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INDLEDNING
 

Halldor Gunnløgsson holdt som professor på Kunstakademiets Arkitektskole mange berigende forelæsninger 
- om det konkrete og det mere flygtige og som gensidigt belyste hinanden.

I en af dem indgik et billede af Universet, Gunnløgsson sagde: ’Den proces består i en stadig sønderdeling 
af materien i dens mindste dele og samtidig en opbygning af disse enkeltdele i systemer, som giver sammen-
hæng og mening.’
’Men videnskabens nyeste erkendelse går som bekendt ud på, at der er grænser for vores erkendelse. Der 
er ting som ikke kan udforskes, bla. fordi selve handlingen, det at undersøge, indgår i og påvirker objektet.’ 

Niels Bohr fik Nobelprisen i fysik 1922. I den anledning fremførte han –- at enhver måling, især indenfor kvan-
temekanik eller andre forhold i molekylær skala kan fysiske fænomener ikke foretages, uden at påvirke selve 
målingen.

Den måling foregår på flere niveauer, også inden for det at virke og påvirke som arkitekt. Det er jo det, der er 
sagens kerne i virkeligheden og som idé. At påvirke.

Et af Arkitekt Halldor Gunnløgssons fonds vigtigste opdrag er at pege på, hvor betydningsfuld den åbne 
konkurrenceform er for at udvikle arkitektfaget, både overordnet set og for den enkelte forslagsstillers egen 
personlige udvikling. At bidrage til at belyse og diskutere hvad er muligt og indlysende rigtigt i en given sam-
menhæng.

Hvis vi igen springer frem til nutiden, skriver forlagsredaktør Kim Dirckinck-Holmfeld i sit nyligt udgivne første 
bind om arkitektkonkurrencer:

’Det var på forhånd en formodning, at konkurrencerne på afgørende måde har præget den nationale arkitek-
tur og professionen. Denne antagelse baserer sig på det faktum, at mange, ja de fleste af vores betydende 
tegnestuer er blevet til på baggrund af konkurrencer, og at konkurrencerne er det tema, der har optaget fagets 
udøvere mest af alle, uanset hvordan man måler det: på fagpressens spaltemillimeter, på intensitet i fagde-
batten, på antal ledere, der omhandler konkurrencer alment eller specifikt, og på fagets diskussioner, formelle 
og uformelle.

- Det er gennem konkurrencer, at velfærssamfundets bygningstyper og arkitektur er udviklet.
- Konkurrencer er arkitektfagets ’grundforskning’.
- Det er typisk blandt 2. pr., man finder banebrydende projekter
- De åbne konkurrencer er afgørende for talentmassens fornyelse.
Overvægten af lægdommere betyder, at besvarelserne bliver mere jordnære og pædagogiske, end hvis fag-
dommere har majoriteten.
- Derfor klarer danske arkitekter sig bedre end andre i udenlandske konkurrencer.
- EU’s Tjenesteydelsesdirektiv betyder, at unge arkitekter ikke har en chance for at blive prækvalificerede. 
Fødekæden er brudt.
- Nutidens konkurrencer er overbestemte. Programmerne er så detaltjerede, at nytænkning udelukkes.
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Alle disse forhold har gjort, at vi i Arkitekt Halldor Gunnløgssons Fond har udskrevet denne konkurrence en 
gang om året, og i bestyrelsen er glade for I står her. 

De samme forhold som rummes i de mekanismer, som Bohr og senere Gunnløgsson påpeger, kan i de mere 
konkrete fysiske rammer vi i dagligdagen indgår i være:

- Når vi hver især træder ind i et selskab, som her fx, påvirkes vi
- Når vi placerer et møbel i et rum, påvirkes det
- Når vi afgrænser en rumlighed i en bygning, påvirkes den
- Når vi bygger en bygning i en by, påvirkes den
- Når vi bygger en by, påvirkes verden 

Det kræver, at vi foretager prioriteringer i forhold til en række vilkår. Sådan er det at være arkitekt. Ingen andre 
tager sig af det.

Det har Gunnløgsson gjort hele sit faglige liv, også med petroliumslampen og pæretræslinialen i sommerhuset 
ved Nymindegab. Altid fagligt aktiv.

Der er jo selvklart altid noget, der bedre end andet. Det er kunstens væsen. Også den bundne kunstart som 
er den, I lige har beskæftiget jer med her.

Leth & Gori har formuleret jer et godt konkurrenceprogram, med både bundne og åbne formuleringer, som har 
affødt kvalificerede - også uforudsigelige besvarelser. Meningen med det hele. Det er en øvelse at turde det 
som deltager. 
(Sig det til arkitektforeningen som har sovet i timen i mange år.)

Jeres forslag påvirker selvklart også ’målingen’, den fremtidige oplevelse af stedet, efter I har været der med 
en ny bygning i byen. Man kan inddele de indkomne forslag i principielle kategorier:

Byskala
- ’Møblering’ af nichen til elværket, respekt for træet, tilbagetrukket, forplads
- Udfyldning, facadeflugt, tilpasset gesims- og tagkip
- Brud med samme
- Markering, at rage op i profil, byens skyline som landemærke

Detalje
- Konstruktionsmæssig, møblering, fast eller løse dimser
 
Funktionalitet
- Ungdomsboliger, ældreboliger, familieboliger, fleksible boliger
- Adgang, ude, inde, m eller u elv, 
- Udeophold, gadeplan, tagterrasse, socialt samvær som mulighed
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Der er indkommet 38 forslag.
Vi har udfra en samlet arkitektonisk vurdering fordelt præmiesummen på 150.000 kr. med en 1. pr. på 100.000 
kr. og en delt 2. pr., hver på 25.000 kr.

- Den ene 2. pr. går til forslag nr. 45889, Amalie Holm Pedersen

- Den anden 2.  pr. går til forslag nr. 29012, Desislava Mincheva

1. pr. går til forslag nr. 24282, Adrian Hildrum og Thea Wacker Mortensen

Signeret dommerkommiteen, 
København den 27. September 2019.

- Christoffer Harlang, arkitekt MAA, professor, bestyrelsesmedlem

- Jesper Pagh, arkitekt Cand. arch. suppleant i bestyrelsen

- Knud Fladeland Nielsen, arkitekt Cand. arch., tidl. lektor, bestyrelsesmedlem
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PRÆMIEREDE FORSLAG 



2. PRÆMIE, DELT
25.000 dkkr 

Forslag af Amalie Holm Pedersen (nr. 45889)

Forslaget består af to klart adskilte voluminer: Et hovedvolumen, der med syv etager strækker sig op over 
naboernes hustager og med en elegant og karakterfuld profil giver sig til kende i kvarteret – og et mindre 
volumen i tre etager, der er trukket tilbage fra gaden og løftet herover, således at det formidler overgangen 
mellem gadens offentlige rum og gårdens mere private, samtidig med at der opstår et indrammet kig til det 
bagvedliggende elværks facade.

Facaden udtrykker sig med en klar modulær struktur, som kan rumme meget forskelligartede funktioner, 
som tilsvarende udtrykker sig på forskellig vis i facaden; klarest illustreret i facaden foran det trapperum, 
som er forslagets centrale, og har givet det dets navn. Her er den fælles repos programmeret på forskellig 
vis på hver etage, og udtrykker sig tilsvarende på forskellig vis i facaden – hvorved der opnås et varieret og 
rigt udtryk i gaden på baggrund af en ellers ens struktur.

Planløsningen er tilsvarende klart disponeret over en modulstruktur, som giver nogle fine og reelle rum-
ligheder på hver etages relativt få kvadratmeter. Trappen, som er forslagets gennemgående fælles rum, 
løber som en dna-streng op gennem huset, og afsluttes med et voluminøst crescendo på øverste etage, 
hvor et ovenlys giver kig til himlen.

Fra stueetagens åbne facade over trappereposernes eksponering af husets indre liv, den lille tagterrasse på 
toppen af det mindre volumen til de enkelte kig ind til og ud fra forslagets otte lejligheder er der en god kon-
takt til omgivelserne, som er med til at indskrive forslaget i den bymæssige sammenhæng, det er en del af. 

Samlet set er der tale om et veldisponeret og velproportioneret forslag, som dommerkomitéen har valgt at 
tildele en delt andenpræmie på kr. 25.000.
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TRAPPEHUSET PÅ ADELGADE

Området er hovedsagligt karakteriseret af  smalle bygninger med tangerende facader og varierende højder i et væld af  farver. Projektet ønsker at 
iscenesætte de mange tidsligheder og spejle sig i Adelgades spraglede arkitektoniske karakteristika. Huset ønsker at fusionere de modernistiske facader på 
Adelgades vestside og den tætte lille skala fra den historiske bykerne, som stadig er tydelig langs Gothersgade.

I projektet er der lagt vægt på det rum, vi alle deler - trappeopgangen. Mange genkender deres egen trappeopgang som et funktionelt fordelingsrum, 
men trappen rummer et uforløst potentiale. På trappen møder vi vores naboer i et rum, der dog ofte er svært at opholde sig i. Trappen i projektet er 
centralt placeret og i tæt forbindelse med de enkelte lejligheder. Her er de “særlige” kvadratmeter, der adskiller sig fra husets ellers stramme formgivning. 
Huset er tiltænkt som en forvokset villa, hvor skoene stilles i stueetagen og opgangen er en ligeså vigtig del af  din bolig som køkkenet. Det kan bebos 
af  familier, der spænder over flere generationer, som vil bo tæt, men ikke sammen - eller fremmede, der ønsker et tættere naboskab, hvor man kommer 
hinanden mere ved. 
Der er 9 boligenheder på hver 35 kvm. Boligerne er små og basale og i opgangen udvides boligen med funktioner, der kan deles, som der ikke er plads 
til i en lille bolig. De mere private funktioner er trukket tilbage ud mod gården og aktiviteterne med en åben karakter opstår i boligen langs gaden. 
Fællesområderne gennemløber hele huset med en delt tagterrasse som punktum. Huset er sammensat af  forskellige skivemoduler med hver sin material-
itet, der indikerer dens fleksibilitet og funktion. Facaden og konstruktionen er af  træ og trækker tråde til de gamle baghuse, der langsomt er forsvundet. 
Husets aftryk er tilbagetrukket og transparent, hvilket står i kontrast til den tyngde de omkringlæggende bygninger har. Baggården er åbnet op og de 
mange træer inviterer områdets beboere og besøgende ind i en lille grøn lomme tilbagetrukket fra en travl gade med mange forbipasserende.

45889

Situationsplan 1-500 Snit 1-50 

Plan 1-50
2. sal

Fælles arealer

Lejl. type 1

Lejl. type 2

Bærende tung væg

Konstruktivt princip

Fleksible vægelementer

Yderfacader af  glas og CLT 
med bræddebeklædning

Ovenlys over trappe

Visualisering af  lejlighed

Translucent væg

Fælles tagterrasse

Entré/Garderobe/
Stort fællesrum

45889

Detalje 1-10
Konstruktivt  princip

Kontekstplan 1-200

Opstalt 1-200
Set fra baggården 

Isometrisk diagram 1-100 Opstalt 1-50
Set fra Adelgade
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2. PRÆMIE, DELT
25.000 dkkr 

Forslag af Desislava Mintcheva (nr. 290102)

Forslaget består af to dele stablet ovenpå hinanden, hvorved der skabes ét klart og velproportioneret volu-
men, der er trukket tilbage fra gaden og trykker sig ind mod nabo- og baghuset som et møbel i en niche.

Stueetagen, der i den smukke situationsplan udtrykker sig som fire skiver med hver sin tyngde, funktion og 
karakter, har karakter af et podie i beton, som bygningens træbeklædte overdel i tre etager stiller sig på. 
Hermed skabes der en spændingsfuld kontrast mellem forslagets to dele, der hver for sig rummer offentlige 
hhv. private funktioner. 

Det samlede aftryk i både plan og snit er meget lille, og rummer blot tre lejligheder, som er indrettet til deling 
mellem to beboere. Lejlighederne er veldisponeret og enkelt indrettet med et flot, gennemlyst centralt op-
holdsrum og fine kig til de omgivende bygninger, gården og gaden.

Forslaget giver mere til den bymæssige sammenhæng, det indgår i, end det giver, og udtrykker sig stilfær-
digt men karakterfuldt. Den tilbagetrukne placering på grunden og den åbne stueetage med fælles funktion-
er, der skaber mulighed for at husets beboere igennem deres aktiviteter kan gå i direkte dialog med gadens 
liv, formidler overgangen mellem det offentlige rum i gaden og det semiprivate rum i den bagvedliggende 
gård på en klar og overbevisende måde. 

Det er et flot projekt med en enkel og klar hovedidé, som dommerkomitéen har valgt at tildele en delt anden-
præmie på kr. 25.000.
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RUM IMELLEM

Projektet tager afsæt i at bebo et mellemrum, som skaber rum 
imellem Elektricitetsværket og byhusene i Adelgades sydelige 
ende. Bebyggelsen placerer sig  imellem en forside og en bagside i 
byens komplekse net, og tilstræber at skabe en kobling imellem.
 
Stueplanen i bebyggelsen er udført i beton og er tænkt som en rå 
og solid base, der står åben og skaber en passage og kobling imel-
lem Adelgade og baggården bag husene i Adelgade. Den van-
dring,der skabes, starter med en oplevelse på Adelgade. Bygnin-
gen trækker sig tilbage og danner en lille lokal forplads omkring 
det eksisterende træ. Derfra kan man passere igennem stue-
planen i bygningen og bevæge sig videre til en baggård, som 
rummer en anden oplevelse af byen. Herfra kan man koble sig på 
byens net ved enten at gå tilbage til Adelgade eller passere på 
tværs over til Borgergade. 

Stueplanen er ikke mindst det sted, hvor det større fælleskab for 
beboerne �inder sted. Der er et lille a�låst køkken, toilet og depot i 
stuen, som giver mulighed for at a�holde fælles arrangementer i 
baggården, forpladsen eller  i selve passagen. Det kan være 
arrangementer som, musik optræden, fælles- spisning, fødsels-
dage, loppemarked, oplæsning, værksted osv.  Dette udfordrer 
nogle af de velkendte relationer mellem private og offentlige 
grænser i byen. 

Den resterende del af bygningen fremstår i træ for at skabe en 
varme bolig delen. Boligen er inspireret af en æske, som har en 
bearbejdet over�lade udenpå og gemmer på en varm verden 
inden i. Boligerne er ca. 40 m2 og kan bebos af mindst to beboer. 
Boligen indeholder to sovenicher, som er foret med skabe. Soven-
icherne spænder en diagonal i boligen og rummet imellem folder 
sig ud til køkken, stor spisebord og arbejdsplads. Sovenicherne 
kan lukkes af om aftenen,  men er tænkt som fælles afslapnings 
sted i løbet af dagen. Lejlighederne henvender sig til byen med 
det forskellige blikke på byen.

Bebyggelsen arbejder med at give noget tilbage til byen ved at 
skabe denne kobling og give et andet blik og oplevelse af byen. 
Samtidig at der dannes rum imellem, hvor hverdagen folder sig 
ud for både forbipasserende og beboer på stedet.

Gothersgade

Bo
rg
er
ga
de

Ad
el
ga
de

Situationsplan 1:500

Blik fra Adelgade

Situationsplan 1:500 Blik fra lejlighed

Aksonometri Soveniche 1:20

290102

Blik på indgand til 
baggården fra Adelgade 

Opstalt mod Adelgade
1:50

Stueplan
1:50

Plan 1.-3. sal
1:50

Snit AA
1:50

AA

290102
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1. PRÆMIE
100.000 dkkr 

Forslag af Adrian Hildrum & Thea Wacker Mortensen (nr. 24282)

Forslaget, som af en enig dommerkomité er udpeget som konkurrencens vinder består af én bygningskrop, 
som helt tilbagetrukket fra Adelgade krænger sig rundt i baggården og udtrykker sig i et rigt og komplekst, 
men letforståeligt formsprog, der på den ene side ikke mimer nabobygningerne, på den anden side med sin 
proportionering og artikulering føjer sig flot ind i den eksisterende, heterogene bygningsstruktur, der er kend-
etegnende for denne del af byen.

Man kan forstå forslaget som en møblering af byen – fra den store skala til den lille – resultatet af en over-
bevisende læsning og fortolkning af stedet, der giver sig til udtryk i en pragmatisk viderebearbejdning af 
baghusenes funktionelle og mere eller mindre industrielle udtryk, som det skabes af udvendige trapper, re-
poser, altaner mm. Afslutningen mod himlen er smukt artikuleret med en stor, stejl tagflade, der strækker sig 
op mod og over sine omgivelser, og som med sine kviste spiller på et velkendt og meget karakteristisk motiv 
fra det københavnske boligbyggeri.

Forslaget udmærker sig ved med udgangspunkt i en enkel byggeteknik at have udviklet en hel grammatik, 
som kan håndtere alle skalatrin fra byens rum til grebet på køkkenskufferne. De fire dobbeltlejligheder, som 
forslaget rummer er indrettet med en smuk og oplevelsesrig plan, som henvender sig til omgivelserne med 
få, oplevelsesrige kig. Indretningen er overordentlig gennemtænkt med private og fælles rum i en klart dis-
poneret løsning, der rummer en overvældende generøsitet af detaljer såvel materialemæssigt som funktio-
nelt – ikke mindst det gennemgående motiv med højtplacerede, indbyggede skabe til opbevaring, som giver 
forslagets indre en helt særlig karakter.

Hvor lille afleveringsformatet end er, er der utroligt mange informationer i afleveringen, som formidler forslag-
et på en smuk og detaljeret vis – ikke mindst i kraft af de smukke modelfotos, og den tilhørende model, som 
med stor stoflig og detaljemæssig rigdom udtrykker forslagets hovedidé og stærke atmosfære på overlegen 
vis.

Der er tale om et smukt og velproportioneret forslag, som fra den store til den lille skala – i både bymæssig, 
rumlig og tektonisk forstand – er meget afklaret og gennemarbejdet, og som af dommerkomitéen tildeles 
konkurrencens førstepræmie på kr. 100.000. 
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5.
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Fjærnet hegn, 
ny ankomst mulighet

2 : Semio�entlig 
baggårdssituation

3 : Cykelparkering & 
Skraldespand

4 : Nyt træ, speiling av
eksisterende træ

5 : Ny Belægning, 
mursten fra det demoliserede

“baggårdshus”

6 : Tagterasse
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Projektet er inspireret af 
gamle baggårdsbygninger i 
København, særlig dem der 
er bygget i træ. 

Fodaftrykket er et afsæt 
af de eksisterende byg-
ninger i området, som en 
forhandling mellem lys, 
bevægelse og indsyn. Byg-
geriet lægger sig op af 
det eksisterende Elværk 
som vi transformerer ved 
at fjerne dele af trap-
pehuset til fordel for 
et åbent, lyst og so-
cialt trapperum. Murs-
tene fra den eksisterende 
bygning, bliver genbrugt 
som belægning, der dan-
ner gårdspladsen. Pladsen 
er et semi-offentlig rum, 
indrammet af vægge, der 
strækker sig ud fra byg-
geriet, og præsenterer sig 
selv i bybilledet. Porte 
og åbninger i væggen in-
viterer ind fra gaden, og 
giver udsyn fra gården. 

Bygningen indeholder fire 
lejligheder på 40kvm. 
Lejligheden består af to 
fleksible værelser med 
tilhørende ankomst og 
badeværelse, forbundet af 
et fælles køkken og stue. 
Den intime planløsning 
kræver funktionelle 
løsninger. En møbelvæg 
løber gennem lejligheden, 
og alle boligens funktion-
er er indbyggede i denne. 

ANNEKS

Møblets form er et afsæt 
fra trapperummets rammer, 
og er konstrueret i 20mm 
MDF-plader behandlet med 
linoliemaling.

Lejligheden inddeles af 
skydedøre. Skydeløsnin-
gen er også brugt i alle 
lysåbninger. Planen giv-
er rum til fleksibel be-
boelse, for et enkelt par, 
flere studerende eller en 
mindre familie.  Møder kan 
opstå i køkkenet eller ude 
på altanerne der omringer 
trappen. Trappen leder op 
til en tagterrasse, place-
ret mellem et fælles op-
holdsrum og en vinterhave.

Bygningen er konstrueret 
af vægge og dæk i CLT, i 
henholdsvis 150 og 200mm. 
Modulerne er præfabrikere-
de og kan nemt monteres på 
den kompakte grund. Isol-
ering monteres på yders-
iden og dækkes ind af en 
bræddebeklædning, inddelt 
i moduler som kan udskift-
es separat efter behov. 
Facademodulerne er byg-
get op af fyrretræ som er 
behandlet med linoliema-
ling.Vinduerne ligger på 
skinner monteret på spær 
mellem facademodulerne og 
kan skydes helt åbne, både 
for at spare plads i in-
teriøret og giver et vari-
eret udtryk i facaden.

1. a + b :

1. a

1. b

2.

3.

4.

5.

6.

Fjærnet hegn, 
ny ankomst mulighet

2 : Semio�entlig 
baggårdssituation

3 : Cykelparkering & 
Skraldespand

4 : Nyt træ, speiling av
eksisterende træ

5 : Ny Belægning, 
mursten fra det demoliserede

“baggårdshus”

6 : Tagterasse
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