
Sonnesgade 11 i Aarhus / Tipperne ved Ringkøbing Fjord

Nu kommer de to sidste bind i den bogserie om ny dansk 
arkitektur, som blev lanceret i 2018. Gennem 10 bind 
giver serien et signalement af landets nyeste arkitektur og 
præsenterer nogle af de mest visionære projekter, som dansk 
arkitektur kan byde på netop nu. Hvert bind udfolder et enkelt 
bygningsværk og portrætterer derigennem tegnestuen bag. 
Gennem et essay og et interview med arkitekterne, kommer 
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.

”De to sidste bind i serien viser for alvor spændvidden i dansk 
arkitektur i disse år. Fra Johansen Skovsted Arkitekters 
poetiske skulpturer i Tippernes åbne landskab til SLETHs 
collageagtige kontorbygning i Aarhus med modernistiske 
referencer. Begge projekter rummer både poesi og konceptuel 
klarhed i materiale og idé, men udpeger forskellige retninger 
i dansk arkitektur. De fuldender billedet af dansk arkitekturs 
mange ansigter, som bogserien har forsøgt at give et portræt 
af,” siger forfatteren til serien, Kristoffer Lindhardt Weiss. 

Bind 9 præsenterer kontorbygningen på Sonnesgade 11 i 
Aarhus tegnet af tegnestuen SLETH. Det er en urbanistisk 
bygning, der skaber nye sammenhænge mellem banegravens 
åbne rum og de intime boligkarréer, der præger Sonnesgade-
kvarteret. Særligt iøjnefaldende er bygningens gavl mod nord. 
Her har arkitekterne skabt en karakterfuld facade, der står som 
en perforeret megamarmorering i beton.
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Bind 10 fortæller om tre skulpturelle strukturer, som tegnestuen 
Johansen Skovsted Arkitekter har skabt til fuglereservatet 
Tipperne ved Ringkøbing Fjord: Et fugletårn, et shelter og 
en værkstedsbygning foruden en renovering af et eksisterende 
stråtagshus. Med en enkel materialepalet og nænsomhed 
overfor Tippernes særegne landskab, indrammer bebyggelserne 
aktiviteter, der har en naturlig plads i landskabets åbne vidder.

Om forfatteren
Kristoffer Lindhardt Weiss (cand.mag. i filosofi fra KU og 
Sorbonne) er direktør i Arkitektens Forlag og én af landets 
fremtrædende arkitekturskribenter. Han har bl.a. været 
tilknyttet Information og Politiken samt skrevet flere bøger om 
arkitektur. Weiss var fra 2011-19 partner i Wallner Weiss. I 2016 
var han kurator af den danske pavillon på Venedig Biennalen 
for Arkitektur - sammen med Boris Brorman Jensen. Som 
partner i tegnestuen EFFEKT vandt han desuden Den Gyldne 
Løve på Venedig Biennalen for Arkitektur i 2006.
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