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Hvad optager dig for øjeblikket?
At skabe arkitektur, hvor det er tydeligt, at arkitekturen er skabt af mennesker for mennesker. Noget
af det, der optager mig er at sikre, at mit arbejde afspejler tegnestuens grundlæggende værdier, der,
helt skåret ind til benet, er respekten for og kærligheden til mennesker og det samfund vi lever i. Dette
samtidig med at vores løsninger er økonomisk, miljømæssigt og ikke mindst socialt bæredygtige. Jeg
føler ganske enkelt, at vi som arkitekter - med den indflydelse vi har på menneskers hverdag, arbejdsog uddannelsesliv - ikke kan være andet bekendt.

Hvordan har dit arbejde betydning for byens eller branchens udvikling?
Jeg håber, at jeg via mit og tegnestuens arbejde hele tiden er med til at skubbe byen og branchen i en
positiv retning. For mig betyder det blandt andet, at vi som arkitekter husker på, at vi er forpligtede til
at nytænke arkitekturen, så den er i tråd med den verden, vi lever i. Dette for at give værdi til det
nuværende samfund, men også til fremtidens samfund. Konkret betyder det, at vi skal udvikle
rammer, der lever op til nutidens behov, men også er robuste nok til at de kan indoptage fremtidens
potentialer og udfordringer. Der, hvor jeg føler, vi for alvor gør en forskel, er, når vi sikrer at folk kan
mødes – uanset om det er på arbejdspladsen, uddannelsesinstitutionen, i boligområdet eller i det
offentlige rum. Hermed bidrager vi til at sikre sammenhængskraften, samtidig med at vi skaber
rammerne for samfundets udvikling.

Hvilket sted holder du mest af i din by?
Jeg synes, det er fantastisk med Københavns nye cykelbroer, som hægter byen sammen på helt nye
måder; Vesterbro, der er blevet landfast med Islands Brygge og Holmen, der er blevet koblet til
Nyhavn…. Og den fantastiske energi der er kommet i byens offentlige rum. Men jeg elsker også på min
cykel at krydse grænsen til Frederiksberg, hvor jeg bor, og mærke roen sænke sig med bydelens
grønne og afslappede stemning.

Hvilken by gik din seneste rejse til – og hvad gjorde særligt indtryk på dig?
Jeg var i New York i sommer, det var en kæmpe oplevelse. Jeg blev meget betaget af byens puls; fra
Food Markets og pladser til The High Line, Subwayen og de meget forskelligartede boligkvarterer. Men
jeg tænkte også, at New York kan lære en hel del af os: Hvordan man syer en by sammen med
cykelstier, sikrer bolig- og livskvalitet også i de sociale boligbyggerier ”the projects”, … og meget mere.

Frederiksbergs Borgmester, Jørgen Glenthøj, har overdraget stafetten til dig med
spørgsmålet:
”JJW arkitekter fik i november Frederiksberg Erhvervspris. Jeg kunne godt tænke
mig at høre, hvordan ideen om særliggørelse af det almindelige i højere grad kan
komme til at præge vores byer i de kommende år.”
For os betyder særlliggørelsen af det almindelige, at vi lige gør noget ekstra ud af alle de projekter, vi
er en del af. Vores arkitektur kan i mindre grad kendes på sit ansigt, men i højere grad på sit
håndtryk, sin fornemmelse af nærvær og omhu. For mig er særliggørelsen af det almindelige
eksempelvis omtanken i disponeringen af rum og steder, der medfører at alle brugerne føler sig som
en naturlig del af fællesskabet. Det kan være den pudsige detalje på skolen, der får eleverne til at
fokusere på deres læring, mens de udvikler sig som sociale individer. I et kontordomicil kan det være
kombinationen af det grandiose og det snusfornuftige, der sikrer at både direktøren og driftsmanden er
glade. Det kan være et ekstra mødested i det bolignære udeareal, der samtidig fungerer som et
klimatilpasningsprojekt. Det kan være måden, man inviterer offentligheden ind i virksomhedsparken
på, så man som virksomhed giver noget tilbage til den by, man er en del af. For mig er særliggørelsen
af det almindelige lige netop det, som overskriften indikerer – at man gør sig ekstra umage og hermed
bidrager til en positiv byudvikling.

Hvem sender du stafetten videre til?
Københavns Campus Service.

Og hvilket bonusspørgsmål vil du gerne stille?
I dag kredser campusudvikling ofte om at skabe en levende udveksling mellem universitetet, byen og
erhvervslivet. Er det også en strategi for Københavns Universitet? Hvis ja, hvordan bliver dette
konkretiseret i nogle af jeres campus-udviklingsprojekter?

