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I 2012 begyndte jeg min bachelor i arkitektur på Det Kongelige 
Danske Kunstakademi for Arkitektur, Design og Konservering 
på afdeling 7 ‘Arkitektur, Bygning og Realisering’, med den nye 
struktur besluttede jeg mig for at fortsætte mit tredje år, med 
Jan Søndergaard som professor, på Institut for Bygningskunst 
og Teknologi, på bachelor programmet ‘Arkitekturens Anatomi 
og Fabrikation’. Efter to år i praktik hos Point Arkitekter, Gitte 
Juul Arkitekter, AVPD og Leth & Gori var det i 2017 på tide at 
jeg begyndte min kandidat. Eftersom jeg under min bachelor 
og praktik primært arbejdede i en mindre skala, besluttede jeg 
mig for, at udfordre mine evner og valgte derfor, at søge ind på 
programmet ‘Urbanism and Societal Change’ for at lære om, 
hvordan vi kan påvirke byen via. den arkitektur vi skaber. 
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GRÆNSERUM I DET DANSK / TYSKE GRÆNSELANDSKAB 

Grænselandskabet mellem Danmark og Tyskeland er i dag kendetegnet af et smukt varierende landskab 
grundet istiden, et stærkt samarbejde over grænsen men også grænsesten og monumenter der referer 
tilbage til tidligere krige og konflikter. De fungerer som erindringssteder men opleves også som en 
fastfrossen følelse af os og dem. 
Formålet med dette afgangsprojekt har derfor været at lave en landskabelig analyse der identificerer de 
fælles kvaliteter ved grænselandskabet, altså områder for potentielle grænserum, hvor oplevelsen af 
landskabet hverken handler om det at være dansk eller tysk men noget indimellem. 

Udvalgte fotografier fra registering af grænselandskabet fra Vadehavet til Lillebælt

Nedskaleret  strategikort 
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Der er som en del af afgangsprojektet forslået tre landskabselementer samt nye stier til landskabet 
omkring Dybbøl Mølle for at skabe udsigtspunkter der giver overblik og nye forbindelser som kan fungere 
som mødesteder og pauser i landskabet. Med reference til lokal byggeskik og den lange tradition for tegl 
produktion der finder sted i området opføres landskabselementerne i tegl.  
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Trappen Der Skaber Overblik Den Lange Bænk Kontakten Til Vandet
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Situationsplan 1:1500 Foto haverum på Diakonissestiftelsn på Frederiksberg

Diakonisestiftelsen
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AUDITORIUM I EN VIDENS GENERATOR, DIAKONISSESTIFTELSEN FREDERIKSBERG 

Bachelor opgaven var et auditorium på Diakonissestiftelsen Frederiksberg med tilhørende studiefaciliteter og behandling 
af nære omgivelser. Auditoriet ligger som en fysik skildring mellem by og have og fungerer i kraft af dets placering som 
mødested mellem generationer, da der skabes plads til fælles aktiviteter for både seniorer og studerende i samme bygning. 

Peter Bangs Vej
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Plan detalje af vinduesophæng

Byggeriet opføres i grå tegl med store 
sandblæste glaspartier for at referer til områdets 
byggeskik og bringe bygningens liv ud i facaden. 
De to detaljer viser hvordan de sandblæste 
glaspartier fæstnes på facaden.

Snit detalje af vinduesophæng Facade foto af snitmodel 1:50 Foto af snitmodel 1:50
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Snit 1:150

Opstalt 1:500

Situationsplan 1:500
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STRUCTURES IN BUILDING CULTURE: CRAFTING WOOD

Erasmus workshop i Liectenstein med fokus på design af træhytter i alperne. 
Arbejdet begyndte i detaljen med fokus på en hjørnesamling. Min gruppes samling 
blev udvalgt til byen Tuass.

Projektet er lavet i samarbejde Michael Kindle, Alexander Beeloo og Hlore Pels.


