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Manifest - Lynge Lynge Arkitekter

Vores tegnestue ønsker at skabe gode fysiske rammer og rumlige fortællinger. 
For os lever arkitekturen i mødet med mennesket, derfor er livet i de byggede rammer det 
vigtigste. Vi stræber efter en arkitektur, som er aflæselig og ærlig. Det tror vi, man opnår 
ved at forstå det materiale man bygger med, for så derefter at bygge videre på materialets 
præmisser. Det fokus udspringer af en fascination af sammenhængen mellem enkeltdelen og 
helheden i arkitekturen.

Vores kerne kompetence er boligen. Boligen kræver en særlig nærhed og et tæt samarbej-
de med bygherren. Denne nærhed er en tilgang, som vi tager med ind i alle projekter.  Vi er 
særlige opmærksomme på den kontekst vi bygger os ind i eller ombygger. Vi er interesseret i 
at skabe nye fortællinger, som tager afsæt i det, som allerede findes på en nænsom og nutid 
måde. Vi er opmærksomme på, at krav til arkitekturen og det tilhørende liv ændrer sig i takt 
med vores samfund ændrer sig. Det stiller krav til os arkitekter om at forstå kompleksiteten 
omkring det, som fandtes og det som kommer.

Sideløbende med vores praksis har vi et forskningsprojekt på Det kongelige Akademi, hvor vi 
genfortolker historisk arkitektur igennem nutidige tilgængelige materialer. Det har skærpet 
en grundlægende interesse for at skabe en aflæsbar og ærligt arkitektur, som tager afsæt i 
det materiale man bygger med. Arkitekturmodellen er et vigtigt værktøj for os til at afsøge 
potentialer og kommunikere med samarbejdspartnere i processen. Modellerne udføres i 
”sande materialer” som derfor synliggøre en konkret oversættelse fra model til virkelighed.

Vores tegnestue er baseret på tætte og inkluderende samarbejder. F.eks har vi et tæt samar-
bejde med Mette Lange Architects, fordi vi mener, at der skabes stærkere projekter igennem 
delt ejerskab, passion og erfaring. Vores tegnestue er flyttet til Oremandsgaard Gods, hvor 
omgivelserne har inspireret os. Vi håber på at kunne indgå nye samarbejder med Vording-
borg eller Guldborgsund kommune og derigennem styrke vores allerede igangværende loka-
le tilknytning.

Lynge Lynge Arkitekter

Modelstudier af bygningsdele og materialitet.


