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mennesker på Jorden. Om nogle årtier vil vi være ti milliarder. Mennesket er blevet en naturkraft, der skubber
klodens systemer ud af balance. Der er brug for at gentænke måden, vi bygger, bor og lever. Et godt hus på en
lille planet portrætterer otte danske arkitektvirksomheder, der skaber ny arkitektur, hvor bæredygtighed både
handler om at forbruge mindre og om at give mere. Mere skønhed. Mere mening. Mere fællesskab. Hvad er et

godt hus på en lille planet? Hvordan skaber vi en rig og menneskelig arkitektur, der bygger på en
fundamental omsorg for både lokale og globale ressourcer? Bogen giver otte forskellige svar, der bliver

formuleret i tanker, holdninger og ny arkitektur. Det indledende essay diskuterer arkitekturens bidrag til en
bæredygtig udvikling og skitserer en humanistisk tilgang til bæredygtig arkitektur. De medvirkende er C.F.
Møller, EFFEKT, GXN, Henning Larsen, Architects Lendager Group, SLA, Tredje Natur og Vandkunsten.
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