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Storbystemning helt ind  
under huden – hver eneste dag 
Elsker du det summende cafeliv, fodtrin fra travle shopaholics, lyden af mange 
sprog, vandstænk fra springvandet, farverige blomsterboder, brolagte stræder, et 
væld af kulturtilbud og en sand mangfoldighed af mennesker? Så overgiv dig til 
storbyen og flyt ind i hjertekulen af det gamle København i en nyindrettet lejlighed. 
Det gjorde Elisabeth - og hun har ikke fortrudt et sekund. 

”Jeg gik målrettet efter en beliggenhed i det centrale København fordi 
jeg bruger byen meget - og fordi jeg arbejder her. Min livsstil matcher 
storbyens urbane stemning. Jeg går ofte på cafeer eller i biografen - og 
til kulturarrangementer. Jeg går ud og spiser med mine venner eller vi 
mødes til et par drinks. Jeg føler mig veltilpas her midt i København. 
Der er en international atmosfære og en mangfoldighed, jeg godt kan 
lide. Jeg har læst herinde - og jeg har boet her før. Det var nærliggende 
at søge tilbage. Udfordringen var bare at finde det bedst egnede til 
mig.” 
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Her ses Elisabeth i 
prøvelejlighedens 
vindue i 
ejendomskomplekset 
”Knabro Passage”. 
Hendes egen lejlighed 
ligger på øverste etage 
i samme bygning.
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Først på pletten 
Elisabeth gjorde en ihærdig indsats 
for at finde sin drømmelejlighed 
midt i København. Hun er single, 
uddannet jurist og arbejder tæt ved 
Rådhuspladsen. For at få størst 
mulig fleksibilitet valgte Elisabeth at 
gå efter en lejelejlighed frem for at 
købe. Gennem fire måneder fulgte 
hun lejemarkedet nøje og gik til 
forskellige fremvisninger. Da Knabro 
Passage dukkede op som en 
mulighed, var hun en af de første, 
der blev vist rundt i ejendommen. 

”Fremvisningen var i forsommeren - 
og det var faktisk kun 
prøvelejligheden, der stod færdig. 
De andre lejligheder var en 
byggeplads, men alligevel fik jeg et 
klart indtryk af, hvordan det ville 
komme til at se ud. Jeg var rundt og 
se de fleste lejligheder, før jeg 
valgte min. Det gjorde jeg på ren 
mavefornemmelse. Det skulle være 
øverst oppe, og de skrå vægge 
gjorde lejligheden hyggelig sammen 
med de sprossede vinduer, der 
vender ud mod Knabrostræde. Det 
splinternye køkken og bad var 
lækkert. Svalegangen, der fungerer 
som terrasse og lyset heroppe 
overbeviste mig. Det var det helt 
rigtige.” 

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed 
Flere og flere drømmer om at rykke ind til byen og leve 
midt i storbysstemningen. Kulturtilbuddene trækker 
kombineret med det pulserende liv med cafeer, 
restauranter og butikker lige rundt om hjørnet. Tæt på 
bus og tog, byens mange grønne parker og alligevel helt 
centralt i den ældste del af København. Men er byens 
virvar og lydniveau til at leve med, når hverdagen melder 
sig? For Elisabeth har den mest positive overraskelse 

været, at byen ikke larmer - men høres som en behagelig summen. Ingen trafik, ingen 
byggestøj. Alene en genial beliggenhed. 

”Mit udgangspunkt var, at jeg ville bo centralt, mærke byens puls, i gå afstand til mit arbejde. 
Og det har bestemt levet op til mine forventninger. Jeg sparer tid på transport og alt er lige 
ved hånden. Især er jeg positivt overrasket over, hvor godt det fungerer at bo så tæt på 
Strøget. Der er minimalt med støj, kun en behagelig summen. Og om morgenen er byen 
forbavsende stille. På min korte vej til arbejde går jeg gennem stræderne og nyder 
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”Jeg gik målrettet efter en 
beliggenhed i det centrale 
København fordi jeg bruger 
byen meget - og fordi jeg 
arbejder her. Min livsstil 
matcher storbyens urbane 
stemning”.
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morgenstemningen af byen, der vågner. Jeg har 5 minutter til Christiansborg, 5 minutter til 
Nørreport, 5 minutter til Rådhuspladsen. Det kan ikke være mere centralt.” 

Urban livsstil for alle 
De fleste turister falder i svime over 
det gamle København med de 
stemningsfulde kanaler,  snævre 
stræder, smukke pladser, historiske 
bygninger og grønne parker. Byens 
sjæl er unik i sit nordiske udtryk 
kombineret med den internationale 
atmosfære. Ved at bo midt i byen, 
får du storbystemningen helt ind 
under huden.  Urban livsstil er for 
alle, uanset alder, køn og 
nationalitet. For Elisabeth er netop 
mangfoldigheden et plus. 

”Her i ejendommen bor der mange 
forskellige typer både hvad angår 
alder og beskæftigelse. Der er flere 
udlændige, som er tiltrukket af 
storbymiljøet, men også almindelige 
danskere, studerende, unge par og 
ældre par, singler. Jeg kan godt lide 
mixet. Beliggenheden og 
lejlighederne passer til mange 
livsfaser. For mig passer det perfekt 
til den livsfase, jeg er i. Jeg afprøver, 
hvordan det er at bo i byen som 
voksen på en fleksibel måde. Jeg 
bor her så længe, det passer. Og jeg 
kan ikke se, hvorfor man ikke skulle 
blive boende med børn. Bare i en 
større lejlighed.” 
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Knabro Passage består af flere 
historiske ejendomme omkring 
Knabrostræde og Nytorv, der er 
omdannet fra erhverv til 50 unikke 
designlækre lejelejligheder. Alle er 
nyindrettede og langt de fleste med 
altan eller svalegang - og masser af 
sjæl i et topmoderne udtryk.  
Læs mere på http://
www.knabropassage.dk/
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