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Barfoed Groups
portefølje rummer 
ejendomme for 6 mia. 
kr. – langt de fl este 
i Odense. Men gruppen 
udvider og udvikler p.t. 
til luksussegmentet 
i København med 
adresse på Højbro Plads

Frederik Barfoed er en kendt 
ejendomsudvikler i hjembyen, 
Odense, men gør sig i øjeblikket 
bemærket med eksklusive boliger 
i hjertet af København.

    Højbro Plads

RED

NordsjællaNds flotteste ejeNdom 
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Af Jens Bertelsen | Foto: Marie Hald

 D en indvendige nedbrydning er i gang, og 
snart tager den odenseanske ejendomskon-
cern Barfoed Group for alvor fat på sit stør-

ste byggeprojekt i flere år. 
Ejendommen er Højbro Plads 4 i det indre Køben-

havn, og koncernchef Frederik Barfoed nyder 
mindst en gang om ugen at tage turen til hoved-
staden for at besigtige udviklingen. 

“Verden var mere vild og kåd før krisen, men det, 
vi gør i dag, er faktisk sjovere. Vi kan gå i dybden 
med tingene på en anden måde,” siger han om pro-
jektet, der ud fra nøgletallene ligner en sikker succes.

Den familieejede koncern købte Højbro Plads 4 
i 2007 for 125 mio. kr. af MP Pension. Dengang 
var Miljøministeriet en robust lejer i hele ejen-
dommen. Men ministeriet opsagde sin kontrakt i 
2011, hvorefter Frederik Barfoed tog sig god tid til 
at overveje, hvad den attraktive beliggenhed kunne 
bruges til. 

Løsningen bliver en renovering til 60 mio. kr., som – 
ifølge Frederik Barfoeds rådgivere – vil bringe ejen-
dommens værdi op på ca. 325 mio. kr.
“Så der ligger en ret god case,” siger Frederik Bar-
foed med et lille smil.

Fremgangsmåden er efterhånden velkendt for 
Frederik Barfoed og andre ejendomsbesiddere: Kon-
torlejemål står i stampe, så ejendommen indrettes 
med 24 eksklusive lejelejligheder på etagerne over 
gadeplan i forskellige størrelser fra 100-250 kvadrat-
meter, og flere af lejemålene får tagterrasser.

De dyreste lejligheder kommer til at koste ca. 
50.000 kr. om måneden, og det kan lyde af meget, når 
man har hovedparten af sine lejeboliger i Odense. 

“Der er et andet prisniveau i København, og som-
metider spørger jeg mig selv, om de overhovedet 
betaler topskat derovre,” siger Frederik Barfoed.

Nederst indrettes butiks- og restaurantlejemål, 
som Barfoed Group lige nu forhandler med flere 
mulige lejere om.

Stueetagen indrettes som det første, så den bliver 
klar til julehandlen 2014, mens luksuslejlighederne 
bliver klar til næste forår.

Ingen burgerkæde
Beliggenheden er ganske god med udsigt til Storke-
springvandet og genboer som Louis Vuitton, Georg 
Jensen, Disney, Royal Copenhagen, Illums Bolig-
hus og Illum.

“Der kommer ikke til at bo en amerikansk bur-
gerkæde. Det skal være en lejer, der passer med det 
øvrige klientel i området,” siger Frederik Barfoed. 

Idéen får et anerkendende nik med på vejen af 
Peter Winther, partner og adm. direktør i erhvervs-
mæglerfirmaet Sadolin & Albæk, der har fulgt 
Barfoed-koncernen i mange år.

“Det er ikke nemt at sælge en kontorejendom 
på 6000 kvadratmeter uden parkeringspladser inde 
midt i byen. Til gengæld vil boliger på det sted være 
overordentligt populære, og med Louis Vuitton ovre 

på den anden side og en kommende metrostation 
lige rundt om hjørnet ligger man lige i bulls eye,” 
siger Peter Winther.

“Det tror jeg, de kommer til at tjene mange 
penge på.”
Barfoed-koncernen drives i et tæt samarbejde mel-
lem senior Rolf Barfoed, sønnen Frederik Barfoed 
og hans søster Camilla Barfoed. 

Porteføljen rummer ejendomme for 6 mia. kr., 
primært fordelt med flere tusind lejemål i Odense-
området og nogle færre, men velplacerede ejendom-
me på og omkring Strøget i København.

Alene i København er der ejendomme for 1,7 mia. 
kr., og det placerer familien blandt de største private 
ejendomsbesiddere i det danske marked.

Familien er stor tilhænger af klassisk dansk real-
kredit, og Barfoed Group er i dag den største enkelt-
kunde hos BRF Kredit. På Højbro Plads stiller 

Peter Winther, adm. direktør, Sadolin & Albæk

Det er ikke nemt at sælge en 
kontorejendom på 6000  

kvadratmeter uden parkerings-
pladser inde midt i byen

 ■  42 år
 ■  Koncerndirektør i Barfoed Group  
siden 1997

 ■  Uddannet sparekasseassistent  
i BG Bank på Skibhusvej i Odense

 ■ Begyndte sin karriere som arbejdsmand  
 i sin fars Rolf Barfoeds, ejendomsfirma

 ■  Samlevende med Ann-Sofie Thode
 ■  Bor i Odense.
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den mangeårige bankforbindelse Jyske Bank med 
bygge kreditten. 

“Byggeprojekter af den størrelse er ikke specielt 
populære i ret mange pengeinstitutter, men denne 
ejendom er speciel, og vi arbejder sammen med 
folk, som kender os godt, og som ved, at vi kan løfte 
opgaven,” siger Frederik Barfoed, der i øvrigt bruger 
sine egne 50 håndværkere fra Fyn til en lang række 
af renoveringsopgaverne.

Belastet af renteswaps
Mens koncernen holdt sig fra ejendomskarruseller 
og opskruede handler før krisen, er Barfoed Group 
ramt af et andet kneb: Koncernen har sikret sine lån 
med renteswaps, som er endt med at ligge væsentligt 
over det nuværende lave renteniveau.
På papiret koster det dyrt i årlige værdireguleringer, 

og trods driftsoverskud i omegnen af en kvart mil-
liard kroner om året har bundlinjen i de seneste år 
være blodrød.

“Vi har uden tvivl været meget konservative, men 
det handler jo om sikring af gælden. Vi låser renten 
fast, så vi er sikre på at kunne være her om mange 
år, og så der er nogle værdier at overdrage til vores 
børn,” siger Frederik Barfoed.

I 2012 var markedsværdien på lånene negativ 
med 1,4 mia. kr., som dog skal udligne sig, i takt 
med at lånene betales ud. Frederik Barfoed påpeger, 
at en rentestigning på et enkelt procentpoint giver 
indtægter i regnskabet på 200 mio. kr., og det vil da 
også gøre det endnu ufærdige 2013-regnskab til mere 
behagelig læsning.

“I den situation er der mange i den finansielle 
sektor, som beder om dokumentation for alt mel-

lem himmel og jord, og blandt de mange årsager til, 
at Barfoed-gruppen stadig er i live, er, at koncernen 
virkeligt har styr på tingene,” siger Peter Winther fra 
Sadolin & Albæk.

Vakuum siden 2010
Frederik Barfoed lægger ikke skjul på, at de sene-
ste år har været anstrengende med talrige krav om 
dokumentation fra de finansielle samarbejdspart-
nere. Strengt taget har der været et vakuum siden 
2010, hvor Barfoed Group afsluttede byggeriet af 
188 lejligheder i Munkebjerg Park tæt på Syddansk 
Universitet i Odense. 

Nu lysner det. Aftalerne med bankerne er på plads, 
og byggestøv på Højbro Plads bliver det synlige bevis 
på, at Barfoed Group er tilbage. 

jebe@borsen.dk
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Højbro Plads 4  
i København kostede 
Barfoed Group  
125 mio. kr. i 2007. 
Bygningen renoveres 
for ca. 60 mio. kr.  
og vil stå helt klar til  
indflytning i foråret 
2015 med en ny  
værdi på 325 mio. kr. 

Developer

Af Jens Bertelsen

 F rederik Barfoed viger bevidst uden om golf-
klubbestyrelser, loger og skydelav, selvom han 
med en ejendoms portefølje på 6 mia. kr. har let 
adgang til disse steder. 

“Det interesserer mig ikke. De fleste af mine venner 
har jeg haft siden barndommen, og det betyder meget 
mere for mig at være tæt på dem,” siger Frederik Barfoed. 

I Odense er han – foruden de mange lejemål – kendt 
for sine granddanoiser, som han flittigt lufter ved Skov-
søen i Fruens Bøge-bydelen.
Engang vakte Frederik Barfoed opsigt, når han besøgte 
vennernes sommerhuse i Skagen i en hvid Citroën Ber-
lingo fyldt med store hunde og hundehår. I dag har han 
købt en BMW som hundebil. Han lægger ikke skjul på, at 
hundene har været som børn for ham, i hvert fald indtil 
han sidste år blev far til Fillippa, der siden har vendt 
op og ned på Frederik Barfoeds prioriteringer.

For ham er familien et og alt, og flere gange dagligt 
taler han med sin far, Rolf Barfoed, der fortsat er besty-
relsesformand i koncernen og har en aktiepost på 10 pct.

Rolf Barfoed opbyggede støt og roligt ejendomsim-
periet, mens han drev en vinduesforretning ved siden af 
og fik hjælp til bogholderiet af sin kone, Lise Barfoed. 
Da Frederik Barfoed gik ind i firmaet for 16 år siden, 
var der 300 lejemål på bogen. I dag er der over 4000.

jebe@borsen.dk

Store hunde  
og en Berlingo
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