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SHIP har fået sit navn efter danske traditioner for skibsbyggeri, 
som er kendt for godt håndværk og optimal indretning.

TEKST Helle Kjærulf            FOTO Jesper Balleby
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Harmoni, havneliv 
og håndværk

I krydsfeltet mellem byen og bugten rejser 

SHIP sig på en drømmeplacering, helt ude 

i ”stævnen” på Aarhus Ø. I læ og med front 

mod det maritime miljø på lystbådehavnen 

og den gamle træskibshavn. I horisonten 

byens skyline fra Aarhus syd til Aarhus 

nord, og tættere på, smukke Riis Skov.

SHIP er tegnet af Arkitema Architects 

som en harmonisk bygning med fire fingre, 

hvor den korteste ligger ind mod byen og 

den længste ud mod havet. 

Når SHIP står færdigt om et par år, kan 

forbipasserende på promenaden for 

alvor se, hvordan bygningens fingre mod 

lystbådehavnen skråner i etagerne på 

samme måde som et krydstogtskib. Her 

syner huset til at være tre etager, men 

hvis man står med ryggen til Z-huset,  

ses alle fem etager. 

Indenfor tager 50 forskellige lejligheds-

typer imod de nye beboere, som kommer 

til at bo med materialer i høj kvalitet 

og optimal indretning. 202 lejligheder, 

hvor lyset er tænkt ind i alle lejligheder. 

Glas fra gulv til loft. Gulve af massive 

egetræsplanker. Natursten. Lejligheder 

med udsigt til både by, natur og drømme. 

I SHIP er du i nærheden af sejlerlivet i 

Aarhus Bugten og lystbådehavnen.

SHIP er klar til fremtiden. Bynære og 

naturstærke steder som Aarhus Ø bliver 

eftertragtede steder at bo, spår  

fremtidsforskeren. Men det kræver, at 

de havnenære områder bliver andet end 

spektakulære bygninger. Der skal være 

plads til det levede liv, fordi det er 

menneskene, som afgør, om det bliver 

et godt sted at bo.

Derfor lægger Ejendomsselskabet  

Olav de Linde vægt på lejligheder i flere  

størrelser, der tiltrækker forskellige  

mennesker, og på masser af grønne  

udearealer mellem fingrene på SHIP som 

en naturlig kontrast til vandet. Plads til 

fritid i det maritime og intime, som  

mødes ved havnefronten. Det fortæller 

den kendte Aarhus-bygherre,  

Olav de Linde, mere om sidst i magasinet.

Ejendomsselskabet Olav de Linde  

renoverer ofte rå industribygninger og 

fremkalder rustikke murstensvægge og 

gør slid til ynde. Sådan er det ikke med 

SHIP. Her tilfører Ejendomsselskabet 

Olav de Linde noget helt nyt til havnens 

gamle miljø. Allerede nu, ser mange 

købere  frem til det nye liv, der følger 

i kølvandet på SHIP. Tre af dem sætter 

ord på deres køb her i magasinet.
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“Vi har valgt at købe en lejlighed i SHIP, fordi vi tror på, 
at SHIP bliver et rart sted at bo. Det tegner til at blive 

en flot arkitektonisk bygning, ja, noget helt specielt, som 
passer godt ind i områdets maritime miljø. Vi er især vilde 
med det gennemgående lys fra begge sider og de store 
altaner. Vi valgte også SHIP, fordi vi har sejlet i mange år. 
Det er derfor attraktivt, at vi eller vores børn, som vi har 

købt lejligheden til, kan få sejlsporten helt ind på livet med 
lystbådehavnen og sejlsportscentret lige i baghaven.“

Kim & Sophie              Købere af en lejlighed på 86 m2 “Vi har købt en lejlighed i SHIP, fordi vi fandt ud af,  
at vi ikke er færdige med at bo i byen. Nu får vi en stor  
altan, hvor vi har sol fra morgen til aften. Samtidig har  

vi mulighed for at sætte vores eget præg på materiale- 
valgene og skabe noget helt fra bunden, uden at det  

bliver byg-selv. Vi glæder os til at bo i et område, hvor  
der er mere ro og knap så meget støj fra byen, og  

samtidig kan vi stadig bo i hjertet af Aarhus.“

Anne & Lukas              Købere af lejlighed på 80 m2

“Vi har købt en lejlighed i SHIP, fordi vi 
finder beliggenheden, ejendommens 

arkitektoniske udtryk og materialevalget 
samt prisen særdeles attraktiv i forhold 
til vores behov. Da vores børn er flyttet 

fra parcellen, er vores nuværende 240 m2 
for stort til os. Da vi samtidig har købt et 
dejligt sommerhus med muligheden for at 
fortsætte havens glæder, søgte vi efter 

at kombinere dette med at nyde og bruge 
det pulserende by- og havnemiljø.  

Vi glæder os til at bidrage til fællesskabet 
på Aarhus Ø, og især i SHIP,  

de næste mange år. “

Michael & Charlotte            købere af lejlighed på 119 m2 
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UDSIGTER TIL HAVNELIVET
Vi skriver udsigter i flertal.  

For ligesom lejlighederne i SHIP er  

forskellige, er udsigterne herfra og til det 

omkringliggende havneliv også forskellige. 

Betragt og bliv betaget.

56° 10’ 3.61” N / 10° 13’ 34.74” E 

Betragt og 
bliv betaget 
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FOTO Jesper Balleby
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SHIP åbner sig op imod det beskyttede 
havnemiljø med lystbådehavnen og den 

gamle skudehavn.

Kim Risager            Arkitekt, Arkitema Architects 

Lige før havnemolen på den sidste 

byggeplads på Aarhus Ø er SHIP på 

vej. Som et skib ned mod alle skibe-

ne i lystbådehavnen.

”Det er simpelthen en kongeplacering.  

I mit hoved er det den bedste placering  

overhovedet på Aarhus Ø. Hvis vi skulle 

starte forfra med projektet, og jeg kunne 

vælge mellem alle grundene derude, ville 

jeg stadigvæk vælge det sted at bygge,” 

siger Kim Risager, arkitekt, senior kreativ 

leder og partner i Arkitema Architects, 

der har tegnet SHIP. 

”Det var helt klart idéen, at bygningen 

skulle åbne sig op ind mod den eksisterende 

lystbådehavn og det rum, den laver. Det er 

det, der er unikt ved beliggenheden med 

bådpladsen foran. Det kan ikke blive mere 

maritimt, derfor passer navnet SHIP så 

godt til byggeriet,” siger Kim Risager. 

”Sammen med det nye sejlsportscenter 

ligger SHIP som en port til lystbådehavnen. 

Når du sejler ind, vil du til venstre se det 

nye hus til sejlerne, og så vil du se SHIP,” 

forklarer han begejstret. 

SHIP har ryggen ud mod boulevarden. 

Det giver læ for den ofte barske vind på 

Aarhus Ø samt skaber overskuelige grønne 

uderum ud mod lystbådehavnen. 

”Det byrum, du vil opleve, når du befinder dig  

i Ship, er at se over på Klintegården og den 

gamle træskibshavn. Du får hele byens 

skyline i dit synsfelt helt fra Aarhus Syd til 

Aarhus Nord.”

DISKRET KVALITET
Arkitema Architects har tegnet de 202 

luksuslejligheder i op til fem etager, som 

SHIP kommer til at indeholde, når det 

står færdigt i 2021. 

Kongeskibet ved 
byens port
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SHIP har ikke skullet ligne noget af det 

andet på Aarhus Ø, men alligevel have en 

sammenhæng med resten. Det har været 

en del af udfordringen rent arkitektonisk 

at tilføre byggeriet et niveau i topklasse. 

Når man ser plantegninger, facader, de 

specielle altaner og uderummene, er 

overskriften kvalitet. ”Diskret kvalitet. Vi 

er blevet ved, til den var der. Og det handler 

tit om at skære ting fra. At blive ved med at 

være kritisk på indretningerne, loftshøjde, 

kvaliteten af badeværelse og køkken. Det 

kan ikke nytte noget at gå på kompromis. 

Man skal forfølge de gode idéer og forædle 

dem. Den forædlingsproces har været en 

udfordring, men en god udfordring,”  

fastslår Kim Risager.

BÅDEBROER OG FINGRE
SHIP er formet som fire fingre. Afstanden 

mellem fingrene er fastsat, så det er som 

at bo i byen på hver sin side af en bred 

gade. Ligesom vandet smyger sig ind 

mellem bådebroerne på lystbådehavnen, 

smyger det offentlige rum sig ind mellem 

fingrene på SHIP. Mellem fingrene kom-

mer en parklignende have, som stuelej-

lighedernes terrassehaver støder op til. 

I lejlighederne på etagerne kan beboerne 

boltre sig på altanterrasserne, som er fra 

10 m2 til 155 m2. 

Altanerne er skabt med en bølge, så 

alle altaner ligger i sol på det bredeste 

punkt. Beboerne i stuen kan til gengæld 

gå direkte ud af terrassedøren og ned at 

morgenbade eller hen og stikke fiskesnø-

ren i vandet. Lejlighederne er helt op til 

220 m2, men der findes også lejligheder 

på 48 m2. Variationen i boligkvadrat- 

meterne hænger bl.a. sammen med et 

ønske om at tiltrække mange forskellige 

slags mennesker. 

SHIP ligger det meste af dagen i sol, og 

sollyset vil på smuk vis strømme ind 

gennem glaspartier fra gulv til loft. 

”Nogen vil sige, at glas fra gulv til loft ikke 

er så privat, men altanerne, der løber rundt 

om lejligheden, giver privatsfæren, så man 

vil ikke føle sig udstillet.” Kim Risager 

påpeger, at fælles for lejlighederne er 

det gode lys, udsyn, en loftshøjde på ca. 

2,65 til 2,75 m, gulve af massive ege-

træsplanker og gode gennemprøvede 

kvalitetsoverflader, som man ved virker 

og patineres smukt. 

TILFØRER LIV
Udefra består bygningen af hvide  

overflader, glas, skifer og træ. Altanerne 

støbes i hvid fiberbeton, og igen ledes 

tanken ind på et skib. Den rene glasfacade 

er tilført stoflighed og tyngde med mørke 

skiferplader, der hvor der ikke er glas. 

Skillevæggen mellem altanerne er i en 

god trækvalitet som f.eks. malet eller 

bejdset Superwood. 

Hvis man står for enden af SHIP ude ved 

fingrene og kigger op, kan man kun se 

huset i tre etager. Det er, fordi bygningen 

terrasserer skråt op. På samme måde 

som agterstævnen på et krydstogtskib. 

”Det er kun for enden ude ved fingrene, 

bygningen gør det. Ud mod promenaden 

skal den ned i skala, så bygningen ikke 

virker så voldsom. Når du går på  

boulevarden, vil du se et femetagershus, 

hvor der i stueplan bliver 2.800 m2 erhverv,” 

forklarer Kim Risager. 

Landskabsmæssigt har udfordringen 

været at få stedet til at falde i med 

omgivelserne. ”Der er en grænse for, hvor 

pussenusset noget må være, når det ligger 

i et havnemiljø. Men det må heller ikke blive 

for råt. Du har ikke lyst til at sidde ude på 

en hård industrimole, selv om den godt må 

have lidt karakter af mågeskrig,” fortæller 

Kim Risager. 

Ifølge arkitekten indeholder det gode 

boligprojekt alle typer boliger. Det er et 

projekt, der som SHIP i sin idé, passer 

ind i omgivelserne og skaber liv ved 

at kombinere boliger og områder med 

butikker og restauranter. ”Hvis jeg selv 

skulle bo på havnen, ville jeg bo der. På en 

skala fra 1-10, er SHIP en 10’er,” siger han 

uden at blinke.
10

ET HJEM I ET MARITIMT MILJØ
SHIP er formet som fire fingre. Afstanden mellem 

fingrene er fastsat, så man ikke kan kigge fra 

lejlighederne i den ene finger til den anden. 

Ligesom vandet smyger sig ind mellem bådebroerne 

på lystbådehavnen, smyger det offentlige rum sig ind 

mellem fingrene på SHIP. Mellem fingrene kommer  

en parklignende have, som stuelejlighedernes  

terrassehaver støder op til.

56° 10’ 3.61” N / 10° 13’ 34.74” E 

“Hvis jeg selv skulle bo på havnen, ville jeg bo 
der. På en skala fra 1-10, er SHIP en 10’er.”

Kongeskibet ved byens port
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Udsigt til 
himmel og hav

56° 10’ 3.61” N / 10° 13’ 34.74” E 

SHIP
Sollyset vælter ind i de højloftede 

rum gennem vinduespartierne fra 

gulv til loft og giver lys og liv til 

rummene. I takt med årstidernes 

skiften changerer udsigten mod 

bøgeskoven, byens skyline, havn, 

vand og sejlerliv. Gulvene i 

opholdsrummene udføres i 

massive egeplanker.
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Aarhus står højt på listen over 

steder, hvor danskerne gerne vil 

bo – også i fremtiden. Tendensen 

er, at vi rykker mod de større byer. Det 

sted, vi skal bo, skal føles godt, og vi 

vælger med hjertet. Men for at Aarhus 

fortsat skal være helt med i kampen, skal 

byen blive ved med at udvikle bymiljøet, 

så folk får hele paletten af alt det, alle 

gerne vil være en del af. Man skal tænke 

med et sug i maven, at her må jeg bare 

bo, fortæller fremtidsforsker, cand.scient.

pol. Anne-Marie Dahl.

”Vi er følelsesmennesker, som drives mod 

de fede steder. Det, man ikke kan tage fra 

Aarhus, er vandet, skoven, den historiske 

bykerne, universitet osv. Aarhus har nogle 

helt naturlige forhold, som giver byen en 

førerposition i forhold til mange andre 

steder. Men der skal også være det ekstra, 

som handler om ”global puls”, kulturliv, og 

adgang til vigtige netværk og nye partnere, 

hvis vi bliver skilt igen, og det er det, jeg ser, 

Aarhus kan levere,” siger Anne-Marie Dahl.

Færre studerende flytter tilbage til barn-

domsbyen. De stifter familie og bliver i 

bymiljøet. Desuden er der en stor ældre 

befolkning på vej, og når de sælger deres 

huse, køber flere af dem en lejlighed og 

vil være en del af et pulserende bymiljø. 

Den generation har i dag flere penge, er 

ikke så nedslidte, og de er vant til at  

vælge og vrage, lyder hendes vurdering. 

Mange byer forsøger at lave attraktive 

boligområder på deres havneområder i 

erkendelse af, at vand og natur er noget 

af det, der drager. Og dér har Aarhus 

adskillige heste at spille på, ser fremtids-

forskeren i sin glaskugle. 

Hovedparten af de faktorer, vi efterspør-

ger nu og i fremtiden, kan bynære og 

naturstærke steder som Aarhus Ø levere.  

”Men det er ikke helt nok. Vi får et mere 

flydende arbejdsbegreb i fremtiden, hvor 

vi ikke nødvendigvis bor ved siden af 

vores arbejdsplads, og hvor vi arbejder 

på forskellige tidspunkter. Derfor bliver 

det, der foregår i byrummet − livet mellem 

husene − essentielt,” forklarer Anne-Marie 

Dahl.

”Det er afgørende, at havnenære områder 

bliver andet end spektakulære bygninger. 

Der skal også være plads til det levede liv. 

Det er menneskene, der afgør, om det bliver 

et fedt og lækkert sted at være.” 

Anne-Marie Dahl pointerer, at man må  

arbejde med, at hver parcel ikke er sin 

egen, og at der også foregår noget i  

byrummene, som skaber liv og attraktion.

”Man må lokke andre folk end beboerne 

derud, så det ikke bliver en vindblæst ørken, 

men faktisk et levende miljø, som har med 

mennesker at gøre. Sjælen skal med.” 

“Det er afgørende, at havnenære områder bliver 
andet end spektakulære bygninger. Der skal også 

være plads til det levede liv.”

56o 

Global puls og sjæl

I fremtiden vil vi i højere grad vælge med hjertet, hvor vi vil bo. Derfor kan 
Aarhus sagtens skrue op for sin globale puls, men sjælen skal med, mener 

fremtidsforsker Anne-Marie Dahl.
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Anne-Marie Dahl
Fremtidsforsker, cand.scient.pol
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Porten til Aarhus

STÆVNEMØDE

SHIP vil rejse sig her helt ude i  

”stævnen” på Aarhus Ø, helt forrest i 

læ af de allerede opførte bygninger. 

Med udsigt til den gamle skudehavns 

maleriske stemning, og de mange 

aktiviteter på vandet. Her mødes nyt 

og eksisterende liv i skøn forening.

56° 10’ 3.61” N / 10° 13’ 34.74” E 
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”Hele vores virksomhed, madskolen, 

bygger på håndværk. Det er en 

rigtig vigtig del, når vi prøver 

at inspirere folk til at lave mad. Vi kunne 

sagtens vælge at lave super fancy pincet- 

retter, fine kokkeretter, som man står med 

en pincet og anretter. Og mange ville nok 

synes, det var sjovt. Det hænger bare ikke 

sammen med den mission, jeg har inde i 

mit hoved, for folk ville aldrig gå hjem og 

lave retten selv,” siger Timm Vladimir, dob-

belt Masterchef-vinder, kogebogsforfatter, 

tv-vært og passioneret foodie, der efter 

fem år i Valby har indtaget Aarhus med sin 

gastronomiske kursusvirksomhed.

 ”Hvis vi har inspireret folk, eller der er gået 

en prås op for folk undervejs, har vi opnået 

det, vi ville. F.eks. ” jeg troede, jeg kunne 

stege en bøf, men det her er da en federe 

måde”, eller ”tænk, at man kan putte det i 

også, det har jeg aldrig tænkt over”.  

Missionen med Timm Vladimirs Køkken 

er at være med til at ændre folks mad- 

oplevelser og vaner. Derfor er retterne og 

niveauerne planlagt, så alle kan gå derfra 

med en succesoplevelse. Nu kommer et 

fiskekursus på programmet ved siden af 

kurser som Skandinavisk Gourmet,  

Bøf & Bajere eller Pop-up Folkekøkken. 

”Jo, jeg er til fisk og havvand. Selvfølgelig 

inspireret af, at vi ligger ved havnen i  

Aarhus, så det vil være relevant, at vi har 

fisk på menuen.”

Den selvlærte kok vil lære folk at  

tilberede fisk, så vi kan spise mere af det. 

Han tror, at de fleste godt kan lide fisk, 

men når det kommer til tilberedningen, 

går det, ja, i fisk. 

”De fleste danskere steger fisken hårdt 

som en bøf, og så er al saft og kraft væk. 

Sikke en kedelig fisk, siger de så, men det 

er ikke fiskens skyld. Tro mig.” 

Da firmaet skulle udvide i Jylland, var 

Aarhus det naturlige valg. Her kunne 

firmaer fra hele Jylland nemt drage til 

gastronomisk teambuilding. Og Timm 

Vladimir trådte sine skuespillerbarnesko 

på Aarhus Teaterskole i 90’erne og  

kender byen. Desuden passede duften af 

den kulinariske hype i byen ham godt. 

”Jeg har fulgt tæt med på madsiden i  

Aarhus. Byen slår ud med vingerne, og der 

er fokus på gastronomi. Århusianerne  

bakker op og har en stolthed over alt det, 

der sker. Jeg elsker f.eks. Street Food, som 

er unikt for Aarhus. Og Michelin-stjernerne 

er faldet over byen. Det giver meget til en by.”  

Han føler sig velkommen i byen og på 

havnen. I et miljø mindre end København. 

Hvor både ord og rygter går lidt hur-

tigere. 

”Private, potentielle gæster, virksomheder,  

restauranter og kokke - de ved alle sam-

men, at vi er der. I er kommet til byen, fedt, 

lyder det. Det er den stemning, som jeg 

altid godt har kunnet lide ved Aarhus, der 

generelt set har en stor Ja-hat på.  

Det smitter,” siger Timm Vladmir.

Da han og crewet så det rustikke lokale 

på havnen, forelskede de sig ret hurtigt 

i havnemiljøet. ”Vi kiggede meget på de 

planer, der lå for området. Stierne, der 

skulle gå fra midtbyen, letbanen, Aarhus Ø 

osv. gjorde, at vi tænkte, at det var et fedt 

sted, også i fremtiden. Selv om vi ikke er 

afhængige af beliggenhed, vil vi jo gerne 

være en del af et pulserende miljø.” 

Timm Vladimirs Køkken brygger deres 

egen øl, så fællesskab med næsten- 

naboen Hantwerk var oplagt og ditto 

et mindre samarbejde med Clausens 

Fiskehandel. Madskolen er allerede en 

aktiv del af lokalmiljøet og ikke bare de 

smarte københavnere, der ligger nede på 

havnen. ”Vi har fået mere end, vi regnede 

med. Vi ér landet godt i Aarhus,” siger 

Timm Vladimir.

“Byen slår ud med vingerne, og der er fokus på 
gastronomi. Århusianerne bakker op og har en stolthed 

over alt det, der sker.”

Det perfekte sted at havne

Timm Vladimirs Køkken er flyttet ind på Aarhus Nordhavn. Nærmere bestemt 
Fiskerivej 2K. Når han kigger ud af vinduet, ser han havvand. Han tænker fisk,  

han tænker Aarhus. Han tænker håndværk.
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Timm Vladimir
Kogebogsforfatter, tv-vært og passioneret foodie

Timm’s terrasse-tip:  
”SKILT” MUSLINGESUPPE 

MED DILD-OLIE
Nyd udsigten over vandet med  

Timm Vladimirs opskrift på ”skilt” 

muslinge-suppe. En lækker dildolie 

skiller muslingesuppen før servering. 

Mere maritimt bliver det ikke, når  

blåmuslingerne ligger skinnende i  

solen på altanen eller terrassen klar 

ved siden af det duggede glas hvidvin.
 

Se opskriften på SHIPS FB-side.
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Mulighed for  
individuelt præg 
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INDIVIDUELT PRÆG
I SHIP har du nogle muligheder for 

at sætte dit eget præg på boligen. 

Måske ønsker du at tilkøbe elegante 

gulve i sildebensparket, akustik- 

felter i loftet eller investere i at gøre 

lidt ekstra ud af køkkenet?  

Tilkøbsmulighederne er kun i en 

begrænset periode og omfang, så 

spørg vores ejendomsmægler om 

mulighederne i lige præcis den 

lejlighed, som du ønsker at købe.  
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EJENDOMSSELSKABET
OLAV DE LINDE

Olav de Linde grundlagde sit firma i 

1974, mens han stadig studerede på 

Handelshøjskolen i Aarhus. Firmaet har 

gjort det til sit varemærke at omdanne 

gamle industribygninger, primært 

i Aarhus og Odense, til moderne 

erhvervslejemål med sans for hver 

enkelt bygnings historie og særpræg.

56° 10’ 3.61” N / 10° 13’ 34.74” E 

Olav de Linde har i forvejen sat  

sit solide aftryk på havne- 

området i Aarhus. Han er blandt 

andet kendt for at renovere tidligere 

industribygninger, pakhuse mv. således 

at der skabes nyt liv i nyrenoverede og 

attraktive lejemål. Altid med respekt for 

det oprindelige og den historie, der har 

været i ejendommen.

Selv om SHIP er et spektakulært nybyg-

geri primært til boliger, så passer det 

ham også godt. Hans skabertrang får 

plads i udfordringen med at gøre dette 

kvalitetsbyggeri til attraktive ejerboliger 

med plads til det levede liv. 

”Med SHIP var udgangspunktet en eventyr-

lig, maritim beliggenhed tæt ved byen og 

skoven. Interessen opstod, fordi vi kunne 

se, at vi på denne fornemme placering 

kunne skabe noget enestående,” siger  

Olav de Linde.

Det er helt bevidst, at SHIP kommer til at 

indeholde lejligheder i mange størrelser, 

for Olav de Linde ønsker at skabe mulig-

heder for forskellige typer mennesker. 

”Det må altid være dejligt at flytte ind 

et sted, hvor der er mangfoldighed, og 

boligerne ikke blot er stangvarer, hvor det 

hele er ens. Det kan godt være, at der er 

et begrænset antal købere til de største 

lejligheder, men der er også lejligheder helt 

ned til 2,25 mio. kr. I denne kvalitet kan du 

ikke købe det ret mange steder i Aarhus,” 

siger Olav de Linde.

Visionen med alle hans ejendomsprojekter 

er, uanset om det er renovering eller 

nybyggeri, altid at lave en flot og unik 

helhed, hvor det håndværksmæssige er 

i top. Og som giver mennesker perfekte 

rammer at arbejde eller bo i, understreger 

den erfarne entreprenør.

I SHIP får beboerne en veldesignet bolig 

og nærhed til sejlermiljøet, grønne intime 

gårdrum med læ, store terrasser og altaner 

samt materialer i høj kvalitet.

”Det bliver nogle dejlige og lyse lejligheder, 

hvor man får omgivelserne med indsej-

lingen, lystbådehavnen, havluften, solen, 

skoven og vandet ind under huden. Du får 

næsten skovlet livet ind i lejligheden,” siger 

Olav de Linde. 

”Håndværkets ærlighed er meget afgørende 

for os. Det er også det, SHIP repræsenterer. 

Det er et arkitektonisk smukt byggeri, som 

vi kan lægge navn til.”

”Jeg bryder mig ikke om at lave andet end 

kvalitet,” siger Olav de Linde, der gennem 

mere end  40 år i byggebranchen har vist, 

at han tør satse på skæve idéer og føre 

dem ud i livet. 

Håndværket skal være i orden, og så skal 

bæredygtighed tænkes ind i helheden.

Når Olav de Linde selv skal forklare, hvad 

hans DNA eller signatur er, er det at se 

det mulige i det umulige. 

”At se potentialet i noget, give det en ny 

identitet og ikke gå på kompromis. At  

kunne se en stemning i noget, som ligner  

ingenting, det kan f.eks. være gamle indu-

stribygninger. Det er at se en materiale-  

anvendelse, som andre ikke tænker på, 

bibeholde gamle dele og kunne se, at slid 

også er ynde,” siger han.

”De gamle fabriksbygninger er godt nok 

dyre at gøre i stand, men de giver så meget 

glæde. Du får noget ekstra foræret i form 

af sjove konstruktioner, store loftshøjder, 

kæmpe træbjælker, stålkonstruktioner eller 

store gamle vinduer. Det giver et miljø, så 

du kan lide at være der. At skabe de gode 

rammer er det, jeg synes, er sjovt, uanset 

om vi bygger nyt eller renoverer gammelt.”

Det handler om at skabe gode rammer for de mennesker, 
som skal bo eller arbejde i bygningerne. Og så skal det gøres 

grønt og bæredygtigt.

Vi skaber liv 
og atmosfære

TEKST Helle Kjærulf            FOTO Jesper Balleby
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Kim Risager            Arkitekt, Arkitema Architects

“Du får hele byens 
skyline i dit synsfelt 

helt fra Aarhus Syd til 
Aarhus Nord.”

Alle visualiseringer, illustrationer og billeder af SHIP byggeriet er alene vejledende for det færdige resultat, og primært udarbejdet for at inspirere 
og illustrere helhedsoplevelsen af byggeriets stil og stemning. Projektet er under udvikling/opførelse. Materialer, overflader, montageprincipper m.m. kan 

derfor blive ændret. Der er vist tilvalg, og der er således vist genstande, udstyr, materialer og indretning som ikke er standard. Der henvises til 
materialebeskrivelsen med angivelse af standardaptering/materialer (materialebeskrivelse kan rekvireres hos ejendomsmægler).

For yderligere info kontakt:


