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i Frederiksstaden 
Torsdag d. 22. februar kl. 16.00 - 18.00
Bredgade 59 · 1260 København K

Begrænset deltagerantal
Tilmelding på: kontaktFHF@gmail.com
Tilmeldingsfrist senest fredag d. 16. februar

Landsrettens præsident Bent Carlsen vil vise os 
rundt, og det er nok sidste chance for de fleste for at 
se bygningen, da Østre Landsret skal flytte til 
Nordhavn inden for de kommende år.

Oprindelig operahus
Hovedbygningen skulle oprindelig anvendes som 
operahus, men var kun fra 1702 til 1708 i brug som 
sådant. I årene 1720 til 1884 har bygningen været 
anvendt som akademi for land- og søkadetter og 
som almindelig kaserne. I 1768 gennemførtes en 
større ombygning, hvor arkitekten C.F. Harsdor� 
forsynede huset med tre etager i stedet for to og 
ombyggede facaderne.

Nødlazaret for marinens syge
Ved Christiansborgs brand i 1884 flyttede Rigsdagen 
midlertidigt ind i bygningerne og forblev her til 1918. 
Som følge af pladsmangel opførtes i 1902 havebyg-
ningen, af arkitekt Martin Borch. I en periode i 1918 
da den spanske syge hærgede landet, blev der i 
bygningerne indrettet et nødlazaret for marinens 
syge. Endelig er bygningerne fra 1919 blevet brugt til 
det formål, som de har haft længst, og som de 
stadig har. Østre Landsret omfatter også Det 
Bernstor�ske Palæ, Bredgade 42 der blev opført i 
1754 til 56 som led af bydelen Frederiksstaden.

Lige så spændende det vil blive at bese selve 
bygningen, er rettens meget righoldige samling af
moderne kunst, skabt til netop de enkelte retssale 
m.v. i sig selv et besøg værd. Alle de bedste er
repræsenteret: Bl.a. Richard Mortensen, Zacharias 
Heinesen, Per Kirkeby, Preben Hornung,
Carl-Henning Pedersen og mange andre.

Østre
Landsret

Arkitekt Alex Poulsen har fra 1975 og op i 1980 
forestået omfattende ombygning - bl.a. blev
havesidens hovedindgang genåbnet.



TheSilo
Udviklingen i Nordhavn

Torsdag d. 22. marts kl. 16.30
Vi mødes i The Silos stueetage i udstillingen
Himmel & Hav · Helsinkigade 29 · 2150 Nordhavn.

Begrænset deltagerantal
Tilmelding på: kontaktFHF@gmail.com
Tilmeldingsfrist senest fredag d. 16. marts

Arkitekt Caroline Nagel - en af COBE’s 6 projektchefer 
og The Silos sagsarkitekt, møder os og fortæller om 
bygningen og om udviklingen af Nordhavn. Dernæst 
ser vi udstillingen. Vi slutter af med et glas vin i 
restauranten på toppen af bygningen, hvor FHF- 
plaquetten gives til bygherre og arkitekt. 

”Hva drikker Mølr“
Den tidligere kornsilo, ”Hva drikker Mølr“, i Nordhavn 
er genopstået som et nyt vartegn for Nordhavn og 
indeholder nu 38 unikke lejligheder. Den gamle silo er 
transformeret indefra og ud, men på en måde, så de 
nye beboere og andre kan aflæse strukturens iden-
titet og arv. Siloens oprindelige struktur er bevaret så 
rå og urørt som muligt med eksponerede søjler og 
vægge i beton. Bygningens eksisterende betonfacade 
er iklædt en ny, spændende klimaskærm udført af 
galvaniseret stål, som vil patinere i takt med ældning 
og vejrlig. Det havde været enklere at rive den enorme 
silo ned og bygge nyt, men i kraft af den vellykkede 
transformation fortæller bygningen nu en væsentlig 
historie om Nordhavnens industrielle fortid.

Udstillingen Himmel & Hav
Nordhavn blev anlagt i slutningen af 1800-talletved 
opfyldning i Svanemøllebugten. Det to kvadratkilo-
meter store område kom hurtigt til at danne ramme 
om størstedelen af København Havns traditionelle 
aktiviteter med færgelejer, containerterminal og 
industrielle virksomheder. Udstillingen Himmel & 
Hav, tilrettelagt af By & Havn, stiller skarpt på aktu-
elle temaer og søger at formidle bæredygtig byud-
vikling gennem historiske fortællinger om havnens 
udvikling, billeder af arkitektur og hverdagsliv og 
arkitektoniske bygningsmodeller.

Foruden de nye bebyggelser blev en række 
eksisterende pakhuse ondannet til nye formål, 
primært boliger – heriblandt The Silo.



Mærsk
Tårnet 
Forskningsbygning

Torsdag d. 5. april kl. 16.00
Vi mødes ved Mærsk Tårnets hovedindgang 
Blegdamsvej 3B · 2200 København N

Begrænset deltagerantal
Tilmelding på: kontaktFHF@gmail.com
Tilmeldingsfrist senest tirsdag d. 27. marts

Det nye state-of-the-art forskningsbyggeri, Mærsk 
Tårnet, har skabt optimale rammer i dansk regi for 
sundhedsforskning i verdensklasse og markerer sig 
som et fyrtårn i København. C.F. Møller og projektets 
bygherrer modtog FHF’s diplom i 2017. Arkitekt maa, 
partner i C.F. Møller, og ansvarlig for projektet, Mads 
Mandrup Hansen, møder os og fortæller om den 
meget store og særdeles komplicerede opgave det 
var at planlægge og tegne Mærsk Tårnet. Efter 
rundvisningen gives FHF’s plaquette til bygherre
og arkitekt.

Det Sundhedsfaglige Fakultet
Maersk Tårnet er en udvidelse af Panum - KU’s 
Sundhedsfaglige Fakultet, der rummer forsknings- 
og undervisningsfaciliteter samt et konferencecenter 
med auditorier og mødelokaler med adgang til den 
nyeste teknologi. En svævende og o�entligt tilgæn-
gelig gangbro fører gående og cyklister henover dele 
af Maersk Tårnet, så alle har mulighed for at komme 
helt tæt på både bygning og forskere samtidig med, 
at der er skabt en ny forbindelse mellem Nørre Allé 
og Blegdamsvej. Tårnet hviler på en lav base, inde-
holdende fællesfaciliteter, der ligeledes er o�entligt 
tilgængelige. Tårnets facade er inddelt i en reliefagtig 
struktur af etagehøje, kobberbelagte skodder, der 
fungerer som klimaafskærmning, og vil patinere 
smukt over tid. 

Mærsk Tårnets bygherrer er BYGST og Københavns Universitet. 
Projektet er realiseret i kraft af en donation fra A.P. Møller og 
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene formål.

En svævende og o�entligt tilgængelig gangbro fører 
gående og cyklister henover dele af Maersk Tårnet.



Forsker
Boligerne
i Carlsberg Byen 

Onsdag d. 16. maj kl. 16.00 · mødested:
Carlsberg Akademi · Gammel Carlsbergvej 15

Begrænset deltagerantal
Tilmelding på: kontaktFHF@gmail.com
Tilmeldingsfrist onsdag d. 9. maj

Som bekendt præmierede Forskønnelsen i december 
Forskerboligerne opført af Carlsberg Fonden. 
Medlemmerne inviteres i den forbindelse til et 
særarrangement med følgende program:

Jakobsens privatbolig
Carsberg Fondens formand, professor dr. scient 
Flemming Besenbacher byder velkommen i brygger 
Jakobsens privatbolig, der i mange år var æresbolig 
for bl.a. Niels Bohr, og som i dag fungerer som 
Carlsberg Akademi.

Orientering om de nyopførte forskerboliger
Arkitekt Mads Bjørn Hansen, Praksis Arkitekter 
orienterer om de nyopførte forskerboliger, som er 
etableret i sammenhæng med brygger Jakobsen 
private have.

Nyrenoveringen af haven
Landskabsarkitekt Kristine Jensen fortæller om 
arbejdet med nyrenoveringen af haven.

Overrækkelse af Forskønnelsens plaquette
Forskønnelsens bestyrelse overrækker foreningens 
plaquette til bygherren samt et diplom til Kirstine 
Jensen for den gennemgribende renovering af haven.

Fremvisning af Forskerboligerne
Efter en kort rundgang i brygger Jakobsens privatbolig 
og Carlsberg Akademi går turen gennem haven 
sluttende med en fremvisning af Forskerboligerne.

Brygger Jakobsens privatbolig og Carlsberg Akademi



Torsdag d. 14. juni kl. 16.00
Bygningskulturens Hus
Borgergade 111 · København K

Et nyt og stærkere FHF
På generalforsamlingen i december 2017, blev 
det besluttet, at udskyde valg til bestyrelsen til 
en ekstraordinær generalforsamling inden 
sommeren 2018.

Udover at der skal vælges nye bestyrelsesmed-
lemmer, vil bestyrelsen fremlægge resultaterne 
af det fortsatte arbejde med at skabe et nyt og 
stærkere FHF.

Dagsorden m.v. vil blive udsendt medio maj. 

Vi glæder os til at se jer!

Generalforsamling

Ekstra
ordinær
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