindre bryggerier fra Alaska
til Belgien.
ENGHOLMENE
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SPISEGUIDE

NÆROMRÅDET

Hvor skal du gå hen,
når du går ud?

16
R
E
P
U
S
R
D
SPISESTE E

VESTERBRO ER KØBENHAVNS MADMEKKA MED FLERE MULIGHEDER
FOR AT FÅ NOGET GODT AT SPISE END NOGEN ANDEN BYDEL.
KVALITETEN ER GENERELT HØJ OG VARIATIONEN BRED OG INTERNATIONAL. VI HAR VALGT 16 SUPERSPISESTEDER UD, MEN KUNNE
HAVE VALGT MANGE FLERE. VELBEKOMME.
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01 Gorilla

09 Kebabistan

02 Mikkeller

10 Malbeck Vinbar

03 Paté Paté

11 Formel B

04 NOSE2TAIL

12 Falernum

05 Mother

13 Les Trois Cochons

06 We Do Food

14 Spuntino

Afslappet stemning, lyse træborde
uden dug og noget af Københavns
bedste bistromad.
Kødbyen, Flæsketorvet 57,
1711 København V

Et sjovt mikrobryggeri med et utroligt flot
udvalg af øl og specielle typer spiritus. Et
godt sted at afslutte et restaurantbesøg.
Kødbyen, Flæsketorvet 25,
1711 København V

Morgen, middag og aften kan du nyde
lækker mad her. Og om aftenen forvandles
stedet også til en lækker vinbar.
Kødbyen, Slagterboderne 1,
1716 København V

Danmarks første bæredygtige restaurant.
Serverer rustikke, kreative og økologiske
retter af alt fra dyret - i gode store portioner.
Kødbyen, Flæsketorvet 60,
1711 København V

Ægte italiensk mad uden dikkedarer. God
stemning, brændefyret stenovn til fisk,
kød og grøntsager - og selvfølgelig pizza.
Kødbyen, Høkerboderne 9,
1712 København V

Salat og hjemmelavet mad. Lækker sund
takeaway baseret på spændende salater
og hjemmebagt brød.
Halmtorvet 21,
1700 København V

07 Ban Gaw

Bag Ban Gaw står en thai-familie med
mange års erfaring i stærkt krydret kylling,
seafood og and. Også takeaway.
Halmtorvet 44, 1700 København V

Højt besunget kebab med lækkert kød og
friskskårne grøntsager. Lillebitte, billigt
sted med et konstant mylder af kebab-
aficionados.
Istedgade 105, 1650 København V

Vinbar med over 120 forskellige argentinske
vine og god stemning til funky, groovy, jazz
og soul-musik. Evt. til et spækkebræt med
ost og pølse.
Istedgade 61, 1650 København V

Michelinmad fra Københavns øverste hylde.
Menukort med 20 retter, fortrinsvis fra
danske producenter og farvande. Stor
vinkælder.
Vesterbrogade 182, 1800 Frederiksberg C

Vinbar, hængeudsted, casual med
bistromad. Andeconfit, svamperisotto,
oste- og charcuteritallerkner m.m.
Værnedamsvej 16, 1619 København V

En bid af Paris med traditionelt fransk
landkøkken. Minimum to personer, som
deler hovedret. Hver dag vælges mellem
to kødretter og en fisk.
Værnedamsvej 10, 1619 København V

Små retter af italienske delikatesser.
Spuntino er italiensk for ’lille snack’, og
det er netop, hvad man får.
Vesterbrogade 68, 1620 København V

15 Madklubben

Fremragende mad til fornuftige penge.
Madklubben serverer klassiske danske retter
og internationale bestsellere til faste priser,
hvor du selv kombinerer din menu.
Vesterbrogade 62, 1620 København V

08 Cocktailbar 1656 16 LêLê
Lækre sæsonbestemte cocktails blandt
prangende veloursofaer og gamle
Chesterfields. Upperclass og luksus.
Gasværksvej 33, 1656 København V

Moderne vietnamesisk mad på en af byens
kendteste restauranter med sødt, salt, surt
og stærkt. Den tilknyttede LêLê Tiger Bar
serverer cocktails i chaiselonger.
Vesterbrogade 40, 1620 København V
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ARKITEKTUREN

Det trelængede byggeri er
inspireret af den traditionelle
københavnerkarré, men er
åbnet op ud mod havneløbet
for at skabe den bedst mulige
integration mellem vandet og
byens rum.
3D-VISUALISERING
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Menneskevenlig

ARKITEKTUR

I SÆRKLASSE

HOLLANDSK FACADELEG, HØJE LOFTER OG ÅBNE
KARRÉER GØR OP MED BUSINESS-AS-USUAL-ARKITEKTUR.
TEKST: MAGDALENA MISIAK FOTO: ALEKSANDAR K OG NPV A/S

I

STUEN BLINKER dagslyset på loft og vægge. Det er reflekser
fra havnevandet i kanalen lige neden for stuevinduet, hvor en kajak
langsomt glider forbi. Vandet smyger sig helt tæt på husfacaderne og
reflekterer lyset og facaden i vandet.
Lejlighederne er forskellige. Nogle er store og højloftede med ind
vendige trapper, og andre er mindre. Men fælles for alle er lys og rummelighed.
Det er lejligheder med højt til loftet og stor fleksibilitet i form af store rum,
der byder på mange muligheder. Med andre ord: en moderne bolig til det
moderne menneske.
– Det har været vigtigt for os at skabe boliger, der tager højde for det moderne
menneskes behov, hvor fleksibilitet er en vigtig faktor, siger arkitekt og partner i
Arkitema Dorthe Keis, som har stået for udformningen af Engholmene.
Tegnestuen har rødder helt tilbage til 1969, og arkitekterne har igennem
årene opbygget solid erfaring og ekspertise inden for boligarkitektur.
– Et vigtigt element i vores arbejde er at tage udgangspunkt i mennesket
og dets behov. Vi kalder det for ’people in architecture’, siger Dorthe Keis.
Tager man et skridt ud af boligen, vil man opleve en unik stemning med
kajakker i kanalen, folk ved grillpladsen i gården, og kærestepar, der dypper
deres tæer i vandet, mens de kigger på jollen, der sejler forbi. De mange
udearealer binder livet sammen på Engholmene og lokker naturligt folk til at
være en del af nærmiljøet.

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

HOLLANDSK INSPIRATION
Og den menneskevenlige arkitektur er blevet kombineret med inspiration fra
udlandet. Med udgangspunkt i den hollandske stjernearkitekt Sjoerd Soeters
har Gröning Arkitekter i samarbejde med JUUL | FROST og Danielsen
Architecture udviklet den overordnede lokalplan for Enghave Brygge, som
Engholmene er en del af.

ENGHOLMENE
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3D-VISUALISERING

Det trelængede
byggeri er inspireret
af den traditionelle
københavnerkarré,
men er åbnet op ud
mod havneløbet. Det
har man g jort for at
skabe den bedst mulige
integration mellem
vandet og byens rum.

– Lokalplanen er inspireret af forskellige gamle
kendte bymæssige sammenhænge som Venedig
og Amsterdam, ligesom Soeters’ arkitektur. Men
i forhold til Soeters’ vision, som er en tro kopi af
Amsterdam, prøver vi at tilføje lidt mere variation,
små pladser og soltrapper, der leder folk lige ned
til vandet, siger arkitekt og indehaver af Gröning
Arkitekter Claus Gröning.
DET GODE NÆRMILJØ
Der er g jort plads til et nærmiljø, hvor småbutikker på de markerede hjørner kan være med til at
skabe et trygt lokalmiljø. Den store kanal, som er
rygraden i hele kanalstrukturen, krummer svagt
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ved Engholmene og indbyder til lokalt udeliv i
sommerperioden. Og det rolige og afdæmpede
karrémiljø skaber rammer for livet omkring lejlighederne, som er lige så betydningsfuldt som selve
boligerne.
Byggeriet på Engholmene byder på flere brud
med business-as-usual i både by- og arkitektur
tænkningen. Det er velafprøvede kvaliteter fra
førmoderne tid, man her søger at genindføre i vor
tids rationelle byggeri og med moderne stiludtryk.
I stedet for de fremmedgørende facadegen
tagelser, som rationelt byggeri tidligere medførte,
har Engholmene brudt facaderne op i småbitte
enheder.

Facaden har
mange forskellige
farver og udtryk.
Det gør, at øjnene
aldrig rigtigt bliver
mætte, for der
dukker hele tiden
noget nyt op.

Her er ens bolig både
individuel og samtidig
en del af fællesskabet i
en spraglet karré.

ARKITEKTUR I SPADSERETEMPO
Det er ikke huse, der som forstadens skal
aflæses fra motorvejen med 110 i timen. De skal
opleves i spadseretempo eller tøffende i en båd
i havnen.
Alle opgange har fået hver deres arkitekttegnede facade, hvilket nogle steder også har g jort
det muligt at variere taghøjden. Selvom vinduerne
afslører, at der er tale om fælles etagedæk bag
facaderne, får opdelingerne lejlighederne til at se
forskellige ud. Det giver byggeriet en grund
læggende lodret orientering, som er en fin
kontrast til havnens åbne, vandrette flade.
Bebyggelsen myldrer af farver og materialer, der
knytter sig til hver enkelt opgang i bebyggelsen, og
dog er forskellighederne afstemt, så facadedelene
ikke ligefrem skriger til, men blot komplementerer hinanden. Her er ens bolig både individuel
og samtidig en del af fællesskabet i en spraglet
karré.

3D-VISUALISERING

POSTMODERNISTISK BYGGERI
Og det er vel den lære, vi drager af det tyvende
århundredes lemfældige omgang med by
mennesket som en forskelsløs masse. At først
når vi opfatter os selv og hinanden som individer,
træder vi ind i fælleskabet.
Og her formår Engholmene at tilfredsstille
denne basalt menneskelige faktor. Den giver
op over for alle modernismens renhedsidealer
og sminker sin rationelle bygningskrop med en
dekorativ leg, som gør Engholmene til arkitektur
i særklasse.
ENGHOLMENE
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ARKITEKTERNE BAG KÆRHOLM
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DORTHE KEIS

CL AUS P. GRÖNING

Dorthe Keis er partner i den skandinaviske tegnestue Arkitema.
Tegnestuen er grundlagt i Aarhus i 1969 og er i dag en af Skandinaviens største arkitektvirksomheder med 11 danske partnere, to norske partnere, en svensk partner og 400 medarbejdere fordelt på
kontorer i København, Aarhus, Oslo, Stockholm og Malmø. Dorthe
Keis arbejder med forskellige skalaer inden for arkitekturen, lige fra
indretning over bygningsarkitektur til byplaner. Grundelementerne i Dorthe Keis tilgang til arkitekturen er samfundet, mennesket
og ’location’ – således at lys, årstider og naturen frembringer det
bedste i arkitekturen.

Claus P. Gröning er indehaver af den københavnske tegnestue Gröning
Arkitekter, som han grundlagde i 1990. Claus Gröning er ikke bare
arkitekt, han er ligeledes byggeøkonom og byplanlægger. Claus
Gröning har sat sit præg på alt fra lokalplaner og hovedarkitektur på
bl.a. store dele af Sluseholmen til plantegninger for hundredvis af
lejligheder. Særlig kendt er Gröning Arkitekters fleksible indretning på
Islands Brygge, som fik status som forsøgsbyggeri under Boligministeriet,
og som var en innovativ løsning på vejen mod fremtidens boligform.
Bygherren var så tilfreds, at byggeriet lidt usædvanligt blev opkaldt
efter arkitekten.

Dorthe Keis har stået for en række af tegnestuens markante projekter
inden for såvel offentligt som privat byggeri og har bl.a. været med
til at udvikle Teglholmen i Sydhavnen, Havnevigen på Islands Brygge
og Tuborg Sundpark i Hellerup.

Derudover kendes Claus Grönings navn fra byggerier som Hammershøj
i Helsingør, renoveringsprojekter som Whiskyhuset i de tidligere
Roskilde Spritfabrikker, udviklingen af Sluseholmen, Stigbordene og
Amager Strand.

ENGHOLMENE

Planika biopejse kan installeres overalt og du får det bedste fra flere verdener.
Lækkert design med automatiske funktioner som tænd og sluk, høj sikkerhed
og ingen lugt fra vores Premium bioethanol. Fås som væg- eller indbygningspejs
der kan blive en del af din nye lejlighed.
Besøg boligshoppen på Fiskerihavnsgade 6, 2450 KBH og se biopejsene eller
kontakt os for mere information på (+45) 7020 5130 – www.livingflames.dk

BYGGEPLADSEN

ENGHOLMENES

FUNDAMENT
HÅNDVÆRKERNE ER I FULD SVING PÅ ENGHOLMENE, SOM ER DEN SIDSTE DEL
AF KØBENHAVNS HAVN, DER SKAL BEBYGGES. LIGE NU ER CG JENSEN I FÆRD
MED AT ANLÆGGE KÆRHOLM, HVOR DE HELT STORE BYGGEMASKINER
FJERNER DEN GAMLE BETON OG LÆGGER DET NYE FUNDAMENT.
VI KIGGEDE FORBI BYGGEPLADSEN TIL EN SNAK OM
GITTERMASTKRANEN, MILJØHENSYN OG SNESTORME.
TEKST: MAGDALENA MISIAK FOTO: MARTIN SØLYST
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SOLEN SKINNER FRA en skyfri
himmel. Temperaturen ligger på
lune 21 grader, selvom kalenderen
siger den 3. september. Og det
er meget svært at forestille sig
noget bedre sted at bo end her på
Engholmene – Københavns nye
bydel helt nede ved vandet. Vinden
blæser stille. HT’s havnebus sejler
næsten lydløst forbi. Og alt ånder
fred og ro. Eller næsten. Fordi CG
Jensens folk er i gang med det hårde
arbejde at banke 1.000 kubikmeter beton væk fra den gamle
industrigrund, som engang husede
skrotvirksomheden Uniscrap.
– De øverste 20 millimeter af
betonen skraber vi af og sender til
behandling. Resten genbruger vi til
de veje, som skal ligge i bebyggelsen,
siger formand Martin Kroghsgaard
fra CG Jensen og misser med øjnene
mod den stærke sol.
JÖRKS GITTERMASTKRAN
Vi sidder på en træbænk uden for
personaleskuret. Lige bagved står
en række campingvogne. Byggefolk
er nomader og flytter rundt med
deres maskiner. Som eksempelvis
Jörk Johns. Han styrer til daglig
med kyndig hånd den 35 meter
høje gittermastkran. Den sætter
spuns – de store lodretstående jern
plader – ned i fundamentet. Både
på land og et stykke ude i vandet.

OM FUNDAMENTET
Fundamentet til Kærholm
lægges fra juni til februar
2016
1.800 betonpæle skal bære
byggeri og parkeringskælder
1.000 tons ral skal holde
spunsene på plads i vandet
Det meste af den gamle
beton genbruges til veje i
bydelen
Alt grundvand filtreres i et
kulfilter, før det ledes ud i
havnen

Kærholms huse bliver bygget på en
kunstig halvø, og spunsen trænger
4,5 meter ned i vandet for at sikre
rammen under det nye, eksklusive
byggeri med den lige så eksklusive
udsigt.
Maskinen banker ikke spunsen i,
men vibrerer de tunge plader ned
i undergrunden. Men nu er Jörk
færdig med sit arbejde på Kærholm.
Efter to måneder på byggepladsen
er hans maskine klar til at blive
transporteret videre til Vordingborg,
hvor han skal være med til at bygge
en ny havnekaj.
Selvom Jörks maskine både arbejder på landjorden og i vandmiljøet,
ser han ikke særlige udfordringer
ved arbejdet.
– Det vigtigste på en byggeplads
er altid at have det bedst mulige
sikkerhedsniveau, siger Jörk på jysk.
Han har boet i Vejle, siden han for
35 år siden kom til Danmark fra
Tyskland.
Og nærmest, som var det timet,
dukker Camilla op med sikkerhedshjelme til os. Hun er ingeniør og i
praktik på byggepladsen. Og der er
vel ikke gået mere end to minutter,
siden vi gik ind på pladsen, førend
hjelmene sidder fast på vores hoveder. Vi undskylder naturligvis.
KUN EN SNESTORM
FORSINKER
Sikkerheden på byggepladsen handler naturligvis først og fremmest om
mennesker, men i høj grad også om
det omkringliggende miljø.
– Jorden, vi graver op, er klassificeret i forskellige grader. Noget af
jorden bliver kørt bort til oprensning,
mens resten bliver genbrugt i det
fremtidige anlægsarbejde. Og alt
grundvand, vi får op, bliver kørt
igennem et kulfilter, førend det får
lov at løbe ud i havnevandet, fortæller
Martin Kroghsgaard.
En stor gravko med hammer i
stedet for skovl slår mod betonen
og overdøver et øjeblik vores
samtale.
Martin ved godt, at arbejdet
larmer, og derfor er det vigtigt at
holde tidsplanen, så de omkringboende får mindst mulig gene af
lydene fra byggepladsen. Arbejdet
skal være færdigt til februar, men

“ALT GRUNDVAND, VI FÅR OP, BLIVER KØRT
IGENNEM ET KULFILTER, FØREND DET FÅR
LOV AT LØBE UD I HAVNEVANDET.”

Martin Kroghsgaard, formand, CG Jensen

selvom det bliver koldt, sinker det
ikke de rutinerede folk.
– Kun en decideret snestorm kan
tage farten af arbejdet. Ellers går
det såmænd lige så hurtigt som om
sommeren, forklarer Martin.
Håndværkerne er i gang med
at banke 1.800 betonpæle i jorden. Både i vandet og inde på
land. Pælene skal holde den kæmpe
betonkonstruktion, hvor huset med
tilhørende parkeringskælder skal
stå sikkert og godt. Og selvom CG
Jensen har hældt 1.000 tons ral i
havnen for at stabilisere spunsene,
kommer det ikke til at gå ud over
vandmiljøet.
– Først og fremmest anvender vi
kun uforurenet grusmateriale. Men
som en ekstra forholdsregel har vi
spændt et såkaldt ”silt gardin” hen

over havnebunden, så gruset ikke
kan sprede sig videre ud i vandet.
Beboerne ved havnen går naturligvis
meget op i vandkvaliteten. For de vil
selvfølgelig gerne kunne tage sig en
dukkert, siger Martin.
Vandet bliver en integreret del
af Engholmene. Vand i havnen og
vand i kanalerne. Og på en solrig
septemberdag er det nemt at forstå,
hvorfor så mange mennesker efter
spørger en sådan beliggenhed. Det
er fyraften, og den store gravko
med hammer står stille. Freden
sænker sig over Kærholms byggeplads, der ligger lige på grænsen
til centrum. Og det eneste, man
hører nu, er trafikkens fjerne
summen og en sulten måge, der
skræpper.

OM CG JENSEN

DANSK ENTREPRENØR MED DYBE RØDDER
Det er den danske entreprenørvirksomhed CG Jensen A/S med
rødder tilbage til 1930’erne, som står for alt jordarbejdet på den
første ø Kærholm. Og det er ikke første gang, CG Jensen forvandler
havn til eksklusiv bebyggelse. De har været med til at renovere og
udbygge det meste af Københavns Havn og har bl.a. kajen på Islands
Brygge, Kalvebod Bølge og Sluseholmen på CV’et.
CG Jensens særlige kompetence er at bibeholde havnens rå look,
samtidig med at den forvandles til en ny, eksklusiv havnepromenade.
ENGHOLMENE
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NPV

ET GODT
PARTNERSKAB

EJENDOMSBRANCHEN LÆRTE LEKTIEN UNDER FINANSKRISEN I SIDSTE ÅRTI. I DAG ER
UDVIKLINGSPROJEKTER SOM ENGHOLMENE FINANSIERET AF KAPITALSTÆRKE PARTNERE,
SÅ RISIKOEN VED AT KØBE PROJEKTLEJLIGHEDER ER MINIMAL. VI TOG EN SNAK MED
NPV’S DIREKTØR OG STIFTER JENS SCHAUMANN OM INTERNATIONAL BYGGEKAPITAL,
KANALBYER OG OM AT HAVE REGNEARKET KLAR VED HÅNDEN.
TEKST: MAGDALENA MISIAK FOTO: ALEKSANDAR K

DA JENS SCHAUMANN, direktør i NPV,
satte sig i flyveren med kurs mod Beirut i 2010,
vidste han ikke, hvad der ventede ham.
Han havde etableret ejendomsudviklings
selskabet NPV for at udvikle unikke ejendoms
projekter i høj kvalitet. Og NPV’s øjne var
faldet på København Kommunes planlagte
nye havnebydel på kunstige øer ude i vandet,
Enghave Brygge. Et fantastisk projekt med en
fantastisk beliggenhed, men der var behov for at
finde en kapitalstærk samarbejdspartner, for at
få drømmen om en ny kanalby i København til at
blive til virkelighed.
– Ejendomsbranchen mærkede finanskrisen
meget hårdt i slutningen af det sidste årti.
Dengang ejede udviklingsselskaberne selv deres
projekter og havde lånt penge i bankerne for at
finansiere dem. Men bankerne lukkede på stribe
og udviklingsselskaberne blev ramt hårdt. Efter
krisen ændrede udviklingsselskaberne deres
forretning. I dag ejer kun de færreste selskaber
selv projekterne, men har en velpolstret kapitalpartner med oftest fra projektets start. Så i dag
er risikoen for, at et ejendomsprojekt kuldsejler,
minimal, siger Jens Schaumann.
Den usikkerhed, som eksempelvis købere af
en projektlejlighed havde i sidste årti, er altså nu
manet grundigt i jorden.
Og det var netop for finansielt at sikre
”Engholmene”, NPV’s første projekt i havnen,
at Jens Schaumann befandt sig i flyveren til
Beirut. For her ventede forretningsmanden
Khaldoun Tabari fra Dubai, hvis omfattende
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internationale forretningsimperium omfatter
både investerings- og entreprenørvirksomhed.
FORSTAND PÅ BYGGERI
– Det er fantastisk at få en kapitalpartner om
bord, der både har kapital og forstand på udvikling
af unikke byggerier, fastslår Jens Schaumann.
Og forstand på byggerier har Tabari, der
gennem entreprenørselskabet Drake & Scull
har forestået opførelsen af bl.a. en af Dubais
signaturbygninger, ”Infinity” – en pendant til
Malmøs ”Turning Torso”; bare dobbelt så høj og
med dobbelt ”tvist”.
Mødet med Tabari var kommet i stand som så
meget andet her i tilværelsen – ved et tilfælde
gennem en fælles bekendt fra branchen, der
nu boede i Libanon og havde g jort forretninger
med DSI før.
Jens Schaumann havde forberedt sig grundigt
og havde blandt andet lagt vægt på det kanalmiljø,
som han ønskede at skabe i havneområdet. Noget,
som mennesker fra Mellemøsten er meget interesserede i at integrere i deres egne byggerier som
modvægt til ørkenen. Men Jens Schaumann
blev for en gangs skyld mundlam, da han var
færdig med sin præsentation.
HVOR MEGET SKAL DU BRUGE?
–Jeg kom i rækken af håbefulde forretningsmænd med hver deres projekter, blandt andet
minedrift i Sydafrika. Da det blev min tur, og
jeg havde talt min sag, spurgte Khaldoun Tabari
uden yderligere omsvøb, hvor meget jeg skulle

bruge. Jeg havde helt sikkert forventet mere
forhandling, før vi kom til tallene, og jeg havde
derfor ikke regnearket klar. Så jeg tænkte hurtigt
og leverede mit bud. Det afskrækkede ikke
Khaldoun Tabari, husker Jens Schaumann.
Der gik dog yderligere to år, før DSI havde
gennemanalyseret projektet. Men så var de også
klar.

”DET ER FANTASTISK AT
FÅ EN KAPITALPARTNER
OM BORD, DER BÅDE
HAR KAPITAL OG FORSTAND PÅ UDVIKLING
AF UNIKKE BYGGERIER.”

Jens Schaumann, direktør, NPV

– Og det er fantastisk at samarbejde med
byggefolk, der ikke blot kommer med penge, men
også med fagligt input til projektet, konstaterer
Jens Schaumann, der mener, at samarbejdet kan
smitte af på mange andre aktiviteter i København
og Danmark.
– På grund af de usikre forhold i regionen er
virksomhederne dernede meget interesserede i at
finde trygge alternative investeringsmuligheder.
Og vores projekt er med til at markedsføre
København og Danmark over for andre investorer

Jens Schaumann på
byggepladsen en solrig
efterårsdag.

i Mellemøsten, mener Jens Schaumann.
NPV er som bekendt også gået ind på
nabogrunden til Engholmene, hvor man i
samarbejde med den nordiske kapitalfond
Nordic Real Estate Partners (NREP)
skal få yderligere tre nye kunstige øer i
havnemiljøet til at blive til unikke boliger og
erhverv.
STABLER IKKE MURSTEN
Og selvom NPV ikke har mange år på bagen,
er virksomheden involveret i en række
udviklingsprojekter. Eksempelvis ”Little
Manhattan” med boliger ud til vandet på
Amager Strandvej, det nye shoppingcenter
BIG i Herlev, der med sin konceptuelle nyskabelse er det første af sin art i Danmark
og udviklingen af det gamle Danmarks
Akvarium ved Hellerup i København, der
omdannes til Københavns nye gastronomiske
og kulturelle mekka og samtidig bliver nyt
domicil for NPV.

NPV har ikke brug for meget plads. Udviklingsvirksomheden tæller kun ca. 20 ansatte.
– Men vi skal ikke være mange. Vores
fokus er på den øverste del af værdikæden,
der omfatter idé, overordnet design og
projektering samt styring i opførelsesfasen.
Vi skal ikke stable mursten, men overlader
selve opførelsen af de nye projekter til
vores samarbejdspartnere på rådgiver- og
entreprenørsiden. Og vi skal ikke eje vores
projekter. Det skal vores finansielle partnere.
Det gør hele udviklings- og byggeprocessen
mere sikker for alle parter. Så slutkunden
roligt kan købe en projektlejlighed. De tider
er forbi, hvor enhver barberlærling købte
en grund for lånte penge og prøvede at
udvikle lejligheder på den. I dag er processen
langt mere sikker og professionaliseret. Og vi
laver kun det, som er vores kernekompetence,
nemlig at finde, udvikle og gennemføre
projekterne fra start til mål, slutter Jens
Schaumann.

KORT OM NPV
En del af Gribskov-koncernen, der blev
etableret i 2008 af Jens Schaumann
NPV udvikler ejendomsprojekter inden for både privatboliger og erhverv
INVOLVERET I EN LANG RÆKKE
UDVIKLINGSPROJEKTER SOM:

Engholmene i Københavns Havn
BIG, shoppingcenter i Herlev
Little Manhattan, udsigtslejligheder
ved Amager Strandvej
Det gamle Danmarks Akvarium
i Charlottenlund
Shoppingcentret Gammelhavn i Vejle
Krystallerne i Københavns Sydhavn

ENGHOLMENE

67

PLANER FOR FREMTIDEN

FREMTIDENS

RÆKKEHUSE

VED HAVNEN

NPV OG NORDIC REAL ESTATE PARTNERS SKAL SAMMEN UDVIKLE TRE KUNSTIGE
BOLIGØER I KØBENHAVNS HAVN VED SIDEN AF KÆRHOLM. DEN ENE Ø MED
RÆKKEHUSE LIGE I VANDKANTEN.

TEKST: SOFIE VESTERGAARD JØRGENSEN FOTO: NPV A/S

NPV GÅR NU sammen med den nordiske kapitalfond
Nordic Real Estate Partners om at bygge og udvikle tre
nye boligøer ved Engholmene. To med etagebyggeri og
en med rækkehuse helt ud til vandet i det attraktive
havnemiljø. Parterne skyder et trecifret millionbeløb
ind, så området hurtigst muligt kan gå fra byggeplads til
boliger.
– Vi er simpelthen vilde med området. Øerne bliver
nogle af de mest attraktive steder at bo i København. Og
det bliver også en fornuftig forretning, så alle vinder,
siger medejer i NPV Kim Lautrup.
Bag boligøerne skal der tillige udvikles 35.000 m2
erhverv, som sammen med boligerne på de tre nye kunstige øer kommer til at fylde 85.000 m2. Sammen med
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naboen Kærholm kommer NPV’s byggeri i Københavns
Havn op på i alt 160.000 m2. En stor mundfuld, men Kim
Lautrup ryster ikke på hånden.
– Vi tror meget på området. Det har alt. Vi kan meget
hurtigt få spaden i jorden. Og nu, hvor vi er involveret
i både Engholmene og det nytilkøbte område, har vi
mulighed for at påvirke, at byggeriet skrider frem begge
steder. Når de første beboere flytter ind, kommer de til
at fornemme, at den nye attraktive bydel tager form.
Kim Lautrup regner i øvrigt med, at der bliver lidt
færre store lejligheder på de nye københavner-øer.
Arbejdet med at lave de kunstige øer går i gang allerede
i år. De første boliger i det nye projekt bliver formentlig
sat til salg i andet kvartal af 2016.

3D-VISUALISERING

SHOPPING

FOR ALLE

“ØERNE BLIVER NOGLE AF DE
MEST ATTRAKTIVE STEDER AT
BO I KØBENHAVN. OG DET
BLIVER OGSÅ EN FORNUFTIG
FORRETNING, SÅ ALLE VINDER.”
Kim Lautrup, medejer, NPV

NPV OG NORDIC REAL ESTATE PARTNERS åbnede den
31. oktober et helt nyt slags shoppingcenter, BIG i Herlev hvor
1,6 millioner mennesker kan nå frem inden for 30 minutter.
Shoppingcentret BIG i Herlev er det center i Danmark, hvor flest
mennesker hurtigst kan nå frem. Næsten 30% af den danske
befolkning kan nå frem til centret på 30 minutter ad motorvejen eller
ringvejen. Det gør den københavnske forstadskommune helt ideel som
hjemstavn til et storcenter. Derfor slog NPV sammen med Nordic
Real Estate Partners dørene op for et anderledes storcenterkoncept.
– BIG er et anderledes shoppingcenter. Vi har lavet et koncept,
hvor vi mikser megastores med almindelige butikker under åben
himmel. Det er helt nyt i Danmark, og vores lejere er meget begejstrede, siger Kim Lautrup, medejer af NPV.
Centret havde på åbningsdagen 28 lejere, og det nye hybrid
center byder på fitness, restauranter, biograf, underholdning og en
lang række shoppingmuligheder.
– Ud over butikkerne er der også restauranter/konditori/café,
legeland, fitness og biograf. Det er med til at skabe liv til gavn for
alle lejerne på de 45.000 m2. Og den indledende interesse har
simpelthen været enorm, siger Kim Lautrup.
BIG har 1.150 parkeringspladser og 800 pladser til cykler.
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BYGGERIET

Fra sokkel

TIL TAG

CASA STÅR FOR UDBYGNINGEN AF KÆRHOLM. ENTREPRENØRVIRKSOMHEDEN
FRA HORSENS HAR ANSVARET FOR KÆRHOLMS 30.000 KVADRATMETER PÅ ENGHAVE BRYGGE.
FRA SOKLEN TIL TAGET. BÅDE FOR DET, VI SER, OG DE SÆRLIGE LØSNINGER, SOM ER SKJULT
FOR DET BLOTTE ØJE. OG SIDSTNÆVNTE ER NOK SÅ VIGTIGE.
TEKST: MAGDALENA MISIAK FOTO: ULRIK TOFTE

NÅR KÆRHOLMS NYE indbyggere flytter
ind på de første af de nye kunstige øer på Enghave
Brygge i 2017, kan de ud over havneudsigten fra
panoramavinduerne glæde sig over de eksklusive
materialer, som det avancerede byggeri er rigt
på. Materialer som zink, aluminium og tombak
(det dyreste facademateriale på linje med kobber)
indkapslet i otte forskellige typer mursten. Kvalitetsmaterialer inde som ude. Og nemme at få
øje på. Men et kvalitetsbyggeri handler i lige så
høj grad om de løsninger, som du ikke ser. Det,
der sikrer, at alle ender i byggeriet er skruet
forsvarligt sammen.
GØR PROJEKTET ”BYGBART”
– Bygherre foreskriver de materialer, som
byggeriet skal bestå af. Det er så vores opgave
at sørge for, at det hele sidder sammen på den
bedste facon, siger Michael Mortensen, som er
direktør i totalentreprenørvirksomheden CASA.
Hans folk sidder sammen med ingeniørerne
og arkitekterne og er med til at sikre, at projektet
bliver ”bygbart”, som han udtrykker det.
– Vores mangeårige erfaring med byggerier
gør, at vi kan samle de helt rigtige mennesker med
de helt rigtige kompetencer til at løse opgaverne.
Det handler lige så meget om detaljer såsom,
hvordan vinduerne bliver sat sammen, så de er
tætte. Det kan man ikke se på en tegning. Så
er der selve processen. Hvornår skal vinduerne
være på plads, så vi får ”lukket” huset effektivt
af for vinteren? Eller hvornår skal de forskellige
byggeelementer være fremme på pladsen, så de
er til stede, når håndværkerne skal bruge dem?
Den slags skal planlægges detaljeret, så vi når
i mål til den aftalte tid og i den rigtige kvalitet,
siger Michael Mortensen.
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En særlig udfordring med Kærholm er det
vandtryk, som håndværkerne skal tæmme, når de
bygger fundamentet. For vandet bliver ved med
at trykke på, og hvis støbningen og tætningen i
betonkonstruktionen ikke er rigtig i første hug,
er det svært og bekosteligt at reparere.
RUSTET TIL OPGAVEN
Men alt det ved 43-årige Michael Mortensen og hans folk alt om. Direktøren har
30 års erfaring med byggerier af alle slags.
Inden CASA etablerede, ejede og drev Michael
Mortensen Huscompagniet, som er Danmarks
største producent af typehuse. Huscompagniet
blev i 2011 solgt til en norsk kapitalfond, og siden
da har Michael Mortensen koncentreret sig
om CASA. CASA er i dag blandt de ti største
entreprenørvirksomheder i Danmark med en
omsætning på en rund milliard. Det er også
derfor, at CASA har valgt at gå ind i projektet
på Enghave Brygge.
– Vi ser det som et projekt i vores kaliber,
der matcher vores kompetencer fuldt ud. Med
projektet på Enghave Brygge har vi øget vores
samlede aktiviteter i København, hvilket betyder,
at 70 % af vores omsætning nu ligger i Region
Hovedstaden. Det har vi rustet organisationen
til og har åbnet et københavnerkontor, så vi er
tættere på kunden, siger Michael Mortensen.
DIREKTØR SOM 13-ÅRIG
Den tømreruddannede direktør startede sin
erhvervskarriere som ung teenager med at lægge
tagsten og sætte lofter op for forskellige byggefirmaer. Men da han g jorde det som privatperson,
forklarede en jurist ham, at han løb en stor risiko
ved at lave sit arbejde på den måde.

– Byggefirmaer havde det med at lukke, og
så kunne jeg pludselig stå med et stort ansvar,
hvis firmaets kunde ville lægge sag an. Derfor
etablerede jeg mit første egentlige firma som
13-årig, forklarer Michael Mortensen.
TIDLIGERE OP END DE ANDRE
– Mit job er i dag at uddelegere opgaver og sikre,
at vi har de rigtige folk på de rigtige projekter. Så

“MIT JOB ER I DAG AT
UDDELEGERE OPGAVER OG
SIKRE, AT VI HAR DE RIGTIGE
FOLK PÅ DE RIGTIGE PROJEKTER.
SÅ JEG GØR ALTID EN DYD UD
AF AT ANSÆTTE FOLK, DER ER
DYGTIGERE END MIG SELV. ”

Michael Mortensen, direktør, CASA

jeg gør altid en dyd ud af at ansætte folk, der er
dygtigere end mig selv. Som tømreruddannet er
jeg nærmest den lavest uddannede i butikken,
siger Michael Mortensen.
På spørgsmålet om, hvordan man sikrer sig de
bedste og mest interessante byggeprojekter som
Kærholm, har Michael Mortensen svaret klar:
– Jeg skal opmuntre alle til at give den en
skalle. Vi skal stå en time tidligere op end de
andre, så vi sikrer os, at vi ikke falder af på den.
For man er aldrig bedre end sit seneste projekt.
Helt bogstaveligt efterlever Michael Mortensen
selv denne leveregel to-tre gange om ugen,
hvor han kører hjemme fra Horsens kl. 4.30 for
at være på virksomhedens københavnerkontor
fra morgenstunden.

TIDLIGT UDE.
Michael Mortensen
startede sit første
firma som 13 årig.
I dag er han direktør
i den anerkendte
entreprenør- og
ejendomsudviklingskoncern CASA.

OM CASA
Etableret i 2006 af
Michael Mortensen
Omsætning på ca. 1 milliard
Ca. 100 medarbejdere i byggesektionen
Bygger lejligheder, domiciler
og en lang række andre byggeprojekter, såsom Kærholm på
Enghave Brygge (30.000 m2),
indkøbscentret DISA i Herlev
(44.000 m2) og Lagkagehusets
nye butik i Hørsholm
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NÆROMRÅDET

DET ROMERSKE MADTEMPEL
i vandkanten

SKAL DU LAVE EN ITALIENSK MIDDAG TIL VENNERNE,
HVOR ALT SKAL VÆRE PERFEKT, OG HVOR TRE POSER
PASTASKRUER FOR EN 10’ER BARE IKKE ER GODT NOK?
SÅ TAG ET SMUT FORBI SUPERMARCO.
HAVNEHOLMENS VISIONÆRE UDVIKLING tiltrækker danskere
med sans for mere end kvalitetsboliger med havneudsigt. Det italienske
supermarked Supermarco lokker med specialiteter importeret direkte
fra Italien.
På Støbegodsgade 1 på hjørnet af Teglholmsgade er det muligt at fylde
kurven op med alverdens italienske vine, oste, kager, is og – naturligvis
– en lang række forskellige pastaer. Alt sammen i en økologisk version.
Specielt er stedets saltede ansjosfileter et trækplaster hos kunderne, der i
øvrigt kan drikke gratis, dampende espressokaffe, mens parmaskinken og
mortadella’en skiveskæres.
– Vi er vant til, at mennesker med interesse for Italien kommer for at
opleve, finde specialiteter og finde nye varer i Supermarco, siger Karsten
Brinkmann, som er ansvarlig for Supermarcos økonomi. Og som har store
forventninger til placeringen i Københavns nye, eksklusive bydel.
DUFTEN OG SYNET AF ITALIEN
Butikkens 2700 m2 huser alskens italienske fristelser. Både de langtidsholdbare
og de helt friske økologiske grøntsager fra håndplukkede leverandører.
Indgangen til specialsupermarkedet er udformet som et romersk tempel, og
inde i butikken møder kunden Italien gennem duftene og synsindtrykkene.
– Vi holder benhårdt fast i, at Supermarco skal være stedet, hvor kunderne
først oplever de særlige delikatesser fra Italien. Så snart andre begynder
at sælge varen, skal vi ud at finde den næste specialitet, som vi kan friste
kunderne med, siger Karsten Brinkmann.
Supermarco åbner samtidig snart en café, hvor Havneholmens nye
indbyggere kan mødes og mærke den italienske stemning på tallerkenen, i
vinglasset og i kaffekoppen.
– Med caféen vil vi gerne række ud mod beboerne og blive en fast
bestanddel i det nye lokalmiljø ved vandet, siger økonomichefen.
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Italiensk sortfodsskinke direkte importeret fra Italien.

Supermarco har 540 forskellige vine på hylderne.

“Vi er vant til, at mennesker
med interesse for Italien
kommer for at opleve, finde
specialiteter og finde nye
varer i Supermarco.”
Karsten Brinkmann, økonomichef i Supermarco

Hos Supermarco kan du også købe ægte italiensk brød.

Supermarco
byder på et utal
af forskellige slags
pasta, ost, salami,
olie, konserves, is,
kager, chokolade
og meget mere.
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NÆROMRÅDET

FISKETORVETS

firestjernede

FORVANDLING
Københavnernes eget shoppingcenter, Fisketorvet, forandrer karakter i
disse år. En stor ombygning af centret afspejler de mange nye mennesker,
der slår sig ned i de nye boligområder ved havnen. En firestjernet strategi
skal imødekomme det nye, købedygtige publikum.
TEKST: MAGDALENA MISIAK FOTO: JONAS KJÆR

FISKETORVET – Copenhagen Mall er et
ud af blot seks storcentre i Europa, der har
fået en firestjernet certificering. Det glæder
centerchef Jacob Bannor, som tilbage i
2010 iværksatte en grundig make-over af
centret og dets 120 butikker. Det har skabt
en ny, stærk forretnings- og shoppingkultur,
som tiltrækker en helt ny kundegruppe.
NYE KØBESTÆRKE KUNDER
– Områderne omkring os er i vækst med
ressourcestærke og købedygtige indbyggere.
Og som shoppingcenter skal vi spejle denne
udvikling. Med de mange nye spændende
boligområder er vi nu rykket helt ind i
København. Tidligere oplevede nogle, at vi
mentalt lå uden for byen. Sådan er det ikke
længere, siger Jacob Bannor.
Fisketorvet tiltrækker derfor også nye typer
butikker og restauranter. Både Starbucks
og LêLê Street Kitchen har for nylig åbnet
en afdeling i centret. Og så er der kommet
større fokus på sundhed og livsstil med f.eks.
yoga-butikken Goyogi og helsekæden Life.
Det betyder også, at den gennemsnitlige
kunde nu ser anderledes ud.
– Vores typiske kunde er kvinde, midt
i trediverne med to børn, bolig i den indre
by og med en fornuftig økonomi, siger
Jacob Bannor, som også kan registrere
en meget tilfredsstillende fremgang i
omsætningen.
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EN DEL AF NÆRMILJØET
Fisketorvets ejere, den internationale center
kæde Unibail-Rodamco, har ladet et uvildigt
konsulentfirma vurdere og certificere sine
86 centre rundt om i verden på en fempunktsskala. Og her får centret på Kalvebod
Brygge fire stjerner. Denne placering rammer
helt i plet i forhold til Jacob Bannors strategi
for Fisketorvets udvikling.
– Fisketorvet skal netop være et firestjernet
center. En kvalitets-shoppingoplevelse med
gode butikker, spændende restauranter og et
højt serviceniveau i hele ’kunderejsen’ gennem
centret, siger Jacob Bannor.
Han giver i samme åndedrag svaret på, hvorfor certificeringen ikke indeholder 5 stjerner:
– Som femstjernet center er man et
eksklusivt luksuscenter. Men i ’eksklusivitet’
ligger også ”ekskluderende”. Og det vil vi ikke
være. Vi er et kvalitetscenter, der tiltrækker
københavnerne med spændende butikker,
kvalitetsspisesteder og med byens højeste
serviceniveau.
Og ambitionen er at åbne Fisketorvet endnu
mere op mod det nærmiljø, som centret er en
del af.
– Vi skal have swimmingpool om sommeren, speedbådsudlejning og udendørs caféer,
hvor folk kan hygge sig. Kort sagt en lang
række aktiviteter, der rækker ud mod vores
omgivelser på land- og vandsiden, slutter
Jacob Bannor.

“OMRÅDERNE OMKRING OS
ER I VÆKST MED RESSOURCE
STÆRKE OG KØBEDYGTIGE
INDBYGGERE. OG SOM
SHOPPINGCENTER SKAL VI
SPEJLE DENNE UDVIKLING.”
Jacob Bannor, centerchef

Træn med udsigt
over havnen

OM FISKETORVET
Fisketorvet – Copenhagen
Mall har sit navn efter byens
gamle fisketorv, som lå på dette
sted fra 1953 til 1999. I over
40 år mødtes fiskegrossister
og fiskehandlere fra den tidlige
morgenstund for at se dagens
fangst og gøre en god handel.
Centret er bygget op som
et kæmpe skib med flot udsigt
over Københavns havnefront.
Derfor kaldes etagerne for
dæk. Det er Kieler Architects,
der står bag Fisketorvet og dets
mere end 120 butikker.
Siden Fisketorvet åbnede i
oktober 2000, har 8,5 mio.
besøgende årligt lagt vejen forbi
centret på Kalvebod Brygge.

TRÆNGER DU TIL at forkæle krop og
sjæl? Så kig en tur forbi Fitness DK på
Fisketorvet, som byder på træning og
wellness med den smukkeste havneudsigt.
I et hjørne af Fisketorvet ligger fitness
dk’s afdeling med den måske smukkeste
udsigt. Her kan man få pulsen op, mens
man skuer ud over Københavns Havn
og de nye boligområder, der er skudt op
omkring Kalvebod Brygge.
Centret fordeler sig over to etager og
byder på alt, hvad hjertet kan begære, af
træningsfaciliteter og ditto udfordringer.
Her er både et stort område til funktionel
træning og markedets nyeste cardio- og
styrketræningsmaskiner.
I de store lyse holdtræningssale udbydes
alt fra Cycling og BodyPump til dans og
yoga. Og i sommerhalvåret rykker en del
af holdtræningen udendørs til de skønne
områder langs havnen. Er man mere til
individuel træning, kan man få lagt et
skræddersyet program hos en af de
personlige trænere. Og endelig er der
hver tirsdag og torsdag mor/baby-hold,
hvor man kan komme i form efter fødslen.
Der er med andre ord nok at vælge
imellem – og derfor næsten heller ingen
undskyldning for ikke at få trænet. Og
bagefter kan man jo passende forkæle sig
selv med en tur i saunaen eller dampbadet.
Inden man henter junior i legerummet,
hvor de små kan blive passet, mens mor
og far sveder igennem på maskinerne.
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HOP I HAVNEN
MED REN SAMVITTIGHED

Glade vandhunde boltrer sig i vandet ud for
Fisketorvet, når solen står højt, og vandtemperaturen har bevæget sig over de 20 grader.
Der er liv og glade dage på ”Copencabana”, som
har tre bassiner, et børnebassin, et almindeligt
bassin og et udspringsbassin med vipper på en,
to og tre meter.
Da vandet i Københavns Havn blev erklæret
rent kort efter årtusindskiftet, gik det hurtigt
med at etablere havnebade. Og anlægget på
Vesterbro var Københavns andet havnebad. Det
første åbnede i 2002 på Islands Brygge, men
i 2003 blev det sejlet tværs over havnen til
Havneholmen, hvor Copencabana i dag ligger.
Det er svært at tro, men vandet i Københavns
Havn er i dag lige så rent som i Øresund. Faktisk
findes der ikke mange andre storbyer, hvor
sommervarme storbybeboere kan hoppe i rent
havnevand.
Så der er ingen undskyldning for ikke at soppe,
svømme eller springe i havnen og sommer
glæderne. Det er gratis at bruge havnebadet, og
der tilbydes til og med gratis svømmeundervisning
i hele sommerperioden.

Cykelslangen binder byen sammen
LIGE VED SIDEN af shoppingcentret Fisketorvet begynder
den orange cykelslange. En cykelbro, der forbinder det gamle
brokvarter Vesterbro med de nye boligområder, som er skudt
op ved vandet.
Løftet seks meter op i luften flyver man ud over havne
bassinet ved Fisketorvet. Inden man har set sig om, er
man på den modsatte kaj, et par hundrede meter fra hvor
man startede. Og her kan man fortsætte direkte over på
Bryggebroen, der forbinder Vesterbro med Islands Brygge.
Cykelslangen er muligvis blevet til af praktiske grunde. Men
det bløde underlag og den gyngende effekt gør det samtidig
til et af de sjoveste steder at cykle i København. Det er en
sand fornøjelse!
Inden Cykelslangen blev bygget i 2014, var det lille stykke
mellem Dybbølsbro og Havneholmen det rene kaos. De
12.500 daglige cykelpendlere over Bryggebroen måtte ud på
en bøvlet omvej eller slæbe jernhesten op ad stejle trapper.
Men heldigvis er dette kaos erstattet med køreglæde og
havudsigt. Og fodgængerne har fået trapperne for sig selv
med viden om, at de ikke bliver skubbet ned af cyklister.
Cykelslangen er designet af det velkendte arkitekthus
Dissing+Weitling Architecture – ligesom Bryggebroen. De
står også bag Åbuen over Åboulevarden. Og har såmænd
også tegnet Storebæltsbroen. Men med Cykelslangen har
de for første gang skabt en broforbindelse udelukkende for
jernheste.
Den orange cykelslange charmer sig straks ind med både
brugeroplevelse og æstetik og er blot en af de fire nye broer,
som skal være med til at binde byen endnu bedre sammen. Det
sidste skud på stammen er Cirkelbroen over Christianshavns
Kanal, og med tiden kommer også Inderhavnsbroen,
Trangravsbroen og Proviantbroen.
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NY SKOLE MED EN MARITIM PROFIL

PÅ TEGLHOLMEN
DEN NYE FOLKESKOLE
SKOLEN I SYDHAVNEN
VED TEGLHOLMEN
LIGGER UDE I VANDET
SOM ET FLYDENDE
SKIB. OG VAND ER
DA HELLER IKKE HELT
FJERNT FRA DEN DAGLIGE UNDERVISNING,
DER HAR BÅDE VAND
OG SCIENCE PÅ PROGRAMMET.

TEKST: MAGDALENA MISIAK FOTO: JONAS KJÆR

D

ER ER VIRKELIG tænkt over den nye
skole i Sydhavnen. Med vandet lige uden
for dørene er skolen allerede blevet
udpeget som maritim profilskole, hvor
vandelementet aktivt bliver brugt i undervisningen.
– Den nye skolereform og skolens fysiske rum
giver mere plads til fokus på elevernes læring og
udvikling af deres kreative, fysiske og naturvidenskabelige kompetencer, der giver eleverne motivation
og lyst til at lære, siger Lotte Schultz, der er souschef
på den nye maritime skole.
Eleverne har havkajakker, våddragter, vandkikkerter,
fiskestænger og net til rådighed, så kanalen og
kajkanten kan bruges som et naturfagslokale i det
fri. Og svømmeundervisningen vil komme til at
foregå i skolens bassin, når det er færdigbygget, så
eleverne bliver tryggere ved at bo i og bruge havnen
i hverdagen.
NATUREN SOM LÆRING
Det maritime tema har skolens skabere, JJW
Arkitekter, også indarbejdet i udsmykningen af
bygningen i samarbejde med kunstneren Peter
Holst Henckel. På murene står ord og sætninger,
der relaterer sig til havet – også grafisk, som de
bølger sig hen over skolen. De skal være med til at
skabe et spil i facaden, så udtrykket skifter afhængigt
af vinklen, afstanden, tidspunktet og årstiden, man
betragter fra.

FAKTA
Skolen i Sydhavnen er tresporet med cirka
840 elever fra 0.-9. klasse og fritidsordning
til 264 børn. Skolen etableres gradvist, og
det betyder, at skolen løbende optager nye
elever og først vil være fuldt optaget på alle
klassetrin i 2019.
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KØBERNE

“DET ER VIGTIGT FOR
MIG AT HAVE NOGET
SMUKT OG ÆSTETISK AT
SE PÅ. DER ER NOGET
INTERNATIONAL KLASSE
OVER OMRÅDET, SOM
JEG GODT KAN LIDE.
PROVINS OG STORBY PÅ
SAMME TID.”

Helle Stigaard Vestlev

Håb om jazz

PÅ VANDET

TEKST: JAKOB RUBIN

KÆRHOLM NYE TILFLYTTERE KOMMER
MANGE STEDER FRA OG GLÆDER SIG TIL
AT GÅ PÅ OPDAGELSE I EN LIVLIG BYDEL.
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AMSTERDAM. De første
købere af lejlighederne
på Kærholm fremhæver
byggeriets kvalitet, beliggenheden tæt ved vand og
storbyen rundt om hjørnet.
Når træerne er vokset op,
vil området være som et
‘dansk Amsterdam på
Vesterbro’.

RATIONELLE GRUNDE ER der mange af,
men følelser spiller også ind. Det er konklusionen
efter en rundspørge til Kærholms kommende
beboere, der har købt over et år før, at lejlighederne
står klar til indflytning.
Vi kontaktede en række af dem for at høre,
hvad der betød mest for dem og deres beslutning.
Der viste sig en overraskende bred vifte af
faktorer.
Når lejlighederne som forventet er indflytnings
klare i foråret 2017, kommer nogle af de nye
beboere langvejs fra, mens andre flytter til fra
lige rundt om hjørnet. Enkelte købere bor i andre
lande og regner med kun at benytte deres nye
lejlighed en gang imellem. Det drejer sig blandt
andet om Spanien, Sydafrika og Belgien.

EN TØMMERFLÅDE MED JAZZ
Et tydeligt fællestræk mellem alle køberne er
der imidlertid. Historien om Vesterbro. Bydelen
er et trækplaster, som der stilles forventninger til.
Og så er der selvfølgelig vandet. Hvem drømmer
ikke om det?
– Vi glæder os især til havudsigten, hvis man
kan sige det sådan. Vi har også vand foran vores
vinduer på Christianshavn, hvor vi bor nu, men
lejligheden er for lille. Vi vil have noget større og
nybygget, og så måtte vi over på den anden side af
havnebassinet, siger Jagoda Weiss de Weissmann,
som flytter til Kærholm med mand og to små børn.
For hende var Kærholms umiddelbare nærhed
til vand afgørende. Hun regner med, at familien
anskaffer sig en båd efter indflytningen, og
ønsker sig, at hendes børn begynder at sejle og
interessere sig for det maritime.
– Vi er vilde med Christianshavn, det skal
jeg ikke lægge skjul på, og vi forestiller os, at
miljøet omkring Kærholm vil udvikle sig til at
blive lidt det samme. Vi holder af stemning og
menneskemylder. Der må meget gerne komme
en tømmerflåde forbi med et jazzorkester, siger
Jagoda Weiss de Weissmann, der til daglig er
seniorrådgiver i Nykredit.
Ens for alle begrundelserne er Vesterbros
forandring. Ingen bydel i København kan byde
på en tilsvarende mangfoldighed af spraglet
menneskemylder og spændende butikker,
restauranter og caféer.
BYDEL I SPÆNDENDE UDVIKLING
Overlæge, professor Mogens Vyberg og hustru
bor i Aalborg og har købt lejlighed på Kærholm
for at kunne være tættere på børnene, der er
flyttet til Absalonsgade. Desuden har Mogens
Vyberg ofte arbejde i hovedstaden og ser frem
til at slippe for at bo på hotel.
– Vi blev overbevist på grund af muligheden
for at være omgivet af vand og alligevel tæt på
centrum med let adgang via metro og ringvej. Vi
kommer ofte på Vesterbro og sætter stor pris på
gademiljøet, Halmtorvet og Kødbyen. Bydelen
er i gang med en spændende udvikling, fortæller
Mogens Vyberg, der flyttede fra København til
Aalborg for 30 år siden.

UNIKT, INSPIRERENDE MILJØ
For sociolog Jacob Andreas Holch handler det
også om at få storbyfortællingen med. Han har
udelukkende købt lejlighed, fordi Vesterbro fulgte
med i prisen.
– Nybyggeri er normalt kedeligt, og nye
kvarterer kan ligne hinanden, lige meget hvor
de ligger. Men det her er anderledes. Her følger
noget levende, kontrastfuldt og for mig meget
tiltrækkende med, siger han.
Jacob Andreas Holch er vokset op i Nordsjælland.
Han bor for tiden i København K og har kendt
Vesterbro siden slutningen af 90’erne. Han husker
bydelen som meget ghettoiseret dengang.
– Prostitution og narkohandel foregår stadig,
men i dag er Vesterbro unik for sin blanding af
de mest udsatte samfundsklasser over et meget
kreativt miljø til noget mondænt og eksklusivt.
Det er inspirerende, siger han, der arbejder som
konsulent i Gigtforeningen.
IMPULS OG BYVANDRING
En af de første købere af Etape 1 var Helle Stigaard
Vestlev, som er født og opvokset i København, har
børn, der er flyttet hjemmefra, og til sin tid flytter
fra Ørestad for at komme tættere på byen.
– Min mand og jeg er ret impulsive. Vi så
projektet og tænkte, det var noget for os. Vi tog
en dag fri, købte billet til en guidet byvandring på
Vesterbro, faldt endnu mere for idéen og købte
lejligheden. Vi glæder os til at gå uden for vores
dør og få et glas vin et interessant sted, mens
der foregår noget omkring os, uden at vi skal
rejse efter det, fortæller hun, der er kundechef i
Lægernes Pensionskasse.
Trods sin impulsivitet satte Helle Stigaard Vestlev
sig efterfølgende grundigt ind i lokalplanen for
området. Hun hæfter sig ved, at der ikke må bygges
i andet end sten, det vil sige mursten, tegl m.m., på
de nye holme, og håber, at der i overensstemmelse
med oplægget bliver plantet mange træer.
– Det er vigtigt for mig at have noget smukt og
æstetisk at se på. Der er noget international klasse
over området, som jeg godt kan lide. Provins og
storby på samme tid, siger hun.
– Kommer træerne, så bliver det jo rent
Amsterdam.
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PRISUDVIKLING

PRISFEST

PÅ EJERLEJLIGHEDER
I HOVEDSTADSOMRÅDET
I DE DYRESTE DELE AF KØBENHAVN HAR BOLIGPRISERNE SNEGET SIG OP PÅ ET NIVEAU,
HVOR DER RYGTES OM EN BOLIGBOBLE, LIGESOM I 2006. OG MEGET TYDER OGSÅ PÅ,
AT PRISERNE BLIVER VED MED AT STIGE, ISÆR I HOVEDSTADSOMRÅDET,
MENS PRISERNE I YDERKOMMUNERNE IKKE KAN FØLGE MED.
TEKST: MAGDALENA MISIAK

DETTE ER EN direkte følge af, at flere og flere ønsker at
flytte ind til København og hovedstadens mange muligheder
inden for beskæftigelse og fritidsliv. Samtidig har de lave renter, højere lønninger, bedre beskæftigelse og endelig den øgede befolkningsvækst været med til at presse priserne i vejret.
– Der er således ikke noget unaturligt i, at boligpriserne
stiger, siger boligøkonom i BRFkredit Mikkel Høegh, der dog
påpeger at danskernes høje gæld og den stramme kreditpolitik taler imod en prisboble på boligmarkedet.
– Der er stadigvæk mange, der har høje gældsposter, og
realkreditudlånet stiger ikke med samme hastighed som
ejerlejlighedspriserne. Dermed synes der ikke at være en
kreditdrevet boligboble på vej. Kreditpolitikken er i dag også
noget mere stram, end den var før finanskrisen, siger han.
STIGENDE KVADRATMETERPRISER
Ser man på udviklingen i tal, er det især ejerlejligheder i
hovedstadsområdet, der afspejler denne tendens. Homes
ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at 60 procent af
alle handler er på ejerlejligheder i hovedstadsområdet, mens
jyderne blot sniger sig op på 20 procent. På landsplan ligger
ejerlejlighedspriserne 8,5 procent højere end sidste år, og
den gennemsnitlige kvadratmeterpris i København er steget
fra 27.000 til 35.000. Og i de dyreste områder har prisen
sneget sig op på 55.000 pr. kvadratmeter.
– Vi har et opadgående boligmarked med en gennem-
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snitlig stigning på 10 procent om året. Derudover er der i de
seneste år kommet markant flere københavnere. Alene de
seneste 7 år har København fået 70.000 nye borgere. Det
er en stigning på mere end 10 procent, og det forventes, at
byen vil få yderligere 100.000 nye indbyggere i løbet af de
kommende år. Det øger naturligvis efterspørgslen på boliger,

“DET ER ET UDMÆRKET TIDSPUNKT AT KØBE BOLIG PÅ.
RENTEN ER LAV, OG PRISERNE
ER STADIGVÆK TIL AT BETALE”

Lasse Nielsen, boligansvarlig, Danske Bank

og selvom der bliver bygget meget, vil markedet have svært
ved at følge udviklingen, siger Mikkel Høegh.
– Det er et udmærket tidspunkt at købe bolig på. Renten
er lav, og priserne er stadigvæk til at betale. Og så oplever jeg
en stor efterspørgsel på de ’indflytningsklare’ boliger, hvor
man kan spare på vedligeholdelsesudgifterne, fortæller den
boligansvarlige i Danske Bank, Lasse Nielsen.
Den seneste opgørelse over liggetid på boliger i hele landet
er på 200 dage, hvorimod tallet er væsentligt lavere i hovedstadsområdet, hvor boligerne blot ligger i 125 dage.

Medover
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HAY Dot pude 549 kr.

Forbehold for trykfejl og prisændringer.

MUUTO lampe 399 kr.

FERM LIVING Squares plaid 749 kr.
Kan købes i Magasin fra Oktober 2015

PLAYTYPE kop 120 kr.

KÄHLER HAMMERSHØI
Lysestage 149,95 kr.

MUUTO restore
opbevaringskurv, 599 kr.

VIPP Sæbedispenser 699 kr.

MUUTO The dots, flere farver og
størrelse fra 129 kr.

MAGASIN Pima-sengesæt flere størrelser
fx 140x200/60x63 cm 699 kr.

MAGASIN Håndklæder fra 34,95 kr.

MUUTO Wood-lampe 995 kr..

MENU Flip around table 1.299 kr.

