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Et potpourri af farver, materialer og historier 
mødte Byens Netværk, da vi besøgte Genbyg i 
Kastrup. Vi skulle se nærmere på deres visionære 
tilgang til ressourceoptimering, bæredygtighed 
og historiefortælling. 

Genbyg giver hvert år nyt liv til 3000 døre, 6000 
vinduer - og en hel masse andet. De finder guld 
bl.a. i gamle hospitalsbygninger og de gamle 
storebæltsfærger, som de skiller ad for at 
indsamle materialer og historier.   

Genbyg startede for 20 år siden som en 
traditionel trælast men udvidede snart med 
genbrugsmaterialer, som nu udgør hoveddelen af 
varelageret. Genbyg lægger stor vægt på 
materialernes unikke historier - disse bliver 
fortalt, afbilledet og beskrevet på hjemmesiden. 

Tag med på opdagelse i Genbygs dimser og dutter 
i alle størrelser fra massive granittrapper til små 
hængsler og kroge.



Kobbertårnet er Genbygs udkigspost, det stammer fra 
Carlsbergbyen og troner nu ved Genbygs port. 



Hjemløse vinduer og brædder – kun fantasien sætter 
grænser for, hvad de kan bruges til i deres andet liv.  



Du kan bl.a. konstruere dit eget orangeri med de gamle vinduer. 
Genbyg er fyldt med kreative eksempler på projekter, møbler og up-
cyclede designs, som kan passe ind i eller inspirere moderne hjem. 



Daglig leder og medejer Jesper Holmberg gav os et indblik i 
Genbygs bæredygtige filosofi og de opsamlede materialers 
store potentiale. Genbyg er også blevet anerkendt for deres 
nyskabende interiør arbejde – eksempelvis det rustikke og 
prisvindende interiør i restaurant Höst samt næsten alle 
Madklubbens og Cofocos restauranter. 



Vi gik på opdagelse i Genbygs skatkammer og 
fandt bl.a. klinker i alle regnbuens farver. 



Og så gik vi videre på 
inspirationstur i Genbygs 
sirligt organiserede og 
katalogiserede lager og 
værksted fyldt med 
firnurlige, flotte og 
anderledes projektideer. 







Vi afsluttede besøget 
med forfriskninger, 
networking og en tur 
op i Carlsbergtårnet. 



Tak for i dag. 


