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Vejret i dag

Storkøbenhavn
Formiddag: 
Eftermiddag: 

Nedbør
Døgnets middeltemperatur 
i Kastrup til i går

Gnsn. 1961-1990

Seneste døgn
Temperatur i

gnsn.til i dag

Sol

Målinger for København

Op Ned

Op Ned

Dagens længde

Måne

 

kl: klart
hs: halvskyet
sk: skyet

rg: regn
rb: regnbyger
to: torden

ha:  hagl
is: isslag
sl: slud

tg: tåge
sn: sne
sb: snebyger

Vejret i verden Temperaturer i dag

Aberdeen 3
Ammassalik -8
Amsterdam 4
Antalya 14
Athen 14
Barcelona 14
Bergen 0
Berlin 5
Bordeaux 10
Bratislava 3
Bruxelles 4
Budapest 3
Bukarest -1
Chamonix -4
Dublin 7
Faro 17
Firenze 9
Frankfurt 5
Genève 2
Göteborg 2
Hamburg 4
Helsinki -2
Istanbul 4
Kangerlussuaq -20
Kijev -5
Kiruna -3
Korfu 12
Kreta 14
København 5
Las Palmas 18
Lillehammer -2
Lissabon 16
Ljubljana  8
London 5
Luxembourg 4
Madeira 18
Madrid 12
Malaga 19
Mallorca 13

Malmø 3
Malta 13
Manchester 5
Marseille 12
Milano 4
Moskva -6
Nice 13
Nicosia 16
Nordkap 1
Nuuk 0
Oslo 2
Palermo 14
Paris 7
Prag 5
Qaanaaq -19
Reykjavik 3
Rhodos 12
Riga  1
Rom 12
Sarajevo 3
Sevilla 19
Skt. Petersborg -5
Sofi a 1
Stockholm 1
Strasbourg 5
Tallinn 0
Tenerife 19
Thule -9
Tòrshavn 4
Venedig 10
Vilnius 0
Warszawa 1
Wien 5
Zagreb 4
Zürich 1

Casablanca 16
Chicago 1
Christchurch 15
Dakar 26
Damaskus 8
Dar es-Salaam 31
Dubai 26
Eilat 19
Goa 34
Hanoi 13
Havana 32
Hongkong 16
Honolulu 27
Islamabad 13
Jakarta 29
Jerusalem 4
Johannesburg 21
Kabul 0
Kairo 15
Karachi 30
Kuala Lumpur 29
Kuwait 17
Los Angeles 16
Maldiverne 31
Manila 29
Melbourne 26
Mexico By 23
Miami 29
Montreal -5
Nairobi 28
New Delhi 23
New York 5
Perth 37
Phuket 30
Rio de Janeiro 32
Riyadh 21
San Francisco 12
Santiago 32
Sao Paulo 29
Seoul 3
Shanghai 5
Singapore 29
Sydney 27
Teheran 5
Tel Aviv 14
Tokyo 7
Toronto -1
Tunis 16
Ulan Bator -14
Vancouver 10
Washington 5
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Søndag 19. februar

Nogen sol, også sne- eller haglbyger. 2-5 
grader. Jævn vind til kuling omkring vest.

Lidt sol.

byger med sne eller hagl.   
Enkelte 

2-5 grader. Frisk vind.

Temp. i København 
i dag for 1 år siden: -2 gr.
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3°

Europa
I næste uge vil 
mildere luft igen 
blæse ind over det 
sydlige Skandina-
vien, og fl ere fronter 
med regn passerer 
vestfra.

0,1 mm
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07.28 17.20
9 t. 52 min.

Dagen tilt. m. 2 t. og 56 min.

06.00 14.45
Aftagende

Resten
af verden
Algier 12
Amman 5
Auckland 23
Bagdad 13
Bangkok 33
Barbados 28
Beijing 6
Beirut 12
Brazzaville 30
Brisbane 31
Buenos Aires 26
Calgary 3
Caracas 30
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Tilbygning. Skodsborg Spa & Fitness.
Arkitekt: Henning Larsen Architects. Landskab:
Svend Kirkegaard. Udsmykning: Malene Bach. 
Ingeniør: Moe & Brødsgaard. Akustik: Nils Jordan.
Entreprenør: Hoffmann. Størrelse: 3.700 m2.

!!!!!!

E n tur i Skodsborg Kurhotels nye spa er
en dejlig oplevelse. Men afslappende,
som man bliver lovet det, synes jeg ik-

ke. Snarere udmattende.
Ankomsten var ellers lovende. Når man

går ind i gården gennem Skodsborg Kurho-
tels kolonnade, ligger nybygningen til ven-
stre og byder sig til. I et vindue på første sal
stod en mand og kæmpede for sin skønhed i

en fitnessmaskine, og i
stuen kunne man se ind til
det store bassin. Det var en
fin modtagelse. Vægten i
huset er lagt på åbenhed
og synlighed. 

Bygningen er tidstypisk
i den japansk inspirerede
trend, hvor man tilsynela-
dende frit komponerer fa-

caden dekorativt med vinduer i flere størrel-
ser og dybder. Proportioner, linjer og stoflig-
hed låner det fra omgivelserne, så det søm-
løst kan indgå i Skodsborg Kurhotels kollage
af hvide bygninger i hundrede års forskelli-
ge stilarter. Designet er markant, uden at det
tager pusten fra omgivelserne. Det fremstår
kubisk med fremhævede volumener i faca-
de og på tag. Særlig godt virker gesimsbån-

dene, der får huset til
at fremstå dynamisk,
som et roligt klassici-
stisk hus, der er blevet
opdelt i en række kas-
semoduler, der er
skudt frem og tilbage
for at skabe en ny
asymmetrisk balan-
ce. Stilen er ført igen-
nem indenfor, hvor
huset samler nogle af
Henning Larsen Ar-
chitects bedste kvali-
teter: inspiration fra
arabisk byggeskik
med et atrium omgi-
vet af solide hvide vægge, som det nordiske
lys kan male dagens nuancer på, kombine-
ret med en åbenhed, der tillader kik ud til
omgivelserne og ind i tilstødende rum.

Men det er, som om de aktuelle funktio-
ner ikke helt er tilpasset husets organise-
ring. Ved indgangen er der ingen reception,

der er en frisør. Man skal en etage op og gen-
nem en butik for at finde modtagelsen. Og
åbenheden er begrænset af spaens forret-
ningsmodel, der byder, at huset opdeles i zo-
ner, der tilpasses forskellige ydelser og pri-
ser. 

Det giver disse akavede situationer, hvor
kapitalismen udstilles, og som vi er så uvan-
te med i Danmark. Her står vi begge i bade-
bukser i samme åbne rum, men jeg kan ikke
komme ind i dit bassin og du ikke i mit, fordi
vi ikke har betalt det samme. Kunne det væ-
re løst bedre?

Øverst er der yogalokaler og en tagterras-
se, på første sal er der fitness, og gulvet i
atriummet udgøres af et stort bassin med
flere spaelementer. Dette bassin med tilhø-
rende sauna hedder Spa Oase og er omgivet
af det såkaldte Spa Adventure, med endnu
flere muligheder for at blive våd, afkølet og
opvarmet. I kælderen findes et 21 meter
svømmebassin og et bassin til babysvøm-
ning og genoptræning.

Billedkunstneren Malene Bach har ud-

smykket huset med farvet glas og fliser og di-
skrete mønstre rundt om på væggene. Det
fungerer udmærket, og selv om det kollide-
rer med arkitekturens rene, lyse dagslystan-
ker, så giver de lidt krydderier til det, der el-
lers kunne være blevet en noget fersk byg-
ning.

JEG VAR inviteret til at prøve et Spa Adventu-
re, som varer to timer, hvilket ikke er for me-
get. Snarere lige i underkanten. 

Ideen er, at man skal blive afslappet, men
tiden går stærkt med at afprøve de ti mulig-
heder for peeling, ansigtsmasker, damps-
koldninger, oversprøjtninger, nedfrysnin-
ger og opvarmninger. I det kommende forår
tilføjes yderligere et udendørs boblebad og
en solterrasse.

Indtil videre foregår eventyret indendørs i
små kamre, indrettet af et specialiseret spa-
firma, der tydeligvis ikke er en underafde-
ling af Henning Larsen Architects: 

En mild sauna er udstyret med et vindue
ud til en tv-skærm, der kører et loop med en
video af en skovsø; og i regnvejrsoplevelsen
kaldet ’De fire årstider’ bliver man sprinklet,
overøst og pøset på i alle tænkelige måder i
et varieret program, hvor ikke kun tempera-
turen går fra den ene yderlighed til den an-
den – også lys- og lydeffekter hjælper til med,
at man får en på opleveren med fuglesang
og tordenskrald. Skovsøen og vandforlystel-
sen er rent kitsch, der fuldstændig bryder
med arkitekturens stille værdighed og hen-
sigten med spaen.

Et Spa Adventure skulle rense systemet og
styrke immunforsvaret. Men det forhindre-
de ikke mig i at udvikle min første vinterfor-
kølelse i årevis. 
karsten.ifversen@pol.dk

Arkitektur

Badeforretningen er ikke
helt afstemt med den 
ellers værdige arkitektur i 
Skodsborg Spa og Fitness.

Tordenskrald i badeland
LYS. Atriummets arabiske stemning 
understreges i ventilationsristenes mønstre.
Særlig fin er randbelysningen, der giver en
let stemning. Farverne er sat af kunstneren
Malene Bach. Foto: Bjørn Wennerwald og
Joachim Adrian (nederst)

Her står vi 
begge i bade-
bukser i samme
åbne rum, men
jeg kan ikke
komme ind i
dit bassin og 
du ikke i mit,
fordi vi ikke 
har betalt det 
samme
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HOMO METROPOLIS AF NIKOLINE WERDELIN

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

VALUEWINE
SPANSK LUKSUSKASSE
Pluspris 1.650 kr. 
Alm. pris 1.975 kr.
Sælges kun online.
Prisen er inkl. levering.
Køb på politiken.dk/plus 


