Pressemeddelelse
Byggeri i glas er her og der og allevegne
– Peter Olesen undrer sig i sin nye bog

»Og hvor man end sig vender hen, så er det glas og glas igen ...« Denne
lette omskrivning af den gamle julesang passer ganske godt på det
moderne byggeri: På ganske få årtier har glas fået en fremtrædende
rolle i næsten alt nybyggeri. Peter Olesen udforsker og undrer sig over
udviklingen i bogen Glas i København.

»

København har længe haft sine markante glasbygninger med blandt andre væksthusene
i Botanisk Have, Glassalen i Tivoli og kuplen på Glyptoteket. Det var sparsomt, men elegant.
Pludselig tog – jeg ved ikke hvem, men nok ikke fanden – ved byggeriet, der skulle glas ind
overalt,« fortæller forfatter og arkitekturkritiker Peter Olesen.

»De nye store erhvervs- og boligbyggerier i Ørestad og Tuborg Havn er gode eksempler. Men

jeg kan undre mig: For passer al det glas ind i det danske klima? Der må være kuldebroer tæt
ved vinduerne, og samtidig risikerer de, der har kontorplads tæt ved vinduerne, at blive stegt
af solen på en god sommerdag,« fortsætter Peter Olesen.
I Glas i København besøger Peter Olesen 24 bygninger i København og på Frederiksberg –
plus en enkelt i Gentofte. Her giver han sit bud på, hvad der fungerer, og hvor man måske
skulle have tænkt sig om en ekstra gang. Blandt de bygninger, der får ros med på vejen, er
SAS-hotellet, CBS’ Kilen og Mærsk Tårnet. Blandt de mindre heldige finder vi blandt andre
den nye Niels Bohr Bygning, som ifølge Olesen ligner et bobleplasthus, samt glastårnene ved
byens metrostationer.
Glas i København giver et godt overblik over både nye og gamle glashuse i hovedstaden. Den
er skrevet til alle, der interesserer sig for arkitektur og byudvikling. Peter Olesens tekst er
illustreret med Henrik Bjerregravs smukke fotografier.
Peter Olesen (født 1946) er forfatter og journalist. Siden 1988 har han skrevet og redigeret 66 bøger,
mange af dem om København. Gennem årene har han modtaget en lang række priser og legater.
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