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Kig ned til farve - og tapethandlen
på Enghave Plads
Christina og Jesper frisker din
lejlighed op - det er nemmere
og billigere end du tror…
ikke har tal på, hvor mange
han har sat i gang som deres
egne tapetmestre.
Jesper og Christina - farve- og tapethandlere i tre
generationer

KABE Copenhagen - giver dine vægge et råt og
industrielt look - en hel væg koster fra kr. 749,-

Familien Bjørn og
den lokale sport

Happy Kidz
i Ajax

Alle håndboldinteresserede kender Jesper
Bjørn som tidligere
topspiller i håndboldklubben Ajax fra Enghavevej. Jesper er også
tidligere landsholdsspiller. Forretningen
“3 Bjørne” har tillige
støttet Vesterbro-klubben med midler, så
Ajax fortsat er i toppen
af dansk håndbold.
Også søster Christina
har spillet i klubben,
ligesom det næsten
giver sig selv at Jespers
søn, Rasmus, også spiller
på Ajax 1. hold.

Christina Bjørn har sat
et spændende projekt
i gang i håndboldklubben Ajax, hvor hun hver
torsdag fra kl. 17 til
18.30 spiller håndbold
med børn og unge med
specielle behov. Det
foregår i Valby-Hallen.
Det er børn og unge i
alderen fra seks til 17
år, og ﬂere i denne
aldersgruppe med
specielle behov er
meget velkomne, siger
Christina.

Du kender sikkert butikken “3
Bjørne” på hjørnet af Enghave
Plads og Haderslevsgade. Den
med maling og tapeterne…
Der er i hvert fald stor
sandsynlighed for, at du kender butikken, for den har i
bogstavelig forstand ligget på
adressen i flere generationer.
Og hvis du bor i lejlighed på
Vesterbro, kender du sandsynligvis også de to nuværende
indehavere, søskendeparret
Christina og Jesper Bjørn, der
begge har forsynet Vesterbros
lejligheder med bløde gulvtæpper, friske tapeter eller
nymalede vægge i en længere
årrække.
De er begge Vesterbro-børn
med stort V: Født og opvokset
på Vesterbro, som de er. Butikken kender de fra barnsben:
De overtog nemlig forretningen efter deres far Robert
Bjørn, der i sin tid havde
overtaget butikken fra sin far,
Frede Bjørn, der slog dørene
op for farvehandlen tilbage i
1953.
Forretningen kan dermed fejre
65 års fødselsdag på Vesterbro i år, og vi skulle hilse og
sige, at interessen for at bo i
lejlighed på Vesterbro aldrig
har været større.
Eller dyrere, for den sags skyld,
for det er vist ingen hemme-

De rå vægge

lighed, at kvadratmeterprisen
på Vesterbro hører til blandt
de højeste i landet.

Billigere end du tror
Netop derfor er der også
rigtig mange, måske især lidt
yngre mennesker, der tager
den plettede trøje og de gamle bukser på - for selv at gå i
gang med at friske lejligheden
op.
Det er sjovt, det er afslappende - og resultatet bliver
bare så godt. Og så er det ikke
engang svært…
Specielt ikke, når man har
Christina og Jesper med på
sidelinjen. De ikke alene er
gode til at rådgive med de
materialer, man skal anskaffe, hvis man vil have et nyt
soveværelse eller dagligstue.
De forklarer også, hvordan du
bærer dig ad med at få et helt
nyt hjem - for små penge.

Farverige tapeter
Det gælder, hvis du kunne
tænke dig at sætte nogle nye,
flotte og farverige Versace
tapeter op.
For det er meget nemmere at
tapetsere, end du tror.
“Vi forklarer alt om, hvordan
man afdamper de gamle vægge og sætter de nye tapeter
op”, siger Jesper Bjørn, der

du ønsker. Er stuen lidt anderledes, så sender butikken
gerne specialister, der tager
sig af opmålingen.

Christina med et
eksempel på de lækre
Versace tapeter

Tæpper af ﬁskenet
Endnu nemmere er det, hvis
man kunne tænke sig et af
de lækre EGE-tæpper, som
butikken har et stort udvalg
af. Her er der mulighed for at
designe sit eget, unikke tæppe
- hvis man ikke vælger et af de
smukke designs, der allerede
er i butikken.
Tæpperne er bl. a. fremstillet af brugte fiskenet, der er
renset, omdannet og genopstået som et blødt og slidstærkt materiale - skabt med
omtanke for miljø og mennesker. Tæpperne er ganske
enkelt en æstetisk fryd for
øjet - men også dine ører vil
glæde sig over materialernes
lyddæmpende effekt. Det er
så nemt: Mål bare stuen op
og kom ned i butikken med
målene. Så for du dit tæppe,
nøjagtig i den størrelse, som

Lige nu er der også meget stor
efterspørgsel på de rå vægge
fra KABE Copenhagen. Det
er indfarvet spartelmasse, der
giver dine vægge det rå og
industrialiserede look, som
på en dag kan forandre en
hel stue. Fra den nuværende,
du måske er lidt træt af - til
omgivelserne i din yndlingscafé.
For det er ikke nogen hemmelighed, at mange københavnske cafeer er faldet pladask for
det smukke look, som KABE
København skaber i et rum. En
uforklarlig blanding af noget
råt og varmt, vildt og elegant
på samme tid.
Og alle kan selv lave en KABE-væg. Her er et lynkursus:
Man spartler, tørrer, spartler
og tørrer igen, giver væggen
en såkaldt topcoat, sliber,
topcoater igen - og vupti: Din
dagligstue ligner pludselig en
af byens smarte cafeer.
Christinas og Jesper har alt,
hvad der skal til for at lave
denne eventyrlige forvandling
af soveværelse, badeværelse
eller dagligstue, og prisen er
overraskende lav: fra kr. 749,for en hel væg.

Kom og sig hej
Flere af forretningens kunder
har handlet med familien
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Bjørn i generationer. Det er
ikke for meget sagt, at både
Christina og Jesper er på
hat med det halve Vesterbro - og mange kender også
Jespers lille gadekryds, Luka.
Den kender farve- og tapethandlen “3 Bjørne” lige så
godt som dens ejermænd.
“Vi er glade for den nære
kontakt, vi har til vore
kunder”, siger Christina
og Jesper. De fremhæver
netop den personlige
kontakt og den kendsgerning,
at de begge er uddannede
farvehandlere, som det, der
adskiller deres forretning fra
de gigantiske håndværkerkæder i omegnen af København, hvor personalet ikke
har samme faglærte viden
- hvis man da overhovedet
kan finde én, der har tid til at
ekspedere.

De rå vægge fra
KABE Copenhagen

Vi er fra Vesterbro
Faguddannelsen som farvehandlere findes ikke mere, så
det var slet ikke så tosset, at
både Christina og Jesper fik
den i tide.
“Men vi er jo vesterbroere,
kender kvarteret og boligerne,
og det er naturligvis en stor
fordel, som vi ved, at mange
af vore kunder er glade for”,
siger søskendeparret, der på
falderebet fremhæver, at de
i særdeleshed er gode til at
inspirere alle de, der måske
ikke kunne drømme om selv
at tapetsere eller spartle en ny
og rå væg op.

Et af de lækre EGE-tæpper, der virkelig
sætter deres præg på enhver stue

Kom ind til Jesper og få et par tips til,
hvordan du frisker din lejlighed op

