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Byens Netværk besøgte Entasis’ kompromisløse tegnestue, 
Kanonhuset i Nordhavn, som er showroom og workspace i ét.
CD-afspilleren spillede Searching for Sugar Man, og Rodriquez’ 
bløde stemme og følsomme guitar bød os velkommen ind i 
Entasis’ hjem og tegnestue. 

”Det her er vores hedeste drøm, vi sidder i et portræt af os selv. 
Vi kan jo lige så godt vise vores bygherrer, vores samarbejds-
partnere og ikke mindst vores medarbejdere - at vi mener det 
alvorligt”, fortalte Christian Cold, indehaver af Entasis. 

Entasis er tegnestuens navn, det peger på, at arkitektur er mere 
historie og akkumuleret kultur end det er en enkelt persons 
geniale og isolerede univers. Entasis hentyder til en ældgammel 
designteknik, som bruges til at modvirke visse optiske illusioner, 
der ellers ville fremkomme i arkitekturen, f.eks. ved at gøre søjler 
buede på midten, så de fremkommer lige og glatte. 

Tegnestuen har eksisteret i 20 år, og har ved fælles hjælp skabt 
Kanonhuset. Med sin in situ-støbte beton skal, som er pudset op, 
fremstår husets indre gråt og støvet - som ’Hammershøi-beton’. 
Byens Netværk gik på opdagelse i det strømlinede kanonhus. 



Entasis kalder deres hus i Nordhavn for Kanonhuset. Det ligger nemlig, 
hvor Riffelsyndikatet tidligere lavede våben, men det skal også forstås 
som en kanon udtalt med langt ’a’ i betydningen et prominent forbillede 
- og så bare som et tillægsord i betydningen en kanon bygning.





Et studie i mursten. 



Vi vil ikke vokse os så store, at vi ikke kan følge 
med. Vi vil alle gerne have fingrene i kagedejen 
selv om det har vist sig at være svært at sige nej!”, 
griner Christian Cold, indehaver af Entasis. 



Trappeskakten har en 
rektangulær lys-
installation, som 
guider os op gennem 
Kanonhusets etager.   



Entasis’ 2. sal med god plads til at bygge 
modeller og afprøve nye idéer. 





Tagterrassen på den store lejlighed er endnu til salg. 
”Arkitektonisk haute couture” som mægleren skriver.



Tak for i dag. 


