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For knap et år siden slog hotellet Herman K dørene op for både 
overnattende turister og for lokale københavnere med hotelbar og 
restaurant.

Byens Netværk var taget til Bremerholmen i midten af København, for at se 
nærmere på det eksklusive hotel. 

Bygningen er oprindeligt opført som transformerstation, men efter at have 
ligget ubrugt hen i flere år, besluttede Dansk Ejendoms Management at 
transformere bygningen. Det er ikke kun det meste af den 
bevaringsværdige facade, der har fået lov at blive, men også store dele af 
den oprindelige betonkonstruktion. Det er der kommet et 
bemærkelsesværdigt hotel ud af, der især imponerer med den mange 
etager høje lobby, der før har dannet rum om transformerstationens 
maskiner.

Beslutningen om at transformere bygningen og bevare så meget af 
betonkonstruktionen som muligt har krævet stor vilje. Det var nemlig ikke 
sådan lige til at skære i den gamle bunkerlignende betonkonstruktion. Men 
det besværlige arbejde har båret frugt, for hotellet er både blevet 
populært blandt turister og københavnere, og samtidig blev det nomineret 
til arkitektforeningens årlige arkitekturpris Store Arne.



Hotelejer Søren Brøchner viste rundt og 
fortalte om hotellet og byggeprocessen.  

I kælderbaren kan man se, hvordan fundamentet 
er blevet sænket for at give mere plads.



Den 12 meter høje lobby fungerer også som restaurant og bar. I 
loftet hænger et kunstværk af kunstneren Pio Diaz. Kunstværket 
ligner en stor gren, men i virkeligheden er det 3D-printet metal. 



Tagterrassen er kilet ind i en baggård mellem gamle bygninger. Da 
man var i gang med at bygge hotellet, fandt man gamle reklamer på 
baggårdens gavle. De har fået lov at blive.





Da hotellet ikke har så mange kvadratmeter at gøre godt med, er mange 
af værelserne en del mindre end dem man ellers finder i et luksushotel. 
Der er dog blevet plads til en Penthouse Suit med egen tagterrasse.











Vi sluttede af i kælderbaren 
med kolde forfriskninger.



Tak for i dag


