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Holmens Kanal 20, også kendt som Overformynderiet, har gennemgået en 
indvendig renovering og restaurering og er nu stort set klar til at tage 
imod Beskæftigelsesministeriet samt Energi- Forsynings- og 
Klimaministeriet, der fremover kommer til at have hjemme på denne 
adresse.

Byens Netværk var taget på byggepladsbesøg i den bevaringsværdige 
funktionalistiske bygning, lige inden nøglerne skulle gives videre til de to 
ministerier. 

Bygningen, der blev opført som overformynderi i 1937, er tegnet i tæt 
samarbejde mellem arkitekt Frits Schlegel og ingeniør Ernst Ishøy. Det er 
et af de første byggerier i Danmark, hvor der fra start har været et tæt 
samarbejde mellem arkitekt og ingeniør og efter sigende også det første 
byggeri, hvor der er anvendt præfabrikerede betonelementer.

Den indvendige renovering tager udgangspunkt i husets oprindelige 
indretning med kontoretager, der er organiseret omkring et atrium, men 
de mange små oprindelige kontorer er blevet erstattet med moderne 
åbne kontorlommer. Det oprindelige atrium bliver ligeledes åbnet op, så 
det kommer til at fungere som et naturligt mødested for alle bygningens 
ansatte.   



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

Lisbet fra Byens Netværk 
bød velkommen og 
sikrede, at vi alle havde 
husket både hjelm, sko, 
vest, briller og blå sutter.

Projektleder Jacob Hviid Holm-Pedersen fra NCC stod for rundvisningen 
sammen med arkitekt Anders Wesley, partner i Rørbæk og Møller. 



Foyeren er stort set ført tilbage til det oprindelige rum, med samme 
farve- og materialeholdninger og samme loft i glasbyggesten.





Glasbyggestenene i loftet i foyeren trækker lys ned via gulvet i det 
centrale atrium. Atriet står stort set som det oprindelige bortset 
fra, at der er skåret huller i vægpanelerne for at trække lys ind.



Et væld af udsigter fra Beskæftigelsesministerens 
kommende kontor. 





På tagterrassen var der mulighed for at se nærmere 
på restaureringen af marmorfacaden.



Der blev også serveret forfriskninger på tagterrassen, 
inden vi igen begav os ned.



Tak for i dag


