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Af Boris Gullev

Børsen bad den verdens-
kendte danske arkitekt fra 

BIG (Bjarke Ingels Group), 
Bjarke Ingels, om at give en 
karateristik af sin gamle kol-
lega Bo Benzon.

“her på BiG kalder vi ham 
jo “Bob the Builder” – eller 
“Byggemand Bob”, når det 
er de danske arkitekter, der  
taler om ham,” fortæller Bjarke  
ingels og fortsætter:

“Bo er jo lidt ligesom den 
far, der kan alt, og som vi nok 
alle sammen gerne ville have 
haft. ham som kan alt selv 
med hænderne og hovedet, 

og som lige kan bygge noget 
med hammer og sav på ingen 
tid. Eller lige fikse noget med 
el og gas og vandrør, eller lige 
køre en gaffeltruck eller føre 
en kran.” 

“Bo Benzon har en kæmpe 
energi og en ukuelig optimis-
me, der giver ham en uhæm-
met fremdrift i alt, hvad han 
foretager sig,” lyder det fra 
den verdenskendte danske 
arkitekt. 

Social og kreativ
Bo Benzons største styrker 
er ifølge Bjarke ingels kom-
binationen af innovation, 
kreativitet og mod til at gå 
egne veje og bryde ud af  
tryghedsboblen. 

“dengang vi arbejdede 
sammen, var han en helt cen-
tral person i tegnestuens so-
ciale og konkrete setup – og 
efter, han gik sine egne veje, 
har Bo Benzon jo pioneret en 
helt ny kategori af design i 
form af midlertidig arkitektur.  
midlertidig arkitektur er blevet 
en ny niche, som Bo Benzon  
stort set ejer i danmark i dag.” 

“der er ikke mange store 
events eller natklubber, som 
Bo Benzon ikke har haft fing-
rene i. To andre ting om Bo 
Benzon: han er altid den med 
flest armbånd til Roskilde  
Festival, og han har den  
fedeste tatovering, jeg længe 
har set i form af en doozer fra 
80’er-serien “Fragglerne” på 
underarmen,” siger ingels
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i dag kalder en af verdens 
største arkitekter, Bjarke 

Ingels, kærligt udbryderen Bo 
Benzon for “Byg-
gemand Bob” og 
roser hans kom-
bination af risi-
kovillighed, krea-
tivitet og drive.

Bo Benzon skabte efter 
årene i BIG selskabet Arki-
tekturministeriet, hvis store 
aktiv, ud over løssluppen krea-
tivitet, er en stor såkaldt CNC-
fræser, som Bo Benzon og hans 
ti medarbejdere nu producerer 
en stor del af deres opgaver på. 

Fræseren har betydet, 
at forretningsgangen fra  
kreativ idé til produktionsfase 
og til levering til kunden nu er  
skåret, eller rettere fræset, ned 
til et minimum. 

Fordoblede omsætning
den strategi har sat turbo på 
forretningen, hvor omsætnin-
gen er blevet fordoblet tre år 
i træk, fortæller Bo Benzon, 
der netop har fejret ti-års  
jubilæum med Arkitektur-
ministeriet.

“Vores niche er, at vi både 
får idéerne, tegner og produ-
cerer og går ud i marken og 
installerer alt for kunden. Vi 
står jo for alt fra idé til færdigt 

produkt. det gør, at vi kan 
fjerne mellemmænd, lave flere  
synergier, tilbyde bedre priser 
og hurtigere leveringstider, 
fordi vi styrer alle led i kæden,” 
fortæller Bo Benzon.
Artikiteten har også valgt en 

anden tilgang til branchen end 
den, man ellers ser:

“Normalt har du tegne-
stuen, der tegner, og så  
entreprenøren der bygger. 
den traditionelle arbejds- 
deling kan gøre, at der opstår 
en masse misforståelser og 
nogle gange endda modsat-
rettede interesserer. det er vi 
helt ude over,” siger han.

han startede sin karri-
ere hos BiG, også kendt som  
Bjarke Ingels Group. 

“Jeg stoppede hos BiG i 
november 2009 og gik all in 
med mit eget firma. Vores  
første store projekt var Cop-
15, borgmestertopmødet i 
2009, hvor vi indrettede hele  
rådhushallen i københavn. 
det var et projekt til over 
en halv million. siden da er  
opgaverne blevet større og 
større. Vi har nu fordoblet 

omsætningen tre år i træk 
til 8 mio. kr. i 2016,” siger Bo 
Benzon, der husker dengang i 
2009, hvor millioninvesterin-
gen i CNC-fræseren viste sig 
at være en god idé.

“CNC-fræseren havde jo 
traditionelt kun været brugt 
til industrielle produktioner, 
men nu fik vores kreative hjer-
ner sin egen fræser. Vi kunne 

pludseligt gøre ting hurtig-
ere, billigere og smartere end  
andre. CNC-kan udforme fan-
tasifulde produktioner i træ, 
metal og plexiglas, der ville 
være meget besværlige at lave 
i hånden. i stedet for at vi har 
håndværkere til at bygge løs i 
dagevis, klarer CNC-fræseren 
det hele på fem minutter.” 

Skal arkitekter så helt holde 
op med at bygge huse?

“Diversificering er kode-
ordet. Vi er alle sammen  
opdraget til, at vi skal  
holde fokus på bolden. F.eks.  
Danske Banks gamle slogan: 
“Vi gør det vi er bedst til.” Jeg 
mener, det er en fejl at tænke 
sådan – specielt som krea-
tiv. Arkitekter skal nedbryde 
faggrænser, lære nyt, og ikke  
sterilisere sig selv i den krea-
tive proces frem mod at lave en 
god forretning og være foran 
efterspørgslen. derfor laver vi 
scenografier til tv og musikvi-
deoer, containerboliger, samt 
møbler, barer, installationer 
og messer og blander dermed 
entreprenørskab med en art 
multikunstnertilgang.” 

Hvilke tendenser ser du i ar-
kitektbranchen nu?

“midlertidige boligløs-
ninger, bæredygtighed og  
skalerbar arkitektur bliver 
fremtiden, tror jeg. Nu er vi 
nået til et punkt, hvor byg-
ninger måske kun skal stå i 20 
år. Mobilitet og fleksibilitet  
bliver mere og mere vigtigt. Vi 
har brug for hurtigt at kunne 
bruge midlertidige byer rundt 
om i verden, f.eks, til næste 
katastrofeområde eller krigs-
område, hvor folk har brug for 
ly. Bygherrer og pengemænd 
er ved at se det smarte i det 
midlertidige, det bæredygtige 
og det skalérbare.”

 Hvordan vil de nye tendenser 
påvirke mennesker?
“multifunktionelle huse og 
bygninger skal jo kunne ændre 
sig over tid. ens private bolig 
skal i fremtiden kunne noget 
særligt, når man er ung, noget 
andet når man er ældre og no-
get helt tredje, når man bliver 
gammel og svagelig. Frem-
tidens bolig er selvforsynende, 
bæredygtig og kan placeres 
alle steder – f.eks. på Lolland, 
ved en sø eller på toppen af et 
højhus. det bliver, så at sige, 
intelligente sneglehuse, som 
kan følge ejeren hele livet.”

bogu@borsen.dk 

Byggemand forlod BIG 
– og så blev han stor
arkitekten Bo  
Benzon opgav de 
trygge rammer 
hos BiG og Bjarke 
ingels i 2009 og 
skabte på egen 
hånd en ny niche i 
arkitektbranchen 

Arkitekt Bo Benzon har de 
sidste ti år fræset sig til sin 
egen niche i arkitektbranchen. 
Omsætningen er fordoblet de 
sidste tre år i træk.  
Foto: Jonas Pryner Andersen

 ■ Bo Benzon Malmmose.

 ■ 39 år, single, bor i lejlighed i nybyggeri i Sydhavnen.

 ■  Født på Frederiksberg i 1977, opvokset i Hellerup og 
Charlottenlund.

 ■  Gik på Krabbesholm Højskole i Skive samt arkitekt skolen 
på Holmen og rMIT i Melbourne.

 ■ job: Jens Busk design, Plot, BIg, arkitekturministeriet.

 ■ Er FCK-ambassadør og i netværket Executive Cognito.

BLÅ BOG    Bo Benzon

Hele sommeren rykker  
Børsen tæt på de danske 
iværksættere og fortæller 
deres historier. Hvem er de? 
Hvad kan de? Hvad driver 
dem? Og hvad vil de med 
deres virksomheder?

TeMa 
Nye iværksættere


