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Boreprøver/ facade og fundament
//Opstillinger

MANIFEST TIL EN BRYDNINGSTID

Verden – og arkitekturen står midt i en brydningstid. Udløst 

af nødvendighed, men fyldt med muligheder

I vejen mod en holistisk bæredygtig fremtid, tror vi på, at 

tørre tal og analyser, skønhed og sanselighed går hånd i 

hånd og ikke kan være hinanden foruden.  

Vi tror på et samlet syn på tværs af skala, hvor by og land, 

landskab og bygning tænkes som komplekse afhængigheder 

med potentialet til at løfte og styrke på tværs. Det kræver 

nysgerrighed, erfaring og mod at ændre en bygningskultur 

præget af vanetænkning. Vi ser dette som et fælles projekt 

for hele vores fag- båret af vidensdeling og tværfagligt dialog.

BY OG LAND

Udviklingen af fremtidens arkitektur står på skuldrende af en 

visionær planlægning af by og land. 

Vi tror på en tilgang til den store skala, som både varetager 

det funktionelle, det planetære hensyn og det sanseligt 

berigende. Med et samarbejde på tværs af faggrupper, 

tror vi på en fremtid, hvor jordregnskab, klimaforandringer, 

vindanalyser  og bebyggelsesprocenter har direkte forbindelse 

til stedets terroir, vandets bevægelse, fællesskaber og den 

foranderlige, levende by.

LANDSKAB

Vi tror på en skift i betydningen af by og landskabsrum.  Det 

klassiske stilistiske syn på beplantning og belægning som 

ren form og funktion, får ny dybde og kraft, i erkendelsen af, 

at landskabs arkitektur kan understøtte byens økosystem og 

sammenhængskraft.

Træerne er byens lunger, som påvirker luftkvalitet, jordforhold 

og mikroklima. De horisontale flader udgør færdsel og 

ophold, men er samtidig fremtidens vandveje, den tætte by’s 

terapeutiske rum og grobund for vores fødevarer.

Vi tror på et nyt syn på det, der allerede er. Det nedrevne 

kan udgøre et næringsfattigt vækstmiljø, det døde træ kan 

bebos, det langsigtede kan springe i skov og alle steder har 

stemmer, der skal høres.

BYGNING

Nutidens komplekse, performative bygningskrav skal 

løftes med en arkitektur som baserer sig på mere end et 

øjebliksbillede og i stedet dyrker det byggedes liv - før, nu og 

i en endnu ukendt fremtid.

Det innovative ligger ikke altid i de komplekse løsninger. 

Vi kan hente viden fra vores bygningsarv, i udhængets 

konstruktive beskyttelse, det åndbare hus, der ikke kræver 

maskiner for at trække vejret.  

Vores byggematerialer er ved at slippe op, men kun set ud 

fra et traditionelt materialesyn. Det allerede byggede og 

det regenererende udgør, på sigt, vores materialebank. 

Fremtidens arkitektur skal lagre Co2, genoprette og 

mangfoldiggøre.

Vi står midt i en brydningstid og vores fag har potentialet til 

at tegne fremtiden.

Os arkitekter 
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