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Hvem er jeg.............

Jeg har som menneske og arkitekt en utrolig stor passion for naturen og miljøet, der omgiver os.
Oprindeligt kommer jeg fra en ø i Danmark, hvor jeg allerede som ganske lille forstod skønheden
og vigtigheden i naturen. Vi kan ikke leve uden den - men den kan kun overleve, hvis vi forstår at
værne om den og dens ressourcer. Naturens mangfoldighed og kompleksitet inspirerer mig på mange
måder og bliver en vigtig medspiller i udformningen af arkitekturen. En medspiller, hvor menneskets
behov og funktioner skal gå op i en højere enhed og blive rammen om mange forskellige individers
liv.
Byens puls er og skal være levende med dets trafik, mennesker, nytænkende kunst og arkitektur.
Den favner en mangfoldighed af interesser. I udviklingens hast må vi ikke glemme fortidens kunstværker - men istedet lade os fascinere og inspirere af de gamle bygninger, nedlagte virksomheder
og industrilokaler, der med fortids glans vidner om en fantastisk historie samt byggeskik. At kunne
transformere nedrivningstruede bygninger og give dem et nyt liv med nyt indhold, giver både karaktér og styrke til et område.
Jeg arbejder gerne med bæredygtig udformning af ny arkitektur og transformation af ældre bygninger, design af brugskunst og indretning. Jeg er en formgiver med ideer og visioner, der arbejder
indlevet og meget målrettet med mine opgaver. Jeg er empatisk som person, hvilket også afspejles i
mit arbejde og ønsker at være med til at udvikle, åbne og nytænke områder, hvor mennesket, naturen
og arkitekturen sammen kan skabe en helhed.

CV

Uddannelse
2009-2011
2007-2008
2004-2007
2000-2001
1994-1997

2013
2006-2012
2010
2009
2003-2004
1999-2000
1998-1999

Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kandidat - Kulturarv og transformation
Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kandidat - Afd. 5, rum, bosætning og bygningskultur
Det Kongelige Danske Kunstakademi, Bachelor - Afd. 5, rum, bosætning og bygningskultur
Civilingeniøruddannelsen på Aalborg universitet - arkitektur & design
Matematisk student - Vordingborg gymnasie

Arbejde
Metro-arkitekter, Malmö
Rundetaarn, studiearbejde - hel og deltid - café, arrangementer, koncerter og kunstudstillinger
Designopgave/indretning frisørsalon “K” Malmö
Bogudgivelse - opmåling af Utzons sommerhus på Mallorca “Can Lis”
Postdanmark - postomdeler
Masnedø gartneri, bio-og økologisk - gartner
Postdanmark - postomdeler
Sprog
Dansk - flydende
Engelsk - godt
Svensk - godt
Tysk - grundlæggende

Datakundskaber - visualisering
Autocad 2D - godt
Sketchup - godt
Adobe - grundlæggende
Revit - grundkursus
modelbyg - godt

Kørekort B

Taburet side 1
Et lysthus i Enrum side 3
Biobolig side 5
En karateklub side 7

Det gamle Danmarks akvarium - et økokulturcenter side 9
Sophienholm - et nyt skulptur og kunstmuseum side 11

Frisør-salon “K” side 13

Taburet
Kroppen er udgangspunkt for alle menneskelige proportionsforhold og er bestemmende for størrelsen
på en dør, højden på et vindue og siddehøjden på et
møbel. Møblet er en taburet, der i mål ikke må overstige
en kube på 45x45x45 cm og skal udføres i høvlede
standard fyrretræslister med kvadratisk eller retkangulært snit. Taburetten må kun samles med søm/skruer
og skal kunne bære en stående person.
Materiale: fyrreræslister og skruer

“Tegn taburetten med 5
streger”

Arbejdsmodel

Skitse af modulsammensætning

Rammemoduler, der mindskes kontinuerligt med 5 cm på den ene side - mens den anden
konstant forholder sig til kubens ydre. 2x(45x45)-2x(45x40)-2x(45x35)...etc
1:20

Menneskets anatomi og proportionsforhold
Side 1

Minimodel af taburetten

Billeder indefra taburettens varierende univers 1:1 model

1.Semester

Opstalt - taburettens mange ansigter
1:20

Side 2

Huset i landskabet - et “lysthus” i Enrum
Enrumpark er et lille stykke kultiveret natur
syd for Vallensbæk og er et af strandvejens
ældste landsteder omgivet af park, skov og
vand - oprindeligt opført i 1731. Den oprindelige hovedbygning blev nedrevet i 1860´erne
til fordel for en ny bygning i engelsk herregårdsstil opført 1864.
I parkens forladte landskab ligger ruinen
af det gamle orangeri. Denne ruin og dets
område omdannes til et nyt “lysthus”, som
husets nuværende beboer(forskellige firmaer)
kan drage nytte af.
Det gamle drivhus/orangeri fortolkes og
ska-ber i sit udfoldende formsprog ly og læ
for længere- eller korterevarende ophold. Et
sted man kan vende sig til når Enrums massive
vægge bliver for altomsluttende og man vil ud
og have naturen og historien på nært hold.
Den nye konstruktion hviler på den gamle ruin
og dens vinger overdækket af glas - skaber et
åbent uderum, hvor lys og luft frit kan passere.
materialer: træ og glas.

Enrumpark
1:6000
Side 3

Enrum hovedbygning

Ruinen af det gamle orangeri

Plan Enrums nye “forlystelsessted”
1:5oo

Den stolte overgartner foran Enrum orangeri 1898

2. semester

Orangeriets cyklus

Opstalt af Enrums nye lysthus set fra nord
1:200

Opstalt set fra syd
1:200

Model af Enrums nye “lysthus”.
Side 4

Bio-bolig - midlertidig ophold i landskabet

9 arbejds-enheder der bebos i en kortere eller længere periode af en/flere personer, der
ind samler biologisk material i landskabet, registrere og analysere dette ved sit arbejdsbord.
De forskellige bo-enheder variere i højden/etagen afhængig af omkrinliggende vegetation.
Taghældningen på samtlige enheder er vinklet 30grader med orientering mod syd, der optimere forhold for solenergi.
Regnvandsopsamling.
Trækonstruktion samt træmoduler, der i sin sammensætning skaber en variation som naturens opbygning og strækker sig mod solens lys.
Placeres i skovbrynet, den tætte skov, på mere åbne arealer, lav/høj vegetation - områder
med forskellig biologisk materiale samt interessefelter.
Matreialer: træ og glas.

Hud.

Konstruktion.

Boenhed.

Kulskitser af bio-enheder.

Bioenhedernes placering i landskabet. 1:3600
Fibonacci.

Modelfoto af bio-enhed.
Side 5

Variende vegetation - variende bygningshøjde.
snit 1:300

3.Semester

Snit gennem landskab og bio-enhed.
1:150

Plantegningninger.
1:100

Snit gennem bio-enhed.
1:100
Side 6

Den tomme hånds vej - en karateklub i universitetsparken - Bachelorprojekt
Karate er ikke blot en kampsport - men en livsfilosofi; der smeder
kroppen om til et våben og træner den i selvforsvarsøjemed mens den
paradoksalt nok rækker hånden ud i venskab og fred. Det handler i allerhøjeste grad om selvrespekt og respekten for andre.
Karateklubben bliver et åndeligt samt vejledende tempel i livet og er
i sin udformning inspireret af den japanske geometri og enkelthed. En
enkel rammekonstruktion, der skiftevis overlapper hinanden og dermed
lader det indirekte lys fylde rummet uden direkte indkig. gavlende på
de to dojoer rejser sig udfordrende mod hinanden, som var det duellen de udøvende imellem. Formsprogets ensartede rytmer gentages i
bløde bevægelser, som var det tranens. Tranens glidende og sammenhængende bevægelser, der giver inspiration til udførelsen af teknikker og færdigheder hos de karateudøvende. Højden i rummet er med
til at understreger det sakrale og højtidelige i kampsporten - en hvis
ydmyghed overfor den store lærdom.
Bygningen har en klar hierakisk fordeling og det er derfor først
efter mange års træning og teknik, man får mulighed for at kæmpe på
øverste plateau. Højdeforskellen er ikke blot symbolsk - men i høj
grad for at minimerer nysgerrige blikke fra udefrakommende, da det er
og bliver en kampsport, der træner den enkelte i at dræbe.
Bygningsvolumet bevæger sig om trappen, der bliver den centrale
akse, hvorom indgangen, omklædningsrummet, fællesarealet og de
to dojoer, drejer. Man ender til slut i øverste dojo efter mange års
hård træning, som et forhåbenligt harmonisk og respektfuldt menneske beherskende den japanske kampkunst - karate.
Materialer: beton, pladetræ, limtræ, kobber og glas.

Tranes kampdans
Side 7

Kulskitser

Kælderplan, indgang, omklædningsfaciliteter samt fælles inden- og
udendørs ophold.
1:200

Snit gennem begge dojoer, omklædningsrum.
1:200

6.Semester

Plan over fællesareal samt 1. og 2.sal
1:200

Perspektivtegning af dojo.

Modelbillede indefra naturlige indirekte lys.

Modelbillede aften og dag.

Plan over område
1:5000
Side 8

Addition og transformation af det gamle danmarks akvarium - et øko-kulturcenter.
I nordkøbenhavn, nærmere betegnet, Charlottenlund - ligger det gamle
danmarks akvarium. En bygning opført 1939 af arkitekt Carl Oluf Gjerløv-knudsen(1892-1980) i en enkel og funktionel stil - præget af den
tidlige modernisme. Denne smukke hvide bygning er ikke fredet - og har
mange kvaliteter, samt problemematikker - teknisk og tilbygningsmæsigt.
Bygningen bliver nyt samlingssted for teknologi, kunst, arkitektur,
design, mad, foredrag og musik - hvor økologi og bæredygtighed er det
bærende element. Tilbygningen bliver en del af den oprindelige struktur men har sit eget liv. Den “lever” af den eksisterende bygnings rytmer, men
visse områder må det gamle vige for det ny - uden at helhedsindtrykket
forstyrres. Den nye tilbygning skal samle og forstærke det enkle udtryk
og udnytte huset til fulde - fra kælder til kvist. Den gamle bygning
pudses i mørkegrå puds og får nye vinduesrammer i cortenstål, der “vokser” ud i varierende dybder og den nye tilbygning udføres i cortenstål.
Hovedbygningen med indgang til stueplan.
Et nyt centrum for økologisk og bæredygtig udvikling.

Kort over området 1:10000

Snit gennem hovedbygning, akvarier samt nyer tilbygning
1:1000

Opstalt af sydøstlige facade, samt hovedbygning 1:1000

Kulskitse.

Naturlige lysindfald.

Konstruktion,
mulige inddelinger
Stueplan med indgang til akvariet. 1:1000

Volumenmodel - moduler i
gips og karton.
Side 9

Arbejdsmodel - afprøvning
af sammensætninger.

Skitse af ny tilbygning, der vokser ud og ind af det
gamle akarium. Udført i cortenstål.

Cortenstål til
ny tilbygning.

cortenkarme
vokser ud af
gamle bygning.

8.Semester

Opstalt af hovedindgangen med ny tilbygning i cortenstål, der
danner baggrund 1:500

Kælderplan; hovedindgang, foyer
bibliothek, toiletter, koncertsal,
atriumgårde. 1:1000

Opstalt af sydøstfacaden med snit gennem bassin-øst. 1:500

1.plan; store”gamle”galleri og ny
galleri med dobbelhøjt rum - begge
med ovenlys.

Snit A; atrium, gangbro, foyer, restaurant,bassin-øst. 1:700

2.plan; mindre gallerier med ovenlys, opholdssted til medbragt mad
- inde/ude.

3.plan; restaurant med udsigt til
øresund, opgang til 4.plan lounge/
restaurant med udsigt over byen.

Snit B; bassin-syd, koncertsal, gallerier, foyer fra kælder til kvist med trappe i corten
Side 10

Addition til Sophienholm - et nyt skulptur- og kunstmuseum
Sophienholm ligger 14 km nordvest for Kongens Nytorv i et landskabeligt idyl på en sydvendt, skrående grund ved Bagsværd Sø. Bygningen blev oprindeligt opført i Rokoko-stil i 1776 til Theodor Holm de
Holmskiold og opkaldt efter hans hustru. Det blev senere overtaget
af Constantin brun I 1802-05 og med bistand af den franske arkitekt
Joseph Ramée - fik Sophienholm sit nuværende udtryk - en nyklassistisk italiensk villa.
Hele haveanlægget, med sine mange bygninger, åbne græssletter,
trægrupper og tankestyrende scenerier, er karakterisk for den romantiske engelske stil, Et anlæg, hvor natur, haver og bygninger bliver ét
- med formålet at gøre tilværelsen til en flugt fra virkeligheden.
Sophienholm anvendes i dag som kunstmuseum og cafe - men savner
rum til større installationer, skulpture etc. En addition til det nuværende anlæg, der reflektere over landskabets, haveanlæggets og
de eksisterende bygningers kvalitet og egenskaber.

Inspirationer - det tomme, Skovbundens variende liv. Svampen, klynger ruinen, stenen.
spredning.

Skitser - konstruktioner, funktioner og
æstetik.
Side 11

Arbejdsmodel.

Norske hytte.

Sophienholm hovedbygning.

Kinesiske pavillion.

Sophienholm parkanlæg. 1:4000

Ny skulpturmuseum placeres i bøgeskoven, ved kanten i lysningen og understøtter den romantiske haves opbygning. 1:3500

10.Semester

Bygningen i landskabet set fra øst - hovedindgangen 1:700

Bygningen set fra vest 1:700

b

a

a

Snit a; Gennem udstilling, atrium og museumsbutik 1:400

b
Plantegning 1:600

Opstalt 1:200

Snit b; Gennem gangarealer og udstilling 1:400

Detalje fra hovedindgangen 1:75
Side 12

Det Sjöbergske palatset - Frisør-salon “K” i Malmö.
På Drottningtorvet i Malmö ligger det Sjöbergske
palatset bygget i 1893 af arkitekt Alfred Arwidius for
fabrikant Axel Paulus, der producerede kridt, sæbe
og vognolie. Et fantastisk byggeri indeholdende lejligheder samt forretningslokaler, bygget i gule teglsten, udsmykket med detaljer udført i sandsten og
opført i Nyrenæssance stil.
I dette byggeri havde “skincity” til huse - i et 110 kvm
stort lokale. Et skønt og lyst rum med to store vinduespartier vendt mod ôstergatan. To venner, Benny Nilsson
og Henrik Sterner, så straks potentialet og det blev
derefter min opgave at indrette, farvelægge, designe
samt inddele rummet til en velfungerende, farve- og
oplevelsesrig frisør salon. Et samlet udtryk, der kunne
skabe rammen om de mange forskellige personligheder;
personale som kunder - unge som ældre.

Et ældre foto af det
Sjöbergske palatset.

Plantegning vestfløj,
lokale indrammet i rød

Lokalet, der før husede “Skincity”.

De to salon-ejere fik hver især til opgave at udføre en collage - for at synliggøre
deres tanker og ideer.

Tegninger til disken og klippe/spejl-moduler.

De mange lamper fik farverig lak og den gamle
rokokokommode blev cerise.

Model af produkthylder.

Side 13

Skitse af “shampo-nerings”
rummet, med græs i loftet.

Model af “shampo-neringsvæg”.

Projektarbejde

Facade/indgang med den ny salon “K”.

Blå/grøn/turkise kliprum.

Orange/gul/rød kliprum.

Artikel i sydsvenskan.
b

a

a

Kundetoilet.

Venteplads.

Garderobe.

Shamponeringsvæg.

b

Plan 1:200

Snit A 1:200

Snit B 1:200

Shamponeringsrum.
Side 14

