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De to anerkendte danske arkitektvirksomheder Rønnow Arkitekter og LETH & GORI stifter fælles tegnestue 
under navnet RØNNOW LETH & GORI. Visionen er sammen at udvikle en ny bæredygtig byggeskik, der tager 
udgangspunkt i viden fra den historiske bygningsmasse. Udover et fælles fysisk kontor etablerer RØNNOW LETH 
& GORI et værksteds- og udstillingsrum for langtidsholdbar arkitektur. 

RØNNOW LETH & GORI - sammen om en fælles vision
I en længere årrække har Rønnow Arkitekter og LETH & GORI arbejdet parallelt med bæredygtig arkitektur, 
der forbinder historie, nutid og fremtid. Igennem projekter, publikationer, udstillinger og debatindlæg 
har begge virksomheder bidraget med deres viden om og holdning til, hvordan man udvikler, bygger, 
vedligeholder, restaurerer og transformerer nutidens og fremtidens bæredygtige kulturarv. For dette 
arbejde har LETH & GORI og Rønnow Arkitekter hver især modtaget Nykredits Fonds Bæredygtighedspris 
i henholdsvis 2017 og 2020. En fælles indsats for mere og bedre bæredygtig arkitektur er derfor 
nærliggende for begge parter.

Rønnow Arkitekter og LETH & GORI etablerer nu et samarbejde, der forener deres passion inden for 
langtidsholdbar arkitektur og samtidig bevarer virksomhedernes individuelle styrker.
 
”Fælles for vores faglige drivkraft er, at vi ser det kulturskabende i det kulturbevarende. Ved at gå sammen i et 
nyt tegnestuefællesskab forener vi vores viden om den byggede kulturarv med transformationsprojekter og 
nybyggeri af høj arkitektonisk kvalitet. Gennem det kommende samarbejde vil vi lade projekterne krydsbefrugte 
hinanden med det mål at skabe en ny bæredygtig byggeskik, der er forankret i vores rige kulturhistorie og 
bygger på langsigtede og helhedsorienterede perspektiver.” siger arkitekt og partner i Rønnow Arkitekter, 
Mette Prip Bonné

De tre partnere i Rønnow Arkitekter, Camilla Løntoft Nybye, Mette Prip Bonné og Inge-Lise Kragh, 
de to partnere i LETH & GORI, Uffe Leth og Karsten Gori, samt administrerende direktør Martin Bloch, 
udgør ledelsen i den nye fælles virksomhed, der får Lisbeth Knudsen som bestyrelsesformand. Både 
Rønnow Arkitekter og LETH & GORI fortsætter samtidigt også som selvstændige virksomheder i det nye 
fællesejede tegnestuefællesskab.

Et værksted for arkitektur – udstillinger, arkiv, laboratorium
RØNNOW LETH & GORIs nye værksteds- og udstillingsrum tager afsæt i tegnestuernes interesse og viden 
om den historiske bygningsmasse og kulturarv. Værkstedets formål er at forvandle denne viden til en 
ny bæredygtig byggeskik for arkitektur gennem udviklingsprojekter og eksperimenter, som med faglig 
nysgerrighed går på opdagelse i bygningsarven og en ny bæredygtig byggeskik - på tværs af tiden og 
historien.

Karsten Gori, partner i LETH & GORI siger om initiativet: 
”I vores projekter ligger en fælles interesse for arkitekturens ’økonomi’ – for at finde og fremkalde karakter og 
skønhed i det almindelige og skabe værdi i det tilsyneladende værdiløse. 
Med værkstedet for arkitektur vil vi skabe et kombineret arkitekturlaboratorium, værksted, arkiv og 
udstillingsrum, der eksperimenterer med og formidler en ny bæredygtig byggeskik og som gennem udstillinger, 
værkstedsarbejder, master classes, seminarer og lignende projekter inviterer verden omkring os til at tage del i 
vores praksis og research.” 
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Fakta: 
Rønnow Arkitekter blev grundlagt i 1970 og ejes i dag af arkitekterne Camilla Løntoft Nybye, Mette 
Prip Bonné og Inge-Lise Kragh. Tegnestuens kerneområde er arbejdet med bevaring og udvikling 
af arkitektonisk betydningsfulde bygninger, både som nybyggeri og som historiske, fredede og 
bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. Tegnestuen har fokus på ærlig, sanselig og tidløs arkitektur, 
der fletter sig harmonisk ind i sine omgivelser, skaber forbindelse mellem fortid, nutid og fremtid og søger 
at overbevise gennem materiale og håndværksmæssig kvalitet. 
Tegnestuen modtog Nykredits Fonds Bæredygtighedspris i 2020.
Læs mere om Rønnow Arkitekter på tegnestuens hjemmeside: https://ronnowarkitekter.dk/ 

LETH & GORI blev stiftet i 2007 og drives af arkitekterne Uffe Leth og Karsten Gori. Tegnestuen har fokus 
på at skabe stedsspecifikke by- og bygningsprojekter af høj arkitektonisk kvalitet. Tegnestuen arbejder 
med tilpasninger, indpasninger, ombygninger, forvandlinger og transformationer inden for nybyggeri og 
kulturarv. LETH & GORI fokuserer på projekter, der søger at give noget tilbage til byen ved at åbne op for 
nye anvendelser og skabe rum for nye fællesskaber. 
Tegnestuen er modtagere af Henning Larsen Fonds æreslegat i 2020, Arkitektforeningens arkitekturpris 
“Store Arne” i 2019, Nykredits Fonds Bæredygtighedspris i 2017 og Statens Kunstfonds treårige 
arbejdsstipendium i 2012.
Læs mere om LETH & GORI på tegnestuens hjemmeside: https://lethgori.dk/da/ 
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