
100 års dansk modernisme præsenteret gennem en 
af landets vigtigste tegnestuer 

Moderne i 100 år udfolder fortællingen om den danske 
velfærdsstats udvikling igennem Vilhelm Lauritzen 
Arkitekters mangfoldige praksis. Det er en historie om 
visionære idéer og storslåede værker, der er stærke nok til at 
holde sig relevante igennem et århundrede.

Arkitekturen afspejler ikke blot det moderne samfund. 
Den har helt konkret været med til at bygge det. Her 
indtager Vilhelm Lauritzen Arkitekter en særlig position 
i skandinavisk arkitektur, idet tegnestuen i kraft af en 
ubrudt praksis i 100 år er jævnaldrende med den nordiske 
modernisme. Tegnestuens bygninger afspejler idealet om, 
at god arkitektur, der tidligere var for eliten, nu skulle være 
folkelig. Det ses i modernistiske ikoner som Københavns 
Lufthavn, Radiohuset, Daells Varehus og Folkets Hus (i 
dag VEGA) og helt frem til i dag, hvor Vilhelm Lauritzen 
Arkitekter står bag byggerier som DR Byen, Krøyers Plads og 
det kommende supersygehus i Hillerød.

I bogen bliver den nordiske modernisme foldet ud med 
Vilhelm Lauritzen Arkitekters praksis, som den prisme, 
man ser igennem. Ikke som et kronologisk forløb, men som 
tematiske nedslag, der tilsammen giver et indblik i 100 års 
arkitektur- og samfundsudvikling. Derudover præsenterer 
Moderne i 100 år en kronologisk fremstilling af 80 af 
tegnestuens vigtigste bygningsværker.
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Tilsammen viser den rigt illustrerede bog med tydelighed 
arkitekturens udvikling, både som fysisk form og gennem 
de teknikker, der bruges til at repræsentere arkitekturen på, 
fra sirlige akvareller og blyantstegninger til hyperrealistiske 
3d-renderinger.

Dansk Arkitektur Center åbner udstillingen Vores arkitektur 
den 18. november. Her præsenteres nogle af de mest ikoniske 
bygninger, Vilhelm Lauritzen Arkitekter har skabt.

Om forfatteren
Christian Bundegaard (f. 1961) er uddannet fra 
forfatterskolen og er desuden idéhistoriker og maler. Han har 
senest skrevet monografien Finn Juhl – Liv, værk, verden 
(Strandberg Publishing, 2018, eng. udgave Phaidon, 2019).
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