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Københavns Nordvest-kvarter er et interessant og særligt bekendtskab, både 
når man ser på arkitektur, byudvikling og hverdagsliv. Det er et mangfoldigt, 
spraglet og til tider et lidt slidt og rodet kvarter med et blakket ry – men 
også spændende!

Her møder man en anden form for by med en anderledes homogenitet. Her 
er det ikke store mondæne villaer, der præger gadebilledet, men karreer med 
små arbejderboliger blandet med industri og erhverv.

Men Nordvest er også forandring og fornyelse – det summer af kreativitet, 
mangfoldighed og områdefornyelse i Nordvest. Blandt andet i kvarteret 
omkring Rentemestervej, hvor nye byrum og boliger er kommet til sammen 
med indflytningen af nye kreative virksomheder og erhverv i de gamle 
industribygninger.

Vi tog turen til Nordvest og besøgte tegnestuen LAARK Arkitekter, der har 
valgt at bosætte sig netop her. 

Her fortalte Michael W. Laungaard, indehaver af LAARK, om tegnestuen, hvis 
ideologi er baseret på historiefortællinger, hvor arkitekturen vokser ud af 
både stedets ånd og brugerens behov og identitet.

Bagefter gik vi en tur i området omkring Rentemestervej for at opleve 
nedslag i stemningen og udviklingen i Nordvest med egne øjne. 

Undervejs delte LAARK deres tanker om den arkitektoniske og 
bydelsmæssige udvikling, der sker i Nordvest med fokus på nogle af de 
historiske og nutidige greb, som tegner bydelen med fokus på bl.a. almene 
boliger, nye byrum, transformerede fabriksbygninger, kvarterløft, sociale 
indsatser, mangfoldighed og gentrificering.



Tagensbo Kirke på Landsdommervej er en karré 
kirke. Tegnet af arkitekt Hans Christian Hansen. 
Bygget i årene 1966-69 og indviet i 1970. 









BIG’s almene boliger på Dortheavej. Opført 2018.





Der er mange tidligere industribygninger i NV., 
som nu har fået nye funktioner.





AlmenBolig+ på Birkedommervej. ONV Arkitekter m.fl. 





Byrum på Smedetoften tegnet af 1:1 Landskab. 
Lysringen lyser op i de mørke timer.



Idrætshal på HF-Centret Efterslægten tegnet af LAARK.  





Ombygning af tidligere gymnastiksale på HF-Centret Efterslægten.  
I dag huser bygningen undervisningsfaciliteter og bibliotek. 
Tegnet af LAARK.  



Biblioteket på Rentemestervej. Opført i 2011.
Arkitekt: COBE + Transform. Landskab: Schønherr.

Gavlmalerier på Rentemestervej 
malet af kunstere fra hele verden. 



Vi sluttede arrangementet med netværk over en øl fra 
det lokale mikrobryggeri Flying Couch på Bygmestervej. 


