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Nak og byg
Åbent brev til Kokken Nikolaj Kirk
Som en af de mange prominente modstandere af byggeri i Ørestad i byggefeltet Amager Fælled, så er det
dig der her kommer til at stå for skud.
Vi har hver vores passion – jeg kender som så mange din – du ikke min, men jeg var som arkitekt gennem
10 år ansvarlig for den arkitektfaglige del af planlægningen i Ørestad – Helhedsplanen fra 1995 og dermed
grundlaget for lokalplanen for byggefeltet Amager Fælled.
Ørestad er som en stor middag, bestående af mange retter og tilberedt over lang tid. Fælles for dit og mit fag
er at det sure skal tages med det søde – de lokale råvarer fra stedet, tiden til tilberedning og så de mange
hemmelige krydderier. Store som små detaljer der alle er forudsætninger for at vi som fagfolk kan fungere og
retten i sidste ende bliver spiselig.
Forudsætningen for Ørestad var ønsket om et nyt kollektivt transportmiddel i København – metroen, men
metroen er også forudsætningen for Ørestad – som æblet og flæsket – supplerende faktorer i den gode ret.
Ønsket om metroen betød at man i begyndelsen af 90’erne måtte finde en måde at finansierer dette projekt
– man måtte så at sige nakke en del af vores fællesejendom før man havde råd til at realisere den fælles
drøm. På det tidspunkt lå Amager Fælled og Kalvebod Fælled langt fra vores fælles bevidsthed – største del
af Amager Fælled var losseplads, længere mod syd havde militæret dets skydeterræn, områder som ikke
havde offentlig adgang.
I dag er sagen helt anderledes – de to store fælleder er blevet en naturlig del af københavnernes grønne
bevidsthed – 90 % af fælleden blev med planlægningen af Ørestad sikret for eftertiden som grønt område,
10 % investeret i Københavns kollektive fremtid – metroen.
Jeg forstår ganske simpelt ikke din modstand – jeg forstår ikke, at netop du ikke kan se og anderkende
forudsætningerne, at det der kan opfattes som det sure, netop er forudsætninger for at helheden bliver
fuldendt.
Lad os mødes en dag i nær fremtid, i Amager Fælled nye bydel – på et spisested med lokale råvarer – selv
bøffen er nedlagt lige ude på fælleden og gerne med en lokalt engageret kok ved roret.
Glæder mig hver dag på alle københavneres vegne – at netop fælleden blev sikret ved fredningen og planen
for Ørestad i 1995.
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