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DELUX DENMARK har leveret alle LED tunnel armaturer fra AEC Lighting til Nordhavn Tunnellen.
Desuden har vi leveret al styringsteknik, softwareprogrammer samt kameraer til 24 timers lysmålinger
ved begge indkørsels- og udkørselszoner.
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Slagtergårdene på Enghavevej. Foto: Emilie Koefoed
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P.A. Rosenkilde Gram: Tykhudehus i Zoologisk Have 1913, facade mod
nord. Illustration: Scan fra bogen Zoologisk Have – Dyrenes boliger

Sandkaj i Århusgadekvarteret i Nordhavn. Foto: Emilie Koefoed

Modelstudie af tranformation af pumpestation ved Skjern Å af Johansen
Skovsted Arkitekter. Foto: Johansen Skovsted Arkitekter

Bedst: Johansen Skovsted Arkitekter
Oven på den slemme omgang hollandsk syge, der har sengelagt
mangt en postmoderne arkitekt i de seneste årtier, er det pragtfuldt
at se en ung tegnestue blive anerkendt for en anderledes lavmælt
elegance. Det er tilfældet med Johansen Skovsted Arkitekter. I 2017
blev de shortlisted til Mies van der Rohe-prisen samt fik Statens
Kunstfonds treårige arbejdslegat. At deres hårde slid hermed opnår
den højeste anerkendelse, er glædeligt og viser, at verden vil have
andet end tomme kalorier.
Johansen Skovsteds arbejder bærer præg af stringent tektonisk
integritet og rummer en tavshed og et nærvær, der er vor forstyrrede tid så klædelig. Det er det monumentale i det ydmyge. Skulle
man give deres stil et navn, ville det være ny ærlighed. Tegnestuens
arbejder trækker tråde tilbage til Hans Chr. Hansen og internationalt
til Alison & Peter Smithson. I sin samtid relaterer tegnestuen sig til
engelske arkitekter som Sergison Bates og Caruso St Johns komplekse almindelighed og ikke mindst til den ganske idiosynkratiske
belgiske tegnestue de Vylder Vinck Tallieu.
Johansen Skovsted kommer til at tegne nogle af de bygninger
fra vor tid, vi i fremtiden vil frede og forske i. Jeg ønsker dem alt godt i
2018 og fremover.
Christoffer Thorborg har i sin tid samarbejdet med Johansen Skovsted Arkitekter,
men har dog ikke været involveret i tegnestuens arbejde siden 2014.
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Værst: Nedrivningen af Elefanthuset i Zoo
P.A. Rosenkilde Grams hus for tykhuder var på en og samme tid en
humoristisk og dybfølt hjertelig bygning. For mig personligt var det et
skattet barndomsminde. Nu er huset væk.
Rosenkilde Gram iagttog dekorum og byggede, så selv et tilbagestående barn som jeg langt senere i start-firserne kunne se, at her
var dog et hus for elefanter. Murfalsenes rundede formsten, portenes
buestik og de ukannelerede doriske søjler mindede jo uhyre om dette
tunge dyr (hvem har måske nogensinde set en kanneleret elefant?).
Forlægget for Rosenkilde Grams bygnings tempelfront var
næppe det klassiske tempel, men snarere det arkaiske, dvs. det
førklassiske. Den arkaisk-doriske tempelarkitekturs netop elefantine
tyngde passede jo så glimrende til et hus for tykhuder. Tempelfronten
var på smukkeste vis udpræget prostylt og rummede den grove kraft,
som kun et arkaisk tempel rummer (sml. det ældre, nu tabte, arkaiske tempel på Aigina). Det arkaiske forlæg gav ydermere Rosenkilde
Gram muligheden for at fremføre den klassicistiske vittighed, som
den pentastyle tempelfront var. Enhver klassicist vil vide, at man
aldrig stiller en søjle i midten. Hvorfor gør en connaisseur så pludselig
sådan? For at gøre sig morsom over elefantens snabel, velsagtens!
Så meget desto mere viste det periodens humor og legesyge og
havde som sådan kulturhistorisk værdi.
Det er forstemmende, at man i disse bæredygtighedstider ikke
kan finde ud af at genbruge et så dejligt hus. Mine studerende kunne
have lavet de første hundrede vellykkede transformationer. Og Zoos
argument om, at det ville have kostet et trecifret millionbeløb at
restaurere bygningen, kan enhver arkitekt sige sig selv var løgn (læs
bare noget Riegl og noget Ruskin).
I det mindste har vi dog endnu tegningerne. Nå nej, dem har
man jo brændt.
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Bedst: Havneliv hele året
“Byg det, og de vil komme” gælder tydeligvis også for kajkanter, for
de strømmer til, de soltørstige københavnere, hver gang en ny bid af
havnefronten omdannes til soldæk.
Ofelia Plads og Krøyers Plads havde deres første fulde sæson
i år med aktiviteter i havnen. Den nye Sandkaj i Nordhavn, med det
400 meter lange trædæk, stenrev og badezone, føles allerede som et
rigtigt byrum, og Oasetrappen lige ud for Kulturhuset Islands Brygge
har tilføjet 5 x 60 meter og endnu flere besøgende til de københavnske havnebades moder.
Min egen favorit er kajen ud for Krøyers Plads, som heldigvis
føles som et offentligt byrum, hvor man er velkommen, selvom
lejlighederne nok er bygget til de rige. Jeg var også imponeret over,
hvordan Sandkaj blev et velbesøgt byrum fra dag et og gav det nye
Århusgadekvarter – den første færdige etape af det nye Nordhavn –
en følelse af ægte by. Uanset hvad man kan mene om boligbyggeriet
langs kajen, var bylivet på en solskinsdag i år mere overbevisende
end på selv den mest optimistiske rendering.
Det luner også at se, at havnen bliver brugt mere og mere i vintertide. Ofelia Plads startede året med den populære lydinstallation The
Wave, og KajakOle rykkede ind kort efter med vinterspa på den sneklædte mole. Også andre steder i havnen er der slået mobile saunaer
op. Københavnerne vil tydeligvis ikke bare sidde derhjemme i deres
arkitekttegnede møbler og hygge, som udlandet ynder at forestille sig,
men vil ud og møde hinanden og bruge byen hele året rundt.
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Værst: Planlagt nedrivning af Slagtergårdene
Jeg har aldrig før haft så drastisk en følelse af tidsforskydning som
første gang, jeg tilfældigvis kom forbi Slagtergårdene og gik ind. Det
var, som om jeg var vandret direkte ind i fortiden, i en fortryllet bid af
byen, som udviklingen havde sprunget over.
Da jeg langt senere lærte om stedets historie, var jeg endnu
mere betaget. Slagtergårdene på Enghavevej er et unikt historisk
miljø fra 1860erne, der består af gamle for- og baghuse og et snævert, brolagt gårdrum. Fabriksbygningen fra 1887 står intakt med
hejsebom og skorsten. Forhuset i nr. 10 var hjem for Storm P. et par
år, da hans far var slagtermester.
Slagtergårdene er den sidste fysiske rest, fra dengang Vesterbro
primært bestod af denne type lavt byggeri med en kombination af
beboelse, småindustri og værksteder. Og nu bliver dette sidste historiske spor slettet. Til trods for talrige protester fra både eksperter og
borgere har politikerne i år besluttet, at dette vidunderlige lille miljø
skal rives ned for at bygge lejligheder.
Det er helt uforståeligt for mig, at man kan ville ødsle vores
fælles kulturarv bort på den måde. Ironisk nok er det også dårlig
business, eftersom kulturarv har betydning for både ejendomspriser og turisme. Indtil i år havde jeg nogenlunde tiltro til politikernes
forståelse for vigtigheden af bevaring. Den røg sammen med Slagtergårdenes fremtid.
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