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Beboerrepræsentationen Holckenhus 
c/o Stormgade 35, 1. tv., 1555 København V, anette.birck@gmail.com 

 

Pressemeddelelse: Blackstone knuser kultur med kommunens samtykke 

Alt tyder nu på, at Københavns Teknik- og Miljøudvalg velsigner Blackstone/360Norths 

ansøgning om at indrette luksuslejligheder til priser på den dyre side af 50.000 kr. om måneden. 

Det sker i de unikke atelierer i Holckenhus, hvor danske malere fra PS Krøyer til Emil Nolde og 

Agnes Sloth Møller har boet og arbejdet. 

De stemningsfulde atelierer, der engang rummede Zahrtmanns Malerskole skal nu sløjfes og give plads til 

Blackstones luksuslejligheder. Det sker her to dage før et Folketingsvalg, selvom alt tyder på at et 

nysammensat Folketing vil ændre lovgivningen. Københavns Kommune kan derfor enten skyde sagen til 

hjørne – fordi de arkitekttegninger som følger ansøgningen ikke er korrekte eller fordi Udvalget i stedet 

beslutter at nedlægge et såkaldt §14-forbud jf. planloven. Herefter kunne kommunen udarbejde et 

bevarende lokalplanforslag for ”kulturaksen”, der muliggør bevarelsen af de unikke tårne på bygningen, 

samt sikrer, at der ikke klistres karnapper og tagterasser på de karakteristiske parisertage. 

Forvaltningens beslutningsmateriale, som medlemmerne af udvalget skal tage stilling til mandag, er 

mangelfuldt og afspejler ikke de reelle forhold i Holckenhus. Forvaltningen og Blackstone har på intet 

tidspunkt besværliget sig med at besigtige de faktiske forhold.  

Anette Birck, formand for Holckenhus’ beboerrepræsentation siger i forbindelse med behandlingen af 

sagen: ”Det virker jo helt grotesk, hvis politikerne godkender denne omfattende og kulturarvsødelæggende 

ændring af Holckenhus, på et tidspunkt, hvor de fleste politiske partier endelig har forstået, at Blackstones 

indtog i København er et problem på rigtig mange fronter. Netop derfor har mange politikere lavet 

programerklæringer om at sætte en stopper for de udenlandske kapitalfondes aggressive indtog på det 

københavnske boligmarked”, slutter Anette Birck. 

En af billedkunstnerne, der arbejder i Holckenhus, Maria Wandel tilføjer: ”Vi må satse på politikere, der har 

mod til at gøre indsigelse mod Blackstones ansøgning, ellers kan vi snart vinke farvel til smukke 

pariserinspirerede kunstneratelierer, et sted med unik malerhistorie og sjæl, og en væsentlig del af 

Danmarks immaterielle kulturarv. Det er fantastisk vigtigt at bevare et 125-år gammelt, nutidigt levende og 

enestående billedkunstnermiljø, som jo også Akademirådet har påpeget”, siger Maria Wandel. 

Fakta:  Teknik og Miljø-Udvalget afholder møde på Københavns Rådhus mandag den 3. juni kl 12:00, som 

punkt nr. 6: Ombygning af Holckenhus karréen til tagboliger, Indre By. 

Se også kronik i Politiken tidligere på ugen: https://politiken.dk/debat/kroniken/art7213092/Red-

K%C3%B8benhavns-kronjuvel  

For yderligere oplysning, kontakt Jens Qvesel, beboer i Holckenhus, mobil 50278016.  
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