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På den yderste tip af Ørestad Syd i København ligger 8TALLET. Fra det 

sløjfeformede byggeri er der udsigt over byen og Kalvebod Fælled. 

8TALLET er skabt af tegnestuen BIG, som har taget afsæt i en traditionel 

boligkarré, men hér har vredet og krydset formen, så bygningen ovenfra 

ligner et ottetal. Langs bygningens form løber et ca. 1,5 kilometer  

langt stisystem, hvor alle har mulighed for at gå en tur i den snoede  

by. På de næste sider har BO BEDRE indrettet en af 8TALLETs  

penthouselejligheder, som er den perfekte kulisse til de nyeste tends.

8TALLET er er ikke bare en 
boligkarré. Det er også et 
helt nyt offentligt byrum 
med gangsti. Den bugter  
sig rundt i sløjfen og bringer 
dig højt op over byen, hvor 
der er udsigt over Kalvebod 
Fælled, Ørestad og resten  
af København.
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boligtrends 2011:
• bland kortene
• herreværelset
• naturlighed
• træ og varme
• 80’er-tendenser 
• farveeksplosion
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bland kortene herreværelse
Mix & blend for at skabe et personligt udtryk. Hér er keramik, genbrug og 
smukke relanceringer blandet med nyheder og bæredygtig elektronik. 

Sofa, designet af Finn Juhl med stel i valnød og stof i grå,brun og hvid. 66.632 kr., One 
Collection. Bord fra Klaus Samsøe – lavet i genbrugsmaterialer, l 60 x b 60 x h 50 cm, 
6000 kr., Normann Copenhagen. Puder fra Louise Roe – sweaterpude i offwhite, 60 x 
60 cm, 699 kr., skindpude, 40 x 70 cm, 1299 kr. Taburet, 50 x 38 cm, prototype 
designet af Line Depping, endnu ikke prissat, Danish Craft Collection 14. Støvsuger 
fra Electrolux – samlet med plastic fra affaldsøer på verdenshavene – er endnu ikke 
til salg i butikkerne. Lænestol i skind og sæbebehandlet træ. 9585 kr., CasaShop. 
Lampe, designet af Ole Jensen, pulverlakeret stål, h 48,5 cm, diam. 27 cm, 3995 kr., 
Louis Poulsen. Consol, l 180 x h 110 cm, 13.500 kr., CasaShop. Rundvase i sølv, h 35 cm, 
1899 kr., CasaShop. Glasflasker med forskellige korkpropper, h 37cm, 150 kr., pr. stk., 
Normann Copenhagen. Frimærkedug designet af Anne Fabricius Møller, 138 x 196 cm, 
1200 kr., Danish Craft Collection 14. Wicker-brødkurv, designet af Cecilie Manz,  
299 kr., Muuto. Planter, Kalanchoe Desert Surprise, fra Floradania – forhandles  
af forskellige havecentre og blomsterbutikker. Priserne kan være varierende.  
Blå kopper, designet af Gaarmann & Arhøj, 180 kr., pr. stk., Danish Craft Collection 14.

Det maskuline hjørne er tilbage, men får 
feminint selskab af bløde tekstiler. Hér i en 
bæredygtig version med nyproduceret  
Wegner-stol og hollandsk design.

Wegner-gyngestol, findes i læder eller stof fra 
33.875 kr., PP Møbler. Troy-stol i bejdset wenge 
med kromben. Fås i flere varianter, h 80 x b 56,5 x 
d 51 cm, designet af Marcel Wanders. 3100 kr., 
Møller & Rothe. Rundt bord, h 53 cm, diam.  
46 cm, ben i sortlakeret stål, bakke i mango med 
naturlak, gråbejdset eller sortbejdset, 2200 kr., 
Mater. Bokssæt bestående af en kvadratisk og en 
høj. Fås både i naturfarvet og i sortbejdset, begge 
med en mat lakfinish for at modstå fugt og snavs. 
1299 kr., Louise Roe. Ur, designet af George 
Nelson for Vitra, diam. 61 cm, 5530 kr., Paustian. 
Mangas-puf i 100 % uld, 7500 kr., CasaStudio. 
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ET væLd AF dETALjER. 
8TALLET er et hus fuld af 
detaljer, små kroge og 

fantasifulde byrum. Huset rummer 476 
boliger og er skabt af tegnestuen BIG 
(Bjarke Ingels Group.) BIG har tidligere 
stået bag de prisvindende Bjerget og VM 
Husene, som er kåret til verdens bedste 
boligbyggeri. Tegnestuen stod desuden bag 
Danmarks bidrag til verdensudstillingen i 
Shanghai. Mere info på 8tallet.dk.

Københavns baghave
Kalvebod Fælled, som 8TALLET ligger ud til, er  
et inddæmmet og fredet område på det vestlige  
Amager på ca. 2000 hektar – eller cirka dobbelt  
så stort som Dyrehaven nord for byen. Området  
blev inddæmmet under anden verdenskrig for at 
skabe beskæftigelse og forhindre deportation af 
arbejdsløse til Tyskland. Mange vadefugle nyder godt 
af det fugtige område og den lave vegetation. Med 
tiden er store dele groet til i buske og træer, bl.a. 
finder man her landets største birkeskov, Pinsesko-
ven. Køer, heste, dåvildt og råvildt afgræsser området 
for at forhindre det i at gro yderligere til. Før området 
blev inddæmmet, bestod det af et lavvandet 
kystområde, strandenge og småøer. Frem til 1984 
blev Vestamager brugt som militært øvelsesområde. 

naturlighed
Bløde tekstiler, lyst træ  
og pels. Tilsæt akryl og  
skæve detaljer for at skabe  
kontraster til det naturlige, 
nordiske look. 

Sofabord i eg, tegnet af arkitekt 
Arne Vodder i 1965. Diam. 90 cm, 
9500 kr., fås også i valnød fra 
8500 kr., KochDesign. Beddo-
sofa i eg. Dyner og madras i  
uld. Kontakt designer Christina 
Liljenberg Halstrøm for flere 
valgmuligheder, fra 20.000 kr. 
Stol i grå hør, 7995 kr., CasaStu-
dio. dropp-skål i plast, diam  
35 cm, 399 kr., Menu. Papæske  
i ternet og ensfarvet – findes  
I mange størrelser 15 x 21 x  
36 cm, 59 kr., Hay, Små tekrus  
i økologisk bambus, diam. 6 cm,  
h 6 cm, 49 kr., Raun. Ghost 
Buster-reol i robust kunst- 
materiale, designet af Philippe 
Starck, 86 x 42 x 80 cm, 5250 kr., 
Kartell. Tapet (ligger i lille reol) 
designet af Peter Hagen, en rulle 
a 100 x 50 cm, 699 kr., &Tradition. 
Lampe, vinder af Den Gyldne 
Pelsnål 2010, Fremstillet i 
sølvræv, designet af Anne 
Stensgård, diam. 60 cm, pris 
endnu ikke fastsat. Glas-  
og stålserie, designet af  
Alfredo Häberli. Hér karaffel  
i glas, 299 kr., og pitcher i stål,  
799 kr., Georg Jensen.
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træ og varme 80’er-tendenser
Giv dit hjem varme ved at indrette med træ i forskellige sorter,  
tilsat tekstiler og accessories i lune farver og nuancer. 
 
Harpestol, designet af Jørgen Høvelskov i 1963. Her i valnød, 20.500 kr., fås i ask, eg, valnød, 
teak, ask i sort og hvid, fra 16.200 kr., KochDesign. Arbejdsbord af Finn Juhl i sort linoleum 
med kant og fødder i valnød, 170 x 85 cm, 16.899 kr., One Collection. Knagerække med 6 
ophæng i eg, ask og sortolieret, l 96 cm, PP møbler. Bord i eg, designet af Jørgen Høvelskov  
i 1968, diam. 60 cm, 8500 kr., KochDesign. Tekande med brun og lys glasur, diam. 10 cm,  
h 16 cm, 775 kr., Raun. Skåle, der kan stables, diam. 14 cm, h 5 cm, brun 119 kr., lys 109 kr., 
Raun, Bordlampe, Paso Doble, fra spanske Fambuena, 26 x 18 x 21 cm, 2375 kr. Tæppe, ægte 
vintage-patchworktæppe, 122 x 206 cm, 6278 kr., Raun. æske i balsatræ, 25 x 25 x 19,8 cm, 
149 kr., Nomess. Pude i unikadesign, 40 x 40 cm, 1050 kr., CasaStudio. Taormina-stol, 
designet af Alfredo Häberli. Betrukket med Divina-tekstil fra Kvadrat, 7200 kr., Design 
Embassy. Rund, grå chop-knife, 250 kr., Normann Copenhagen. Bordlamper,  grøngrå  
og orange Binic-light, designet af Ionna Vautrin for Foscarini, 1060 kr., CasaStudio.

For dem, der husker 1980’erne, vækker udtrykket genklang.  
Det er igen hot at blande sort og hvid med stærke kontrastfarver.  

Kaffekande, 1,5 l, 1136 kr. og dOT-Skål, 50 x 50 cm, 399 kr.,begge designet af  
Paul Smith,  Stelton. Tæpper, designet af Philippe Starck, 750 kr., Fletco. LC2-stol 
designet af Le Corbusier, med grønt, lakeret stel og lyst kanvasbetræk, findes i flere 
stelfarver, som kan kombineres med stof eller læder, fra 21.880 kr., 3Falke Møbler. 
Catwalk-stol i sortbejdset ask, 3500 kr., LOP Furniture. Tepotte, 495 kr., Muuto. 
360-skuffemodul designet af Konstantin Gricic for Magis, blank plast, b 35 x d 46 x 
h 127 cm, 5948 kr., Ally Group. Bestlite, med ny skærm på model BL3, h 113 cm, fås  
i hvid, sort og offwhite, 5795 kr., Gubi. Citrongræs fra Floradania, forhandles i 
havecentre og blomsterbutikker. Priserne kan variere.
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Taget på 8TALLET modtog i 2010 
prisen for Årets Grønne Tag af 
Scandinavian Green Roof Association. 
Grønne tage er inden for de seneste  
år blevet mere og mere populære  
i Danmark, og den nye tagtype har 
mange fordele. Det optager ca. 50 
procent af den nedbør, der falder, 
hvilket åbner et stort potentiale for  
at aflaste de pressede kloakker i de 
store byer, så de ikke skal bortlede så 
meget vand. En anden fordel ved de 
grønne tage er, at de på sigt vil for-  
bedre luftkvaliteten, da planterne 
producerer ilt. Og så har de grønne 
pletter en høj æstetisk værdi for  
dem, der bor og lever under dem.  

De dæmper desuden ekstern støj  
og opfanger byens generende støv. 
Et grønt tag kan etableres på mange  
typer tagunderlag, fx beton, tagpap 
eller andre faste og plane underlag. 
Det afgørende er tagets hældning,  
for det bedste resultat opnås på  
flade tage og tage med en relativt lav 
taghældning, maksimum 30-32 grader. 
Man kan vælge fx mos eller vildtvok-
sende vegetation, som kræver minimal 
vedligeholdelse. Eller anrette en have 
med græs, blomster og urter, som 
kræver pleje samt tilførsel af vand  
og næring, men skaber ekstra uderum. 
Et grønt tag koster ca 500 kr. m².  
Se fx vegtech.dk og bolius.dk.

fremtidens tag er grøntfarveeksplosion
I krisetider har vi brug for farver til at lyse op i mørket.  
Og farverne er helt fremme både på nyt og gammelt.

360-skuffemodul, designet af Konstantin Gricic, orange plast, b 35 x d 46 x  
h 72 cm, 3466 kr. Ally Group. SARI-tæppe fra Limited Edition i silke- og hørgarn  
med højluvet og strålende strimler af tuftet bambus. Fås i flere farvekombinationer  
og størrelser. Den viste model 145 x 240 cm, 14.000 kr., Illums Bolighus. ZigZign- 
pilatesbold, betræk af filtet uld, 5500 kr., ZigZign. Unfold-lampe, i silikone, 
designet af Form Us With Love, 799 kr., Muuto. Y-stol i lilla, 4756 kr., Carl Hansen  
& Søn. Colami-stol, designet af Luigi Colani, 21.705 kr., Punktum. Tepotte, 495 kr.  
fra Muuto. Krenit-skål, findes i mange farver og størrelser, fra 100 kr., Normann 
Copenhagen. Pude, i pink fløjl, 60 x 60 cm, 999 kr., Louise Roe. Plante, Aniqozant-
hos, fra Floriadania forhandles i havecentre og blomsterbutikker. Priser kan variere.


