
Præmiering 1972 - 1981

Tiden, stilen og verden

• Den internationale modernisme bliver i årene omkring 1970 endnu
mere forenklet og abstrakt, hvilket betyder, at al unødvendig pynt
på bygningerne skæres bort eller undgås.

• Tidens arkitekturideal er de store skarpskårne bygningsvolumener
med så få materialer og så få detaljer som  muligt.

• I samme periode suppleres den internationale modernisme og den
funktionelle tradition af flere nye stilretninger såsom brutalisme,
strukturalisme o.a.

• En af tidens nye boligformer i Danmark er det tæt-lave boligbyg-
geri, som i kølvandet på en stor, statsstøttet konkurrence i 1971
bliver helt dominerende i løbet af årtiet.

• I 1973 når den årlige produktion af boliger i Danmark sit højde-
punkt med 50.000 boliger.

• Mod årtiets slutning synes modernismen noget udtømt for mulig-
heder i hele den vestlige verden.

• Oliekrisen rammer Danmark i 1973-75 og byggeriet går næsten i
stå. Størstedelen af byggeriet frem til 1982 indskriver sig ikke i ar-
kitekturhistorien.

Frederiksberg

• Veterinærklinikken på Frederiksberg Hospital præmieres i perioden
1974-76. Arkitekt, professor Steen Eiler Rasmussen opfører byg-
ningen i et stærkt forenklet geometrisk udtryk med så få detaljer
som muligt. Mest opsigtsvækkende er udluftningsrørenes cylinde-
re, som er gjort til dele af en abstrakt komposition.

• Arkitekt  Ole Hagens boligbebyggelse på Johs.V. Jensens Allé 42-
58, bliver præmieret i perioden 1976-77. Bebyggelsen er et ek-
sempel på en elegant omsætning af leg med stringente skiver og
plader til et let og løst udtrykt facadeskema. Arkitekturen er me-
diterran med anden international påvirkning.

• Præmieringsudvalget finder ingen bygninger værdige til præmie-
ring i perioden 1978-79.

• Boligbebyggelsen Solbjerg Have, der er tegnet af Fællestegnestuen
v. arkitekt Viggo Møller-Jensen, Thyge Arnfred o.a., præmieres i
perioden 1980-83. Byggeri indskriver sig i arkitekturhistorien som
et fornemt eksempel på mødet mellem den uformelle tæt-lave ar-
kitektur og en mere bymæssig byggemåde. Inspirationen er bl.a.
hentet i nordengelske byggeri, Byker Wall, der er tegnet af den
svensk-engelske arkitekt Ralph Erskines,.
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