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Referat af turen til DAC
 Tirsdag den 9. april 2019

Tirsdag den 9. april godt op ad formiddagen stod 
30 lidt frysende Philips Pensionister og kiggede 
ned i Københavns Havn. På boldværket lå et par 
sko samt lidt træningstøj og jo sandelig var der en 
mand, der svømmede rundt i havnen.
Vi var igang med en tur rundt om BLOX, og vores 
guide startede med at fortælle lidt om huset, som 
er tegnet af Hollandske arkitekter. 
Udover at huse DAC (Dansk Arkitektur Center) 
rummer huset også kontorer, Fitness Center samt  
private lejligheder (leje 20.000 pr måned). 
Alle disse funktioner fik man et indtryk/indblik i 
ved at gå rundt i huset, der indvendigt var meget 
transparent. Udover de forskellige funktioner var 
udfordringen med huset også, at det skulle bygges 
med bevarelse af den gennemkørende trafik, samt 
at det skulle ligge helt ned til havnen, men med 
en promenade, så man kan komme helt rundt om.

Tak for en hyggelig dag - Søren

Lidt mere om DAC i BLOX
BLOX er både en bygning og et byud-
viklingsprojekt. Her tager besøgende 
på udstilling, lokale mødes på Bryghus-
pladsen og folk kommer fra nær og fjern 
for at arbejde på kontorerne med udsigt 
til byens berømte havn. 
En stor underjordisk passage forbinder 
havnen med middelalderbyen, mens en 
konstrueret bro gør det muligt hver dag 
at sende 30.000 biler gennem bygningen 
ad Christians Brygge. Ingeniørkunst, 
arkitektur og byudvikling i smuk for-
ening.
DAC råder over hele tre udstillingsgal-
lerier i BLOX, som alle kan noget for-
skelligt. På turen rundt i DAC i BLOX 
får man både indblik i de aktuelle 
udstillinger og i arkitekturen. 
Der fortælles om visionerne for BLOX, 
beliggenheden ved havnen, de mange 
forskellige funktioner, hverdagen i DAC 
og hvem der ellers bor i huset.
Tag med på en guidet tur bag om BLOX 
og få svaret. 

For at tilfredsstille de lokale beboerer er der en 
meget speciel legeplads, med direkte udgang 
fra ”Skolestuerne” samt et overdækket område 
til de lokale institutioner.
Et sådant sted har naturligvis også en tagter-
rasse  med en fantastisk udsigt over Køben-
havns Havn og i forbindelse hermed også en 
dejlig Cafe, hvor vi sluttede rundturen med en 
god frokost og en masse snak.
Selve udstillingen i DAC så vi ikke så meget 
til, men huset - som mange synes ser grimt ud 
udefra - var interessant  og absolut et besøg 
værd, når man kom indenfor.


