
In north east India, a giant cliff leads up 
into a hidden world...MEGHALAYA.
Nearly two kilometers high and buff-
erted by monsoon storm clouds, this 
is possibly the wettest place on earth. 
Rivers switch from gentle streams to 
raging torrents. They become wild and 
unpredictable and almost impossible 

to prevent the bank being washed 
away. The knowledge on how to put 
the roots across, on what from the 
start is just a stream, is transferred 
from generation to generation. When 
the roots reaches the other side they 
take hold there. This is the basis of a 
structure that will survive any deluge, 

no man can complete in one lifetime.
A network of dozen of bridges that 
connect the valleys of Meghalaya.
Some of them are many centuries 
old. The living bridge will live for 500 
years. Your children will use it, and 

living architecture, that will live and 
grow for generations.

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=apBO9pujP5E

1856 stod järnvägen i Lund klar och 
stadens centrum etablerades i öster, 
centrerat kring Domkyrkan. Under 
1900-talet börjar stadens expansion 
västerut och järnvägen blir nu en bar-

idag den pittoreska universitetsstaden 
med en statisk stadskärna, medan 
väster till övervägande del blivit en 
sovstad med ett litet service- och kul-
turutbud. Genom byggandet av ESS, 
ett högteknologiskt forskningscenter 
i nordöstra Lund visar kommunen på 
höga ambitioner. Nya områden läggs 

stadsdelar uteblir.

The Living Bridge blir ett nytt lager som 
sprängs in i Lunds låsta stadslandskap. 
En byggnad väster om järnvägen tas 
bort, för att skapa ett ny mötesplats 
i anslutning till bron. En urban lounge 
anpassas efter ett nutida information-
ssamhälle, där får virtuell kommunika-
tion möta en fysisk verklighet. Ett ar-
betsrum utomhus öppet för alla, utan 
krav på konsumtion. Som en länk mel-
lan öst och väst, gammalt och nytt, blir 
The Living Bridge ett steg i att skapa ett 
enat Lund. Bron blir levande i rollen 

som viktig länk genom det ständiga 

friväxande växtmaterial som förän-
dras mellan årstider och genom åren 
tillåts ändra uttryck. The Living Bridge 
blir en central del av stråket som 
binder samman Mårtenstorget, Stor-
torget, Bantorget, Västra stationstor-
get och Lunds nya kommunhus. 

I generationer har de levande broarna 

och möten mellan regnskogens be-
folkning. I Lund blir The Living Bridge 
ett steg i utvecklingen mot ett inte-
grerat stadslandskap som möter en 
urban befolkning i ständig utveckling. Mårtenstorget
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