
 

Side 1 af 6 

ÅBNINGSTALE TIL DAC’S EFTERÅRSUDSTILLING  ”BANE-

BRYDENDE BYGGERI – 100 DANSKE GENNEMBRUD, DER ÆN-

DREDE VERDEN” 

 

[KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 

 

Kære arkitekturcenter, kære gæster,  

 

Tak fordi jeg må komme her i dag og åbne udstillingen ”Banebrydende 

byggeri”.  
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Winston Churchill sagde engang:  

 

”Først formgiver vi bygninger – så former de os”.  

 

Kloge ord, fra en klog mand, som jeg kun kan være enig i. De fysiske ram-

mer, som vi bor, arbejder og lever i, er nemlig i høj grad med til at præge 

vores liv.  

 

Netop derfor skal vi også være glade for, at vi i Danmark har så mange dyg-

tige arkitekter, ingeniører og entreprenører, hvilket denne udstilling jo også 

sætter en fed streg under.  
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Men arkitektur og byggeri er også forretning. Og som erhvervs- og vækst-

minister er jeg naturligt stærkt optaget af, hvordan vi kan udnytte vores ev-

ner til at skabe smukke, gode og effektive byggerier i en erhvervsmæssig 

sammenhæng.  

 

Dansk arkitektur og byggeri er anerkendt og efterspurgt mange steder i ver-

den. Det kan man også få syn for her på dagens udstilling, hvor der jo er ek-

sempler på danske byggerier fra Bahrain til Sydney og fra Iran til Hong 

Kong.  

 

Banebrydende dansk arkitektur har således potentialet til at være et eksport-

eventyr, der ikke kun skaber indtjening og job til Danmark, men også gør 

en positiv forskel ude i verden.  
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Herhjemme er branchen også inde i en god udvikling. Som følge af finans-

krisen faldt beskæftigelsen i byggebranchen markant gennem flere år, men 

nu går det igen fremad. 

 

Det er en fremgang, som vi skal bygge videre på i de kommende år. Fra re-

geringens side vil vi blandt andet gøre det ved konstant at have et skarpt fo-

kus på, hvordan vi kan gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark.  

 

Vi har allerede indført et skatte- og byrdestop. Og frem mod 2020 vil vi let-

te erhvervslivets byrder med op mod 3 milliarder kroner frem mod 2020. 

Det er tiltag, som jeg er sikker på, også vil komme arkitekt- og byggebran-

chen til gavn.  
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Men skal potentialet i dansk arkitektur og byggeri udnyttes fuldt ud handler 

det selvfølgelig også om at se, hvor de nye markeder og forretningsmulig-

heder er.  

 

Ifølge FN’s befolkningsprognoser vil verdens befolkning stige fra 7,3 til 8,5 

milliarder frem mod 2030. Mens OECD forventer, at den globale middel-

klasse vil vokse fra knap to til fem milliarder mennesker i løbet af de kom-

mende 15 år.  

 

Det er en udvikling, der naturligt rummer store udfordringer, men også mu-

ligheder for intelligent arkitektur og byplanlægning, som den vi har traditi-

on for i Danmark.  
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Og her er det jo, at en udstilling, som den vi skal til at åbne også er relevant.  

Kendetegnende for de 100 byggerier og anlæg, som er inkluderet i udstil-

ling er jo netop, at de har sat nye standarder og rykket ved vores opfattelse 

af, hvad byggeri kan gøre for mennesker.  

 

På den måde peger udstillingen her også frem i tiden. Formår dansk byggeri 

også i fremtiden at være ”banebrydende” er erhvervsmulighederne for bran-

chen både herhjemme og i udlandet store i de kommende år.  

 

Lad mig således slutte med en forhåbning om, at de mange fantastiske byg-

gerier, der er repræsenteret her på udstilling, kan inspirere til endnu mere 

fremragende dansk arkitektur og byggeri i de kommende år.  

Tak for ordet.  


