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Forstå din bydel i farver! 
Bispebjergs ry er noget broget, men i virkeligheden er her tale om et gyldent bjerg med en guldgrube af arkitektoniske skatte.

Fokus i denne artikel er på farverne i den så levende, mangfoldige og modsætningsfyldte bydel – fordi man ved at fokusere på farverne kan se 
helheden på en helt ny måde og dermed måske få øje på både nye muligheder og eventuelle trusler. Ved at se på farverne kan man afdække by-
mæssige mønstre og dermed bidrage til at udvikle tilsyneladende kaotiske områder som fx den kreative zone i Nordvest.

Farver er – traditionelt set – et helt overset arkitektonisk virkemiddel. Ikke desto mindre er farver et meget stærkt stemningsskabende element, 
og de har stor betydning for, hvordan vi oplever byens rum.

Det gyldne bjerg
Farvemæssigt kunne Bispebjerg som bydel karakteriseres 
som et gyldent bjerg. Ser man på farverne, er Bispebjerg 
nemlig en ret homogen bydel, som overvejende er kende-
tegnet ved rødgult eller gulrødt teglstensbyggeri med til-
passede farver på bygningsdetaljerne. Det gælder både for 
etagebyggeriet og villaområderne. I de senere år har brugen 
af gråt generelt vundet stor udbredelse, og enkelte nye byg-
ninger står markant sorte.

Bispebjerg kulminerer med Grundtvigskirken – dette 
fabelagtige monument opført i gule teglsten. Arkitekter fra 
hele verden valfarter for at opleve det store gyldne rum og 
kirkens fantastiske omgivelser. Den lave bebyggelse om-
kring i samme materiale understreger katedralens storhed. 
Hymnen til den gule teglsten, enkle former og en behersket 
farvebrug fortsætter smukt i bebyggelserne længere nede 
ad bjerget. Antallet af boligbebyggelser i høj arkitektonisk 
kvalitet i gule tegl er ganske enkelt imponerende. 

Biblioteket på Rentemestervej står også på én gang impo-
nerende markant nyt og frækt og tilpasser sig samtidigt den 
lokale farvetradition, hvor den gule tegl sætter et så domi-
nerende aftryk.

Den kreative zone – det NY NV – skiller sig dog markant 
ud fra resten af Bispebjerg. Her er gaderummene karakteri-
serede ved stor forskellighed i både form og farve, og livet i 
og imellem bygningerne har en helt egen ny dynamik. Det 
ny NY NV har store potentialer, men også en overhængende 
risiko for at dø i grå kedsomhed. 

Den kreative zone – det NY NV
Det tidligere industriområde i Nordvest er et kvarter fuldt af 
kontraster, og der summer af broget liv. Området fremtræ-
der visse steder malerisk kaotisk og skiller sig dermed mar-
kant ud fra resten af bydelen både mht. form og farve. 

Der er bevaret nogle gamle industribygninger med høj 
kulturhistorisk værdi og en række mindre bemærkelsesvær-

dige bygninger i blank, altså ubehandlet, mur. Både de arki-
tektoniske perler og det tilsyneladende rodede småbyggeri 
imellem er vigtige for oplevelsen af den kreative zone som 
sådan og i meget høj grad også for oplevelsen af den kreati-
ve zone som en del af Bispebjerg som helhed. 

Derudover findes en række ældre industribygninger, 
som står pudsede eller malede – ofte grå eller hvide. Der 
findes endvidere nyt erhvervsbyggeri af varierende arkitek-
tonisk kvalitet.

Sidst, men ikke mindst indeholder området en række 
boliger i meget forskellig størrelse, form og farve, som til-
sammen visse steder giver nogle helt uforudsigeligt herlige 
byrum med skæve og livlige sammenstillinger. For øjeblik-
ket er nye boliger under opførelse flere steder i området.



DET NY NV OG DEN GRÅ TRUSSEL

Flot, festlig frodighed eller bare kedeligt gråt?
Forandringstempoet i den NY NV er meget højt – og der tales 
om en kreativ zone, som ønskes udviklet. Det store spørgs-
mål er derfor, om udviklingen går i den rigtige retning?

Det er ofte meget svært at bevare og endnu sværere 
at udvikle steder, som er præget af, hvad man kunne kalde 
”forfaldets poesi”. Man kommer nemt til at rydde for meget 
op, rive for meget ned, og tilføje nye træk, som er for frem-
mede eller bare for pæne i forhold til det, som man egentligt 
gerne ville.

Farvemæssigt set udfoldes for øjeblikket en festlig fro-
dighed side om side med en dræbende kedsommelig grå 
tendens, hvor bl.a. oprindeligt blankt murværk overmales. 
Med for mange bemalinger i grå eller andre ”for pæne” far-
ver mister området noget af sin oprindelige egenart. Byg-
ningerne i sig selv kommer til at se ud som noget, som kun-
ne ligge anywhere – altså hvor som helst.

Nyt gråt byggeri medvirker ofte også til denne kedelige 
udvikling i den kreative zone, selv om noget lignende i den 
øvrige del af bydelen som regel falder fint ind.

Den kreative zone har meget store potentialer, men risi-
koen for at det summende liv dør i grå pænhed er stor. Den 
grå trussel skal tages alvorligt. 

Mønstre i byens farver
Ser man på andre bydele i København, står Nyboder med 
sine rødgule bygningskroppe med røde tegltage som et 
eksempel, hvor farvevalgene på enkel vis understreger 
helheden. Få skridt derfra ligger Amalienborg i et kvarter, 
som også udgør et farvemæssigt hele. Dér er farverne dog 
grålige og medvirker dermed til en mere diskret og meget 
fornem stemning. I begge tilfælde er det tale om ret homo-
gene områder, hvor farverne på forskellig vis understreger 
stemningen i de respektive sammenhænge.

I Nyhavn ligger en række forskellige ejendomme, hvis 
forskellighed understreges af forskellige facadefarver. Som 
helhed opleves Nyhavn som et kulørt og dejligt levende 
sted med en folkelig atmosfære, som tiltrækker mange men-
nesker. Prøver man at forestille sig, hvad der ville ske, hvis 
alle facader blev malet grå, er der næppe nogen tvivl om, at 
stemningen ville blive en helt anden.

De tre eksempler illustrerer tydeligt, hvor vigtige farver er 
for, hvordan vi oplever bymæssige helheder.

Den kreative zone er som Nyhavn
Ser man på Bispebjerg kan man de fleste steder opleve af-
stemte bebyggelser, som står i gult eller rødt murværk med 
velvalgte og ofte afdæmpede farver på vinduer, døre og 
altaner. Man kan altså principielt tale om en lighed i over-
ordnet farvemønster mellem Bispebjerg og Nyboder eller 
kvarteret omkring Amalienborg.

Som modsætning til resten af Bispebjerg står den kreati-
ve zone dog på en måde, som mest minder om Nyhavn med 
forskellige farver på forskellige bygninger, som tilsammen 
skaber en mere livlig sammenhæng. Bygningsmassen i det 
NY NV er dog langt mere levende og varieret end i Nyhavn.

Forandring gennem forankring og forstærkning
Forandringerne i det NY NV tager udgangspunkt i en ændret 
brug af byggeriet. Der kommer nye aktiviteter i de gamle 
bygninger, og ind imellem rives huse ned for at give plads til 
nye. Konsekvensen må nødvendigvis blive et kvarter, som er 
væsentligt forskelligt fra, hvad det var før.

Flere af de gamle bygninger står med deres oprindeli-
ge udtryk med facader af ubehandlede teglsten og knytter 
dermed – på den enklest tænkelige måde – an til stedets 
kulturarv. Det virker rigtigt – ikke mindst oplevet i samspil 
med bydelens massive mængde af muret byggeri. Man kan 
således tale om en slags direkte forankring til stedets histo-
rie gennem det udtryk, som de autentiske materialer giver 
bygningerne.

Andre bygninger er malede eller pudsede – nogle steder 
på en fræk og befriende anderledes måde. Det styrker i me-
get høj grad kvarterets udtryk af dynamik og nytænkning. 
Her kan man tale om en forstærkning af stedets nye ånd 
gennem den nye behandling af facadefarverne.

For øjeblikket opleves det endda som om, at de to prin-
cipper, altså enten forankring eller forstærkning, oven i kø-
bet gensidigt understreger og forstærker hinanden på bed-
ste vis og dermed tilsammen skaber en herlig atmosfære.

En tredje måde at håndtere transformationen af det ek-
sisterende byggeri på er det mere forsigtige approach, hvor 
man forsøger at tilpasse sig omgivelserne med farvevalge-
ne. Det er et forståeligt valg, som i langt de fleste sammen-
hænge også er en fornuftig måde at undgå at skille sig for 
meget eller forkert ud. Den kreative zone er dog ikke et sted, 
hvor ret meget er afstemt i gængs forstand, nærmest tvært-

imod. Så som bygning står man sig nok bedst ved at turde 
være enten helt sig selv eller ved at være lidt fræk – på en 
overbevisende og raffineret måde som fx Biblioteket – for at 
kunne matche den kaotiske kontekst.

En vision i farver
Det er en meget stor og kompleks udfordring at bibeholde 
den frodige og fascinerende stemning, som man i dag kan 
opleve i den kreative zone. Men måske kan man med farver 
som indgangsvinkel – i kraft af farvers stærkt stemnings-
skabende potentiale – formulere en vision som hjælp til at 
guide udviklingen den rigtige vej. 

Som udgangspunkt er det vigtigt at identificere bag-
grunden for den frodighed, der præger området i dag. De 
overordnede form- og farvemæssige mønstre i området må 
kortlægges for at kunne opstille bevaringsprincipper – for 
at finde ud af, hvad er det helt konkret, som skal bevares. I 
hvert fald ind til videre. Det er den eneste måde, hvorpå man 
kan undgå at ødelægge noget tilsyneladende værdiløst rod, 
som måske i virkeligheden er uerstatteligt guld for området! 

En sådan stillingtagen til bevaringsprincipper for områ-
det som helhed kan ses som en bevidst ”naiv” indgang til 
opgaven. Et form- og farvemæssigt helhedssyn har dog sto-
re styrker, bl.a. muligheden for at afdække den oprindelige 
teglstens betydning for den kreative zones tilknytning til 
bydelen som helhed. 

På grundlag af en registrering af de eksisterende forhold 
og de deraf udledte bevaringsprincipper, vil der kunne ud-
arbejdes et overordnet skitseforslag til de rigtige farver de 
rigtige steder. Dermed vil man få et konkret redskab, som 
kan bruges i diskussionen om, hvilken stemning man ønsker 
i det NY NV fremover, og om hvordan man opnår den.

Målet med en vision i farver er altså et redskab, som på 
længere sigt – kan medvirke til at udvikle en helhedsplan 
for kvarteret. Et sådant seriøst grundlag for udviklingen af 
området vil styrke chancerne afgørende for at kunne skabe 
en frodig og flot fremtid i det NY NV. 

Principskitser af Nyhavns dynamiske farvemønster og en visualisering af samme sted i gråt.  – Det rødlige i den blågrå bemaling af de lodrette elementer på Billedkunstskolen Ignatius er usædvanlig 
for området og indgår i et spændende farvesamspil med både de gulrøde og de rødgule tegl omkring. Alligevel – eller rettere derfor – bør der udarbejdes en helhedsplan for områdets facadefarver, 
inden mere blank mur overmales. Det nye har brug for det gamle for at kunne forankres på den bedst mulige måde!

Nyhavn Nyhavn Ignatius Rentemestervej
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