
Historisk byhus ved Kgs. Have

EKSKLUSIVE HJEM

København K1119 55, Landemærket 



Kontantpris.............. kr. 8.900.000

Kvm...........................................142

Værelser....................................... 5

Byggeår...................................1732

Ejendomsskat..................... kr. 0,00

Fællesudgifter................. kr. 12.500

Ejendomsværdiskat........ kr. 20.475

Årlig ejerudgift................. kr. 32.931

Månedlig ejerudgift............kr. 2.744

Årlig varmeudgift............. kr. 17.876

Månedlig varmeudgift........kr. 1.490



Yderst attraktivt kvarter lige ved Kongens Ha-
ve. Der er kun få skridt til Købmagergade, Bo-
tanisk Have ligesom den ny renoverede Nør-
report Station med Metro og Torvehallerne
med gode indkøbsmuligheder ligger tæt på.
Landemærket har fået sit navn efter, at den i
middelalderen markerede afslutningen af den
bebyggede del af byen inden for voldene og
ordet Landemærket betyder egentlig grænse-
skel.



Bygningen er et historisk fire fags bredt gavlkvisthus med et
tag af røde teglsten. Gadesidens første stokværk er grund-
muret, mens resten af bygningen er udført i bindingsværk,
der er gulkalket over stok og sten. Bagsidens bindingsværk
er orangekalket tavl og træværket sortbejdset.

Brugsret
Terrasse bagtil mod smuk gård samt 15 kvm. brugbar kæl-
der, hvor man blandt andet kan opbevare lidt god vin.



Alle vinduer er udført med tværsprosse i træ. Der er ældre plankegulve, fyldningsdøre, ge-
richter, vinduesdetaljer, væg- og lysningspaneler samt panelerede lofter med synligt bjælke-
lag på enkelte etager. Ejendommen fik retableret de oprindelige galviste i 1969 og detførte til
Københavns Kommunes præmiering af ejendommen i 1970 samt en fredning af huset i
1973. Der er fin lille privat terrasse i gården bagtil, som ligger i forbindelse med en anden
smuk københavner gård, hvor bl.a. galleriejer Jakob og Patricia Asbæk har haft til huse. Den-
ne gård er dog ikke fælles med dette hus - dog er den køn at se på og dermed også en del af
charmen ved at side og kigge på den. Et historisk hus i flere plan, som udstråler så meget
charme og personlighed samt mange anvendelsesmuligheder. Billederne er taget, mens hu-
set var møbleret med den fineste kunst og historiske møbler, men er nu tømt for indbo mv.



Løsøre
De i ejendommen værende hårde hvidevarer medfølger,
men uden ansvar for deres funktionsdygtighed.
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