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Vores praksis er båret af et ønske om at bringe det åndfulde tilbage til 
arkitekturen, og at udvikle og bygge eksempler på dette til glæde for 
samfundet.

Vores afsæt er humanistisk: Vi vil skabe steder og rum for mennesker, 
som er rare at være i. Oplevelsen af arkitektur ligger i det sansede og det 
erfaringsbaserede snarere end i det teoretiske og intellektualiserede. Vi 
prioriterer atmosfære over værkkarakter, og vores vigtigste værktøjer er derfor 
empati og indlevelse.

Arkitekturen må som kunstart, i tillæg til at løse et funktionelt behov eller 
program, også nære en menneskelig og meningsfuld tilværelse. På såvel et 
biologisk, psykologisk og eksistentielt niveau visner vi uden rum, rammer og 
ritualer, der er i stand til at skabe dybe re!eksioner og nære relationer.
Der "ndes ikke mange steder, hvor vi kan være nærværende – for ikke at sige 
værende. Vores arkitektur afsøger et mere stilfærdigt udtryk, fordi der i det 
stilfærdige "ndes et nærvær, en tilstedeværelse.

Vi har derfor en præference for et mere nøgternt udtryk, som modspil til 
en periode med anmassende og over!ødige gestusser. En arkitektur, som 
giver plads snarere end at kræve plads. Et tilbud om et mulighedsrum. 
Virkemidlerne er dagslys og velproportionerede rum i en menneskelig 
relaterbar skala. Altid i en meningsfuld fortolkning af stedet.

Vi er optagede af at kombinere en bygbar og forståelig arkitektur med 
poetisk overskud. Vi dyrker den tektoniske logik i vores projekter, hvor 
konstruktionen og detaljerne forankres i materialets og håndværkets 
virkelighed.

Det ligger i arkitekturens væsen at besidde egenskaber som integritet, 
værdighed, ansvarlighed, varighed, nærvær, stilhed, ærlighed og skønhed. Det 
er tegnestuens erklærede mål at forsvare disse værdier og egenskaber, som har 
egenværdi og er sit eget formål, i alt vi bygger uanset opgavens omfang eller 
værdi.

Når vi lykkes med arkitekturen, så besidder den en egen ro og storhed og 
giver os en oplevelse af at indgå i en større sammenhæng, og den besidder en 
gådefuldhed, som appellerer til vores fantasi.
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