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Bind #2 Inderhavnen er udkommet og fortsætter beskrivelse fra første bog i trilogien #1 Sydhavnen af en helt
unik arkitekturhistorisk periode fra år 2000, Inderhavnen er betegnelsen for det havneområde, der strækker

sig fra Langebro i syd til Nordre Toldbod i nord. 

Bogen tager start ved Langebro i syd og her møder vi først BLOX, som er tegnet af den verdensberømte
hollandske arkitekt Rem Koolhaas & Office for Metropolitan Architecture 

BLOX træder frem langs havnefronten med sin karakteristiske form og grønne facade. Fra de åbne terrasser
kan man opleve den smukkeste udsigt over indre København. BLOX huser også Dansk Arkitektur Center. 

Længere henne af havnefronten møder man 'Den Sorte Diamant’ med sin karatariske hældning mod
havnefronten, og sit imponerende atrium, som kan opleves oplyst når mørket falder på. Skuespilhuset &

Kvæsthuspladsen, myldrer med turister og københavnerne, når solen bryder frem og giver havnefronten liv.
Inderhavnsbroen er blevet havnens varetegn og går fra Havnegade til Christianshavn, Christiansbro og

Cirkelbroen. 

I nordlige retning beskrives Krøyers Plads med 'Pakhusene' og den folkelige plads helt ned til boldværket,
videre til Christiansholm hvor Cobe arkitekterne med deres projekt 'Hallerne' skal erstatte Papirøens ”Street
food ' og videre til Holmen med de renoverede Masteskuer, Kanonbåde Husene og Torpedohallen med sit rå
'look'. Der er indendørs optagelser af BLOX og i bogen kommer man bag scenen i Skuespilhuset, Operaen og

‘Den Sorte Diamant'.
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