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Første to bind i bogserie om ny dansk arkitektur

Nu kommer de første to bind i en bogserie om ny dansk arkitektur. 
Gennem 10 bind vil serien give et vitalt signalement af den nyeste 
danske arkitektur og præsentere nogle af de mest nytænkende pro-
jekter, dansk arkitektur kan byde på netop nu. Hvert bind udfolder 
et enkelt bygningsværk og portrætterer derigennem tegnestuen bag. 
Gennem et essay og et dybdegående interview med arkitekten, kom-
mer man helt tæt på førende danske arkitekters tanker, visioner og 
arbejdsmetoder. De 10 bygninger repræsenterer desuden hver især 
et højaktuelt tema i tidens arkitekturdebat – fra transformation til 
bæredygtighed. 

“Dansk arkitektur oplever i disse år en uhørt stor international 
opmærksomhed. Det skyldes et tårnhøjt niveau, der vel bedst kan 
sammenlignes med det, man møder i andre førende arkitekturna-
tioner som Japan og Schweiz. Det ene mesterværk efter det andet 
dukker op på landkortet. Og ikke kun i storbyerne. Også projekter 
opført i det såkaldte udkantsdanmark vidner om, at danske arkitek-
ter lige nu engagerer sig i at skabe arkitektur, der er med til at skabe 
udvikling i hele landet. Bogserien kortlægger fænomenet og taler 
med de vigtigste arkitekter om de vigtigste temaer i dansk arkitek-
tur lige nu,” siger forfatteren Kristoffer Lindhardt Weiss.

Bind 1 fortæller om Dorte Mandrups anmelderroste Vadehavs-
centret i Ribe (2017), som er et uhyre vellykket eksempel på 
forankring af bygningen på et særligt sted under hensyn til klima, 
geografi og stedets traditionelle byggeskik. 

Bind 2 præsenterer tegnestuen COBEs The Silo – en transfor-
mation af en gammel silo i Københavns Nordhavn til luksuriøse 
ejerlejligheder og restaurant (2017). Transformation af eksisteren-
de bygninger til nye formål vil være en af de store udfordringer i 
fremtidens byer, og COBE har løst denne opgave på forbilledlig vis 
med The Silo. 
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Om forfatteren

Kristoffer Lindhardt Weiss (cand.mag. i filosofi fra Køben-
havns Universitet og Sorbonne) er en af landets fremtrædende 
arkitekturskribenter. Han har bl.a. været tilknyttet Informati-
on og Politiken samt skrevet flere bøger om arkitektur. Han er 
desuden partner i rådgivningsvirksomheden Wallner Weiss, 
der arbejder i feltet kreative erhverv, kunst og kulturstrategi. 
Kristoffer Lindhardt Weiss var i 2016 kurator af den danske 
pavillon på Internationale Arkitekturbiennale i Venedig sam-
men med Boris Brorman Jensen. I 2006 vandt han desuden 
Den Gyldne Løve på Venedig Biennalen for Arkitektur som 
partner i tegnestuen EFFEKT.
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