
Pressemeddelelse fra Hotel Kanalhuset 17. maj 2021 

 

 

Lennart og Sus Lajboschitz, som sammen ejer Kanalhuset, har brugt fire år på en 

gennemgribende renovering af den fredede ejendom i Overgaden oven Vandet 62a. I maj 

2020 stod hotellet færdigt og klar til at byde de første gæster velkommen.  

 

Kanalhuset ligger direkte ud til Christianshavns berømte kanal og indgår naturligt i 

bydelens mangfoldighed. Det er dog ikke et helt almindeligt hotel. Foruden 12 

hotelværelser er Kanalhuset indrettet med 14 unikke hotellejligheder på op til 90 

kvadratmeter. Samlingspunktet er den hyggelige bar samt en restaurant, hvor der hver 

aften er fællesspisning – Lajboschitz’ernes signatur, kendt fra blandt andet Folkehuset 

Absalon på Vesterbro, som parret også står bag. Hotellet rummer desuden flere stuer i 

forskellige størrelser, som kan bruges til mindre møder eller større konferencer. 

 

Det er kort sagt et hus, der dagen lang summer af liv – fra hotellets gæster til lokale, der 

kommer forbi for at drikke kaffe, dyrke yoga, tegne croquis eller noget helt fjerde. 

 

De 14 hotellejligheder er oprindeligt tænkt som små ”hjem” for folk, der for en kortere eller 

længere periode skal finde sig et at bo i den danske hovedstad. Det kan være 

udstationerede forretningsfolk, forskeren eller andre, der befinder sig i et mellemrum 

mellem to hjem. Kort sagt alle, som ikke kan bære tanken om at bo på hotel, men ønsker at 

finde hjemlige rammer og blive en integreret del af livet i byen under deres ophold. 

Lejlighederne, der indeholder alt, hvad man har brug for i et hjem, skaber netop sådanne 

rammer med deres unikke stil inspireret af dansk design fra 1930-1970. Det er 

indretningsfirmaet EEN, som har stået for hele husets udtryk og stemning, og altså også 

lejlighederne. Alt er håndplukket fra møblerne, der er nænsomt ompolstret, til billeder til 

stel og bestik. Der er taget stilling til alle detaljer.  

 

Gennem det seneste år har lejlighederne vist sig at rumme mange flere muligheder end 

først tænkt. For eksempel, at de er gode og trygge rammer at møde i for selskaber på op til 

ti personer. Kanalhuset kan stille de nødvendige projektorer and andet mødeudstyr op. Og 

mens der tales og præsenteres, kan deltagerne lave deres egen kaffe i køkkenet eller tage en 



kold fra køleskabet. De kan vælge at spise i restauranten eller bare blive i lejligheden og få 

bragt frokosten, og hvad de ellers har brug for, ind. Aftenerne kan bruges på private 

dining. 

 

Når grupper spiser i lejlighederne, omdannes de til 14 små intime restauranter. 

Kanalhusets personale sørger for at alt det praktiske bliver klaret med et smil. Der bliver 

dækket op. Drink står klar, når gæsterne ankommer. Maden bliver bragt ind, og der er øl, 

vin sodavand på køl. Opvasken bliver også taget. Gæsterne kan få oplevelsen af at spise ude 

og alligevel invitere ind i et smukt og hyggeligt hjem, hvor alle kan slappe af og uforstyrret 

nyde sam- og nærværet. 

 

Kanalhusets rammer har også vist sig at være velegnet til lancering af nye produkter. En af 

dem, der kan bekræfte det, er et københavnsk modefirma, som endte med at leje en 

lejlighed i to dage, da sommerens kollektion skulle præsenteres. Det førte ifølge 

arrangøren til en helt anden og nærværende samtale med de inviterede moderedaktører og 

andre toneangivende personligheder i branchen Og kun fantasien sætter grænser for, 

hvordan man kan skabe rigtige møder mellem mennesker i Kanalhusets smukke og 

inspirerende rammer. 

 

Lennart Lajboschitz glæder sig over, at hotellet har fået andre muligheder end dem, der 

oprindeligt var planen. Han er kendt for sit fokus på at bringe mennesker sammen, som 

det sker i Folkehuset Absalon på Vesterbro og på badehotellet Hornbækhus i 

Nordsjælland, to andre steder, han har tilført nyt liv. 

 

”Vi har slået os op på at lave obstruktioner i folks liv. Sætte dem i situationer, hvor de 

bliver nødt til at skabe relationer og kommunikere med fremmede for at komme videre. 

Det glæder mig, at vi nu er ved at vende op og ned på erhvervslivets måde at mødes,” siger 

Lennart Lajboschitz. 

 

 

 

 

 



Testimonials -Kanalhuset: 

 

Kommunal områdechef: Strategimødet var meget anderledes, men det gav 

god energi. 

 

En af de første til at bruge en af Kanalhusets hotellejligheder til en strategidag var 

områdechef Signe Bockhahn Bjerregaard fra Rudersal Kommune. Det var hende, der 

brugte ordet ”hyggelig” om det daglange møde med sin ledergruppe. 

 

”Lejligheden var så smuk. Vi havde fået sat en projektor op. Vi sad om bordet og i sofaen. 

Det gav en god energi til vores lille konference. Der var en mere afslappet og hyggelig 

stemning. Det var meget anderledes end de gængse konferencelokaler, som jeg har brugt. 

Mine ledergruppe var begejstret for stedet, så det er ikke sidste gang. Jeg kan også 

forestille mig, at vi kunne komme tilbage og spise en ”private dining” middag i en af 

lejlighederne.” 

 

CEO: Kanalhuset passede perfekt til lancering af ny kollektion  

 

Sarah Rohde, CEO i konsulentbureauet Mørch & Rohde, et strategisk brandbureau inden 

for mode og livsstil, var på udkig efter nye og inspirerende rammer til lanceringen af en 

stort dansk modebrands kollektion. I stedet for at afholde den traditionelle store event, 

foregik lanceringen denne gang over to dage i en af Kanalhusets hotellejligheder. 

 

”Jeg kendte til Kanalhuset, fordi jeg selv bor på Christianshavn. Når jeg går tur med min 

hund, ser jeg, hvordan byen åbner sig. Da vi skulle finde et sted til lanceringen, fik vi en 

rundvisning i Kanalhuset. Og vi var blown away. Det ramte os, og stilen var den perfekte 

ramme for den nye kollektion. Det blev til 1-1 møder, hvor vi kunne vise tøjet frem til 

moderedaktører, stylister og influencere. Rammerne gjorde, at vi fik en helt anden relation 

end normalt. Vi fik mulighed for at tale i dybden og fortælle vores historie på en helt ny 

måde. Jeg ville gøre det igen og udnytte det smukke rum i en anden sammenhæng, for 

eksempel, hvis vi skulle lancere en yoga-kollektion. Jeg kunne også forestille mig at bruge 

stedet i modeugen med modeller i hver lejlighed. Og man kunne invitere på middag her i 

modeugen. Jeg er bestemt interesseret i at bruge Kanalhuset igen. 



 

Praktisk info 

 

Pressekontakt Sofia Fischer, mobil 26 83 56 80 eller mail info@kanalhusetcph.com 

 

Ring eller skriv for mere information og gerne en rundvisning. 

 

Hjemmeside: 

www.kanalhusetcph.com 

 

 

Ugens rytme på kanalhuset 

 

Åbent dagligt fra kl. 7.30-22  

 

Hver dag:  

Kl. 7.30-10.30 Morgenmad 

Kl. 13.00-15.00 Dagens frokost ret 

Kl. 19 Fællesspisning 

 

Kanalhuset Ligger blot 3 min. gang fra metroen på Christianshavns Torv 

 

 

Ugens aktiviteter på Kanalhuset 

 

Yoga: Morgen/formiddag (udvalgte datoer - tjek hjemmesiden) 
 
Løbeklub: Torsdag kl. 7.30-8.10 (5-6 km rute gennem København) 
 
Strikke og hækling: Onsdag kl. 16-18. 
 
Power yoga: Fredag kl. 8.00-9.00. 
 
Godnat yoga: Søndag kl. 20.00-21.00  
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