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Jan	  Christiansen:	  Det	  ny	  København.	  Stadsarkitektens	  optegnelser	  2001-‐2010	  	  
	  
	  
Det	  ny	  København	  –	  kampen	  for	  en	  moderne	  metropol	  
	  
Operaen,	  Skuespilhuset,	  DR’s	  Koncertsal,	  havnebad	  og	  cykelbroer	  samt	  nye	  bydele	  som	  
Ørestad,	  Sydhavn,	  Carlsbergbyen	  og	  Nordhavn.	  Fra	  2001	  til	  2010	  var	  Jan	  Christiansen	  
stadsarkitekt	  i	  København,	  og	  i	  den	  periode	  er	  byen	  vokset	  og	  har	  forandret	  sig	  i	  hastigt	  
tempo.	  I	  en	  periode	  med	  et	  historisk	  økonomisk	  opsving	  var	  Jan	  Christiansens	  ambition	  
kompromisløs:	  København	  skulle	  på	  det	  internationale	  verdenskort	  for	  arkitektur.	  
	  
Det	  ny	  København	  er	  en	  guide	  til	  de	  byrum	  og	  områder,	  der	  i	  00’erne	  skød	  op	  overalt	  i	  byen	  
–	  fra	  Nordhavn	  til	  Sydhavn,	  fra	  Carlsberg	  til	  Ørestad.	  Som	  stadsarkitekt	  stod	  Jan	  Christiansen	  i	  
spidsen	  for	  den	  fornyelse,	  der	  har	  gjort	  København	  til	  en	  moderne	  metropol	  med	  arkitektur	  i	  
verdensklasse,	  samtidig	  med	  at	  byen	  har	  bevaret	  sit	  særpræg	  og	  fået	  nye	  boliger	  og	  byrum,	  
som	  rammen	  om	  københavnernes	  daglige	  liv.	  
	  
I	  Det	  ny	  København	  tager	  Jan	  Christiansen	  læseren	  med	  bag	  facaderne	  og	  fortæller	  om	  
entusiastiske	  politikere	  og	  embedsmænd,	  om	  danske	  og	  udenlandske	  stjernearkitekter,	  om	  
pengestærke	  bygherrer	  og	  engagerede	  borgere	  –	  og	  om	  hvordan	  det	  hele	  skal	  spille	  sammen	  
for	  at	  udvikle	  en	  by.	  Han	  sætter	  bygninger,	  pladser	  og	  renoveringer	  ind	  i	  en	  samfundsmæssig	  
og	  politisk	  sammenhæng.	  Og	  han	  viser,	  hvordan	  både	  den	  globale	  og	  hjemlige	  udvikling	  
sammen	  med	  beslutninger	  på	  Københavns	  Rådhus	  sætter	  sig	  spor	  i	  dansk	  arkitektur	  –	  som	  i	  
denne	  periode	  for	  alvor	  bliver	  international.	  
	  
Med	  historien	  om	  de	  seneste	  hundrede	  års	  vigtigste	  periode	  for	  arkitekturens	  udvikling	  i	  
København	  fortæller	  Jan	  Christiansen	  også	  om	  sit	  samarbejde	  med	  byens	  skiftende	  
borgmestre	  –	  fra	  Søren	  Pind,	  Klaus	  Bondam	  og	  Jens	  Kramer	  Mikkelsen	  til	  Ritt	  Bjerregaard,	  
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Stadsarkitektens optegnelser 
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Det ny København er en guide 
til de byområder og byrum, der i 
00’erne skød op overalt i København 
– fra Nordhavnen til Sydhavnen, 
fra Carlsberg til Ørestad. Som 
stadsarkitekt fra 2001-2010 stod 
Jan Christiansen i spidsen for den 
fornyelse, der gjorde København til 
en moderne metropol med arkitektur 
i verdensklasse, samtidig med at 
byen bevarede sit særpræg og fik 
nye boliger og byrum som rammen om 
københavnernes daglige liv.

Jan Christiansen tager læseren 
med bag facaderne og fortæller 
om entusiastiske politikere og 
embedsmænd, danske og udenlandske 
stjernearkitekter, pengestærke 
bygherrer og engagerede borgere 
– og hvordan det hele skal spille 
sammen for at udvikle en by.

Jan Christiansen (f. 1947) 

var fra 2001 til 2010 stads-

arkitekt i Københavns 

Kommune. Han er arkitekt fra 

Kunstakademiets Arkitekt-

skole i 1976, og fra 1984 til 

2001 var han partner i Domus 

Arkitekter. Siden 2010 er han 

dels ansat i Freja Ejendomme, 

dels tilknyttet som forsk-

ningslektor ved Københavns 

Arkitektskole.
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Lars	  Engberg	  og	  Frank	  Jensen.	  Om	  det	  politiske	  mod,	  det	  kræver	  at	  turde	  vove	  og	  
eksperimentere,	  og	  om	  hvordan	  det	  i	  perioder	  havde	  karakter	  af	  en	  kamp	  fra	  hus	  til	  hus	  at	  
udvikle	  Københavns	  arkitektur	  og	  skabe	  nye	  byrum	  og	  bydele	  i	  den	  historiske	  by.	  	  
	  
Det	  ny	  København	  er	  en	  vigtig	  dokumentation	  af	  de	  seneste	  hundrede	  års	  vigtigste	  periode	  
for	  den	  hjemlige	  arkitektoniske	  udvikling	  og	  en	  inspiration	  for	  fremtidige	  generationer	  af	  
danske	  arkitekter.	  Bogen	  er	  gennemillustreret	  med	  nyoptagne	  fotos	  af	  Laura	  Stamer	  samt	  
tegninger	  fra	  arkitekternes	  tegnestuer.	  
	  
Bådtur	  og	  reception	  på	  udgivelsesdagen	  
I	  forbindelse	  med	  udgivelsen	  af	  bogen	  har	  forlaget	  arrangeret	  en	  bådtur	  rundt	  i	  Københavns	  
havn	  med	  Jan	  Christiansen	  som	  guide.	  Her	  fortæller	  han	  om	  de	  steder	  i	  København,	  som	  –	  set	  
fra	  havnen	  og	  kanalerne	  –	  i	  særlig	  grad	  inkarnerer	  Det	  ny	  København.	  Turen	  er	  åben	  for	  
pressen	  og	  starter	  og	  slutter	  på	  DAC,	  Dansk	  Arkitektur	  Center,	  Strandgade	  27B,	  1401	  
København	  K,	  torsdag	  d.	  20.	  august	  kl.	  14.45-‐15.45.	  Der	  er	  efterfølgende	  reception	  i	  DACs	  café.	  	  
Tilmelding	  til	  turen	  på	  mail	  presse@strandbergpublishing.dk	  	  
	  
	  
Om	  forfatteren	  
Jan	  Christiansen	  (f.	  1947)	  var	  i	  årene	  2001-‐2010	  stadsarkitekt	  i	  Københavns	  Kommune.	  Han	  
er	  arkitekt	  fra	  Kunstakademiets	  Arkitektskole	  i	  1976,	  og	  var	  i	  perioden	  1984-‐2001	  partner	  i	  
Domus	  Arkitekter.	  Siden	  2010	  er	  han	  dels	  ansat	  i	  Freja	  Ejendomme,	  dels	  tilknyttet	  som	  
forskningslektor	  ved	  Københavns	  Arkitektskole.	  
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