UDVALGET FOR NYERE TIDS ARKITEKTUR, NTA ‐ Årsberetning for 2020
Udvalgsmedlemmer: Poul Sverrild, Tommy Johansen, Helene Høyer
Mikkelsen, Ulla Kristensen, Erik Brandt Dam, Grethe Pontoppidan
(formand). Bestyrelsesrepræsentant: Mette Boisen Lyhne.
OM
Udvalget for Nyere Tids Arkitektur beskæftiger sig med arkitekturen efter
ca. 1940. Vi lægger vægt på at være et fagligt udvalg med forskellige
tilgange. Vi er i dag historikere, en ingeniør og arkitekter med særlig viden
og erfaring om byggeri og planlægning fra det 20. århundrede.

UDVALGSARBEJDET OG COVID 19‐ÅRET
I 2020 er Svava Riesto og Kasper Lægring trådt ud af udvalget pga. tidspres.
Anders Myrtue genopstillede ikke til bestyrelsen sidste år og er derfor også
fratrådt i NTA. Til gengæld har vi pr. januar 2021 budt velkommen til Ulla
Kristensen, arkitekt i Aalborg kommune med særligt ansvar for bevaring
samt ny repræsentant for bestyrelsen, Mette Boisen Lyhne, der også er
arkitekt, underviser og forsker ved Aarhus Arkitektskole.

COVID 19‐ÅRET, UDVALGSARBEJDET OG STATUS ENFAMILIEHUSE
Begrænsninger på møder har også sat sit mærke på NTA’s arbejde i 2020.
Vi har måttet aflyse et par møder og ændre de fleste andre til korte
virtuelle møder. Og selvom det lyder nemt at håndtere, så har det
forsinket og indskrænket vores fredningsforslag. Vi har ikke indsendt
fredningsforslag i 2020.
I december 2020 lukkede vi vores to år lange diskussion om enfamiliehuse.
Diskussionen har ført til en bedre afgrænsning og definition af hustyperne.
Vi er desuden endt med en liste på 4‐6 meget forskellige fredningsforslag,
som vi er gået i gang med at samle og skrive.
Vi har haft møder om enfamiliehuse med en række eksperter, bl.a.
kunsthistoriker Vibeke Andersson Møller og historikerne Mette Tapdrup

A. Brøchner‐Nielsen hus i Snekkersten.
Opført ca. 1958. Grund ca. 1000 m2
udstykket fra tidligere sommervilla.
Brøchner‐Nielsen blev senere især kendt for
typehuset A‐huset.

Parcelhus‐udstykning i Hasle, Århus fra
1963. Planen er udarbejdet for Århus
Kommune af arkitekter Møller og Wichman,
havearkitekter Klaaborg, Lindold og Moss,
landinspektør Kold og landsretssagfører
Kjellund. Parcelhus‐udstykninger er en
historie for sig. De ændrer form, nogle
udstykninger er planlagte med f.eks. særlige
landskabelige kvaliteter, overvejelser om
differentierede vejsystemer, sigte på
ensartede helheder… Andre
parcelhuskvarterer er mere tilfældige,
simple ’landmåler‐udstykninger’ eller måske
private udstykninger.

Mortensen, John Rendbo, planlægger , Planlægger Knud Haastrup, arkitekt
Jørgen Hegner, forslagsstiller vedr. Brøchner‐Nielsen‐hus samt medlemmer
af bestyrelsen.
I november 2020 fik vi 10 minutter til at præsentere vores vinkel for Det
Særlige Fredningssyn som en af optakterne til Slots‐ og Kulturstyrelsen nye
fredningsstrategi.

FORSLAG TIL FREDNINGSFORSLAG OG ANDRE AKTIVTITETER
NTA har modtaget henvendelser vedr. Sorgenfri butikscenter og fredning
af Herlevhuse. Poul Sverrild har foredraget for lokalforening vedr.
Sorgenfri. NTA finder Herlevhuse interessant, men vurderede at der
mangler tilstrækkelig opbakning hos politikere og beboere, til at vi kan
løfte et fredningsforslag. Manglende forståelse og politisk opbakning er
generelt en udfordring for nyere kulturarv. I almene boligorganisationer er
det ekstra svært pga. lovgivning og de særlige beslutningsprocesser.

Herlevhuse ligger for foden af Herlev
Hospital. Byggeriet startede i 1948 som svar
på efterspørgsel efter børnefamilieboliger.
Det er også et af de to første
forsøgsbyggerier for betonelementer v.
firmaet Manniche & Hartmann.. Det har
gennem tiden haft stor politisk bevågenhed
bl.a. for det gode og børnevenlige miljø.
Arkitekt og ingeniør: A/S Dominia

I anledning af en ny helhedsplan for COOP‐byen har NTA og
Landsforeningens formand skrevet et åbent brev til Kulturministeren med
opfordringer til bedre beskyttelse af industriminder. Byrumsmonitor har
omtalt sagen, bl.a. med interview af udvalgets formand.

NÆSTE ÅR
NTA forsøger i 2021 at lave en bruttoliste med emner og forslag grupperet
historisk tematisk. Vi støtter os bl.a.til Getty Conservation Institute’s
ICOMOS HIstoric Thematic Framework for the 20th Century. Vi ser frem til
Slots‐ og Kulturstyrelsens nye fredningsstrategi og den opsummering af
samfundsforhold, den forventes at indeholdes.
Vi er meget glade for og tager løbende de henvendelser, vi får fra
medlemmer, lokalforeninger og andre, op til diskussion.

FDB’s gamle lagerhal og kaffetårn med det
kendte kaffesymbol Opført 1963 sammen
med et hoveddomicil tegnet af Arne
Jacobsen. Industriområdet er udpeget som
en af 25 nationale industriminder i 2007. I
en ny helhedsplan for området COOP‐byen
er størstedelen af lager‐ og
distributionsbygningerne nedrevet..

Tak til jer, der har sendt os input og beskeder i løbet af 2020.
Grethe Pontoppidan, formand for udvalget for Nyere Tids Arkitektur / 2. maj 2021

