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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 om 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

TRÆN
med udsigt
over havnen

UPSIDE DOWN.
fitness dk har blandt
meget andet også yoga
på programmet
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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.

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

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

VERDENSPREMIERE PÅ SMART BYCYKEL
BYBOERNE FÅR EN ny valgmulighed, når
IKEA til sommer lancerer en cykel.
Cyklen har vundet en stor designpris, før den
overhovedet er kommet på markedet.
En cykel som en smartphone med applikationer,
så man kan bruge den, som man vil, og designe
dens funktioner efter behov.

Sådan beskriver IKEA cyklen SLADDA, der
sendes på markedet i 26 lande den 1. august. Cyklen
vandt foran 5.200 industrielle designprodukter
prisen Red Dot Design Award som Best of the Best.
Cyklen er unisex og trækkes med et rustfrit bælte
i stedet for kæde, er udstyret med automatgear,
ligesom tilbehør som kurv og ladvogn klikkes af og
på med et selvlukker-selvåbner-system.

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

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.

HAVNENS forvandling
I GAMLE DAGE var Københavns Havn en
industrihavn med store fragtskibe og industribygninger.
I 1970’erne begyndte en udvikling med
dalende skibsfart og udflytning af havnens
dengang mange industrivirksomheder.
Her stod havnen så med enorme ubenyttede arealer centralt i hovedstaden. De første bygninger, der skød op, blev hovedsagligt
brugt til erhverv. 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 Sluseholmen –
har Københavns Havn udviklet sig til attraktive
og eksklusive boligkvarterer.
ENGHOLMENE
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BELIGGENHEDEN
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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: MIKALA BETAK FABER FOTO: NPV A/S
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BELIGGENHEDEN
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 MYRHOLM
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.

Danielsen Architecture har i samarbejde
med Gröning arkitekter og JUUL | FROST
udviklet lokalplanen for Enghave Brygge.
Deres mål har fra starten været at tilføre
København en helt ny bydel, og helt centralt
for projektet har været ønsket om at
skabe ’den gode by’. De har derfor tegnet
rammerne for et godt nærmiljø, hvor
naboskab, tryghed og liv på alle tider af
døgnet har været i højsædet.
På de ti øer kommer boligerne til at
ligge sammen med hyggelige butikker
og caféer. Der vil blive anlagt en ny stor
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.
MYRHOLM – NY NORDISK
FUNKTIONALISME
Den næste boligø på Engholmene, som
snart rejser sig fra grunden, er Myrholm.
Her bliver der bygget 214 topmoderne
lejligheder, som spænder fra eksklusive
penthouses over familieboliger til mindre
ENGHOLMENE
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Enghave Brygge

Ca. 400 meter
FRA BOLIGSHOPPEN

Fisketorvet

Ca. 230 meter
FRA BOLIGSHOPPEN

BOLIGSHOPPEN

MYRHOLM

KÆRHOLM

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

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.

➝ lejligheder for singler eller par/studerende.

EN KAJAKTUR
PÅ KANALERNE
Tag med på en sejltur gennem Engholmenes
nye kanalmiljø. Se, hvordan husene kommer
til at se ud, og oplev den hyggelige stemning
omkring livet på kajerne
og det nye bykvarters
caféer og småbutikker.
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Bebyggelsen på Myrholm er inspireret af
den traditionelle københavnerkarré, smukt
og moderne formet som et favnende ‘U’
med to enkeltstående gavlhuse i midten med
facade ud mod havneløbet. Dette for at
skabe optimal sammenhæng mellem vandet
og byens rum, og selvfølgelig også 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 de åbne gårdrum
på Myrholm større end i Københavns gamle
brokvarterer. Området minder derfor mere
om en lille bypark, som man for eksempel
ser i andre europæiske storbyer, hvor man
kan gå ind og rundt mellem bygningerne og
stadig være i tæt kontakt med vandet og det
bymæssige udtryk.

EN DEL AF HAVNEN – OG AF BYEN
Myrholm 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.

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.

3D-VISUALISERING

3D-VISUALISERING

Rygraden i kanalsystemet er den stort anlagte hovedkanal. Kanalsystemet er
inspireret af Christianshavns og Frederiksholms kanaler.
ENGHOLMENE
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LUKSUS OG VELVÆRE
PÅ BADEVÆRELSET

- med plads og rum til hverdagen

BELIGGENHEDEN

AT HAVE HAVN
og ikke have

KØBENHAVNS NYE BYDEL ENGHAVE BRYGGE MED HAVVAND, ØER OG KANALER LØFTER BYEN TIL INTERNATIONALT NIVEAU.
VISIONEN OM AT TILBYDE BORGERNE HAVN I STEDET FOR HAVE STARTEDE PÅ KØBENHAVNS RÅDHUS FOR 30 ÅR SIDEN.
TEKST: JAKOB RUBIN

KØBENHAVN I 1980’ERNE var i krise. Industrier lukkede, bydele forfaldt, og kilometervis af
havnekajer lå tilbage som forladte fortidslevn.
”De visioner, vi ser resultaterne af i dag, opstod i
1980’erne på et tidspunkt, da hovedstaden var i en
nedtursspiral med faldende indtægter, manglende
investeringer og store sociale problemer,” fortæller
Ingvar Sejr Hansen, planchef i Københavns Kommune med ansvar for Engholmene, Teglholmen og
Sluseholmen.
For eksempel skulle Olsen Banden-filmene
ikke længere end til Sydhavnen for at finde et
øde, faldefærdigt vilde vesten, hvor Ove Verner
Hansen uforstyrret kunne sænke Egon Olsen i
plumret havnevand. Sådan så der ud!
UDVIKLINGEN SKULLE VENDES
”Det handlede om at redde byen, og faktisk hele
landet, hvis vi ville have en hovedstad, vi kunne
være stolte af. Der var ingen tvivl om, at der skulle
ske noget drastisk for at vende udviklingen,” siger
Ingvar Sejr Hansen, der har taget imod i sit kontor
på rådhuset.
København i 1980’erne var i forfald. Mange
bydele var præget af sociale problemer. Visionerne og rammerne blev lagt og formuleret af
fremsynede politikere, mens kreative byudviklere
sørgede for at virkeliggøre de store tanker.
Heldigvis gav et internationalt økonomisk opsving
nogle år senere forbedrede muligheder for også
at finansiere drømmene.
”Metroens første fase var en del af de store
tanker, ligesom Ørestaden og Fisketorvet. Udviklingen af Engholmene, Teglholmen og Sluseholmen
var også alle elementer i planen om at gøre
København til en attraktiv, dynamisk og frem16
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gangsrig by,” fortæller Ingvar Sejr Hansen.
Grundtanken var indlysende. Det g jaldt om
at udnytte vandet og havneområderne, der var
Københavns absolutte særkende, og hvis poten
tiale ikke ret mange andre storbyer havde i
samme målestok. Byen skulle være et sted, man
ville flytte til, ikke fra.
”Vi var oppe imod nye villakvarterer, som skød
op i den københavnske periferi i en radius på
helt op til 40-50 kilometer. Vi skulle tilbyde et
alternativ. Da det ikke kunne blive boliger med
have, blev det boliger med havn. Harbour House
i stedet for Garden House, som vores vision på
et tidspunkt blev benævnt,” forklarer kommunens
planchef.

KØBENHAVNS FORNYELSE
Omkring årtusindskiftet blev opera- og skuespilhus
planerne vedtaget. I løbet af 00’erne blev store
hensygnende områder som Nordhavn og Sydhavn
endegyldigt ført ind i fremtiden.
Samlet kommer virkeliggørelsen af Københavns
fornyelse til at strække sig over 30-35 år. I takt
med at de næste metrolinjer om få år bliver færdige,
og de sidste af de planlagte kunstige øer bliver
bebyggede og indflytningsklare, har man løbende
g jort sig værdifulde erfaringer.
Det har blandt andet betydet forbedringer fra
start af, som andre udviklingsområder manglede.
”Vi lærer af de tidlige erfaringer. Da Sluseholmen
blev bygget, havde vi ikke sørget for at trække

FORBILLEDET for de tre
holme-bydele, Engholmene,
Teglholmen og Sluseholmen, er
hollandsk som f.eks. i Amsterdam,
hvor man har trukket boligerne helt
frem til kanalerne. I København
er nærheden til vand og kanaler
endnu mere udtalt.
I dag kan man fra nogle lejligheder ligefrem stige direkte ned
i en kano. En del lejligheder har
egen bådebro eller privat terrasse
få meter fra vandkanten. Overalt er
nærheden til vandet og kanalerne
tænkt ind i forhold til udsigt,
altaner, cykelstier, rekreative
områder og fritidsaktiviteter.

den offentlige transport ind. Det har vi rådet bod på
med Engholmene, som jo nu får to metrostationer
og forbedrede vej- og cykelstisystemer,” siger
planchef Ingvar Sejr Hansen.
HYGGELIGT OG PERSONLIGT OMRÅDE
”Udfordringen er selvfølgelig at give området patina
og karakter, så det bliver hyggeligt og personligt.
Caféer, foreninger, byliv, mødesteder kommer med
tiden og tager tid,” siger Ingvar Sejr Hansen.
Samlet forventer Københavns Kommune, at
der frem mod 2025 flytter 15.000-20.000
indbyggere ind i de i alt 7.000-8.000 nye lejligheder i de nye boligområder på Engholmene,
Teglholmen og Sluseholmen.
Omkring hver 8. lejlighed vil være en del af et
alment boligselskab, som dermed sikrer en relativt
lav husleje til de, som ikke har lyst eller mulighed
for at købe. For Københavns Kommune er mangfoldighed vigtig, ligesom det også skaber et bedre
miljø, når forskellige boformer ligger sammen.
Det gav helt nye perspektiver til bydelen, da
Aalborg Universitet for et par år siden åbnede en
filial i Sydhavn ved Teglholmen. I dag har universitetet 3.500 studerende. Mange af dem har
slået sig ned i området.
”De studerende kommer med en masse liv og
sikrer et vidensmiljø, som er utroligt berigende
for en bydel som Engholmene. Mange studerende
slår sig ned i Sydhavnen lige ovre på modsatte
side af Sydhavnsgade, som er en mere slidt og
billigere del af byen. Deres tilstedeværelse kan være
med til at bygge bro mellem det nye, mondæne
på holmene og det mere originale København i
Anker Jørgensens gamle bydel,” siger Ingvar Sejr
Hansen.

“UDVIKLINGEN AF
ENGHOLMENE,
TEGLHOLMEN OG
SLUSEHOLMEN VAR
OGSÅ ALLE ELEMENTER
I PLANEN OM AT GØRE
KØBENHAVN TIL EN
ATTRAKTIV, DYNAMISK
OG FREMGANGSRIG BY”
INGVAR SEJR HANSEN,
planchef i Københavns Kommune

ENGHOLMENE
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ARKITEKTUREN

Lejlighederne på
Myrholm er formet
som et favnende 'U'
med to enkeltstående
gavlhuse i midten - en
moderne boligkarré.
3D-VISUALISERING
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ENGHOLMENE

NÅR ARKITEKTUR BLIVER

MAGISK
TEKST: MIKALA BETAK FABER FOTO: NPV A/S
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ARKITEKTUREN

3D-VISUALISERING

Letheden og de nordiske
referencer er tydelige i
Myrholm-bebyggelsen.

DEN KLASSISKE KØBENHAVNERKARRÉ I NYTÆNKTE KLÆDER MED
STØRRE RUMHØJDER, VELPROPORTIONEREDE VINDUESÅBNINGER
OG MASSER AF LYS – PÅ KANTEN TIL VANDET.

LÆS MERE OM MYRHOLM
PÅ ENGHOLMENE.DK
Her kan du også finde
plantegningerne for
boligerne og se flere
3D-visualiseringer af
projektet.
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E ENKLE, LYSE, nordiske referencer
er ikke til at tage fejl af. Byggeriet
på Myrholm tager afsæt i en ny og
moderne funktionalisme, som skaber
en helhed med ro for øje og sjæl – men også
med det ekstra lille tvist, der gør hele forskellen.
Magien kan begynde.
Både lokalplanen for området Enghave
Brygge og bygherres ønsker og tanker er gået
op i en højere enhed på Myrholm. For Danielsen
Architecture, som har tegnet bebyggelsen, har
vandet og lyset været centrale medspillere, og
resultatet er blevet en smuk, moderne boligkarré
i en favnende ’U-form’ med to enkeltstående

gavlhuse i midten. På den måde kunne bygnings
volumen deles, således at man ud mod den brede
hovedkanal får et udtryk af fire lave ’tårne’ med
forskellige lejlighedstypologier.
’STILFÆRDIG ARKITEKTUR ER STÆRK’
Ordene er arkitektens. For Kasper Danielsen,
direktør og grundlægger af Danielsen
Architecture, har målet med udformningen
af bebyggelsen på øen i Engholmene været at
skabe et enkelt arkitektonisk motiv, som går
igen og er samlende for hele karréen:
"Man skal have oplevelsen af, at lejlighederne
langt hen ad vejen er skåret over den samme

Når Kasper Danielsen
og hans team arbejder
med projekter, er det
en proces ud i kunsten
at skabe det ypperste
- både funktionelt og
æstetisk.

Bebyggelsen på Myrholm er æstetisk meget smuk med sin
sammenhængende facadearkitektur, overordnede fælles materialitet
og farver i hvid, kobberbrun og stålgrå.

læst, uden at det bliver kedeligt. Huset har en
gentagelse i et klart højformat, men ved at knække
bygningsvolumen lidt, give husene forskellige
højder og lade vinduespartier og karnapper
skiftes til at være på linje, opnår man en stærk
fortælling med momenter af overraskelse," siger
Kasper Danielsen.
Er man elsker af arkitektur, og vil man forsøge
at forstå dens DNA, giver den romerske arkitekt
Vitruvius’ model for arkitekturforståelse (1. årh.
f.Kr.) rigtig god mening i denne sammenhæng:
Treenigheden af holdbarhed, funktion og æstetik
og idéen om, at man må tage hensyn til alle tre
begreber, for at en bygning fungerer optimalt.
Til glæde for bygherre, beskuere, beboere – og den
kontekst og de omgivelser, bygningen skal fungere
i. Bygninger skal både kunne betragtes udefra og
bruges indefra. De skal kunne vække nogle følelser
og billeder, kunne høres, smages og føles.
FARVERNES FINE FACADEFUNKTION
Bebyggelsen på Myrholm er æstetisk meget smuk
med sin sammenhængende facadearkitektur,
overordnede fælles materialitet og farver i hvid,
kobberbrun og stålgrå:
"Vi arbejder med få forskellige materialiteter.
To farver tegl, lys gul og gråbrun, som vi bruger

på lidt forskellige måder og kombinationer –
og på den måde opnår en diversitet. Ved at
bruge tombak som en del af facadematerialet
tilføres husene den varme kobberbrune farve,
og i modsætning til kobber irrer tombak ikke og
skifter derfor aldrig farve. Oplukkelige dørpartier i
rammer af træ er med til at understøtte kontrasten mellem det bløde og varme samt det mere
funkis-inspirerede udtryk," siger Kasper Danielsen, som især er glad for de store glaspartier i
byggeriet:
"På grund af muligheden for at lave gulvvarme
overalt i bebyggelsen har vi fået frigivet store
arealer helt fra gulv til loft – nogle steder op til
to meter og halvfjerds. Det giver en helt unik
vinduesstruktur i de fleste af lejlighedernes rum
og lader dermed lyset og vandspejlet strømme
ind i boligen."
DE UBEVIDSTE BEHOV
Myrholms centrale placering både i bymæssig
nærhed og omgivet af vand tilfredsstiller mange
boligdrømme. Små, større og store lejligheder,
eller penthouseboligerne på toppen. De rummelige altaner mod nord, syd, øst og vest har alle
udsigt til vand, kanaler eller grønt. Det er svært
at ønske noget, man ikke får:

"Som arkitekter skal vi gerne kunne spotte et
behov i dets begyndelse, og ikke først når alle
har det! Vi siger tit, at vi skal indfri de drømme,
folk ikke ved, de har. Ellers bibringer vi jo ikke
noget, men bliver blot en replika af noget andet,"
siger Kasper Danielsen.
På Myrholm er der offentligt tilgængelige
gårdrum mellem bygningerne, så man kan
bevæge sig rundt ad stisystemer og på græsplæner. Området beplantes med både mindre
træer og buske, så udsigten ikke forstyrres,
men så man stadig får masser af grønne oplevelser. Ikke mindst adgangen til vandspejlet flere
steder fra bebyggelsen og kajpladser til kanoer
og småbåde giver stemning à la Amsterdam
og reference til boligøerne på Christianshavn
– en stor del af grundtanken bag den overordnede projektering af hele området.
Når beboerne indtager bebyggelsen på Myrholm
og slår rødder i de rumlige rammer; Når de
bevæger sig ind og ud af deres hverdags- og
friluftsliv med venner og familie, indkøb og
gøremål; når byens borgere og forbipasserende
beskuere fra land- eller vandsiden gør korte eller
lange pauser i den imødekommende arkitektur
lige midt i Københavns gamle industrihavn – SÅ
er det, magien opstår.
ENGHOLMENE
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DANIELSEN ARCHITECTURE

ARKITEKTEN

BAG MYRHOLM
TEKST: MIKALA BETAK FABER FOTO: MORTEN BENTZON
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Hos arkitektfirmaet midt i hjertet af
København er processen fra vision via
tegnebordet til virkeligheden en rejse
ud i kunsten at skabe det ypperste.

A

RKITEKT KASPER DANIELSEN, som i
1987 grundlagde Danielsen Architecture,
gider ikke tale om sin ungdoms jazzmusiker
drømme. Men det er svært slet ikke at
nævne ordet musik i forbindelse med
fortællingen om arkitekten og teamet på tegnestuen
i det indre København. For her er mentaliteten i langt
højere grad musisk end kreativ:
”Alle her er begavede, interesserede, dynamiske og
engagerede mennesker med noget på hjerte. Vi stiler
mod og øver os hver dag på at have et mindset for,
hvordan vi løser arkitektur bedst muligt. Ja, processen
er kreativ, men jeg er ikke så vild med ordet ’kreativ’, jeg
kan bedre lide ’musisk’. Der er også noget, der hedder
kreativ bogføring, og dét er unægteligt noget andet! At
være musisk har ikke nødvendigvis noget med musik
at gøre, men er mere en indstilling, en holdning, som
gør tingene mere brugbare og smidige i en kontekst,
som involverer mange parter og elementer, der til
sidst helst skal gå op i en højere enhed,” siger Kasper
Danielsen, som sammen med sine to partnere driver
virksomheden med de tre ben, Danielsen Architecture,
Danielsen Space Planning og Danielsen Urban Landscape,
som i alt beskæftiger lidt over 50 mennesker.
FLERE KOMPETENCEOMRÅDER
GIVER MERE VIDEN
Arkitektens arbejde er i dag langt mere kompliceret,
end dengang arkitekter var ’store kunstnere’, og hans
eller hendes ord og tegninger var lov. Den slags enevælde
ville man slet ikke kunne overleve med i dag:
”At tegne og udforme byggerier i dag kræver faglig
viden inden for en lang række områder, man som
arkitekt er nødt til at have med i sine grundtanker.
Hvem skal bruge huset, hvordan tænker de, hvordan vil
de fremstå over for omverdenen, og hvor vil de hen?
Data, som ikke umiddelbart er synlige i en bygge
proces, men som vi rigtig gerne vil vide noget om.
Så da vi startede Danielsen Space Planning i midten
af 1990’erne, var det ud fra et mål om at have nogle
værktøjer til bygherrerne, som kunne få dem til at
fortælle noget om, hvad det egentlig er, de søger. Det
har så g jort, at vi i dag er i stand til at løse opgaverne
på et langt bredere funderet grundlag,” siger Kasper
Danielsen.

“Hos os taler vi meget om det at gøre
kompetente valg. Det udelukker
bevidstløsheden. Dét at kunne fortælle, hvorfor man har valgt, som man
g jorde, frem for blot at lave noget,
’der er lækkert eller ser sjovt ud’"
KASPER DANIELSEN, Danielsen Architecture

GOD SMAG ER AT HAVE EN SMAG!
Når Danielsen Architecture tegner husene indefra
og ud og tænker på funktion frem for alt, er det, fordi
husene skal kunne bruges:
”Hos os taler vi meget om det at gøre kompetente
valg. Det udelukker bevidstløsheden. Dét at kunne
fortælle, hvorfor man har valgt, som man g jorde, frem
for blot at lave noget, ’der er lækkert eller ser sjovt ud’.
Det er ikke godt nok! Vi går ikke ind for påhitsomhed bare
for at finde på noget. Vi er nødt til at kunne argumentere
præcist for, hvorfor dette er en god løsning – på alle
fronter.”
Både når man træder ind i og forlader tegnestuen i
Vestergade 2, kan man næsten ikke undgå at sætte foden
på Kasper Danielsen! Hans ansigt pryder dørmåtten
og vidner om en uhøjtidelig og selvironisk atmosfære
– som både gør manden og virksomheden ære. For
Danielsen Architecture er et rart sted at være… og et
godt sted at opleve arkitekturens nerve.
ENGHOLMENE
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PLANER FOR OMRÅDET

ENGHOLMENES PLACERING

I KØBENHAVN
DYBBØLSBRO

FISKETORVET
Fisketorvet

Ca. 230 meter
FRA BOLIGSHOPPEN

VASBYGADE

ERHVERV

KOMMENDE PROJEKT

BOLIGSHOPPEN

ERHVERV
KOMMENDE PROJEKT

MYRHOLM

ERHVERV

UNDER UDVIKLING
KOMMENDE PROJEKT

Enghave Brygge

Ca. 400 meter
FRA BOLIGSHOPPEN

UNDER UDVIKLING

SØERNE
STRØGET
RÅDHUSPLADSEN

HOVEDBANEGÅRDEN

TIVOLI

DGI-BYEN

CYKEL/GANGBRO

KOMMENDE PROJEKT

KÆRHOLM

ENGHOLMENE

ISLANDS BRYGGE

ENGHOLMENE
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KØBENHAVNS HAVN

AFSTRESNING.

Frank Jensen er medlem
af Bryggens Kajak Klub,
lige over for Enghave
Brygge. Han ror ofte
alene ud for at koble af.
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ENGHAVE BRYGGE

SMELTER SAMMEN
MED RESTEN AF BYEN
EN HOVEDSTAD MED ØER, KANALER OG MOLER. OVERBORGMESTER FRANK JENSEN HAR SÆRLIG GRUND
TIL AT GLÆDE SIG OVER, AT DE NYE HAVNEOMRÅDER BLIVER HOVEDSTADENS HOTTESTE BYDEL
TEKST: PETER BISGAARD-FRANTZEN FOTO: SCANPIX

E

N NY BY i byen med broer, kanaler
og moler kommer til at integrere
det sydlige København på en måde,
der bringer byens nye områder tæt
på centrum. Med smart transport, havnebus og
lækre gang- og cykelstier.
”Jeg er så glad for, at det er lykkedes at få
besluttet udviklingen af den nye kanalby på
Enghave Brygge. Det vil få stor betydning for
hele havnemiljøet, at det sidste udviklingsprojekt

området til sine mange friluftsaktiviteter. Det
bliver til løbeture på Amager Fælled, hen over
Bryggebroen, videre langs havnen og tilbage
til Islands Brygge. Hvis han da ikke hopper i sin
kajak.
”Jeg kender alle kanalerne og holder især
meget af at ro i Christianshavns Kanal med de
mange skibe, mennesker og historiske bygninger.”
Frank Jensen er medlem af Bryggens Kajak
Klub, der ligger lige over for Enghave Brygge.

“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
i Københavns Havn nu bliver virkeligg jort,” siger
Frank Jensen, overborgmester i Københavns
Kommune, der har en særlig grund til at glæde sig.
”Jeg elsker at ro i Københavns kanaler, så på
det personlige plan ser jeg virkelig frem til at
kunne sejle rundt mellem de mange flotte nye
byggerier. Jeg synes, det er sjovt at komme helt
tæt på husene og studere dem fra vandsiden.”
Privat har Frank Jensen boet på Islands
Brygge siden 2007, da han rykkede fra
Aalborg for at blive oversherif i København.
Området er fantastisk, synes han. Han savner
ikke Nordjyllands vilde natur og bruger hele

Han nyder fællesskabet, men som regel ror han
alene ud i byen for at koble af.
NATURLIG DEL AF KØBENHAVN
”Det er altid et diskussionsemne, om nye beboelsesområder i København kan blive integreret i
byen. Det bliver slet ikke et problem for Enghave
Brygge. Der har længe manglet en naturlig overgang fra Havneholmen på Vesterbro til det nye
Sydhavnen. Den rolle får Enghave Brygge helt
automatisk. På samme måde som med brokvartererne vil Enghave Brygge hurtigt smelte sammen
med resten af byen.”

By & Havn står for udviklingen af den sydlige
del af Enghave Brygge ved Sluseholmen. I
lokalplanen er en del af området reserveret til
almene boliger og institutioner, skoler og fritidshjem til bydelens mange nye indbyggere.
EN BY FOR ALLE
”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. Afveksling
skaber liv.”
Frank Jensen har personligt fulgt udviklingen
af Enghave Brygge. Fra ideer på tegnebrættet,
til de første maskiner begyndte at banke pæle
i vandet, og sand og jord fyldte ø efter ø op.
Til nu, hvor Kærholm og Myrholm er en del af
Danmarkskortet.
”Enghave Brygge har taget år at virkeliggøre. Vi har haft mange overvejelser, mange
forhandlinger og brugt mange ressourcer på
at nå i mål med lokalplanen. Samtidig skulle vi
holde fast i samarbejdet med de interesserede
investorer. Jeg er glad for og stolt af, at det er
lykkedes.”
Frank Jensen påpeger, at det er vigtigt, at
investorerne, der jo investerer til glæde for
København, har tillid til byens ledelse.
”For os politikere er det vigtigt, at vi leverer i
overensstemmelse med de aftaler og forventninger, der er skabt hos alle involverede parter.
Vi skal alle være glade for, at investorerne
vil være med til at bygge gode, flotte boliger i
København,” slutter Frank Jensen.
ENGHOLMENE
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Parallel Ring
18 Karat Hvid el. Rosa Guld,
1,26CT, dkr. 34.800,- el. 1,82CT, dkr. 51.800,-

Harmony Ørestikker 18 Karat Hvid, Gul el. Rosa Guld 13.300,- dkr. : Parallel Earcuff 18 Karat Hvid, Gul el. Rosa Guld fra 4.900,- dkr. : Symmetry Ring 18 Karat Hvid, Gul el. Rosa Guld fra 23.000,- dkr.
Spring Ring 18 Karat Hvid, Gul el. Rosa Guld 81.500,- dkr.
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

Nogle idéer holder længere end andre. De sætter varige spor og bliver en signatur for
deres tid. Gennem generationer. Uden leflen for modeluner og flygtige trends.
Fordi de er gjort af det særlige stof, der skaber en klassiker.
Det var præcis sådan en idé, Arne Munch fik, da han i 1968 satte sig med et stykke
millimeterpapir og tegnede Danmarks første formkøkken.
En visionær idé om en kube. En form. Om en ny og større fleksibilitet.
Om en kompromisløs kvalitet. Og om en enkel og tidløs linje, der ved at have holdt
sig på toppen i mere end 45 år er en smuk eksponent for begrebet bæredygtigt design.
Det originale…

København | Lyngby | Hillerød

www.unoform.dk
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3D-VISUALISERING

Paradis
for boligdrømmere og interiørfans
TAG MED INDENFOR I DE NYE FANTASTISKE LEJLIGHEDER PÅ MYRHOLM,
ØEN PÅ ENGHOLMENE VED KØBENHAVNS HAVNEFRONT
TEKST: MIKALA BETAK FABER FOTO: NPV A/S
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BOLIGINDRETNING

De store altaner i boligerne
giver mulighed for at nyde
morgenmaden i frisk luft
og med kanaludsigt.
3D-VISUALISERING

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

3D-VISUALISERING

“Efter en teknisk og kreativ proces med arkitekter og ejendomsmæglere
har vi et rigtigt godt billede af behovet hos de kommende købere og
kan ret præcist målrette indretning og materialevalg.”
ALEXANDER MOTTLAU, salgs- og marketingchef i NPV

D

nordiske funktionalisme, også kaldet funkis. Vi
mener, vi laver ny nordisk funktionalisme; det er
i hvert fald det, vi bestræber os på," siger Kasper
Danielsen.

DET MEDMENNESKELIGE MINDSET
Da arkitekt Kasper Danielsen fra Danielsen
Architecture i sin tid ’lagde til kaj’ på projektet
på Engholmene og tegnede bebyggelsen på
Myrholm, var et af hans vigtigste mål at skabe
funktionelle boliger. Boliger, mennesker kan bo,
leve og være i, og som tilgodeser deres behov:
"Vi bruger rigtig meget tid på at sætte os ind i,
hvem de mennesker, som skal bo i lejlighederne,
er. Hvordan lever de, hvad be’r de om? Hvor
mange er de, hvilke interesser har de etc. Hos
Danielsen Architecture gør vi meget ud af at
tegne huse ’indefra og ud’ – først funktionalitet,
dernæst facadearkitektur. Ærlighed i forhold til
materialer og funktion, som de idéer, der lå i den

HVOR BLEV ENTRÉEN AF?
Rummet, vi bliver budt velkommen i, og hvor
vi hænger vores overtøj, blev i mange år sløjfet
i iveren efter at optimere vores boliger. Én af
Kasper Danielsens kæpheste er derfor at få
entréen retur i boligen:
"Vi lever i et land, hvor årstiderne skifter.
Ungernes flyverdragter, vintertøj, skiftetøj, venner
og veninder, der kommer drønende ind og ud
– det råber på et pauserum, et sted at komme
udefra og ind.
I det hele taget kan der ved tilvalg i rumdelingen i
lejlighederne på Myrholm tages hensyn til forskellige målgruppers ønsker og behov. Nogle familier vil
gerne have færre rum med masser af plads, lys og
luft. Børnefamilierne har brug for flere værelser og
opdelinger, mens andre ønsker et åbent miljø, hvor
de sammen med vennerne kan lave mad, spise og
være sammen i ét rum – med et større afsides
soveværelse, der kan lukkes af.

ET ER NÆSTEN som at være der.
Lyden og duften af vandet, bebyggelsens nærmeste nabo, gør både synligt
og beroligende væsen af sig. Fra alle vinkler
dukker vandet op i én eller anden form og gør
boligliv til drømmeliv!
Sammen med lyset og luften er rammerne sat
for en bolig med plads til både hverdage, weekenddage og store tanker.

Vores livsstil har ændret sig inden for alle aldersgrupper, og det skal imødekommes i vores boliger.
Som noget helt specielt i det her projekt har vi
f.eks. fået mulighed for at lave lejligheder ned til
60 kvm. Boliger, som både vil tiltale unge, men
også folk 50+ med sommerhus eller ferielejlighed,
som ønsker en rigtig god base og stadig vil bo godt,
nu hvor ungerne er blevet store og fløjet fra reden."
PERSONLIGGØR DIN BOLIG
Hos NPV A/S, bygherre og ejendomsudvikler
på Engholmene, har man et mantra: Rum skal
kunne bos i! De skal være møblérbare, have en
funktion og en vis størrelse:
"I forbindelse med udviklingen af byggeriet
på Myrholm, og når vi udvikler boliger i det hele
taget, starter vi altid indefra med at se på, hvor
store rummene skal være, hvad med badeværelset,
hvor stort skal gæstetoilettet være, og hvad
med køkkenet etc. Så efter en teknisk og kreativ
proces med arkitekter og ejendomsmæglere
har vi et rigtigt godt billede af behovet hos de
kommende købere og kan ret præcist målrette
indretning og materialevalg," siger Alexander
Mottlau, salgs- og marketingchef i NPV.
➝
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PLADS. Der er god plads
til, at hele familien kan
sidde og spise i køkkenet i
den travle hverdag.

“En bygning er først
organisk, når det ydre
og indre står i samklang
med hinanden, når begge
dele harmonerer med det
givne formål, det givne
landskab og tidspunktet
for opførelsen.”
FRANK LLOYD WRIGHT
(amerikansk arkitekt, 1867-1959)

3D-VISUALISERING

GØR DIN BOLIG
PERSONLIG MED:
• 6 forskellige trægulve i 2-3
bredder til rum og værelser
• 5 forskellige fliser i 5 forskellige
farver til badeværelser og gæste
toiletter, derudover mulighed for de
smukke ølandsfliser og naturklinker
i marmor, skifer og kalksten
• Arne Jacobsen dørgreb
• Dørtelefon med videoskærm
• Mulighed for ekstra strøm i køkkenet
• Ekstra ovn og Quooker ved vasken
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ÆSTETIK OG FUNKTION
GL ASSLINE BRUSE VÆGGE & HIGHLINE CUSTOM GULVAFLØB
Æstetik og funktionalitet er essensen af unidrain®s eksklusive brusevægge.
Brusevæggene er fastmonteret i en stålramme i gulvet. Rammen skaber
et svævende, elegant udseende, samtidig med at installationen sikrer
100% mod vandskader. Afløbet dækkes af et HighLine | Custom panel,
hvorpå der er påklæbet en gulvflise efter eget valg.
unidrain.dk

TIL ALLE UNIKKE KVINDER

Oplev den nye sommerkollektion i butikken.
PANDORA København V, Fisketorvet, Plan 2, 1560 København V

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

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

➝
På Myrholm kan man i alle lejlighederne således
være helt sikker på at få kvalitetsinteriør og gode
solide materialer – man kan ovenikøbet vælge
mellem flere kvaliteter og farver og krydre boligen
med attraktive tilvalg:
"Som køber af en projektlejlighed på Myrholm
kan man sætte sit eget personlige præg på sin
kommende bolig. Dermed fylder vi ikke bare
boligen op med materialer, men giver plads til
købers egen smag – noget, de fleste sætter pris
på og gerne vil investere i."
KAFFEPLETTER OG KOKKEHUER
Uanset om man er til gourmet, frikadeller eller
takeaway, er køkkenet i de nye lejligheder på
Myrholm noget helt særligt! Sammen med HTH
Køkkener har NPV fundet frem til præcis det
udtryk, de gik efter: Cool, moderne og sort. Det
er svært at undertrykke et ’wauw’:
"Med sorte grebsfrie låger i silkeblødt materiale,
sort slidstærk bordplade, der ser ud, som om
den svæver over lågerne, og kvadratiske 60x60
overskabe i natur-egetræsfinér opnår vi et
markant udtryk, som giver en spændende
farvekontrast. Er man ikke helt med på 2016-
køkkenmoden med det sorte look, kan man
ændre til hvidt – helt uden omkostning," siger
Alexander Mottlau og fortæller om flytbare
køkkenøer på hjul og toppen af poppen inden
for hårde hvidevarer:

"Med den bedste teknologi, Miele kan præstere,
med bl.a. ovne, der renser sig selv og næsten tænker
og laver stegen selv, får man det bedste fra start. I
den omfattende hvidevarepakke fra Miele er der
ikke det store behov for køber for at opgradere
– det har vi allerede ’g jort for dem’."
MASSER AF LYS – OG VARME
Lyset er en allestedsnærværende kvalitet ved
lejlighederne på Myrholm, og både bygherre og
arkitekt har prioriteret lysindfaldene højt:
"Vi har i mange år tegnet gennemlyste lejligheder, og det har vi også g jort her. Det giver
optimal rummelighed og udnyttelse af den helt
særlige beliggenhed ved kajkanten.

sige får frit lejde og ikke skal brydes af vægge
med grimme radiatorer," siger arkitekt Kasper
Danielsen og fremhæver, at netop gulvvarmen
muliggør glaspartier, der går rundt om hjørner
og dermed tilfører hjørnelejlighederne en udsigt
i særklasse indefra, og byggeriet et fantastisk
udtryk udefra.
DET SKØNNE UDELIV
Alle 214 lejligheder på Myrholm er udstyret med
én eller flere altaner eller terrasser, som giver beboerne et ekstra rum med plads til vind i håret og
udsigt til vand. Som på de øvrige øer i Engholmene
er Myrholm omkranset af brede kanaler til alle sider,
så uanset om man bor mod nord, syd, øst eller

“VI FYLDER IKKE BARE BOLIGEN OP MED MATERIALER,
MEN GIVER PLADS TIL KØBERS EGEN SMAG – NOGET, DE
FLESTE SÆTTER PRIS PÅ OG GERNE VIL INVESTERE I.”
ALEXANDER MOTTLAU, salgs- og marketingchef i NPV
Alle lejlighederne har gulvvarme, altså varmekilder under alle trægulve, flise- og klinkegulve.
Det frigiver masser af plads, muligheder for
at flytte rundt på vægge og for at lave store
glaspartier fra gulv til loft, nogle steder helt op
til 2,7 meter, og det gør samtidig, at lyset så at

vest, vil man fra både sin bolig og i terrænplan være
i tæt kontakt med det blå element. Herlighederne
ved altaner er uendelige, uanset om det er morgen
kaffe med sol i øjnene eller frisk luft til søvnige
sjæle, middag med familie og venner, daseliv eller
hverdagsliv – alt sammen lige midt i storbyen.
ENGHOLMENE
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Badeværelset
MED PLADS TIL BÅDE LUKSUS, VELVÆRE OG STORE TANKER ER BADEVÆRELSERNE
I LEJLIGHEDERNE PÅ MYRHOLM MEGET MERE END BLOT ET STED FOR HURTIGE MORGENRUTINER.
HER SKAL TIDEN NYDES – LANGSOMT.
TEKST: MIKALA BETAK FABER FOTO: MORTEN BENTZON
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Inge-Hanne Tegnander i
Dornbracht Nordics skønne
showroom på Holmen.
MODSATTE SIDE
1. Med kun 3 mm omkranser
den slanke ramme på ’Folio’elementet den 35 cm høje skuffe,
som åbner sig ved et let tryk.
Materialet er super slidstærkt,
heldækkende og med integreret
vask
2. Skuffen er matlakeret og
findes i 5 forskellige farver: Grey
Fossil, Moonstone, Aubergine,
Shadow Earth og White
3. Skufferne åbnes og lukkes
med en ’push-to-open’-mekanisme og er godt indrettet med
separate rum.
4. Lette og luftige håndvaske og
armaturer - i ypperligt design.

“I dag er badeværelset i højere grad et privat leverum, hvor vi ud over at pleje
vores krop og sjæl vil høre musik, læse og slappe af i lækre, smukke omgivelser”

INGE-HANNE TEGNANDER, project manager

N

ÅR VANDET, kilden til alt liv, bliver klædt på af Dornbracht
og Alapé, bliver det ikke meget bedre. Den tyske badeværelsesproducent har i over et halvt århundrede leveret
smukke armaturer, håndvaske og badeværelsesmøbler i
højeste kvalitet til kunder over hele verden. Og i boligerne
på Myrholm er der i badeværelser og gæstetoiletter så lækkert at være, at
tiden næsten står stille.
TOPPEN AF LÆKKERHED
Project manager i Dornbracht Nordic A/S Inge-Hanne Tegnander har
mange års erfaring med indretning af moderne baderum. På Engholmene
er samarbejdet om levering af badeværelseselementer til alle boligerne
helt i tråd med firmaets store ekspertise og passion for vand og kvalitet
samt bygherres ønsker:
”I badeværelserne på Myrholm fortsætter vi det stilrene, moderne look.
Det lidt rå udtryk, der ikke er så pyntet, men hvor den nyeste teknologi
kombineret med lækkert moderne design skaber et rum med plads til
mange funktioner.
I dag er badeværelset i højere grad et privat leverum, hvor vi ud over at
pleje vores krop og sjæl vil høre musik, læse og slappe af i lækre, smukke
omgivelser,” siger Inge-Hanne, som i sit eget private leverum med meget
få virkemidler har skabt følelsen af spa og wellness. Et lækkert tæppe, en
stol og et duftlys… SÅ er den hjemme!
DEN NATURLIGE FØLELSE AF VAND
Dornbracht-gruppen har været banebrydende for hele branchen med sit
fokus på den særlige fornemmelse af naturligt vand. Vand i form af regn.
40

ENGHOLMENE

Vand i kraftige eller blide stråler. Plaskende kaskader af vand:
”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 sortiment. I alle vores produkter kommer
vandet ud tungt og blødt – det er, fordi det ikke er blandet med luft.
Derfor kan vi bl.a. lave tropisk regn og store bløde dråber, som omkranser
kroppen og ikke sprøjter ud over det hele. Der er lige så meget mode i
vores branche, som der er i biler – og i mode. Der kommer hele tiden nye
trends og tilføres ekstra detaljer, som gør, at vi altid er i konstant udvikling,”
siger Inge-Hanne Tegnander.
SÆRLIGT EKSKLUSIVT MED ’FOLIO’
Beboerne på Myrholm får selv mulighed for at designe deres eget badeværelse med inventaret fra Dornbracht og Alapé og kan vælge mellem alle
deres forskellige serier, design og materialer. Særligt har man mulighed for
at opgradere sit badmiljø med et helt nyt produkt fra Alapé, som får sin
debut i lejlighederne på Myrholm:
”Det nyeste produkt fra Alapé, Folio fra linjen Slim, er helt unikt. Det
er så tyndt og delikat i sit udtryk med en super slidstærk og heldækkende
vaskeflade med integreret vask, at det næsten ser ud til at svæve. Det findes
i flere længder og i fem meget skønne farver, som alle passer optimalt
til de fliser, klinker og gulve, beboerne vælger fra vores sortiment,” siger
Inge-Hanne og fremhæver, at Folio står fantastisk sammen med Dornbrachts
Culturing Life-armaturer, der er formet som en svanehals, hvor vandet
kommer ud i stråler uden at være brudt med luft. Et armatur, mange
vælger, da det er tidløst og enkelt i sit udtryk – og særdeles driftssikkert
og holdbart.

1

2

3

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 førende leverandør af tysk
producerede designarmaturer, håndvaske
og bruseløsninger samt luksustilbehør til
badeværelset.
OM ALAPE
Alapé 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 Alapé-design. Siden 2001 har
Alapé været en del af Dornbracht-gruppen.

4
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ved vandet i byen
BRUG FARVER, DEL RUMMENE LIDT OP MED LUFTIGE REOLER, LEG MED LÆKRE TEKSTILER
– OG HUSK LYSET MED GODE LAMPER.
TEKST: MIKALA BETAK FABER FOTO: MORTEN BENTZON

I

NDRETNINGSARKITEKT HOS
møbelhuset Paustian Vivian Boje laver
erhvervs- og boligindretninger med
erfarent og stilsikkert blik. Og uanset om
opgaverne ligger i ind- eller udland, ved
vand, på landet eller i byen, er det altid forkærligheden for funktionalismen og dens enkle
og evigt moderne udtryk, der kommer med på
tegnebordet.

DE ATTRAKTIVE BOLIGER VED VANDET
Industriområder i mange af verdens storbyer,
ikke mindst i København, omdannes i disse år
til indbydende boligområder. Når man spørger
Vivian Boje, hvem der flytter ind i de lækre
lejligheder midt i storbyen, lyder svaret:
"Det er typisk to grupper af mennesker. De
lidt ældre, der har haft hus, har solgt til en god
pris, og som ikke længere orker at vedlige
holde og passe en have. De vil ind til byen i
lækre boliger tæt på de mange tilbud. Og så

STILSIKKER. Indretningsarkitekt hos
møbelhuset Paustian Vivian Boje
indretter mange boliger ved vandet.
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de unge veluddannede med gode jobs, som
måske er flyttet sammen i den enes lejlighed,
og som nu ønsker – og har råd til – noget
større, men som fortsat vil have byens puls i
deres liv."
Når boligen ved vandet skal indrettes, anbefaler indretningsarkitekten, at man starter med at
se på, hvor udsigten og lyset i lejligheden er:
"Spisefunktioner i nærheden af udsigt glæder
både beboere og gæster. Stuen i et hjem med
store, åbne rum er ofte en lidt splittet ting, da
man både gerne vil se fjernsyn og have udsigt fra sin sofa. Jeg anbefaler derfor, at man
placerer sofagruppe med TV i den mørkeste del
af køkken-alrummet. Man kan også med held
dele stuen op med luftige reoler, hvis der er tale
om et stort køkken-alrum. De ting er med til at
adskille diffuse rum og dermed definere områder
og funktioner klarere."
De store vinduespartier fra gulv til loft i mange af de nye lejligheder kræver en eller anden
form for afskærmning:
"Lameller i et privat hjem er et no-go. De
bliver for kontoragtige i deres udtryk, hvorimod lyse, lette gardiner monteret på den
gammeldags facon giver en blødhed i de ofte
ret skarptskårne rum. Rullegardiner er også en
super løsning, hvis rummene er små. Så får man
så meget af det naturlige lys ind som muligt
og kan lukke af, når man har behov for det,"
siger Vivan Boje, som samtidig agiterer for, at
man skal huske at lyssætte sit hjem i forhold til
møbleringen. Spots i loftet bør f.eks. minimeres
til gangarealer og køkken/bad-funktioner. I det
hele taget er det at lave en lysplan i boligindretningen med gode lamper et vigtigt element
for en harmonisk møblering og et smukt
indretningsresultat.

VÆR IKKE FARVEFORSKRÆKKET
Når Vivian Boje indretter boliger, er det med
sikker sans for det funktionelle, tidløse, og altid
med et strejf af farver:
"Farver tilfører både personlighed og charme
til boligen. Alt det ’hospitalshvide’, som jeg plejer
at kalde det, som vi ser alle vegne, skyldes, at folk
ikke rigtig tør kaste sig ud i farver, som kræver
lidt viden. Funktionalisterne har fra starten
næsten altid sat farver i deres bygninger," siger
indretningsarkitekten, som altid farvesætter i sin
boligindretning, de steder hvor det giver mening:
"En ubrudt væg, uden døråbninger eller
vinduer, giver en fantastisk effekt, når den får en
farve. Den står som en skærm og samler rummet,
samtidig med at man på den måde får et næsten
helt kunstnerisk udtryk forærende. Tapeter har
samme effekt, sørg dog for aldrig at tapetsere et
helt rum, men begræns det til én flade."
Så bliver udtrykket langt mere enkelt – og
stærkt!

NCS S 5010-B90G

NCS S 3005-Y20R

FARVEANBEFALINGER
To af Vivian Bojes yndlingsfarver
til boligen:
”Det er vigtigt, at farvesætningen i
boligen er blød og støvet i sit udtryk.
Især vandtoner og sandfarver fungerer
fantastisk i boliger ved vandet.”

“MAN KAN MED HELD DELE STUEN OP
MED LUFTIGE REOLER, HVIS DER ER
TALE OM ET STORT KØKKEN-ALRUM.
DET ER MED TIL AT ADSKILLE DIFFUSE
RUM OG DERMED DEFINERE OMRÅDER
OG FUNKTIONER KLARERE.”
VIVIAN BOJE, indretningsarkitekt, Paustian
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DET
MODERNE
LIV
kræver sit køkken
TEKST: MIKALA BETAK FABER FOTO: MORTEN BENTZON
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I ÅR KAN KØKKENPRODUCENTEN MED DE TRE VELKENDTE BOGSTAVER HTH FEJRE
50 ÅRS JUBILÆUM. SIDEN STARTEN HAR FIRMAET FORMÅET AT FØLGE MED TIDENS
SKIFTENDE TRENDS OG BEHOV OG SAMTIDIG LEVET OP TIL GRUNDTANKEN OM, AT
PRIS, KVALITET OG KUNDEBETJENING I VERDENSKLASSE ALTID SKAL VÆRE VIGTIGST.

N

ÅR MAN TRÆDER ind i sit nye
køkken på Myrholm, sker der noget. Noget
forunderligt. En særlig state of mind melder sig…
Rummet med de sorte flader og det varme egetræ
nærmest kalder på én. Og som det mest natur
lige i verden drages man mod det.
SKULLE VÆRE DET HELT RIGTIGE
Da køkkenerne i lejlighederne på Myrholm skulle
planlægges og designes, var én ting sikker: De
skulle kunne stå en udfordrende distance! Både
mellem bygherres ønske om noget helt særligt,
kræsne boligejeres mange krav til funktion og
design – og samtidig afspejle noget af det mest
cool på markedet lige nu.
For det garvede køkkenfirma var det da
heller ikke nogen helt enkel menu at gå til. Men
målet stod hurtigt klart, og resultatet taler for
sig selv:
Den sorte bordplade og elementerne i
matsort eg med bløde, silkematte overflader.
Fladerne er behandlet med en slidstærk lak, som
gør dem både smukke og modstandsdygtige.
Alle elementer er med det grebsfrie
conceptVH-7, som er bygget op omkring
funktionelle grebsspor, og som med sine slanke,
vertikale og enkle horisontale linjer giver
køkkenet et karakteristisk designudtryk.
De kvadratiske 60x60-overskabe i lys
natureg skaber en let og luftig kontrast til det rå
udtryk – og ser ud til at svæve over den mørke
base.
Den sorte, nedsænkede vask med det sorte
blandingsbatteri understreger det minimalistiske
udtryk.

FORKÆLELSE PÅ ALLE NIVEAUER
Og så er der hvidevarerne. Alle fra Miele. Det
bedste, man kan ønske sig:
“Der skal ikke være nogen tvivl om, at det er
en stor ære for Miele at være repræsenteret på
materialelisten i så unikt og storslået et projekt
som Myrholm. Den kvalitet, der gennemsyrer hele
projektet, matcher Mieles dna perfekt, og vi sætter
stor pris på at vide, at køberne vil blive forkælet
på alle niveauer. Vi ved, at de Miele-hvidevarer,
som NPV A/S og HTH har udvalgt til projektet,
er valgt med omhu og kommer fra den øverste del
af vores produktsortiment. Jeg er ikke i tvivl om,
at de valgte Miele-hvidevarer vil overgå de flestes
forventninger til, hvad der normalt følger med i en
standardpakke i en ny bolig,” siger Dorte Andersen
fra Projektsalg Miele.
ET HIGH END-KØKKEN
Hos NPV A/S, som er ejendomsudvikler og
bygherre på Myrhom, faldt man med det samme
for det sorte rå look:
”Lejlighederne har masser af lysindfald gennem
de store vinduer fra gulv til loft, så det sorte og
gyldne egetræ bringer en flot kontrast til helhedsindtrykket i boligerne. De indvendige vindues
rammer er mørke og bindes på den måde sammen
med det sorte køkken. Hos HTH fik vi et udtryk og
en række detaljer, som vi ikke så andre steder i byen
– og som bestemt ikke er almindelige for køkkener
i andre byggeprojekter. Vi er glade for, at HTH
kunne imødekomme vores ambitiøse tanker og
idéer og løse opgaven med noget af deres ypperste
håndværk og design,” siger Alexander Mottlau, der
er salgs- og marketingchef i NPV A/S.
ENGHOLMENE
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1. Køkkenvasken er integreret i
bordpladen og skaber rene linier.
2. Overskabe med praktisk åbning,
som skaber bedre plads.

1

3

4

3. Rummelige skuffer med fingertap-
effekt forenkler brugen af køkkenet i
hverdagen.
4. Showroomet er et besøg værd,
inden man beslutter sig for sit nye
køkken.
5. Træoverfladerne er behandlet med
slidstærk lak.

5
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“Det er sjældent, man arbejder med en så visionær bygherre, der virkelig
har sans for smag, stil og finesser, og som i den grad er detaljeorienteret.
Helt ned til hvordan tingene er samlet... men det højner jo kvalitetsniveauet”
ROBERT JOHANSEN, afdelingsleder for Projektsalg HTH Øst A/S om samarbejdet med NPV

FILOSOFIEN OM TILFREDSE KUNDER
Fortællingen om HTH har, siden to fremsynede
brødre i Jylland producerede det første køkken,
vokset sig stor og succesfuld. I dag er HTH en
del af Nobia Danmark A/S, der indgår i den
svenske koncern Nobia AB, én af Europas
ledende køkkenproducenter med 20 stærke
køkkenbrands i porteføljen. HTH arbejder
inden for en række forretningsområder med bl.a.
privatsalg, håndværk, typehuse, boligselskaber,
ejendomme – og som her på Myrholm med store
byggeprojekter. Og uanset om det er private
eller erhvervskunder, er det vigtigste stadigvæk
kundeoplevelsen, når køkkenerne skal i hus:
”Vi har et helt system om dét at give kunderne
de bedste oplevelser. Alle vore medarbejdere
får det ind under huden fra starten – og det
er noget, der ligger os meget på sinde fortsat
at kunne mestre,” siger Robert Johansen,
afdelingsleder for Projektsalg hos HTH Øst
A/S, og fortsætter:

”Vi bliver jo ikke målt på, hvordan vi laver en
fejl, men på, hvordan vi udbedrer den!”
OVERLIGGEREN ER SAT HØJT
På Myrholm er der ikke bare langt til himlen og højt
til loftet i de rummelige lejligheder. Ambitions
niveauet for køkkenerne var fra starten helt i top:
”Det er ikke ret ofte, man i store projekter
lægger ud med at sætte overliggeren så højt, som
man har g jort her. Folk får fra starten det meste.
At man vælger vores køkken i denne kvalitet, er
unikt, og det er vi meget glade for. Det rå og stilsikre designudtryk med de fløjlsbløde overflader
er ikke noget, vi har set før i et projekt af denne
størrelse,” siger Robert Johansen, som sammen
med en af firmaets dedikerede projektmedar
bejdere, erhvervskonsulent Kim Kielstrup, har
stået på tæer for at imødekomme alle krav og
perfektionere resultatet mest muligt.
”Det er sjældent, man arbejder med en så
visionær bygherre, der virkelig har sans for smag,

stil og finesser, og som i den grad er detalje
orienteret. Helt ned til hvordan tingene er
samlet… men det højner jo kvalitetsniveauet,”
slutter Robert Johansen med et smil.
Er man ikke helt med på de cool, sorte ’køkken-
noder’, kan man i stedet vælge HTH-køkkenet i
hvid, ligesom den omfattende tilvalgspakke bl.a.
indeholder opgradering til et eksklusivt Unoform-
køkken i mørk eg, med alt hvad hjertet begærer
af ekstraudstyr.

VIDSTE DU, AT:

HTH’s køkkenproduktion startede
i et hønsehus i Ølgod?
HTH står for Hans Henning og
Tonny Haahr, de to brødre som
grundlagde HTH?
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FAKTA OM CITY-IKEA

• 16.000 m2 offentlig tilgængelig tagpark i 19 meters højde.
•V
 arehus på 37.000 m2 med fuldt sortiment.
•H
 ovedindgang ved Dybbølsbro.
• T egnet af anerkendte Dorte Mandrup Arkitekter.
•O
 mrådet får 635 bilparkeringspladser og 2.330 cykelparkeringspladser, hvoraf 116 er til pladskrævende ladcykler og lign.
• Grøn taghave for gående og cyklister på taget af
IKEA-varehuset.
•K
 øling af varehus med vand fra havnen.
•K
 un LED-belysning og optimal udnyttelse af dagslys.
• Indsamling af brugte produkter og materialer, kunderne
ikke længere bruger, som kan genanvendes eller genbruges.
•U
 dlån af cykeltrailere.
•P
 lan om ladestandere til elbiler, elcykler og elvarevogne.
•S
 olceller og genbrug af regnvand.
Kilde: IKEA
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IKEA

man kan
gå på
DEN SVENSKE MØBELGIGANT ER I GANG MED AT PLANLÆGGE
OPFØRELSEN AF ET KÆMPE CITY-VAREHUS PÅ VESTERBRO, SOM
SÆTTER NYE STANDARDER FOR URBANE BYGGEKONCEPTER.
VAREHUSET BLIVER ENERGIPRODUCERENDE, I HØJ GRAD BÆREDYGTIGT, MED PARK PÅ TAGET OG UDLÅN AF CYKELVOGNE TIL
KUNDERNE.
TEKST: JAKOB RUBIN FOTO: IKEA PR

N

OGLE GANGE MÅ man bare
overgive sig til verdens iværksættere og forretningsmænd, selvom
man ved, de vil have ens penge.
Det har millioner af mennesker
verden over g jort, når de har købt møbler, gryder
og lamper i IKEA. For designets skyld, men ofte
lige så meget af økonomiske og praktiske grunde.
Om kort tid kan københavnerne imidlertid lokkes
til den svenske mastodont af helt andre årsager.
På Vesterbro er det verdensomspændende
firma i færd med at planlægge et mega-varehus,
der i koncept, udformning og tankegang rækker
ind i fremtiden og sætter nye standarder for
urban adfærd.
Beboerne i København er ikke helt som andre.
Her bor storby-danskeren, som ofte ikke har
bil, går mere op i økologi og bæredygtighed end
gennemsnittet og har byen som sit univers –
som hun og han færdes i til og fra arbejde og
ikke mindst i fritiden.
”Et varehus centralt i en storby bryder med
vores koncept om at ligge uden for byerne, så
bilister har nem adgang. I København gør vi det
på københavnernes præmisser og sikrer byboere
uden bil nem tilgængelighed, så de kan cykle
hertil eller komme med bus og tog,” siger Dennis
Balslev, adm. direktør i IKEA Danmark.
Den nye City-IKEA placeres mellem Dybbøl

Station og Tivoli Hotel. Med 37.000 m2 butiksområde svarer det i størrelse til IKEA i Taastrup
og Lyngby. På taget i 19 meters højde anlægges en
park med café, restaurant og lækroge. Taghaven
vil være del af en større ’grøn’ zone, der blandt
andet er forbundet med taghaverne på nabobygningen, Rigsarkivet, det kommende Cabinn
Hotel og et længere cykelstisystem.
GRØNNE HAVER PÅ HUSTAGENE
”Går alle vores drømme og ønsker i opfyldelse,
bliver det nye københavner-varehus blandt de
mest bæredygtige IKEA-varehuse i verden.
Med planerne om udnyttelse af dagslys i butikken,
nedkøling med vand fra Københavns Havn, genbrug
af regnvand, solceller og ekstra god plads til
københavnernes mange cykler,” siger direktør
Dennis Balslev.
Trenden med at bygge grønne haver på
husenes tage har været i gang et stykke tid i
storbyer som New York og London. København
har som en af verdens absolut førende cykelbyer
en ekstra, bæredygtig dimension, cyklismen,
hvilket vil gøre City-IKEA til noget særligt. Fra
varehuset vil man kunne låne cykeltrailere, på
samme måde som man i dag kan låne trailer til
sin bil i IKEA Gentofte og Taastrup.
IKEA har allerede varehuse i bykerner i Hamborg,
London, Coventry og Budapest. Erfaringerne
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“Vi vil gerne påvirke vores
kunder i retning af at leve
mere bæredygtigt. IKEA
bruger mange ressourcer
på alternative energikilder
og udvikling af nye, mere
nænsomme former for
produktion.”

Anders Lyhne Nordtorp, IKEA

herfra ligger til grund for udviklingen af
Vesterbros City-IKEA. Alligevel pointerer
direktøren, at det kommende varehus bliver
nøje udtænkt efter ’The Copenhagen Way of
Living’, som han har forklaret: Københavnernes
helt særegne måde at leve, bo, ønske og tænke
på.
Med IKEA’s property manager Anders Lyhne
Nordtorps ord handler det om at være med til
at præge den måde, mennesker lever på.
MERE BÆREDYGTIGHED
”Vi vil gerne påvirke vores kunder i retning af
at leve mere bæredygtigt. IKEA bruger mange
ressourcer på alternative energikilder og
udvikling af nye, mere nænsomme former for
produktion. Vi har gode løsninger til en mere
miljøvenlig livsstil, som er noget, rigtig mange
af vores kunder går meget op i,” siger han.
”Vores filosofi er at udnytte de muligheder,
der er. Derfor udvikler vi små drivhuse til
lejligheder og altaner, udgiver bøger om
eksempelvis affaldssortering og sund mad
og planter et træ, hver gang vi har brugt et,”
siger Anders Lyhne Nordtorp.
Tanken er, at varehuset også får ladestandere
til elbiler og elcykler samt eldrevne varevogne,
så kunderne kan få deres møbler hjem på en
smart og miljøvenlig måde.
”Først og fremmest handler det om at
imødekomme vores københavnske kunders
ønske, som er at få nemmere ved at handle
i vores varehus. Det får de nu. Også dem
uden bil,” siger Anders Lyhne Nordtorp.
Går IKEA så med planer om at udvikle en
ladcykel, spørger vi.
”Ja, faktisk, og nu afslører jeg en hemme
lighed. Til sommer lancerer vi en, synes vi
selv, meget spændende cykel med navnet
SLADDA. Til cyklen vil man kunne købe
forskelligt udstyr som eksempelvis en anhænger,” svarer Anders Lyhne Nordtorp.
Dagen efter interviewet blev Sladda-cyklen
præsenteret for verdenspressen. Den kan
købes i 26 lande verden over, blandt andet
Danmark, fra 1. august. Allerede før den er
kommet i handlen, har den vundet den internationale Red Dot Award som nr. 1 blandt
5.200 nye, industrielle design.
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KAKTUS

på prærien

"EKSKLUSIVE NABOER
OG NEM ADGANG
TIL RESTEN AF
DANMARK
OG HELE
VERDEN LIGE
UDEN FOR DØREN.
I KAKTUS-TÅRNENE BOR
DE STUDERENDE I
VERDENSKLASSE
ARKITEKTUR "
PER HØPFNER,
direktør, Høpfner Projects

TO SPEKTAKULÆRE TÅRNE MED UNGDOMSBOLIGER,
TEGNET AF DANMARKS P.T. BERØMTESTE ARKITEKT,
GIVER ENDNU EN DIMENSION TIL KØBENHAVNS
MEST SPÆNDENDE BYDEL.

TEKST: JAKOB RUBIN FOTO: BIG

DE LIGNER TO kaktusser med altaner som pigge og skæve vinkler og vil,
når de står klar på den store tomme DSB-grund ved Dybbølsbro, udgøre
endnu et spektakulært arkitektonisk vartegn på Vesterbro. I forvejen sprænger
spændende byggerier overalt i bydelen i disse år rammerne og tiltrækker sig
opmærksomhed fra nær og fjern.
Kaktus-tårnene forventes at stå klar i efteråret 2019 med over 500
ungdoms- og studieboliger fordelt på 16 etager. De skal medvirke til at lette
på det massive behov i hovedstaden for boliger til unge og studerende uden
formue og forældrekøb.
”Det er en fantastisk placering for ungdomsboliger og et efter min mening
meget visionært byggeri. Kaktus-tårnene får et eksklusivt snit med udsigt,
fornemme naboer og adgang til offentlig transport til stort set alle steder i
landet lige uden for døren,” siger Per Høpfner, direktør i Høpfner Projects,
som efter planen skal styre byggeriet af Kaktus-tårnene.
MANGFOLDIGHED OG LIV TIL GAVN FOR ALLE
Kaktus-tårnene vil, hvis lokalplanen som forventet godkendes, komme til
at ligge i forlængelse af City-IKEA og et nyt Cabinn Hotel på et areal, der
strækker sig fra Tivoli Hotel til efter Dybbølsbro. Samlet vil her efter planen
blive opført 16.000 m2 kollegieboliger, 37.000 km2 IKEA varehus og
21.000 m2 hotelværelser og konferencelokaler.
”Det bliver skønt for de unge, der kommer til at bo i Kaktus-tårnene, og
det får en vigtig og positiv indvirkning på hele området,” siger Per Høpfner.
”Unge mennesker giver liv, også om aftenen. Alt for mange nye byområder
ligger øde hen om aftenen, fordi de beboere, man har tiltrukket, helst vil sidde
hjemme. Selv om man har det sådan, vil man gerne have, at andre er aktive,
og at der er liv i café- og restaurationsmiljøet. Kombinationen af ungdomsboliger, hoteller og familievenlige boliger på Engholmene er med til at give
mangfoldighed og liv til gavn for alle,” siger Per Høpfner.
Arkitekten bag Kaktus-tårnene er BIG, Bjarke Ingels Group. De to tårne vil
samlet have 33 etager med 16 ungdomsboliger på hver.
”Formen er elegant og giver en høj udnyttelsesgrad af kvadratmeterne. I
stedet for store gangarealer skæres lagkagen så at sige i skiver, der stilles oven
på hinanden. Det øger antallet af lejligheder,” siger Per Høpfner.
ENGHOLMENE
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MED OFFENTLIG TRANSPORT

i verdensklasse
OFFENTLIG TRANSPORT SKÆLDES SOM REGEL UD, MEN TO UNDTAGELSER GÅR ALTID FRI:
METROEN OG HAVNEBUSSEN. METROEN SKAFFER OS FREM PÅ REKORDTID.
HAVNEBUSSEN SENDER OS PÅ EN SØREJSE TIL ALMINDELIG BUSBILLETPRIS.
MYRHOLM LIGGER 200 METER FRA BEGGE DELE.
TEKST: JAKOB RUBIN FOTO: METROSELSKABET/PETER SØRENSEN

DA DRONNING MARGRETHE i oktober
2002 klippede snoren til Københavns metro, var
det indledningen til et kærlighedsforhold for en
million københavnere. Vi elsker metroen. Basta.
Det samme gør et ukendt antal turister og
sandsynligvis en god del af resten af Danmark,
der indimellem lægger vejen forbi hovedstaden.
Med metroen glider man frem til sit endemål lynhurtigt, effektivt og faktisk ofte ganske hyggeligt.
Sammen forlader man jordens overflade,
suser af sted i nogle minutter som i en forlystelsestur i Tivoli og kan sende søde tanker til
bilisterne deroppe i deres osende biler i byens
overfyldte gader.
Ikke alle husker tiden før metroen, da offentlig transport nogle gange betød ventetid i
trafikprop og overfyldte busser med prustende
passagerer i regnvådt tøj. Også dengang var
det svært at finde parkeringsplads til sin bil. I
dag er det jo som bekendt umuligt. Og dyrt.
Derfor var vi mange, der jublede, da politikerne endelig besluttede sig for at udvide den
københavnske metro med de helt indlysende
tilslutninger til Østerbro, Kgs. Nytorv, Ho52
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vedbanegården, Frederiksberg, Vesterbro og
Nørrebro. Cityringen åbner med i alt 17 nye
stationer om kun 3 år.
Samme år indvies Nordhavn-linjen med to
stationer, og et par år senere, i 2023, kommer så
de fem stationer til Engholmene og Sydhavn. Så er
byen forbundet på et helt nyt niveau. For Myrholm

TRE METROSTATIONER
På Engholmene får vi tre metrostationer at vælge
mellem, de to af dem i en afstand af kun ca. 230
og 400 meter fra Myrholm. Så kort er der til
Fisketorvet Station og Enghave Brygge Station.
Lidt længere væk bygges stationerne Sluseholmen og Mozarts Plads. Endestationen mod vest

“DET KAN IKKE OVERVURDERES, HVOR STOR BETYDNING
METROEN FÅR FOR DE NYE KANALØER. DET ER EN LUKSUS
AT KUNNE FORLADE SIN FREDFYLDTE LEJLIGHED MED
UDSIGT OVER VANDET OG PÅ FÅ MINUTTER VÆRE 15-20
FORSKELLIGE STEDER I HOVEDSTADEN”
ALEXANDER MOTTLAU, salg- og marketingchef i NPV
betyder det offentlig transport i verdensklasse.
Fordelene er ikke kun den forøgede værdi
af ens bolig, som boligejerne især oplevede på
Amager efter metroens åbning. Den øgede
mobilitet betyder også en væsentligt forbedret
kvalitet i dagligdagen.

er Ny Ellebjerg med tilslutning til S-tog.
Københavnerne kan ikke få nok af at forlade
jordens overflade for at komme frem. Antallet af
metropassagerer vokser stabilt år for år, og i 2015
registrerede metroen over 57 mio. påstigninger.
Heraf står de tre travleste stationer, Nørreport,

Lynhurtigt til resten af byen. Fra Enghave Brygge metrostation er Københavns vigtigste knudepunkter kun et par minutter væk.
Med 3 minutter til Hovedbanegården og 23 minutter til lufthavnen kommer alting tættere på.

Kgs. Nytorv og Christianshavn, for næsten
halvdelen.
HAVNEBUSSEN
Men også havets overflade trækker. København har en enestående offentlig transportmulighed, nemlig havnebussen, som med
linjerne 991, 992 og 993 sejler på kryds og
tværs i hele havnens længde. Særligt benyttet
er overfarten til Operaen fra Nyhavn med linje
993, hvor det for mange af operaens gæster
er en del af oplevelsen at krydse havnen i den
– i øvrigt gratis – opera-havnefærge.
Wonderful Copenhagen og Visit Copenhagen
har opdaget havnebussens tiltrækningskraft og
anbefaler turister fra hele verden at tage
den lange tur langs hele havnen. Ikke kun på
grund af prisen på 24 kr. for en normalbillet,

eller ca. det halve, hvis man har rejsekort.
Som Visit Copenhagen skriver på håndrullet
engelsk på sin hjemmeside:
For just the price of a normal bus ticket,
you can get from the Royal Library (Black
Diamond) in one end of the harbour to The
Little Mermaid in the other end, passing the
idyllic district Christianshavn, Nyhavn and
the Royal Opera House on its way to Nordre
Toldbod.
Vi andre kan stå på året rundt og blive ved at
sejle rundt. Det kan anbefales. Især i regnvejr.
Havnebussen zigzagger fra Teglholmen i den
ene ende til Refshaleøen i den anden. Nærmeste
havnebus-kaj fra Myrholm er Fisketorvet knap
300 meter væk.
Intet som en sørejse, hvor man må have cykel
med om bord. Hvilken by kan slå det?

HAVNEBUSSEN
Skal du en tur i Operaen eller et smut
forbi Papirøen? Så hop om bord på havnebussen. 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.
ENGHOLMENE
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Naturen flytter med
ALT DET GRØNNE PÅ OG OMKRING ENGHOLMENE FYLDER NÆSTEN LIGE SÅ MEGET SOM ALT DET BLÅ!
FOR SELVOM VANDET ER DEN HELT CENTRALE NABO FOR BEBOERNE I DEN NYE BYDEL PÅ HAVNEFRONTEN,
ER DE MANGE NATUROPLEVELSER HELT TÆT PÅ – OG IKKE TIL AT KOMME UDENOM!
TEKST: MIKALA BETAK FABER FOTO: SHUTTERSTOCK OG NATURSTYRELSEN

FRA SIN BOLIG på kanaløen Myrholm
skal man ikke bevæge sig mange skridt, før
den faste grund under fødderne bliver til
blødt græs, lette grusstier eller træbelagte
bådebroer. Som en del af bebyggelsen er
alt det udenom tænkt lige så meget ind i
projektet som de indendørs fortræffeligheder – og der er nok at bevæge sig ud i.
INTERNATIONALE REFERENCER
Det omfattende kanalsystem med lystbåde
havn, små pausebænke og udkigsposter
gør Engholmenes nye øer til atmosfærefyldte åndehuller lige midt i storbyen. Med
internationale forbilleder som Amsterdam
og Venedig kan man til fods eller på cykel
ubesværet bevæge sig rundt mellem træer,
grønne bede og blomster. Og en tur til
vands i kajak fra kajpladsen på Myrholm og
rundt gennem kanalerne mellem øerne må
siges at være blandt de helt sjældne tilbud,
man som boligejer kan bryste sig af.
STOR NATUR I BYENS BAGHAVE
Forårets store nyhed om Nordea Fondens
millionstøtte til udviklingen af Naturpark
Amager giver i nær fremtid beboerne i og
omkring hovedstaden et helt unikt naturskønt areal at boltre sig på.
Dyrehaven nord for København har i
masser af år givet flere tusinde mennesker
en række naturskønne oplevelser, og med
Naturpark Amager får den centrale og
sydlige del af storbyen en endnu større grøn
oase. Med sine 3500 hektar bliver Amager
Fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden
og Sydamagers kystlandskab samlet til en
attraktion i verdensklasse med rå, uspoleret

natur. Talrige muligheder for at udforske,
nyde og blive klogere på både dyreliv, flora
og naturens øvrige mange tilbud, samt
sportslige udfoldelser i massevis, vil fra
Engholmene kunne nås på en kort cykeltur
eller med metroen – blot få stop væk.
HOP I HAVN ELLER HAV
De fine havnebade i Københavns Havn
bliver ved at skyde frem. Det rene og friske
havvand kalder på både sportssvømmere og
hverdagens vandhunde, og fra Engholmene
er der ikke langt til en hurtig morgen- eller
aftendukkert i havnebadene på Fisketorvet,
Islands Brygge eller Sluseholmen.
Når solen står højt på himlen, og
trangen til sydeuropæisk stranddriveri
melder sig, er Amager Strandpark ét af
de absolut herligste steder at tilbringe en
sommerdag eller en sommerlun aften.
Den to kilometer lange kunstige ø, der
former den populære børnevenlige lagune,
gør Amager Strandpark til et yndet sted
at boltre sig for byens mange familier
med børn, ligesom området med sand og
klitter direkte ud til Øresund inviterer til
solbadning, lange spadsereture – eller en
frisk omgang kitesurfing.
EVENTYRET OG HISTORIEN
LEVER LIGE OM HJØRNET
Hvis hovedet eller hunden skal luftes, vil
blot det at åbne sin hoveddør og bevæge
sig få meter væk fra hjemmet på Myrholm
tage både hunde og mennesker på eventyr.
Byens mange grønne tilbud og udtryk,
parker og historiske seværdigheder venter
på at blive udforsket.

H.C. Ørstedsværket med sit markante
udtryk og sine store åbne områder er et
både interessant og oplagt mål for aftenlufteren eller morgenløberen. Værket er af
Kulturarvsstyrelsen udpeget til et nationalt
industriminde og vil på sigt blive omdannet
til kulturelle formål og samtidig forvandle
de omkringliggende arealer til en kæmpe
frodig park.
Med metroen fra Engholmenes egen
kommende station Enghave Brygge eller
den nærliggende Fisketorvet er udflugtsmålene uendelige og kan gøres både hurtigt
og bekvemt. Så uanset om man er til rolige
parkture eller inspirerende byvandringer,
strabadserende klatreture eller sjove legepladser i børnehøjde, er det kun fantasien
og eventyrlysten, der bestemmer farten…
og farven på alt det grønne!
Naturparkplan Amager
7
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Kanaler i kilometermål. Københavns Havn kan prale af at have 71 kanaler og 42 km kaj.

KAJ & KANAL
TEKST: JAKOB RUBIN FOTO: SHUTTERSTOCK

Da far var dreng,
var Kaj & Andrea
to kendte dukker,
alle børn elskede.
På Myrholm er det
kaj og kanaler,
vi holder af.

K

AJER I KILOMETERMÅL og
kanaler med kajakker er, hvad Myrholm og de øvrige øer i Engholmene,
Teglholmen, Sluseholmen og resten
af Københavns mange kvarterer langs havnene
står for og har til overflod. København er ikke for
ingenting kendt som en af verdens førende kanalbyer i liga med Amsterdam og Venedig.
Hvor mange er der så? Svaret findes ikke på
internettet endnu, men kommer det muligvis
med udgivelsen af dette magasin. Vi satte
nemlig embedsmændene på Rådhuset og
teknikerne i By & Havn på opgaven at finde
det præcise antal kanaler og kilometer kajer i
Københavns Havn.
HVAD ER EN KANAL?
Den var ikke helt nem. Kommunen havde aldrig
talt efter. Og hvad er en kanal egentlig? Definitionen må gå forud for optællingen. En kanal er
således – med tak til Wikipedia:
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”En kunstigt skabt, sejlbar rende med vand,
hvis længde næsten altid er betydeligt større end
bredden. Kanal benævnes også ofte lange, smalle
havnebassiner, der udgår fra et større havnebassin
og ender blindt inde i det tilgrænsende land eller
står i forbindelse med et andet eller endog det
samme havnebassin.”
Af den slags er der 71. Dette tal nåede
resultatet af optællingen foretaget på Københavns
Rådhus af planchef Ingvar Sejr Hansen og hans
venlige kollegaer op på. 71 kanaler i Københavns
Havn. Imponerende, men trods alt et stykke fra
Amsterdams 165 og Venedigs 150.
I By & Havn kan kommunikationsmedarbejder Lotte Rosenholm meddele, at man ikke har
tal på antallet af kanaler, men til gengæld her har
målt bolværket op. Optællingen fandt frem til,
at havnens mange kringelkroge har i alt 42 km
bolværk, kendt som kaj i folkemunde. Lagde
man dem på række, ville der være uafbrudt kaj
fra København til Helsingør.

Elegance is an attitude
Kate Winslet

Longines DolceVita

Henrik Werner - Hellerupvej 3 - 2900 Hellerup - Tlf. 39610415 - www.henrikwerner.dk
Klaus Rygaard Ure & Smykker - Hørsholm Midtpunkt 58 - 2970 Hørsholm - Tlf. 45571034 - www.klaus-rygaard.dk
Boutique D’Or - Lyngby Storcenter 23 - 2800 Lyngby - Tlf. 45887102 - www.boutiquedor.dk
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Det cool

VESTERBRO
VESTERBRO ER I VERDENSKLASSE SOM
BOLIGKVARTER. KODEORDENE ER DIVERSITET,
HAVUDSIGT – OG DEN UNIKKE KØDBY.
TEKST: JAKOB RUBIN FOTO: JONAS KJÆR
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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
havnefronter. 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
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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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“FORSIGTIG
MED MINE ØL.
De er til nu.”
HUXI BACH FORTÆLLER VESTERBRO-OPLEVELSER

TEKST: JAKOB RUBIN FOTO: STEFFEN T. NIELSEN

”LANDEVEJEN ER EN hård makker,” siger
Huxi Bach i telefonen som undskyldning for, at
han endnu en gang har måttet skubbe vores aftale.
Han turnerer landet rundt med sit onemanshow,
og der er langt hjem til Vesterbro efter en aften i
Horsens eller Ribe. Så kan man godt være for træt
eller travl til at ringe eller besvare en mail.
For hjem til Vesterbro, det vil han, så ofte det
lader sig gøre, den høje, aalborgensiske charmør,
der har g jort kombinationen politisk indsigt og
standup sexet i en tid, hvor overfladisk underholdning dominerer tv’s og radios sendeflader.
Det er nemlig i høj grad på Vesterbro, at Huxi
Bach tanker op og ånder inspiration til sine shows,
som han siden nytår har opført 49 gange. Fra
Skagen til Rønne og med udsolgte ekstrashows
i bl.a. fødebyen Aalborg og den nye hjemby
København.
38-årige Huxi Bach er autodidakt radio- og
tv-vært og har aldrig fået fuldført en videregående
uddannelse. Efter en kort flirt med Danmarks
Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus blev han
smidt ud af skolen. Han var efter eget udsagn for
uortodoks, eller også var rammerne for stramme.
SATIRIKER MED CHARME
Karrieren standsede ikke af den grund. Tværtimod.
Efter debuten som veltalende flab i ungdoms
programmet Boogie i 2002 har medierne haft bud
efter Huxi Bach, der som en af sine specialiteter
taler om politik, så det bliver interessant.
Huxi Bach er således samfundskommentator
og charmerende satiriker. Hans styrke er den
tankevækkende kommentar og humoristiske
pointe til den aktuelle politiske situation.
Når han ikke står på de skrå brædder i landets
fest- og koncertsale, kan Huxi Bach høres i
radioprogrammerne Det Gode Gamle Folketing
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på Radio24Syv og i Mads & Monopolet på DR.
Han er desuden klummeskribent i MetroXpress.
For ham er Vesterbro Københavns mest
spændende kvarter.
”Vesterbro er en smeltedigel af alt muligt.
Smukt og grimt, godt og skidt. Her er ikke glat og
poleret. Vesterbro har en særlig vibe. Blandingen
af hipstere, overskudsforældre, drukkenbolte,
ludere og lommetyve giver en særlig stemning.
En rummelighed på en eller anden måde,”
forklarer han.
PAS PÅ RUMMELIGHEDEN
Stod det til Huxi Bach, der er døbt Christian
Bækgaard Bach, fordi præsten ikke ville gå med til
Huxi, som hans morfar syntes, han skulle hedde,
er Vesterbro i fare for at miste sit særpræg og sin
mangfoldighed.
”Man kan godt sige, at det måske ser ud til, at
hipsterne er ved at udkonkurrere narkomanerne.
Diversiteten bliver mindre. Det er den blevet år
for år, siden jeg flyttede hertil. Og jeg er jo i den
kategori, der tvinger de andre ud,” siger han.
”Det er blevet dyrt, alt for dyrt, at bo på
Vesterbro, og det er ærgerligt. Men jeg er bange
for, at det er uundgåeligt. Det er nu ikke sådan,
at jeg går og savner Tove Ditlevsen eller de gamle
pornobiografer. Alting udvikler sig. Det eneste, vi
skal passe på, er rummeligheden. Den er vigtig.”
Skal Huxi Bach nævne en særlig ting ved
Vesterbro, er det, at han her kan få noget at
spise, eller en kop kaffe, eller blive klippet på
skæve tidspunkter. Ingen af byens andre bydele
har samme anarkistiske og livlige erhvervsliv.
SLAPPER AF I LARMEN
”Vesterbro larmer på en tryg måde. Jeg har
brugt de sidste fire måneder på landevejen og

på provinshoteller. Der er meget stille. Så er det
virkelig rart at komme hjem i larmen og slappe af.”
For en, som lever af gode historier, er Vesterbro
et skatkammer. Her sker altid finurlige ting,
forklarer Huxi Bach og husker en historie fra
for nylig.
”Jeg stod i Netto på Gasværksvej. Foran i
køen stod en alkoholiseret mand, som skulle
have 6 guldøl. I kassen sad en teenagepige,
som tydeligvis ikke var tilfreds med at være på
arbejde den dag. Træt, som kun en teenager
kan være. Hun nærmest kastede øllerne forbi
scanneren. Hvortil manden indvendte: ’Undskyld,
vil du være lidt forsigtig med mine øl. De er
til nu!’ På en eller anden måde er det bare
Vesterbro for mig,” siger Huxi Bach.

BLÅ BOG
Huxi Bach, 38 år
Døbt Christian Bækgaard Bach
Standupkomiker
Autodidakt journalist, radio- og tv-vært
Turnerer for tiden med sit tredje show,
der bærer titlen Valg.
Han beskriver showet således: Et
satirisk blik på det sidste års tid i
Danmark. Hvilke valg har vi truffet?
Hvilke fravalg. Som noget nyt synger
jeg. Jeg har taget guitaren frem og
skrevet 10 små satiriske viser. En til
statsministeren, en til dronningen,
en om en liderlig islamist … og ja, vi
kommer vist vidt omkring.

“VESTERBRO ER ET
SKATKAMMER. HER SKER
ALTID FINURLIGE TING.”

Huxi Bach om at blive inspireret på Vesterbro
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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.

Slagtermester Yilmaz Secilmis med køllen og
en af hans svende, Ali Caglar.

Ali Baba

og hans slagtersvende
DANMARKS FØRSTE TYRKISKE HALALSLAGTER ER EN SUCCESHISTORIE.
Kølevogne leverer snesevis af hele lam hver onsdag,
og kunderne står tæt i butikken fra morgenstunden
for at købe kød. Slagter Ali Baba i rundkørslen ved
Halmtorvet er en af Københavns travleste slagterbutikker.
”Jeg kommer, fordi kødet efter min mening
altid er godt, og priserne lave,” siger Michelle
Karchud, der har købt kød hos Ali Baba næsten
dagligt, siden hun for mange år siden kom til
Danmark fra Uganda.
Vesterbro er ofte løsningen, når københavnske
madlavere skal bruge specielle ingredienser til
deres madlavning. Rigt assorterede butikker med
fremmedartede produkter ligger tæt på indre
Vesterbro. I dem findes først og fremmest kød
og grønt, men også avancerede produkter som
maniokmel, tamarinde, palmeolie og bananblade
findes i butikkernes daglige sortiment.
”Min far, Ali, købte slagterbutikken af en dansk
slagter, der ikke længere kunne drive den, da han
var 26 år i 1978,” fortæller Yilmaz Secilmis, der i
dag står for den daglige drift.
Alt kødet hos Ali Baba er halalslagtet, så det lever
op til religiøse, muslimske krav. Husets specialitet
er fersk dansk lam, der købes fra opdrættere rundt
om i landet. Det sælges til priser, de færreste
kan konkurrere med. Men også flotte oksehaler,
lammelever, entrecote og velhængt højreb af okse
pryder køledisken.
”Når man kommer fra en gård på landet i
Tyrkiet, er man altid slagter,” siger han.
”Det er en tradition, vi har. Vi kan alle sammen
slagte og skære et dyr op.”
”Det går godt. Vi har travlt, og vi ser vores
kunder igen og igen. Det er vores bevis på, at vi
gør det godt,” siger Yilmaz.

VEGA

20 ÅR MED MUSIKKEN SOM DRIVKRAFT
I HJERTET AF København har VEGA i to
årtier spillet en både stor og toneangivende
rolle på byens musikscene. På spillestedets
tre scener præsenterer VEGA koncerter
med nogle af tidens mest spændende og
talentfulde navne – både fra det musikalske
vækstlag og fra musikkens absolutte elite.
Bygningen med den unikke arkitektur og
turbulente historie blev tegnet af Vilhelm
Lauritzen i 1950’erne til arbejderbevægelsen

som Folkets Hus og er i dag fuldt fredet.
VEGA ejes og drives af en erhvervsdrivende
fond, som på fornemste vis har til formål at
få den internationale rytmiske musik ud til
så mange som muligt. Alle VEGAs time- og
fastansatte medarbejdere er ildsjæle, som
brænder for musik, mennesker og oplevelser
– og TAK for det, VEGA!
VEGA – Musikkens Hus, Enghavevej 40

FuurSommer JUICER DIN KROP SUND
MED STOR PASSION for frugt og grønt i
flydende form driver de to partnere Dorthe
Fuur og Sesilie Sommer den hyggelige lille butik
og juicebar FuurSommer på Enghave Plads.
Siden åbningen for få måneder siden har de to
driftige kvinder juicet masser af ’Virgo Glory’,
’Herkules Strength’ og ’Cassiopeias Wonder’,
med mange flere, til glade lokale kunder og
nysgerrige forbipasserende.
Alle råvarerne i juicer, smoothies, de natur-

ligt glutenfri sandwich, salater og raw bites er
økologiske og proppet med skønne vitaminer,
mineraler og gavnlige superfoods, som bl.a.
hampe- og chiafrø, spirulina og gojibær.
Med en forestående facaderenovering,
udeservering og sommeren lige om hjørnet er
FuurSommer klar til at booste sundheden hos
de mange juiceelskende københavnere.
FuurSommer, Enghave Plads 2
ENGHOLMENE
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“JEG KAN VIRKELIG GODT LIDE
AT BO PÅ VESTERBRO, BÅDE SOM
UNG OG SINGLE OG NU MED
KÆRESTE OG BARN. OMRÅDET
HAR SÅ MANGE LOKALE ILDSJÆLE
OG SMÅ SKØNNE SPOTS OG KROGE,
SOM MAN IKKE FINDER RET MANGE
ANDRE STEDER.”

Christian Tafdrup
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MOD NYE HORISONTER…
og nye drømme

MED SIN NYE FILM ’FORÆLDRE’ ER CHRISTIAN TAFDRUP EN STOLT FAR PÅ FLERE PLANER.
BÅDE SOM MANUSKRIPTFORFATTER OG INSTRUKTØR PÅ SPILLEFILMEN, SOM NETOP ER BLEVET
PRÆSENTERET – OG ROST TIL SKYERNE – PÅ TRIBECA FILM FESTIVAL I NEW YORK, OG SOM FAR
TIL SIN OG KÆRESTENS LILLE DATTER PÅ OTTE MÅNEDER. LIVET ER SMUKT.
TEKST: MIKALA BETAK FABER FOTO: SØREN KIRKEGAARD

CHRISTIAN TAFDRUP ER en glad mand
denne regnvåde morgen på café Høeg’s midt
på Vesterbro. Svært at spotte, at den 37-årige
skuespiller dagen før med sin lille familie er
landet fra The Big Apple, med både roser
og en lovende fremtid i udsigt for sin første
spillefilm ’Forældre’ med Bodil Jørgensen og
Søren Malling i hovedrollerne.
INTERNATIONALT NYSGERRIG
Som født og opvokset på Østerbro og med base
på Vesterbro siden 2008 er Christian Tafdrup
københavner med stort K. Men med alderen
og mødet med sin kæreste, som er halvt dansk
og halvt spansk og har boet det meste af sit liv i
Spanien og London, er verden udenfor kommet
tættere på og synes ikke længere så ’farlig’:
"Som manuskriptforfatter og instruktør har
jeg virkelig fået blod på tanden, efter at min film
er blevet så godt modtaget i New York. Selvom
vi ikke vandt i vores kategori, har filmen fået så
mange superflotte anmeldelser, og interessen er
overvældende. Så nu er hele det internationale
apparat gået i gang for at få filmen ud til så mange
udenlandske biografer som muligt,” siger Christian
Tafdrup, som ikke helt ved, hvornår vi kan få lov
at se ’Forældre’ på de danske filmlærreder:
”Jeg tror, det handler om, at dansk film
er inde i en stime, hvor man tænker meget
kommercielt. Hvis ikke distributørerne fra
starten tror, filmen kan sælge x antal billetter,
så tør man ikke satse. Jeg synes, jeg har lavet
en god film, som jeg er helt sikker på, at der
er mange, der vil gå ind og se, så jeg håber,
den snart får dansk premiere.”
DRØMMEN, DER BLEV TIL FILM
For syv år siden havde Christian Tafdrup en

helt speciel drøm. En drøm, der over flere år
udviklede sig til det manuskript, som filmen
’Forældre’ er lavet ud fra. Drømmen handlede
om hans egne forældre, som var flyttet tilbage
til den lejlighed, de boede i, da Christian blev
født. I drømmen besøgte Christian sine forældre,
som havde klædt sig ud og opførte sig helt
70’er-agtigt foran sønnen:
”Jeg husker stadig drømmen helt tydeligt.
Den var både enormt sjov, nostalgisk og lidt
sørgelig-melankolsk. Og da mine forældre
begyndte at kysse og så videre foran mig i
drømmen, fik den også elementer af mareridt,”
ler Christian Tafdrup, som efterfølgende begyndte at læse og researche om de problemer
og det tomrum, mange forældre oplever, når
deres børn flytter hjemmefra.
”Filmen er ikke en komedie, men nærmere
et ’arthouse-drama’. En fortælling om at give
slip for at komme videre som par. Om at sige
farvel til fortiden og finde hinanden igen efter
i mange år at have været mor og far, og ikke så
meget kærester. Der er mange surrealistiske
elementer i filmen, som man i USA slet ingen
problemer havde med at sluge. Alle forstod de
mange planer i filmen og var glade for, at den
stillede nogle spørgsmål i stedet for at give alle
svarene,” siger Christian Tafdrup.
OM AT GYNGE MED SIN DATTER
Netop det at gøre flere ting på én gang, at
være tålmodig og bare være i nuet, er noget af
det, rollen som far har tvunget den succesfulde instruktør til at mestre. Og han elsker det!
”Før i tiden ville jeg nok sige, okay, nu står
jeg og gynger med min datter, hvordan kan jeg
skrive om det, hvordan mærker jeg det. Men
nu er det bare sådan, at nu står jeg og gynger

med hende. Herligt! Det er befriende, at man
bliver nødt til at smide sit ego lidt væk, når man får
børn,” ler Christian Tafdrup, som en dag drømmer
om flere børn – og en lidt større lejlighed:
”Jeg kan virkelig godt lide at bo på Vesterbro,
både som ung og single og nu med kæreste
og barn. Området har så mange lokale ildsjæle
og små skønne spots og kroge, som man ikke
finder ret mange andre steder. Når man får
børn, er der lidt en tendens til, at så skal man
tilbage til de rolige områder… til Vanløse… eller
ud på landet. Men hvorfor? Jeg kan godt lide,
at man hurtigt lige kan gå ned på en café eller
i en butik, især fordi man jo bliver en lille smule
borgerlig, når man får et barn, men omgivelserne
behøver jo ikke at være det!”
MULIGHEDER SKAL UDNYTTES
Både som instruktør, manuskriptforfatter
og skuespiller står Christian Tafdrups faglige
taburet temmelig solidt på sine tre ben. Og
med den nylige succes i New York skal vinduet
mod den internationale filmverden ikke lukkes
lige med det samme:
”Jeg ville sagtens kunne bosætte mig i
udlandet i en årrække, uden at jeg ville savne
Danmark mærkbart. Rødder er utroligt vigtige,
og mine er dybe og danske, men verden er jo
kæmpestor, og man skal ikke afskære sig fra
muligheder, når de byder sig.”
Tiden er gået, kaffen er drukket, og regnen
har ophørt sin silen.
Men for Christian Tafdrup synes det hele
næsten først nu at begynde. Livet som far,
successen som filminstruktør og forfatter –
meget tager fart og udvikler sig i disse måneder.
Både i lejligheden på Vesterbro… og ude i den
store verden!
ENGHOLMENE
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HIPT KULTURHUS

FOR UNGE OG GAMLE

RIGMANDEN LENNART LAJBOSCHITZ KØBTE ABSALONS
KIRKE FOR AT LAVE ET FOLKELIGT KULTURHUS TIL DET
MODERNE BYMENNESKE. SUCCESEN ER OVERVÆLDENDE.
TEKST: JAKOB RUBIN FOTO: ABSALON KULTURHUS PR

HVAD GØR MAN, hvis man har samfundssind
og rigtig mange penge?
Tja, er man grundlægger af Tiger-butikkerne,
køber man en tidligere kirke. Og laver noget i
den, som rigtig mange mennesker tilsyneladende
rigtig gerne vil have.
Lennart Lajboschitz solgte i 2013 70% af Tiger-
kæden, blev milliardær og har i aviser og blade
senere forklaret, at han havde lyst til at sætte nogle
af sine penge i et sted, hvor folk kunne komme og
komme hinanden ved, hygge sig, udvikle sig, spille
spil og bordtennis og spise god mad for en flad
50’er med andre mennesker på en måde, så man
mødtes på den medmenneskelige måde.
Samtidig var Absalons Kirke på Sønder
Boulevard sat til salg af staten. Lajboschitz
købte den og byggede det store kirkerum på
1300 m2 fuldstændig om, så det i dag fremstår højt, lyst, flot og spændende.
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DET MODERNE FORSAMLINGSHUS
En af Danmarks mest kendte kunstnere, Tal R,
var med til at dekorere salen, der blev opstillet
bordtennisborde, bygget café og indrettet et
køkken med kapacitet til at lave mad til flere
hundrede mennesker.
Hvilket er nødvendigt. De daglige fællesspisninger er blevet et tilløbsstykke, og det er mange
dage nødvendigt at komme i god tid for at sikre sig
en af pladserne ved langbordene.
”Absalon er den moderne version af et folkets
hus eller forsamlingshuset. Det springer ud af en
nerve, af en stærk lyst til at gøre noget for Vesterbro og for mennesker på et generelt, humanistisk
plan. Hos os kommer man og spiser god mad
sammen med en masse andre, man ikke kender.
Rammerne gør, at vores gæster inviteres til at
knytte bånd til hinanden,” siger Sigrid Kipper Thau,
eventkoordinator og kommunikationsansvarlig i


“DET AT KNYTTE BÅND
TIL ANDRE MENNESKER
ER EN AF DE VIGTIGSTE
VÆRDIER I TILVÆRELSEN.
DET ER EN GRUNDFILOSOFI
I ABSALON”
SIGRID KIPPER THAU,
kommunikationsansvarlig i Absalon

Absalon, som stedet nu hedder.
Absalon er åben fra kl. 7-24 alle ugens dage.
Fællesspisning er kl. 18. Den foregår ved langborde, hvor man deler fadene med mad med
sine sidemænd og -kvinder.
”Vi henvender os ikke til specielle målgrupper.
Vi har aktiviteter for babyer og for ældre.

ET STYKKE AF EN ANDEN VERDEN

med lækker kage til
SILLE OG CLAUS har i snart 6 år serveret
dampende dejlig kaffe, misundelsesværdig morgenmad, bugnende brunch og fristende frokostretter i deres hyggelige café, Kaffeslabberasen, på
hjørnet af Haderslevgade og Enghave Plads.
Stemningen er fra morgenstunden befriende
afslappet, og den cool 70’er-inspirerede indretning inviterer til nostalgisk råhygge og hjemlige

Aktiviteterne veksler løbende, så alle mødes
i rummet på vej ind eller ud. Eller når de
er sammen om at deltage,” siger Sigrid
Kipper Thau.
Hun fortæller, at Absalon siden åbningen
i august sidste år er blevet taget langt bedre
imod, end man turde håbe på. Det flotte
tidligere kirkerum summer af aktivitet fra
kl. 7 om morgenen med yoga, babydans,
løbeklub, bordtennisturneringer for piger
og drenge, bridgeklub, banko, loppemarked,
musikklub og så videre. Priserne for at
deltage er generelt væsentligt lavere end
andre steder.
”Vi inviterer alle til at komme, træde ind i
fællesskabet, være sig selv og få noget med
hjem efter et møde med andre mennesker,”
siger Sigrid Kipper Thau.

armbevægelser. Her er plads til både hyggesnak
og fordybelse, og de mange lækkerier og specialiteter kan både nydes på stedet og købes med
hjem – frisk brød, kager, sandwich, specialøl og
vin, is i vafler og ikke mindst te og økologisk kaffe
i særklasse. Uhm…
Kaffeslabberasen, Enghave Plads 11

I HIMLEN DRIKKER MAN

PALAIS DES THÉS
ET DELIKAT STYKKE af Frankrig er flyttet ind
på Værnedamsvej – gaden med tilnavnet ’Lille
Paris’ på grund af stemningen, Den Franske Skole
og de mange franske specialforretninger. Den
Franske Tehandel sælger te af mærket Palais des
Thés, og har man først opdaget smagen, nuancerne og intensiteten i den franskekvalitetste, er
man hooked! De to ejere og passionerede tedrikkere vægter personlig betjening og rådgivning
højt, når de dyrebare teblade i de store dåser skal
vælges, vejes og pakkes. De mange forskellige

tevarianter kommer direkte fra plantagerne og
er altid fra den seneste friske høst – og skal teen
f.eks. være med smag, er det altid ægte tørrede
frugter og blomster, man finder blandt bladene.
Det stilrene og intime interiør indbyder til
hyggepassiar og smagsprøver, præcis som man
oplever det i en fransk delikatesseforretning.
Og så er duften i butikken allestedsnærværende
fantastisk og slet ikke til at slippe.
Den Franske Tehandel, Værnedamsvej 18
ENGHOLMENE
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At tage

menneskebad
i byen

TROELS MALLING ER EN TÆNKSOM MAND – NYSGERRIG PÅ LIVET OG OPLEVELSER,
BÅDE DE YDRE OG DE INDRE. OG SÅ ER HAN VILD MED BYUDVIKLING.
TEKST: MIKALA BETAK FABER FOTO: MORTEN BENTZON

S

pringet fra det nordjyske til Vesterbro i 1997 var luft
forandring, der ville noget! Optagelsen på Statens
Teaterskole g jorde skiftet fra vidstrakte marker og høj
himmel til storbymylder uomtvisteligt, men spændende:
”Dengang var Vesterbro et andet slags sted… eller
også var jeg måske selv et andet menneske, men jeg
var utryg ved at gå ned ad Vesterbrogade. Jeg kan huske, at jeg
ringede hjem til mine forældre fra en telefonboks og meddelte,
at vi var vel ankommet med flyttelæsset, for lige at berolige
dem – og mig selv,” ler Troels Malling, som med sin kæreste og
deres to børn på 7 og 11 år bor på Værnedamsvej.
KREATIVE JYDER – OG EN ENKELT ELEKTRIKER
Troels Malling interesserer sig for verden omkring sig og synes,
det er befriende, at alting er i konstant brydning:
”Siden vi flyttede hertil, er der sket meget i området, og mange
flere typer bebor de mange lejligheder. Særligt sortklædte jyder
fra den grafiske branche med store briller… det er skønt, at det
hele ikke står stille. Det er jo ikke noget Frilandsmuseum, vi bor
i. Der er en vis ydmyghed i at erkende, at intet er stationært. Vi
er ikke på toppen af en udvikling, vi er bare et lille komma i noget,
der har været, og noget, der kommer. Og sådan er det også med
Vesterbro.”
Troels Malling selv er cool. I betydningen roligt konstaterende
og med en skarp verbal evne til, i et afslappet tempo, at drysse
tørre, afsindigt sjove vendinger ud over samtalen. Det gør det
indimellem vanskeligt for skribenten at holde pennen stille:
”Selvfølgelig møder man de gamle lokale typer og en enkelt
elektriker i ny og næ. Stemningen på gaden er lidt landsbyagtig på
den dér eksotiske, gammeldags måde. Gadebilledet har en skøn
diversitet, med små specialforretninger, delikatesser og skægge
shops. Jeg kan godt lide at gå ned til slagteren, til gørtleren og
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skærsliberen… uden at der går ’Den Gamle By’ i den. Der er noget
med verden af i går, der stadig er. Små enklaver med egne historier,
og dét er fedt stadig at kunne finde på Vesterbro.”
’DET DAGLIGE MENNESKEBAD’
Søren Kierkegaards vidunderlige udtryk giver et meget præcist
billede, når det kommer fra Troels Malling. Dét med hver dag at
kunne gå ned på gaden og ’tage menneskebad’:
”En storby og dens kvarterer skal kunne befordre spontanitet.
Tingene skal være uforudsigelige, lidt støjende og lidt larmende.
Indimellem, når vi for en kort bemærkning overvejer at flytte til
roligere omgivelser, bliver tanken lynhurtigt slået ned af vores
børn, som SLET ikke vil bo nogen andre steder. Men også af os
voksne, for det er jo netop derfor, vi bor her! Vi vil kunne gå i
biffen med 10 minutters varsel eller lige spise hurtig thaimad,
hvis vi vil. Jeg tror, det både er vigtigt og sundt med menneskebade – og mange af dem! – for at få så mange nuancer med
som muligt. Det er med til at give perspektiv og horisont, men
også rummelighed og medmenneskelighed. Hvis man ikke gider
bilismen eller menneskemylderet, så kan man da bare flytte
et andet sted hen, og tage sine små parcelhusvaner med sig,”
siger Troels Malling og kigger ud af ruden i den lillebitte lokale
café, hvor morgenstemning og hyggesnak forsøger at overdøve
larmen fra espressomaskinen.
HVERKEN GAMMEL ELLER UNG
Den 44-årige skuespiller tænker rigtig meget over sin alder.
Møder han sit spejlbillede i et butiksvindue, kan han blive helt
forbløffet:
”Hvem er den midaldrende mand med den lidt vigende
hårgrænse? Jeg føler mig sådan lidt som en ’in-between-ager’,
fordi jeg hverken er gammel eller ung. Jeg er jo stadig 25 ➝

“STEMNINGEN PÅ GADEN ER SÅDAN
LIDT LANDSBYAGTIG PÅ DEN DÉR
EKSOTISKE, GAMMELDAGS MÅDE.
GADEBILLEDET HAR EN SKØN
DIVERSITET, MED SMÅ SPECIAL
FORRETNINGER, DELIKATESSER
OG SKÆGGE SHOPS.”

Troels Malling

Troels Malling er især kendt
fra satireprogrammet
Krysters Kartel med bl.a.
Brian Lykke, som startede
som populært radioprogram
og fortsatte til tv-skærmen
med stor succes.
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➝

“JEG HAR ALTID HAFT EN EVNE
TIL AT KUNNE ANIMERE DET
AT KUNNE SE NED I DET STORE
EKSISTENTIELLE TOMRUM I MIG
SELV, OG DET ER IKKE NØDVENDIGVIS NOGET GODT. ”

Troels Malling

år indeni, men må lære at leve med, at dem på 25 anser
mig for at være lidt sådan én af de gamle. Jeg har altid
haft en evne til at kunne animere det at kunne se ned i
det store eksistentielle tomrum i mig selv, og det er ikke
nødvendigvis noget godt. Så skal jeg tænke på noget
andet, såsom, skal jeg købe noget mere comté-ost eller
måske et par nye cowboybukser? Eller, nåe ja, der er jo
også den dér hybridbil, jeg burde have… og så forsvinder
de dér lidt mørke stunder. Så er Vesterbro med alle sine
distraktioner jo skøn,” siger Troels Malling og kniber
øjnene sammen i ét stort smil. Et smil, der giver hans
ansigt mildhed og lune, hvorimod udtrykket bliver mere
alvorligt og tænksomt, når talen falder på eksistentialisme
og tanker om at planlægge:
”Jeg har altid været privilegeret at få opgaver og roller
sådan helt af sig selv. Jeg har afsøgt rigtig mange sider af
skuespilfaget, både fjernsyn, film, radio, teater, reklamer
etc. Jeg synes faktisk ikke, der er noget, jeg mangler
at afprøve, for jeg har aldrig haft et decideret mål. Det
lyder måske lidt uambitiøst, men jeg kan godt lide at vide,
hvad jeg skal lave, lang tid i forvejen. I de perioder, hvor
jeg så ikke ved det, begynder jeg at tænke på, om jeg
skulle skrue et foredrag sammen, eller om de idéer, jeg
har, skulle realiseres. Men jeg når aldrig rigtig videre i den
proces, før jeg, heldigvis indtil videre, får arbejde igen.”
KØBENHAVN – FØR, NU OG I FREMTIDEN
Troels Malling kan godt fortabe sig i byen, fordi han
lige ser en spøjs gesims eller en mindeplade på en
bygning. For selvom storbyens menneskemylder også
er en del af København, så hersker her også en utrolig
fredsommelighed:
”Har man været i Paris eller New York og vender tilbage
tirsdag formiddag til Vesterbrogade, er her jo helt stille.
Der er noget provinsielt over byen, som jeg synes er vildt
fedt. Jeg tror også, det er noget med den danske sammenhængskraft – vi føler os lidt i familie med hinanden. Her
er lyst og rigtig meget himmel, en slags overskuelighed.
Men samtidig synes jeg også, vi skal se at få bygget nogle
flere højhuse,” ler Troels Malling, som elsker alt det nye,
der bygges langs havnefronterne i byen:
”Jo mere nybyggeri og højbyggeri, jo bedre! Jeg elsker
glas, stål og alle de nye materialer, jeg synes, det er
pragtfuldt. Vi skal have nogle mærker, vi kan pejle efter,
noget, vi kan stræbe efter. Vi skal jo sætte vores mærke
i tiden, for ellers har vi ingen historisk fremtid. En tur
over de skønne broer eller med metroen – det er bare så
forrygende befordrende for København!”
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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.
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

SMYKKER MED HJERTET I FÆLLESSKAB
FEM SELVLÆRTE GULDSMEDE og veninder har midt på
Vesterbro åbnet Flux – a Jewellery Collective, et univers af fine
smykker til både håndled, ører og hals. De fem kvinder har hver deres
miljø med hver sin farve på væggen i butikken, som afspejler deres
eget helt personlige udtryk.
Flux er navnet på den uundværlige loddevæske, der bruges til
fremstilling af de skønne guld- og sølvsmykker, og som kunde kan
man følge med i arbejdet, når pigerne sidder med deres håndværk
ved arbejdsbordet bagerst i forretningen. Stemningen er intim og
meget imødekommende, og det er svært at komme derfra uden lidt
skønt og nyt til smykkeskrinet derhjemme.

I det hvide hus lige over for Teatret ved 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 "bønneborde", der
efterhånden har fundet vej til mange københavnske hjem.

Flux Jewellery, Dybbølsgade 66

Designer Zoo, Vesterbrogade 137
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DESIGNER ZOO

“JEG HAR
ALTID KLOVNET”

DET 28-ÅRIGE MULTITALENT MED GUMMIANSIGTET FRA IKAST HAR TAGET KØBENHAVN
MED STORM – SKUESPILLET, SANGEN OG DANSEN ER EN DEL AF HANS DNA.
TEKST: MIKALA BETAK FABER FOTO: MIKLOS SZABO

PELLE HEBSGAARD BOR midt i hjertet af
Vesterbro. Efter eget udsagn ”i Danmarks grimmeste
bygning, som Hviderusland i 80’erne” – men han
elsker området!
Elsker scenen. Vil gerne lave mere tv. Drømmer om
Hollywood. Er kærlig ven med sin hund James Brown…
og er vild med sin franske sommelier-kæreste.

Hvordan var du som barn?

Jeg var klassens klovn. Ubetinget! Underholdningsgenet har aldrig fornægtet sig, og i min familie har vi
altid haft svært ved at sidde stille. Vi er alle kreative og
musiske, og både mine forældre, mine to ældre søskende
og jeg spiller tilsammen alle slags instrumenter, klaver,
guitar, saxofon, trommer, klarinet, you name it!
Juleaften ender altid i én stor jamsession og slutter
traditionen tro af med en tur i vildmarksbadet i haven
– en kæmpestor tønde i træ, hvor vi hygger og drikker
rom og øl. Mine kammerater var altid velkomne hos
os, og mit barndomshjem var både kærligt og crazy!

Uddannelsen på Det Danske Musicalakademi var
vel så lige noget for dig?

Helt klart! Jeg har altid vidst, jeg skulle noget med at
optræde, men det var først i gymnasiet, at tingene
rigtigt faldt på plads for mig. Så skulle jeg tage en
beslutning: Skulle jeg forsøge mig med teaterskolen
og blive god til én ting, eller på Musicalakademiet og
bliver god til tre – valget var indlysende, synes jeg. Så
springet fra Ikast til Fredericia var en klar upgrade for
en 19-årig fyr med meget på hjerte.

Listen af meritter er lang, både på scenen, på tv,
i film, revyer m.m. Du har netop afsluttet en stor
turné med forestillingen ’Jean de France’, hvor du
har spillet hovedrollen – hvad står på programmet
til efteråret?

Rollen som Jean har været fantastisk! Og min kæreste
har været en stor hjælp undervejs – hun har virkelig
hjulpet mig med det franske touch…
Hele sommeren spiller jeg Rottefælden i Svendborg,
Danmarks ældste sommerrevy, med skønne kolleger,
det bliver SÅ godt. Til efteråret står den på Frøken
Nitouche på Folketeatret, og det glæder jeg mig helt vildt
meget til. Rollen som den charmerende Hr. Celestin –
og Floridor – bliver en drøm at tage fat på! I det hele taget
har jeg så sindssygt mange ting på bedding fremover, at

da min kæreste og jeg
kiggede hinanden i øjnene
forleden, måtte vi konstatere, at
vi næsten ikke kommer til at se hinanden
i mange måneder… c’est la vie.

“JEG ER VILD MED VESTERBRO
OG DEN BROGEDE SKARE AF
TYPER I GADEBILLEDET.”

Pelle Hebsgaard

Vesterbro er dit nærmiljø. Hvad betyder det
for dig, og hvordan bruger du det?

Området, jeg bor i, er fuldstændig vidunderligt.
Jeg er vild med Vesterbro og den brogede
skare af typer i gadebilledet: ’Børsmanden’,
’Smøg john’ og ’Hjemløse LysJens’… her er liv
og glade dage i en skøn atmosfære. Alle er
simpelthen så søde, sære og fede – det er
som en kæmpe farverig fest.
Jeg har især to stamsteder, jeg kan lide at
komme, Bang og Jensen i Istedgade og Café
Høeg’s på Enghavevej, skønne hangouts,
hvor både kaffen, maden og vibe’n er cool.
Og så hader jeg supermarkeder… jeg køber
næsten altid kun ind i de små specialforretninger i området og på Værnedamsvej.
Det er noget med det lokale delikatessetouch, der tiltaler mig.
Med James Brown i snor er jeg jo tvunget ud
og rundt på gåture. Det tager mig forbi mange
sjove steder, og især alt det nye spændende, der
bygges langs havnefronten, fanger mig. Jeg er
også begyndt at fiske ude på Sluseholmen, og napper
også en tur ’til kajaks’ på vandet i sommermånederne.
Elsker at København kan det hele!

Ud i verden og retur?

Jeg skal så meget ud i livet! Jeg har mange mål og vil gerne
udforske rigtig mange sider af min branche. Og lad os
bare få banket Janteloven flad: Skulle Hollywood ringe,
er jeg klar! Jeg vil ikke begrænse mine ambitioner eller
drømme. Så skulle jeg forlade Vesterbro for en stund,
vender jeg nok tilbage igen. Det er dér, det hele
startede for mig, og her, mit hjerte ligger.
ENGHOLMENE
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WE DO WOOD
UDVIKLER

‘den ultimative solstol’
DEN SUCCESFULDE MØBELDESIGNER SEBASTIAN JØRGENSEN HAR BRUGT DET SIDSTE
HALVE ÅR PÅ AT UDVIKLE EN MODERNE VERSION AF DEN SAMMENKLAPPELIGE SOLSTOL,
SOM VI ALLE KENDER. MEN EN, MAN SIDDER GODT I. PROTOTYPEN ER KLAR.
TEKST: JAKOB RUBIN FOTO: JONAS KJÆR

DET BEGYNDTE, DA Sebastian Jørgensens
gode ven i vinter fortalte, at han havde fået retten
til udeservering på de nye terrasser ved Bellevue-
stranden i Klampenborg, hvor strandpromenaden
for tiden udbygges. Og han skulle bruge møbler,
der passede til strand, sol og sommer.
”Vi talte om, at man egentlig sidder rædsomt
dårligt i de traditionelle strand-liggestole. Og så
skal de smides ud, når noget revner eller knækker,”
fortæller Sebastian Jørgensen.
”Min ven udfordrede mig. Han sagde: Jeg skal
bruge 100 stole, der kan holde til hårdt brug, al
slags vejr, være smukke, behagelige og kunne
vedligeholdes.”
DEN SAMMENKLAPPELIGE SOLSTOL 2.0
Siden har Sebastian Jørgensen været i gang i sit
værksted i Nordhavn med at udtænke en ny version af et havemøbel, der har eksisteret i 100 år.
Linjerne skulle nytænkes, så man kom til at sidde
ordentligt i oprejst position og ligge ordentligt
’udsplattet’, når stolen er slået ned.
”Det er noget med proportionerne, når dugen bare hænger i yderenderne. Jeg har udviklet
en ramme med to knæk og en større bæreflade
til dugen, så komforten efter min mening er
helt anderledes bekvem,” fortæller Sebastian
Jørgensen.
”Det giver også linjerne mere personlighed og
karakter,” siger han.
Sebastian Jørgensen er selvlært møbeldesigner,
uddannet snedker, har tidligere arbejdet som
sushikok og tv-kok og fluefisker i DR’s serie ’Fisk
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og sushi’, som stenhugger hos Claus Ørntoft og
var i øvrigt Danmarks første professionelle skater
i 1980’erne.
Den nye stol ventes færdig og opstillet i stort

Kina, USA og Rusland. Bag firmaet står direktør
og salgschef Anders Holme Jensen. Hans partner,
den kreative urkraft, 46-årige Sebastian Jørgensen,
er ikke til administration og regneark.

“DET ER VIGTIGT FOR MIG, AT STOLEN BLIVER BÆREDYGTIG.
VI KOMMER TIL AT LAVE DEN I FLERE TRÆSORTER, MEN
ALLE VIL VÆRE MILJØCERTIFICEREDE. OG SÅ SKAL MAN
KUNNE UDSKIFTE DE ENKELTE DELE. JEG ER IMOD,
AT MAN SKAL SMIDE EN HEL STOL UD, BLOT FORDI EN
ENKELT DEL SLIDES ELLER GÅR I STYKKER”
Sebastian Jørgensen, We Do Wood

antal på Bellevue-stranden nu til sommer. Den
bliver sammenklappelig og ideel til altaner og haver,
og kan stilles væk, når den ikke bruges.
”Det er vigtigt for mig, at den bliver bæredygtig.
Vi kommer til at lave den i flere træsorter, men alle
vil være miljøcertificerede. Og så skal man kunne
udskifte de enkelte dele. Jeg er imod, at man skal
smide en hel stol ud, blot fordi en enkelt del slides
eller går i stykker,” siger han.
Prisen på Bellevue-solstolen er ikke kendt
endnu.
STOR FREMGANG I EN RÆKKE LANDE
We Do Wood oplever for tiden stor fremgang
med møbelsalg i en lang række lande, deriblandt

”Jeg duer ikke til at have mange bolde i luften
og tage telefonen hele tiden. Eller skrive e-mails
i timevis. Jeg har brug for ro,” fortæller han.
LADER BATTERIERNE OP I SVERIGE
Når Nordhavn ikke leverer nok af den, søger han
op i Sverige, hvor han slår sit telt op i en forpagtet
skov, jager vildsvin og elg, læser bøger og laver
mad i sit hjemmedesignede feltkøkken: en kasse,
der slås op, stilles på et sæt ben og indeholder et
gaskomfur, en jernpande, tallerkner, proptrækker
og glas.
”Sådan lader jeg mine batterier op og får
overskud. Ellers kan jeg godt begynde at se lige
lovligt sort på tingene,” fortæller han.

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

DET COOL VESTERBRO

Hvor skal du gå hen,
når du går ud?

18
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 18 SUPER SPISESTEDER UD, MEN KUNNE
HAVE VALGT MANGE FLERE. VELBEKOMME.
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01 Gorilla
01 Gorilla

11 Formel B
09 Kebabistan

uden dug og noget af Københavns
bedste bistromad.
Kødbyen, Flæsketorvet 57,
Et
mikrobryggeri
1711sjovt
København
V med et utroligt flot udvalg

sted med et konstant mylder af kebab-
aficionados.
Istedgade 105, 1650 København V

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

02 Mikkeller

af øl og specielle typer spiritus. Et godt sted at
afslutte et restaurantbesøg.
Kødbyen, Flæsketorvet 25, 1711 København V

02 Mikkeller
03 Paté Paté

Et sjovt mikrobryggeri med et utroligt flot
udvalg af øl og specielle typer spiritus. Et
godt
sted at afslutte et restaurantbesøg.
Morgen, middag og aften kan du nyde lækker mad
Kødbyen,
25,stedet også til en
her. Og om Flæsketorvet
aftenen forvandles
1711
København
V
lækker vinbar.
Kødbyen, Slagterboderne 1, 1716 København V

03
Paté Paté
04 NOSE2TAIL

Morgen, middag og aften kan du nyde
Danmarks
første
bæredygtige
restaurant.
Serverer
lækker
mad
her.
Og om aftenen
forvandles
rustikke,
kreative
og
økologiske
retter
af
alt
stedet også til en lækker vinbar. fra dyret
- i gode storeSlagterboderne
portioner.
Kødbyen,
1,
Kødbyen, Flæsketorvet 60, 1711 København V
1716 København V

05
04 Mother
NOSE2TAIL

Ægte italiensk mad uden dikkedarer. God stemning,
Danmarks første
brændefyret
stenovnbæredygtige
til fisk, kød og restaurant.
grøntsager - og
Serverer rustikke,
kreative og økologiske
selvfølgelig
pizza.
retter af Høkerboderne
alt fra dyret -9,i1712
godeKøbenhavn
store portioner.
Kødbyen,
V

Kødbyen, Flæsketorvet 60,
1711 København V

06 We Do Food
05 Mother

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

stemning, brændefyret stenovn til fisk,
kød og grøntsager - og selvfølgelig pizza.
Kødbyen, Høkerboderne 9,
Bag
Gaw står en
1712Ban
København
V thai-familie med mange års

07 Ban Gaw

Michelinmad fra Københavns øverste hylde.
Menukort med 20 retter, fortrinsvis fra danske
Højt besunget
kebab med
lækkert kød og
producenter
og farvande.
Stor vinkælder.
friskskårne grøntsager.
Lillebitte,Cbilligt
Vesterbrogade
182, 1800 Frederiksberg

12 Falernum
10 Malbeck Vinbar

Vinbar, hængeudsted, casual med bistromad.
Andeconfit, svamperisotto, oste- og charcuteritallerkner m.m.
Værnedamsvej
16, 1619
København
V argentinske
Vinbar med over
120
forskellige

vine og god stemning til funky, groovy, jazz
og soul-musik. Evt. til et spækkebræt med
ost og pølse.
En bid af Paris med traditionelt fransk landkøkken.
Istedgade
61, 1650 København V
Minimum to personer, som deler hovedret. Hver

13 Les Trois Cochons
dag vælges mellem to kødretter og en fisk.
Værnedamsvej 10, 1619 København V

11 Formel B
14 Spuntino

Michelinmad fra Københavns øverste hylde.
Menukort med 20 retter, fortrinsvis fra
danske
producenter
og farvande.
Stor
Små
retter
af italienske delikatesser.
Spuntino
vinkælder.
er italiensk for ’lille snack’, og det er netop, hvad
man
får.
Vesterbrogade
182, 1800 Frederiksberg C
Vesterbrogade 68, 1620 København V

12
15 Falernum
Madklubben

Vinbar, hængeudsted, casual med
Fremragende
til fornuftigesvamperisotto,
penge. Madklubben
bistromad. mad
Andeconfit,
serverer
klassiske
danske
retter
og
internationale
oste- og charcuteritallerkner
m.m.
bestsellere til faste priser, hvor du selv kombinerer
Værnedamsvej
16,
1619
København
V
din menu.

13 Les Trois Cochons
16 LêLê
Vesterbrogade 62, 1620 København V

En bid af Paris med traditionelt fransk
landkøkken.
Minimum
Moderne vietnamesisk
madtopåpersoner,
en af byenssom
deler hovedret.
Hvermed
dagsødt,
vælges
kendteste
restauranter
salt, mellem
surt og
to kødretter
og en fisk.
stærkt.
Den tilknyttede
LêLê Tiger Bar serverer
cocktails
i chaiselonger.
Værnedamsvej
10, 1619 København V
Vesterbrogade 40, 1620 København V

14
Spuntino
17 Sticks'n'Sushi
06 We Do Food
08 Cocktailbar 1656
erfaring i stærkt krydret kylling, seafood og and.
Også takeaway.
Halmtorvet 44, 1700 København V

Salat og hjemmelavet mad. Lækker sund
takeaway baseret på spændende salater
og
hjemmebagt
brød.
Lækre
sæsonbestemte
cocktails blandt prangende
Halmtorvetog21,gamle Chesterfields. Upperclass
veloursofaer
1700
København V
og
luksus.
Gasværksvej 33, 1656 København V

07
Ban Gaw
09 Kebabistan

Bag Ban Gaw står en thai-familie med
Højt
besunget
kebab med
lækkertkrydret
kød og friskmange
års erfaring
i stærkt
kylling,
skårne
grøntsager.
Lillebitte,
billigt
sted med et
seafood og and. Også takeaway.
konstant
mylder
kebab-København
aficionados. V
Halmtorvet
44,af 1700

Små retter af italienske delikatesser.
Når
den faglige
ære tagesfor
så alvorligt,
er detog
Spuntino
er italiensk
’lille snack’,
umuligt
at
modstå
den
internationale,
japanske
det er netop, hvad man får.
blanding
af
elegant
rå
fisk
og
små,
grillede
Vesterbrogade 68, 1620 København V
kunstværker på pind.
Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2,
1577 København V

15 Madklubben
18 Mash Penthouse

Fremragende mad til fornuftige penge.
Madklubben serverer klassiske danske retter
og internationale
bestsellere
til faste
Mash-kædens
nyeste
restaurant på
toppenpriser,
af
hvor Hotel
du selv
kombinerer
din menu.
Tivoli
byder
på 15 udskæringer
fra klodens
bedste
kødkvæg. 62,
Udsigt
overKøbenhavn
hele byen fraV12.
Vesterbrogade
1620
etage følger med.
Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2,
1577 København V

16 LêLê
08
Cocktailbar
1656
10 Malbeck Vinbar
Istedgade 105, 1650 København V

Lækre sæsonbestemte cocktails blandt
Vinbar med over 120 forskellige argentinske vine og
prangende
veloursofaer og gamle
god stemning til funky, groovy, jazz og soul-musik.
Chesterfields.
Upperclass
ogpølse.
luksus.
Evt. til et spækkebræt
med ost og
Gasværksvej
33,
1656
København
V
Istedgade 61, 1650 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

ENGHOLMENE

79

NÆROMRÅDET

DET ROMERSKE MADTEMPEL
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.

H

AVNEHOLMENS 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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i vandkanten

“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
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NPV

KANALPROJEKT
VERSION 3.0

MYRHOLM LUKRERER PÅ ERFARINGERNE FRA SLUSEHOLMEN OG TEGLHOLMEN.
KØBENHAVNS STATUS SOM EN AF VERDENS FØRENDE KANALBYER SKYLDES
MODIGE POLITIKERE, DYGTIGE ENTREPRENØRER OG KAPITALSTÆRKE INVESTORER.
HER GIVER BYGHERRERNE NPV OG NREP DERES SYN PÅ UDVIKLINGEN AF
MYRHOLM; DEN NÆSTE Ø PÅ ENGHOLMENE, DER UDVIKLES.
TEKST: JAKOB RUBIN FOTO: KATRIN MORTENSEN
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U

DVIKLINGEN AF ENGHOLMENE skrider frem i
en dynamisk proces uden et endegyldigt mål udstukket
i forvejen. Erfaringerne inddrages løbende og er med til
at give Myrholm dens unikke karakter.
Det forklarer Jens Schaumann, administrerende direktør
i entreprenørselskabet NPV A/S, der står for byggeriet
af seks af de ti kanaløer på Engholmene.
”Med et populært begreb kan man kalde Myrholm for et 3.
generations-kanalprojekt. Vi inddrager vores erfaringer fra
Kærholm og har en kapitalpartner, der har været engageret i
Teglholmen. Det betyder meget i forhold til udformningen af
lejlighederne og for vores viden om, hvad køberne efterspørger,”
forklarer Jens Schaumann.

KANALER I KAJAK-RADIUS
København er en kanalby i verdensklasse, og Myrholm er uden tvivl
et af Københavns mest attraktive områder med direkte adgang til et
omfattende system af kanaler. Når Engholmene er færdigudbygget
engang i 2020’erne, har København ifølge rådhusets egen optælling
71 kanaler, hvoraf de fleste ligger inden for kajak-radius fra Myrholm.
”Der bygges også boliger ud til vandet i Nordhavn og på Amager,
men vi har kanalerne som noget helt specielt. På Myrholm er der tale
om boliger i absolut øverste kategori, hvor alle lejligheder uden undtagelse har udsigt til enten kanaler eller havn,” siger Jens Schaumann.
Der er forskel på tankegangene bag de nye øer, som skyder op på
Engholmene i Københavns Havns sydvestlige del. På Myrholm har
NPV og samarbejdspartneren NREP valgt at give plads til promenader,
så beboere og besøgende kan gå rundt om øen langs vandet, hvilket
ikke er tilfældet på nogle af de øvrige øer, hvor bygningerne er bygget
direkte i vandkanten.
MERE LYS OG PRIVATLIV
”At have en promenade giver mange fordele, blandt andet længere
til naboerne. Lejlighederne på Myrholm får et større lysindfald og

dermed mere frihed og privatliv. Bygger man helt ned til vandet,
ligger naboen lige på den modsatte side af kanalen, ofte kun ti meter
borte. Det har også sine fordele, blandt andet at man kan stige fra
stuen direkte ud i sin kajak, men det sker ikke på Myrholm,” forklarer
NPV’s direktør.
Myrholm skal have mere spatiøs karakter, tydeligere rumlighed og en
anden eksklusivitet. Ifølge Jens Schaumann bliver Myrholm sammenlignelig med Christianshavn, hvor havnefronten er fuld af aktivitet og
bevægelse, og husene ligger lidt tilbagetrukket fra kajerne.
Som på Kærholm appellerer projektlejlighederne på Myrholm til
et købestærkt publikum. Kvadratmeterprisen reflekterer niveauet og
den attraktive beliggenhed. Til gengæld målrettes lejlighederne på
Myrholm til købere og familier, der har brug for færre kvadratmeter.
Det kunne være enlige, singler, forældrekøb i luksuskategorien eller
aktive seniorer, der har engagementer andre steder og stadig gerne
vil bo mondænt uden at behøve mange kvadratmeter.
TÆT PÅ OG LANGT VÆK
”Myrholm er et stort og specielt projekt. Vi er i den bedste ende
af Engholmene. Med tiden får indbyggerne på Engholmene adgang
til to lystbådehavne, badeanstalt og omfattende sti- og cykelsystemer.
Med Islands Brygge rundt om hjørnet får man aftenssol og badestrand.
Vi er samtidig helt tæt på city til forskel fra de mange lejligheder, der
skyder op i Nordhavn. De ligger også i nærheden af vand, men længere
fra city,” siger Jens Schaumann.
”Metroen taler for sig selv. Vi får tre stationer i området. Med
metroen er du kun få minutter fra alting. Det unikke er også, at du
fra Myrholm kan gå eller cykle hen over Enghave Brygge og være
i Tivoli, på Rådhuspladsen eller Strøget uden at anstrenge dig. Når
du er hjemme igen, mærker du til gengæld ikke byens trafik og støj,”
siger han.
NPV-direktøren kalder samarbejdet med NREP om finansieringen
af udviklingen af Myrholm ideelt. Partnerskabet giver fordele på mange
områder, også på det operationelle plan.
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“På Myrholm ser vi en blanding af
nytænkning og klassisk arkitektur.
Ejendommene skal trække tråde til
den by, der stod engang,” siger Jens
Schaumann, direktør i entreprenørvirksomheden NPV.

“For at løfte et projekt i denne størrelse er det
nødvendigt og fornuftigt at indgå i et samarbejde.
NREP kommer med en årelang erfaring og de
økonomiske muskler, der gør det trygt for os at
virkeliggøre planerne. Og trygt for køberne at
købe lejlighederne”
JENS SCHAUMANN, direktør, NPV

KAPITAL OG EKSPERTISE SAMMEN
”NREP kommer med en betydelig erfaring fra
andre store byggerier og udvikling af nye bolig
områder. Det er et virkeligt godt og stærkt
partnerskab, hvor du kan sige, at vi på Myrholm
fungerer som den praktiske gris. Vi bygger, de
finansierer. For at løfte et projekt i denne størrelse
er det nødvendigt og fornuftigt at indgå i et samarbejde. NREP kommer med en årelang erfaring
og de økonomiske muskler, der gør det trygt for
os at virkeliggøre planerne. Og trygt for køberne
at købe lejlighederne,” siger Jens Schaumann.
NREP’s medstifter og partner Rasmus
Nørgaard er enig i Jens Schaumanns begejstring
for Myrholm.
”Engholmene er noget af det mest spændende,
der sker i København for tiden. Vi har været meget
aktive på boligmarkedet de seneste 6-7 år, også
med selv at bygge. Her er vi kapitalpartneren, hvor
NPV går forrest i det daglige arbejde,” siger Rasmus
Nørgaard.
BIG I HERLEV
Samarbejdet mellem NPV og NREP om store
udviklingsprojekter har bevist sin succes allerede.
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I november åbnede Danmarks nyeste mega-
shoppingcenter BIG i Herlev med de fleste af
landets store butikskæder repræsenteret og
Danmarks første luksusbiograf med 555 pladser
i fem sale udelukkende med luksussæder.
BIG shoppingcentret var et succesfuldt resultat
af et samarbejde mellem NPV og NREP og
kostede 1,1 mia. kr. at opføre.
”Det er næppe sidste gang, vi ser NPV og
NREP virkeliggøre store byggerier i Danmark,”
siger NREP’s Rasmus Nørgaard.
På Myrholm vil omkring to tredjedele af lejlighederne være på under 90 m2. Rasmus Nørgaard
mener, at netop de mindre lejligheder på Myrholm
vil blive eftertragtede.
”Du kan godt sige, at det er NREP, der har
skubbet på for at gøre lejlighederne lidt mindre på
Myrholm. Vores analyser viser, at der de s eneste
år har været for stort fokus på deciderede familie
lejligheder, blandt andet hos politikerne i Københavns Kommune. Vi tror på et stort behov for
lejligheder til par, enlige, ældre og små familier,
som vil til noget helt nyt, eksklusivt, men ikke har
mulighed eller lyst til at købe store og dyre lejligheder,” siger Rasmus Nørgaard.

APPEL TIL ANDRE KØBERE
For NREP handler det også om at differentiere
sig, så øerne ikke kommer til at ligne hinanden
i type og beboersammensætning. Det skaber
liv, når folk fra forskellige samfundsgrupper bor
samme sted.
”Når det er sagt, så er det jo stadig lejligheder
med en kvadratmeterpris på cirka 45.000 kr. Vi
taler om virkelig gode lejligheder i en kategori,
hvor ikke alle kan være med. Og hvis man bruger
simpel matematik, kan man nok regne ud, at der
er grænser for, hvor mange lejligheder til 5-6 mio.
kr. man kan sælge. Kan man få dem ned på 4 mio.
kr., har mange flere både mulighed og lyst til at
være med,” siger Rasmus Nørgaard.
Mens NPV først og fremmest er entreprenør,
er NREP først og fremmest en ejendomsforvalter.
NREP forvalter midler for cirka 40 institutionelle
investorer fra Europa og Nordamerika og blev
grundlagt i 2005.

KORT OM NPV A/S
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
Herlev Bytorv, boliger og erhverv
BIG, shoppingcenter i Herlev
Little Manhattan, udsigtslejligheder
ved Amager Strandvej
Det gamle Danmarks Akvarium
i Charlottenlund
Gammelhavn i Vejle, shoppingcenteret
og boligprojektet
Krystallerne i Københavns Sydhavn
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Pris fra kr. 645.900,- inkl. moms. Erhvervsbeskatning fra kr. 474.244,-. Priser er eksl. leveringsomkostninger på kr. 3.880,-. Forbrug
11,2-20,4 km/l ved blandet kørsel. CO2-udslip fra 129-209 g/km. Miljøklasse Euro 6. JAGUAR CARE: 3 års garanti og 3 års fri
service, (ubegrænset kilometer). Gælder ikke taxi. Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer.
Pris fra kr. 645.900,- inkl. moms. Erhvervsbeskatning fra kr. 474.244,-. Priser er eksl. leveringsomkostninger på kr. 3.880,-. Forbrug

KØBERNE

APPEL TIL MANGFOLDIGHED
MYRHOLM HENVENDER SIG TIL FORSKELLIGE BEBOERTYPER OG LÆGGER OP TIL INSPIRERENDE NABOSKABER.
TEKST: JAKOB RUBIN

ENGHOLMENE ER USÆDVANLIGE på
mange måder, og Myrholm er det på sin egen.
Her appellerer lejlighedernes varierende størrelse
til mere diversitet blandt beboerne.
Nogle har lyst til at bo i en enklave, hvor alle
ligner hinanden. Andre sætter pris på at møde
andre slags mennesker end dem selv, når de
forlader deres hjem, for at blive udfordret og
inspireret. Myrholm er planlagt til i højere grad
at være interessant for sidstnævnte kategori.
FLERE MÅLGRUPPER
”Kendetegnet ved Myrholm er, at vi har ret
forskellige slags lejligheder. Alle tilhører luksus-
kategorien, men på grund af størrelserne på lejlighederne vil vi nok se både unge par, studerende,
den mere velhavende børnefamilie og de modne
par, der kommer fra huse med haver, hvis børn
er flyttet hjemmefra, og som nu forestiller sig et
aktivt liv,” siger Anette Uttenthal fra LokalBolig
Konceptsalg.
LokalBolig Konceptsalg står sammen med
Danbolig for salget af lejlighederne på Myrholm.
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Ejendomsmægler Thomas Enevold fra Danbolig
er enig i Anette Uttenthals vurdering.
”Myrholm appellerer til alt fra forældrekøb til
seniorer. Her får vi mixet, og det giver liv. Hvis
man kun henvender sig til en type velhavende
kunder, risikerer vi at skabe et nyt Tuborg Havn,
som jo er dødt efter kl. 19. Derude findes kun en
café tilbage, og den har det ikke ret godt. Rigtig
mange af køberne i Tuborg Havn bor helt andre
steder,” siger han.

“MYRHOLM APPELLERER TIL
ALT FRA FORÆLDREKØB TIL
SENIORER. HER FÅR VI MIXET,
OG DET GIVER LIV.”
Thomas Enevold, Danbolig

Anette Uttenthal forventer, at Engholmene
bliver det afgørende byggeri, der gør, at hele
området kommer til at hænge sammen. Med
Kærholm, Myrholm og de øvrige øer i Engholmene

bliver hele Sydhavnsområdet for alvor forbundet
med Fisketorvet og resten af Vesterbro.
EN LEVENDE BYDEL
”En tredjedel af lejlighederne på Myrholm bliver
under 90 m2, mens de sidste to tredjedele bliver
mellem 90 og 130 m2. Forskellige beboertyper
søger hertil, og det vil helt lavpraktisk sige, at
der er nogle, som står tidligt op, andre, som
står sent op, nogle, der holder mest af at være
hjemme om aftenen, andre, der elsker at gå tur
eller sidde på café om aftenen. Der bliver liv,”
siger hun.
Anette Uttenthal forventer, at en del af lejlighederne på Myrholm vil være interessante for
investorer, både af privat og virksomhedsmæssig
karakter. Det kan betyde, at en del af lejlighederne 
efterfølgende vil komme på markedet som
lejeboliger.
”Boligreguleringsloven gælder ikke for nybyggeri, så man kan selv fastsætte sin leje. Det har
betydning for regnestykket, hvis man investerer
med henblik på at udleje i en periode,” siger hun.

NÆROMRÅDET

SKOLEN MED
DEN MARITIME PROFIL

PÅ TEGLHOLMEN
TEKST: MIKALA BETAK FABER FOTO: JONAS KJÆR

DEN NYE FOLKESKOLE SKOLEN I SYDHAVNEN VED TEGLHOLMEN LIGGER UDE I VANDET SOM ET
FLYDENDE SKIB. OG VANDET ER DA HELLER IKKE HELT FJERNT FRA DEN DAGLIGE UNDERVISNING,
DER HAR BÅDE VAND OG SCIENCE PÅ PROGRAMMET.
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“VI HAR EN FANTASTISK SKOLE MED MOTIVEREDE
OG VIDEBEGÆRLIGE ELEVER, EN DEDIKERET
FORÆLDREOPBAKNING OG EN DYGTIG
MEDARBEJDERSTAB”
Morten Biering, skoleleder, Skolen i Sydhavnen

DER ER VIRKELIG tænkt over den nye Skole
i Sydhavnen. Med det blå element lige uden for
dørene er skolen allerede blevet udpeget som
maritim profilskole, med naturvidenskab som centralt element. Vandet bliver da også aktivt brugt i
undervisningen – eleverne har både 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 UDSMYKNING
Arkitektfirmaet JJW Arkitekter, der står bag
udformningen af skolen, har fra starten arbejdet
med det maritime tema, som også er indarbejdet
i udsmykningen af bygningen i samarbejde med

kunstneren Peter Holst Henckel. På murene står
ord og sætninger med relation til havet – også
grafisk, som bølger, der rejser 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.
FORNEM ARKITEKTURPRIS
I slutningen af april i år vandt Skolen i Sydhavnen og JJW Arkitekter den prestigefyldte
arkitekturpris WAN Education Award 2016,
som hylder den absolut flotteste skole i verden
bygget inden for de seneste tre år. En ypperlig
anerkendelse, som ifølge skolelederen Morten Biering kun kan bibringe noget positivt til
skolens videre udvikling og det fortsatte vigtige
arbejde med at optimere og forbedre børns
læringsmiljø og trivsel på deres folkeskole.

FAKTA
Skolen i Sydhavnen er tresporet med
ca. 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.

Morten Biering er i det hele taget stolt af sin
skole:
“Vi har en fantastisk skole med motiverede
og videbegærlige elever, en dedikeret forældre
opbakning og en dygtig medarbejderstab, der i
skønne og inspirerende rammer hver dag arbejder
for at gøre skoletiden både spændende og vedkommende,” siger skolelederen og fremhæver
endvidere skolen som ‘madskole’, hvilket betyder, at
alle elever på skift hjælper til i det store industri
køkken med at tilberede dagens måltid, som
man kan tilmelde sig gennem skolens mad
ordning.
Med bl.a. tandklinik, sundhedspleje og den
populære, forældrehjulpne fritidsordning KKFO’en
har Skolen i Sydhavnen alt det, man som elev
og forældre drømmer om, at en folkeskole skal
kunne.
ENGHOLMENE
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HOP I HAVNEN
MED REN SAMVITTIGHED
TEKST: MIKALA BETAK FABER FOTO: JONAS KJÆR

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 de populære havnebade, som
ud over Fisketorvet også tæller Islands Brygge
og Sluseholmen. Og flere er på vej…
For nylig offentliggjorde Københavns Kommunes
Kultur- og fritidsudvalg nemlig en plan for endnu
flere badesteder i byen – to af dem vil allerede stå klar i år, når badesæsonen i Københavns
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Havn starter den 1. juni. De to nye badezoner,
som de kaldes, åbner på Islands Brygge ud for
Halfdansgade og på Refshaleøen ud for caféen
Halvandet. Til forskel fra havnebade, som er
temmelig bekostelige at etablere, er byens nye
mange badezoner væsentligt billigere at søsætte,
idet man sætter bøjer i vandet og afgrænser områder til svømmere – oven i købet med livreddere
til stede hver dag i hele åbningsperioden.

I planen lægges der desuden op til at etablere
endnu flere badezoner i København. Samtidig er
det besluttet fra i år at forlænge åbningsperioden
for byens havnebade og badezoner med en måned
frem til den 30. september. Og så er det blevet
lovligt at benytte alle bassinerne døgnet rundt.
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 havnebadene og
badezonerne, og mange steder tilbydes der til og med
gratis svømmeundervisning i hele sommerperioden.
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