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DATA

1944 født i Sorø
1963 Student fra Sorø Akademis Skole
1963/64 Frankrig
Hospitant hos Erling Langkilde 1965/ 66
Ansættelse på Jægersborg Planteskole 1967/ 68
Københavns Universitet jurastudium 1969- 1971
Filosofikum 1969
Ansættelse fra 1972 — 1980 på landskabsarkitekttegnestuen
Klint og Lund Sørensen. Mesterlære hos Morten Klint og via
ham med løbende tilknytning til Kunstakademiet i København
Fra 1980 egen tegnestue drevet som enkeltmandsfirma med 2-3
ansatte
Efter 2014 tegnestueaktiviter fra privatbolig uden ansatte
I flere perioder underviser som faglærer (landskabsforståelse og
anlægsjura) på Havebrugshøjskolen Vilvorde samt hjælpelærer
for Malene Hauxner på Landbohøjskolens landskabsafdeling.
Gennem

en

årrække

lærer

på

arkitektskolen

i

Aarhus

arkitekturkurset ”sol og vind”.

SÆRLIGE
FAGLIGEOPGAVER
MED FOCUS PÅ FORTID
– NUTID - FREMTID

Har løbende
indsamling

løst opgaver, hvor der er indgået en grundig
af

historisk

materiale,

registrering

samt

sammenfatning i en skriftlig dokumentation og handlings-/
fremtidsplan.

1980 –

1990 Ledreborg Allé, indsamling historisk materiale,

faglige og politiske overvejelser, gennemførelse af genplantning.
1988 - 1996 I Brumleby, Lægeforeningens Boliger på Østerbro
var en gennemgang af gamle planer, fotos samt opmålinger den
væsentligste del af registreringen. Det grundige kendskab til
fortiden og nutiden gav et sikkert afsæt for den fremtidige
planlægning.
2003

Kastellet,

gennemgang

af

for

Forsvarets

samtlige

belægningstyper

Bygningstjeneste

eksisterende

og

en

granitbelægninger,

belægningsdetaljer

samt

lægningsprincipper. Det indsamlede materiale blev formidlet i
en manual til brug for fremtidige arbejder.
2005 I den fredede boligbebyggelse Kanslergården på Østerbro
blev

for

Kulturstyrelsen

friarealernes

oprindelige

udarbejdet
træk

samt

en

registrering

lavet

en

af

nøjagtig

registrering af beplantningen. Efterfølgende er udført en
handlingsplan indeholdende anvisninger på plantevalg og
belægninger.
2006 Tersløsegård, helhedsplan for haven efter tilkøb af jord.
Planen udarbejdet i samarbejde med Sven Ingvar Andersson.
2008

Grønnegården

Kunstindustrimuseet,

plejeplan

for

lindetræerne.
2009 - 2012 Dronninglund slot plan for udvikling af den meget
forsømte

barokhave.

Udført

på

baggrund

af

gammelt

kortmateriale samt observationer på stedet sammenholdt med
stedets fremtidige funktioner.
2016

Gunderslevholm,

adgangstrappe

og

forplads

samt

helhedsplan for park og nærliggende landsby, Skelby.
2016 Brumleby de fredede lindetræer, redegørelse og for
udviklingen og forslag til den kommende træplantning.
ARTIKLER,
UDSTILLINGER M.V.

En lang række faglige artikler til ”Landskab,” ”Kirkegårdskultur”,
Boligforeningstidsskrifter, Jord & Viden. mv.
Medvirket i udstillinger, Gl. Dok 'Byens liv’ og vandreudstillingen
'Nutidig dansk have- og landskabsarkitektur'.
Brumleby Lægeforeningens boliger på Østerbro, rosende omtale
fra Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse. Tildelt Europa
Nostra Diplom.
Dosseringskarreen på Nørrebro, optaget i eksempelsamlingen
'14 byhaver’ . Statens Byggeforskningsinstitut. 1996
Fotoudstilling ”Arabia Felix – forunderlige Yemen”. 2006
Bogudgivelse ”vi går gerne langt for vore døde” om kirkegårde i
Grønland. Forlaget Vandkunsten 2011
14
REJSER

nye

byhaver

–

et

Integrations og Boligministeriet 2016.

Europa
Nordafrika, Kenya, Namibia
Kina, Yemen, Oman, Tyrkiet
Grønland, Island, Færøerne
USA, Caribien
Australien
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