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I 1994 indbød Ørestadsselskabet til en 
idékonkurrence for en helhedsplan for en ny 
bydel imellem Københavns historiske bykerne og den 
internationale lufthavn i Kastrup.

En kile af det inddæmmede land på fælleden skulle 
blive til en ny bydel. Salget af byggegrunde skulle 
finansiere en metro.

Hvad drømte de om dengang? Hvordan drømte de, 
den nye by skulle blive?

En ny by

En ny by
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De skrev i konkurrenceprogrammet:

Ørestaden skal indeholde et urbant miljø af høj 
kunstnerisk og miljømæssig kvalitet, som i samtiden 
kan fungere som et laboratorium for nye idéer og i 
eftertiden vidne om den stræben, der kendetegner 
Københavns planlægning og bygningskunst i det 20. 
århundrede.

Den nye bydel ville være forbundet til centrum af den 
nye metro, og Ørestad ville føje sig til de foregående 
50 års byplanlægningshistorie som en sjette finger i 
Fingerplanens fra 1947.

De trak sammenligninger mellem den nye by og det 
historiske København: boulevarderne, kanalerne, 
pladserne, haverne, de historiske landemærker og by-
ens grønne tårne. 

De skrev:

Arkitekturen skal være nutidig og gerne eksperimen-
terende. Da byen stadig tilpasser sig nye vilkår, for-
bliver kun meget få bygninger uændret over et læn-
gere tidsforløb. Hver tid vil tilføje sine træk i byens 
fysiognomi, således at bybilledet nuanceres og får en 
variationsrigdom, som den nye by sjældent besidder.

De drømte om fremtiden. 

En ny by

Ørestad 1994
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Nu bygges Ørestad. Noget er færdigt, og meget er 
planlagt, men der er stadig grunde, som ikke er solgt.

Siden den første bygning blev taget i brug i 2001, 
er der kommet skoler, børnehaver, et gymnasium, et 
indkøbscenter, parker, supermarkeder, kontorer og 
boliger til. På den åbne fælled gror en by.

Ørestad har fire planlagte kvarterer, som kaldes Øre-
stad Nord, Amager Fælled-kvarteret, Ørestad City og 
Ørestad Syd. 

Ørestad Nord er mest etableret. Kvarteret karakteri-
seres af universitetets bygninger, Danmarks Radio og 
flere, snart ti år gamle boligbyggerier. 
Amager Fælled-kvarteret er en pause i byens forløb.
Det er den sidste del af Ørestad, som skal bebygges. 
Endnu er kvarteret en tom engstrækning, som løber 
langs med metroens højbane. 
Ørestad City har de ældste bygninger i Ørestad og er 
det foreløbigt tætteste kvarter. Der er Bella Centeret 
fra halvfjerdserne, men også den nye bys ældste byg-
ninger fra 2001. Et stort åbent felt, Byparken, og ind-
købscenteret Fields karakteriserer kvarteret. 
Adskilt fra Ørestad City af motorvejen ligger Ørestad 
Syd med den åbne fælled på to sider. Der er stadig 
tomme grunde i kvarteret, men der er anlagt veje og 
kanaler i venten på den by, som kommer.

En ny by

Ørestad 2015
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For den allerede byggede og for den planlagte 
arkitektur i Ørestad gælder disse præmisser: 

Det byggede er bygget. Det står hvor det står. Det be-
bos, besøges og bruges. Der bor snart titusind menne-
sker i Ørestad.

Det byggede kan ses som et arkiv for 2000-tallets in-
dustrialiserede byggeteknikker.
Dermed sagt er byen bygget med bestemte materialer, 
ordener og størrelser. 

Den nye by gror inden for de rammer, som blev for-
muleret i vinderforslaget fra 1994.

Den repræsenterer, i både by- og bygningsskala, sam-
tidens drømme og forhåbninger.

Omkring byggegrundene, de bebyggede og de 
tomme, er der allerede anlagt veje og fortove. 
De mimer en kendt by.

Et firma, en bank, en radio/tv-station eller en pensi-
onskasse, som køber en grund og bygger nyt, ønsker 
sig en særlig bygning. Derfor må hver enkelt bygning 
være distinkt og skille sig ud blandt andre. Bygning-
erne kan bære billeder som identifikation eller adskil-
le sig fra andre i sin ydre form. 
For at kunne sælges må arkitekturen være 
spektakulær. 

En ny by

Der er klare skel mellem byens funktioner. Visse byg-
ninger er for bolig, visse for kontorer eller butikker. 
Der er både leje- og ejeboliger i Ørestad, men de 
eksisterer hver for sig, på hver sin byggegrund.

De byggede huse i Ørestad har begrænsede mulighe-
der for at udvikle sig over tid. Hver enkel bygning 
fungerer som en sluttet enhed - et færdigt værk.

Ørestad City og Ørestad Syd er foreløbigt adskilt fra 
resten af byen af engstrækningen mod nord. 
Ørestad Nord har en udveksling med sine nabokvar-
terer, Islands Brygge og Amagerbro, som Ørestad 
City og Ørestad Syd ikke har med haveforeninger-
ne og parcelhuskvarterene i Sundbyerne og Taarnby. 
Som ny by betragtet er Ørestad City og Ørestad Syd 
særlige, fordi de ikke har mulighed for at læne sig op 
ad den gamle by. 

Det byggede og beboede eksisterer side om side med 
byggepladserne, de rå byggematerialer og den bare 
jord.
Kontrasten mellem fælledens natur og byen er altid 
til stede.

I dette projekt betragter jeg de eksisterende bygninger 
i Ørestad som en første generation i den unge by og 
spørger: 

Hvordan er næste generation? 
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3 manifester

Arkitekturen har mulighed for at tage stilling til og 
pege på virkeligheden udenfor sig selv. 

Manifester er udsagn, som danner grundlag for en 
ideologi.

Før jeg møder Ørestadens virkelighed, ser jeg på, 
hvordan tre værker af manifestkarakter* møder 
verden.

3 manifester

* Værkerne kunne kaldes udsagn eller erklæringer, men be-
tegnes her manifester. Det skrevne manifest som oplæg til 
diskussion har en særlig betydningen i arkitekturen. De 
manifester, jeg ser på her er byggede, ikke skrevne.
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I 1956 deltog Peter og Alison Smithson med kunst-
nerne Nigel Henderson og Eduardo Paolozzi med 
værket Patio and Pavilion på gruppeudstillingen This 
is tomorrow på Whitechapel Gallery i London.

Værket bestod af et simpelt træskur med et tag af 
bølget, gennemsigtig plastik - the pavilion, placeret i 
en indhegning - the patio. Indhegningens vægge var 
klædt med genspejlende aluminiumsplader: et hus i 
det uendelige rum. På taget og i sandet omkring huset 
lå forskellige objekter, hverdagsligt tingeltangel, som 
symboliserer menneskets behov.

Først tegnede og byggede the Smithsons pavillonen 
og indhegningen, så klædte Henderson og Paolozzi 
værket på med billeder og ting som en allegori for 
arkitekters arbejde, hvor det byggede bebos og får 
mening af dem, som bruger det.

Patio and Pavilion forholdt sig til masseprodukti-
onssamfundet og til efterkrigstidens forandrede byer. 
Værket var dermed både en fremstilling af fortiden 
og fremtiden, dystopien og utopien, både bitter og 
forhåbningsfuld. 

Værket kan ses som et manifest for nybrutalismens 
tankegods. Nybrutalismen, new brutalism, var en 
kortvarig, utopisk, social, ideologisk diskurs i arki-
tekturen, som især repræsenteres af the Smithsons 
arbejde.

1
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Tour Bois Le Prêtre af Anne Lacaton, Jean-Philippe 
Vassal og Frédéric Druot kan ses som et bygget ma-
nifest.

For Lacaton & Vassal er frihed det højeste mål for 
deres arkitektur. De drømmer om frihed. For dem be-
tyder frihed mere plads, frihed fra byplanlæggere og 
regler, og frihed til selv at vælge hvordan det byggede 
bruges og bebos ved at stille så fleksible omgivelser 
til rådighed som muligt.

For Lacaton & Vassal er det altid et spørgsmål om at 
forestille sig de bedst mulige betingelser for at bebo 
et givent sted. At bygge det som er nødvendigt, brug-
bart og komfortabelt og gøre det med et minimum.

Igennem det byggede viser projektet arkitekternes 
hensigtserklæring:

Never demolish, 
never remove or replace, 
always add, 
transform and reuse!

2
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Med OTOProjects afsøgte Assemble Studio en ny, 
stedsspecifik materialitet: a new vernacular. Med ud-
gangspunkt i stedet - samtidens London - brugte de de 
ressourcer, som fandtes på grunden til at bygge med.
Jord, grus og murbrokker fra et nedrevet hus på en 
ellers tom grund i byen blev siet, samlet og kom-
primeret til byggesten, som blev brugt til at bygge 
et midlertidigt hus til en musikcafé i Hackney over 
sommeren 2013.

Assemble er et ungt arkitektkollektiv. Det blev dannet 
som et modsvar på de betingelser, senkapitalismen 
stiller for at bygge og bo i en urban kontekst. Mange 
af deres projekter tager de selv initiativ til. De finder 
sted i uudnyttede sprækker i storbyen og foreslår en 
ureguleret måde at bruge byen på.

Assemble tror på fællesskaber mellem byens beboere 
og på individets magt til at ændre på verden. 

De drømmer om, at dem, som bor i byen selv kan tage 
fat i og forstå den.

3
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De tre manifester tegner hver sin stillingtagen til de-
res samtid. Projekterne rækker længere end sig selv 
og fortæller om måder at omgås den virkelige verden.

Patio and Pavilion fortæller om nybrutalismens stræ-
ben efter en ærlig arkitektur, frisat fra al formalitet. 
Værket undersøger det, the Smithsons beskriver som 
’the art of inhabitation’. Det vil sige: den måde, men-
nesker bruger, bebor og tilegner sig deres hjem eller 
enhver bygget kontekst. 
Værket forholder sig til den særlige betydning ting 
får i et industrialiseret samfund, hvor de fleste ting 
masseproduceres. Det rummer de almindelige,
uspektakulære tings æstetik. 
Værket formidler idéen om ’as found’. Det vil sige 
vægtningen af det hverdagslige og almindelige, og af 
at se materialerne som de er - træets træethed og san-
dets sandethed. 

Tour Bois le Prêtre fortæller om den intention, som 
altid ligger til grund for Lacaton & Vassals arbejde: at 
stille et forslag, på baggrund af en grundig analyse af 
stedet, som fordrer den største grad af frihed med et 
minimum af indgreb.
Med det forstås at møde ethvert site med nysgerrig-
hed, se grundigt på det som det er til stede, forme et 
forhold til stedet og reagere i overensstemmelse med 
det.
Dogmet om aldrig at nedrive, fjerne eller udskifte, 
men altid tilføje, omdanne og genbruge er et svar på 

spørgsmålet om bæredygtighed - økonomisk og øko-
logisk. 

OTOProjects viser, at det kan lade sig gøre at omgå 
de systemer, som arkitekturen ellers må virke i. Ved 
brugernes hjælp kan arkitekturen frigøre sig, og end-
da fremskaffelsen og produktionen af materialer kan 
gøres uafhængig. 

Hver især kan værkerne ses som en prisme for arki-
tekternes samlede virke. 

I denne sammenhæng er det især en fremgangsmåde 
og det, værket siger, som er interessant at undersø-
ge og ikke arkitekterne bag værkerne eller værkernes 
konkrete udformning.
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Opgaven

Opgaven

I det videre arbejde med opgaven bruger jeg de tre 
manifester som optik. 
Ved at stille skarpt på det, de gør og fortæller, bliver 
manifesterne instrumentelle for mit videre arbejde.

De er hver især dybt optagede af at se verden i øjne-
ne og samtale med den. 
Derfor kan de informere og danne grundlag for en 
samtale med Ørestad, og informere projektets ind-
greb i byen.

Indgrebene kan finde sted på bygnings- og byrums-
niveau. Tilsammen vil de fortælle om en mulig frem-
tid for den nye by.

Når manifesternes idékomplekser møder virkelighe-
den, begynder min samtale med Ørestad.
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Arbejdet med de fremtidige indgreb beskrives i 
tegning og model.

Projektet udvikles i flere skalaer: fra byen til byg-
ningen til detaljen.

Undervejs i projektet indsamles overvejelser, skitser 
og referencer. Ved projektets afslutning vil de, sam-
let i en række bøger, fortælle om en arbejdsproces.

Hensigten med opgaven er ikke, først at fremmest, 
at vurdere Ørestad, men at reagere på byen som den 
er. Det er et faktum, at byen findes og bebos. Det er 
et faktum, at det er en helt særlig oplevelse at køre 
gennem byen en tåget morgen, og gennem metroens 
vinduer se husene, i glas og stål og beton, dukke 
frem i disen.
Det er et faktum, at nogle særlige betingelser har 
formet byen. 
Det er et faktum, at ingen ved, hvordan fremtiden 
bliver. 

Opgaven vil begynde med en stedsanalyse, som af-
dække hvor projektets indgreb i byen skal finde sted.

På baggrund af på den stedsanalyse, jeg har forelø-
bigt har foretaget i forbindelse med programarbejdet, 
foreslår jeg tre rumtyper:

1: et rum til produktion

2: et rum til bolig

3: et rum til fællesskab
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