
LYTT Architecture optager nye associerede partnere 

På etårsdagen for tilblivelsen af LYTT Architecture udnævnes nu tre nye associerede partnere.  

Som et led i virksomhedens strategiske mål for udvikling optages tre nye associerede partnere; Karen Marie 

Fisker Langkjer, Anne Hartvig Mogensen, og Tine Vogt. 

De tre nye associerede partnere har i flere år været en del af LYTTs gruppe af nøglemedarbejdere med ansvar 

som enten projektledere eller sagsarkitekter og alle tre har en bred erfaring indenfor fagets discipliner. 

”Det er med stor glæde, at vi byder Karen Marie, Tine og Anne velkommen som associerede partnere i LYTT 

Architecture. De tre har igennem mange år præsteret på et højt fagligt niveau og besidder hver især 

specialkompetencer som understøtter tegnestuens plan for strategisk udvikling”, siger COO Torben Møbjerg.  

Anne Hartvig Mogensen er fungerende projekteringsleder hos LYTT. Udover fortsat at varetage projekt- og 

projekteringsledelse skal Anne fremadrettet have fokus på økonomi og bygbarhed i Aarhus-afdelingens 

projekter og fungere som den røde tråd fra de tidlige faser i konkurrence og tilbud til projektering og 

udførelse. 

Tine Vogt fungerer i dag som gruppeleder på det strategiske partnerskab TRUST, hvor hun varetager LYTTs 

ledelsesrolle samt projekt- og projekteringsledelse på en lang række projekter. Dette ansvar besidder Tine 

også fremadrettet. Herudover skal Tine fortsætte sit fokuserede, faglige arbejde indenfor tilgængelighed og i 

ledelsesregi bidrage til at indfri tegnestuens ambitioner indenfor personaleområdet. 

Karen Marie Fisker Langkjer er fungerende sagsarkitekt og vil fortsætte dette arbejde med særlig viden 

indenfor byrum og kulturarv. Fremadrettet vil Karen Marie indtræde som ny leder for LYTT Bæredygtighed, 

hvor hun sammen med tegnestuens øvrige fagspecialister indenfor området vil fokusere på LYTTs strategiske 

udvikling indenfor bæredygtighed og cirkulær økonomi.  

 

Stærke traditioner og faglige rødder 

”Det at sikre virksomhedens fremtid og at styrke den faglige udvikling er helt naturligt for LYTT”, lyder det fra 

Torben Møbjerg, med tanke på den kultur, som er båret videre fra de to fusionerede tegnestuer og går flere 

generationer tilbage. ”Det gør noget ved en virksomhed. Man bliver en slags kulturbærer med ønske om 

fortsat udvikling, hvilket er værdier vi har båret med os ind i LYTT”, supplerer CEO Mads Tenney Jordan. 

”Visionen er fortsat at skabe kvalitetsarkitektur med et varigt aftryk, der tager afsæt i stedet og brugerne. 

Arkitektur som inspirerer og giver oplevelser, der kan mærkes og skaber øget værdi”. 
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Den daglige ledelse af LYTTs afdelinger varetages af Mads Tenney Jordan i Aarhus og af Torben Møbjerg i 

København. 

 

Hvis der ønskes yderligere info eller citat kan Mads Tenney Jordan kontaktes på tlf: 25 38 01 60 og mail: 

mtj@lytt.dk og Torben Møbjerg kontaktes på tlf: 26 12 37 38 og mail: tm@lytt.dk 
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