
 
 

 

Side 1 29.01.2020 

Årets Arne 2020: 
Juryens betænkning  

Med Årets Arne er det formålet at stimulere en offentlig debat om det foranderlige 
begreb ’arkitektonisk kvalitet’. En faglig arkitekturpris som med få kriterier, der 
spørger åbent til arkitektfagets beskaffenhed som det udvikler sig fra år til år. 
Denne åbne spørgen har ved afstemning medført et felt af seks nominerede som i 
udpræget grad viser fagets aktuelle spændvidde. At vælge imellem seks så forskel-
ligartede værker med graden af arkitektonisk kvalitet som eneste målestok har væ-
ret en udfordrende opgave for prisens jury. I denne betænkning er det formålet at 
løfte sløret for hvordan det er foregået.  
 
For at blive klogere på de nominerede værker har vi besøgt dem alle og fået dem 
præsenteret af repræsentanter fra de ansvarlige teams. Ved det offentlige arrange-
ment ’Fejring og Kritik’ blev de endvidere præsenteret, fejret og kritiseret med 
spørgsmål og kommentarer fra de to inviterede gæstekritikere Ellen Braae og Hol-
ger Dahl.  
 
Der var i juryen bred enighed om at alle nominerede værker på forbilledlig vis er 
udtryk for et arkitektonisk favntag med aktuelle samfundsmæssige problemstillin-
ger. Alle nominerede værker er værdige vindere af prisen. Det er givet af den fag-
lige afstemning og blev bakket op af juryen. Diskussionen om hvem der skulle ud-
peges som vinder blev altså i lige så høj grad en arkitekturideologisk diskussion 
som en hierarkisk værdisætning af de enkelte værker.  
 
Ét af diskussionens omdrejningspunkter var et spørgsmål om kernefaglighed. Om 
hvad en sådan arkitektonisk kernefaglighed består i; om hvilke værker der repræ-
senterer den; og om hvorvidt denne kernefaglighed er efterstræbelsesværdig i den 
aktuelle situation faget befinder sig i.  
 
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads har formået at sætte ovenstående spørgsmål på 
spidsen og vise potentialet i en på mange måder ny disciplin. Værket stiller kritiske 
spørgsmål til idéen om kernefaglighed og giver sig i stedet i kast med bærende ak-
tuelle problemstillinger i en kontekst der udgør hverdagslivet for en stor lokal be-
boergruppe.  
 



 
 

 

Side 2 Cityringens stationer har besvaret et ualmindeligt komplekst problem i et impone-
rende enkelt greb som løfter oplevelsen af kollektiv trafik til sjældne højder på in-
ternationalt niveau. Et værk alle københavnere har jævnlig berøring med har fået 
et arkitektonisk præg af de kyndige hænder det har hvilet i.  
 
Det lille enfamiliehus i Havebyen Mozart 74 peger på en arkitekturdisciplin med 
dyb materialebevidsthed og hvor arkitekturen opstår i direkte dialog med de pro-
dukter den sammensættes af. Intet bræt er skåret på langs, men går afklaret op i 
hver en vindueskarm og drypnæse. Værket vækker minder fra dansk arkitektur i 
efterkrigstiden og er en påmindelse om relevansen af dennes disciplinære aktuali-
tet for problemstillinger som ressourceknaphed og veldefinerede, spartanske og 
dog generøse boligforhold.  
 
Paradigmeskiftet fra byggeaffald til genanvendelse har med Holbergskolens Naeste 
Skur fået en bygget repræsentant som løfter sig fra det asvarsbetyngede til det arki-
tektonisk stimulerende. Dertil indeholder værket en nødvendig økonomisk op-
mærksomhed med en forretningsplan som forhåbentlig kan udløse det reelle bære-
dygtighedspotentiale det rummer.  
 
Med værket på Karens Blixens Plads er det lykkedes at samle et kaotisk byrum om 
et enkelt hovedgreb og dermed skabe et attraktivt socialt mødested. Byrummet 
værk-karakter skaber en distinkt egenart for området. Med referencer til Århus 
Universitet formår byrummet at løfte de omkringliggende bygninger arkitektonisk 
med en intelligent materialeholdning. En længe ventet og tiltrængt afklaring i pla-
nen omkring KUA.  
 
Venligbolig+ eksperimenterer med et arkitektonisk svar på integrationen af unge 
flygtninge. Med en intelligent social konstruktion formår værket samtidig at svare 
på et aktuelt behov for billige studieboliger ved at samtænke hidtil adskilte økono-
mier. Værket bærer en faglig nysgerrighed som sjældent resulterer i realiserede 
byggerier og den præstation er i sig selv beundringsværdig.  
 
Med disse betragtninger på de seks nominerede værker er vinderen af Årets Arne 
2020 fundet ved ovenstående afstemning. På næste side motiveres yderligere for 
valget af vinderen.  
 
Arkitektforeningens lokalledelse i København vil gerne sige mange tak til de mange 
involverede der har bidraget til at give Årets Arne 2020 den udbredelse og aner-
kendelse den har fået. Særligt til de seks nominerede som har stillet op til både on-
site præsentationer og til offentlig fejring og kritik.  
 
Vi ser frem til næste år og Årets Arne 2021. 
  



 
 

 

Side 3 Vinder af Årets Arne 2020: Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen 
 
Vinderen af Årets Arne 2020 vurderes at have omfattende perspektiver for arki-
tektfagets indflydelse på udviklingen af København. Det griber fat i et aktuelt pro-
blem forårsaget af klimaforandringer og som fremadrettet alene lader til at blive 
større. Igennem en udpræget tværfaglig tilgang har teamet formået at stille en ar-
kitektonisk idé forrest i arbejdet med byens basale infrastruktur. Dermed er det 
lykkedes at fastholde dette alsidige projekt med utallige involverede aktører i en 
helhedstænkning som trænger tydeligt igennem i det endelige værk.  
 
Udpegningen af dette værk som vinder af arkitekturprisen Årets Arne er ligeledes 
et tydeligt udsagn om at grænserne imellem bygnings- og landskabsarkitektur er 
om ikke helt udraderet så i hvert fald udpræget sløret. Værkets fysisk store udbre-
delse og mange mellemrum lader sig ikke opfatte i ét tydeligt helhedsbillede. Det 
må erfares stykvis, kant for kant, rum for rum og fra busk over træ til krat. Ikke de-
sto mindre adskiller den urbane oplevelse af Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen 
sig så markant fra den resterende by at det binder an til aspekter af en klassisk 
værkforståelse.  
 
Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen er først blevet indstillet af en anonym indstil-
ler i en åben indstillingsrunde. Dernæst er værket blevet nomineret ved at være 
blandt de seks ud af 32 indstillinger som har modtaget flest stemmer fra medlem-
merne af Arkitektforeningen København. Sammen med de øvrige nominerede er 
værket blevet besøgt og præsenteret på stedet og efterfølgende fejret og kritiseret 
ved en offentlig diskussion. Nu har juryen udpeget værket som vinder af Årets 
Arne 2020 på baggrund af ovenstående diskussion og motivation. Juryen takker 
teamet bag det præmierede værk for et arbejde, der på så overbevisende vis tegner 
et billede af hvordan arkitektonisk kvalitet kan udtrykke sig i 2020.  
 
  



 
 

 

Side 4 Vinder af Lille Arne 2020: Sydhavnens Folkemøde 
 
Lille Arne er Arkitektforeningen Københavns initiativpris, der tildeles nytænkende 
ideer og projekter, som har skabt debat eller gjort en forskel for faget lokalt. 
 
Årets indstillede initiativer havde fokus på emner som arkitekturkritik, ressource- 
og materialeforbrug, ildsjæle, klimasikring og kunstneriske udviklingsmetoder. 
Diskussionen faldt ud til fordel for et projekt, der omfatter flere af disse problema-
tikker. 
 
Vinderen af Lille Arne 2020 slår fast, at arkitektur ikke alene drejer sig om at 
bygge. Arkitektur er i lige så høj grad noget mennesker lever i og udvikler i fælles-
skab. Sydhavnens Folkemøde er et konkret eksempel på, hvordan nogen ”neden-
fra” tager initiativ og er med til at sætte dagsordenen for deres lokalområde. Det 
skaber håb for en mere demokratisk byudvikling, samt tegner et billede af en ny 
rolle for arkitekter i disse processer. 
 
Vinderen af Lille Arne 2020 har formået at samle arkitekter, planlæggere, akade-
mikere, kunstnere, politikere, myndigheder, journalister, aktivister, og ikke mindst 
lokale pølsemænd, købmænd og beboere til en folkefest fyldt med debatter, ufor-
melle samtaler og møder på tværs. 
 


