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Jeg har en bred og alsidig arkitekterfaring, både fra tegnestuer, egne byggede projekter, og som underviser på Kunstakademiets
arkitektskole. Min styrke ligger i at kunne skalere mellem det overordnede koncept og de konkrete løsninger. Jeg er god til
at forfølge og omdanne koncepter, sanselige indtryk og stemninger til noget håndgribelig, materielt og rumligt. Jeg arbejder
ihærdigt og produktivt og er god til at formidle og kommunikere mine tanker i process, og præsentation. I mit arbejde lægger
jeg vægt på at forene det kunstnerisk æstetiske og det teknisk konstruktive gennem en gensidig respekt for materialitet,
bæredygtighed og kontekst.

ERFARING
2016- 		

Undervisningsassistent, KADK, Kunstakademiets Arkitektskole, København.

2017- 		

Arkitekt, selvstændig.

		
Jeg har siden 2016 arbejdet som underviser på institut for bygningskunst, by og landskab (IBBL), 		
		
hvor jeg er timelærer 2 år. Udover arbejdet som timelærer har jeg undervist på forskellige workshops og
		
tværfaglige kurser, samt været intern censor på skolen.
		
		I mit arbejde som selvstændig har jeg fået god erfaring i projektstyring ved at følge 			
		
projekterne fra start til slut - fra skitsering til projektering, i dialog med bygherre og håndværker. Jeg været
		
ansvarlig for tegningsmateriale, ansøgninger, materialevalg og projektledelse. Udover dette har jeg 		
		
deltaget i en række konkurrencer.
		
		Hytte, Drøbak, Norge, 2019 (Projektering, byggetegniger) Bygges.
		
Projektering af sommerhus for byggherre. Arbejdstegninger, konstruktiontstegninger og detaljer i skala
		
1:50 og 1:10.
		Hytte, Lesja, Norge, 2018 -2019 (Projektforslag, projektering) igangværende
		
Total transformation, og tilbygning til en tømmerhytte i stejlt terræn. Ny tilbygning samt renovasjon af
		
eksiterende hytte. Skitsering, projektering og rådgivning.
		
		Lejlighed, interiør, Kana, Norge 2018. (Projektforslag, projektering) Bygget.
		Planløsning og komplet interiør til en lejlighed i en eksisterende bygning.
		Transformation af bolig, Holmsbu, Norge 2018. (Projektforslag, projektering) Bygget.
		Ombygning og transformation af et murhus fra 1955. Ny planløsning og komplet renovering.
		
		Transformation og omprogrammering af en skole, Hurdal Ecovillage 2014 (opmåling, skitseforslag) Bygget.
		Helhedsplan og ny plan disponering samt retningslinier for arkitektonisk identitet.

		Konkurrenceforslag:
		Fotografihuset, Oslo, Norge, Juli 2019
		Daginstitution, Reykjavik, Island, januar 2019

		Birdwatching Tower, Pape national park Latvia, 2017
		Pavillion, Rethink, Århus, 2017
		Sceneri Holtegaard, København, 2016
		Pavillion Chart Art Fair, København, 2016 (Honorable mention)

2017- 2018

Arkitekt, CHRISTENSEN & CO, København.

		
Hos Christensen & Co arbejdet jeg som konkurrencearkitekt på to større konkurrencer. Begge 		
		
konkurrencer var i 2 faser, hvor jeg var med gennem hele processen, fra den skitserende fase til 		
		
produktion af præsentationsmateriale. Mit arbejde bestod også i at engagere en praktikant med arbejde
		
gennem hele forløbet.
		
		Fremtidens skole Nærheden, [vundet].
		Kamsportens Hus Nørrebro, [2. plads].

2016- 2017

Arkitekt, LETH & GORI, København.

		Hos Leth og Gori var mit hovedansvar en konkurrence om et nyt center for kræftpatienter (livsrum) i
		
Herlev. Her arbejdede jeg med alt fra indledende ideer og plantegninger til præsentationsmateriale og
		
præsentation af projektet foran fagjury. Udover dette havde jeg hovedansvar for at 			
		
udvikle Leth og Gori´s forslag til Kjellander Sjöbergs udstilling “Commoning Kits” i Malmö.
		
		Livsrum Herlev, [2. plads].
		Udstilling “commoning kits” Malmö,
		Daginstitution, Hvidovre,

2014 		

Arkitekt, praktik, BALKRISHNA V. DOSHI, Ahmedabad. 						
		I mit praktikforløb hos Balkrishna Doshi, arbejdede jeg på en retrospektiv udstilling om Doshi, der for første
		
gang blev fremvist på Museum of modern Art i New Delhi, og som nu står udstillet på Vitra Design musem.
		
Arbejdet bestod i at gennemgå gamle værker, for så i tæt samarbejde med arkitekten at udvælge,
		
videreudvikle og nyfortolke projekterne i en udstillings sammenhæng.
		Masterplan, Ahmedabad Ringroad,
		Udstilling “Architecture for the people” B.V Doshi. India (udstilles nu på Vitra Design Museum)

2013- 2014

Arkitekt, freelance, AKTIV-HUS, Oslo.

2014- 2016

Arkitekt, freelance, DESIGNGROUP ARCHITECTS, DESIGNBROKERS, København.

2010- 		

Fotograf, freelance, arkitektur fotografi

		Her var mit ansvarsområde at lave lokale udviklingsstrategier og forslag til nye “øko-landsbyer” og 		
		
bebyggelsesplaner på forskellige steder i Norge. Aktiv-Hus er en tegnestue der arbejder med økologiske
		
byggematerialer og har udviklet bofællesskabet “Hurdal ecovillage”.
		
		Arkitekturvisualiseringer og grafisk arbejde.

		Ved siden af arkitektur, beskæftiger jeg mig med arkitektur -og landskabsfotografi.
		Udstillingsfotograf, galleri KVIT, 2018
		Arkitektur fotograf, Chart Art Fair, København, 2017
		Tildeling af to priser, DR Kunstklub 2013

UDDANNELSE
2014- 2016
		

Arkitekt MAA. Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, KADK.
Program Arkitektur, Rum og Tid.
Afgangsprojekt: “I overgangen- Et universitet på Filipstad”

2013- 2014
Arkitekt Praktik; Balkrishna V. Doshi.
		Ahmedabad, Indien
2010- 2013

Arkitekt BA. Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, KADK.
Afdeling 6, Rum og Form

WORKSHOPS

Jeg har deltaget i en række byggeture til forskellige destinationer med organisationen BRO (bygge, rejse, 			
opleve). Her har jeg fået god erfaring med håndværk i forskellige kulturer, samt indblik i ulige byggeteknikker.

2015 		
2010 		
2009, 2010

Sommerskole “HYDRA15” Arkitektur workshop, Grækenland /4 uger
Bygge workshop [BRO], Friland, Danmark/2 uger, Ruskin Mill, England/2 uger
Bygge workshop [BRO], Russland/4 uger

IT-KOMPETENCER

Jeg mestrer de fleste digitale skitserings - og projekterings programmer, og tilegner mig hurtigt nye. Jeg er stærk til både 3d
modellering og rendering, og har arbejdet med V-ray på tværs af forskellige platforme. Jeg er superbruger af photoshop, og
har god kendskab til BIM gennem arbejde med Archicad og noget Revit.

SPROG

Norsk: modersmål
Tysk: modersmål		
Dansk: meget godt
Engelsk: meget godt
Referencer kan indhentes efter aftale.

