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F A G L I G  P R O F I L  
Jeg har siden min afgang fra arkitektskolen hovedsageligt 
arbejdet som selvstændig, enten med egne opgaver eller i team 
med andre. 

Min evne til at være omstillingsparat og forudse, samt tilpasse 
mig nye udfordringer er en evne jeg har benyttet i de fleste 
opgaver jeg har deltaget i. 
Jeg er en problemløser der ikke går på kompromi, men samtidig 
har jeg respekt for andres mening og metode. 

Jeg er god til at se frem og udover målsætningen, samt evner at 
tænke innovativt. Events og opfindelser er en del af min 
tankefilosofi når jeg arbejder. Jeg er ikke abstrakt tænkende, men 
forsøger at finde løsninger der kan realiseres. 
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E R H V E R V S E R F A R I N G  
1976-78 Tømrerlærling 
Udlært i firma med 25 svende og 14 lærlinge. Samtidig fra det 
fyldte 18. år og med egen bil, arbejder jeg i fritiden med 
tømreropgaver. 

1978-80 Tømrersvend 
Arbejder som tømrer i ferier mv. 

1982 Trælastekspedient 
Arbejder ca 1 år som medhjælp på deltid. Fik indlæring i strategi, 
personaleadministration og kundepleje. Var ansat med reference 
til direktøren (familie eje). 

1982-88 Togbetjent DSB 
Ansat ved Fredericia og Aarhus personbefordring som timelønnet 
i trafiktjenesten. Arbejdet indeholdt vagter på alle tider af døgnet, 
udstationeringer til andre driftssteder, samt kørsel til udlandet. 

1984-88 Studentermedhjælp 
Ansat ved Miljøministeriets fortidsmindekontor i Aarhus. Udførte 
administrative og forefaldne opgaver. 

1985-88 Udstationeret på Vitskøl Klosterruin. 
Studenteransættelse i Miljøministeriet. Varetog registrering, 
opmåling og tilsyn med håndværker og materialer i forbindelse 
med restaurering af fredet klosterruin. 
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1988-90 Tegnestue selvstændig 
Arbejder i fællesskab med en studieven hvor vi har lejet os ind på 
en tegnestue. Vi har vores egne projekter samt hjælper med de 
opgaver der er tilgængelige. Opgaverne spænder fra 
bygningskunst til nogle af de største byplanopgaver der pågår i 
Aarhus. 
Et af projekterne indebærer digital byggeansøgning, som jeg og 
en byggesagkyndig ingeniør fra kommunen gennemfører som 
den første byggeansøgning overhovedet. 

1990 Projektansættelse hos Erik Einar Holm 
Opmåling af pavillon i tilknytning til Ribe museum med henblik 
på publicering i tidsskriftet Architektura. 

1990 Den gamle By i Aarhus 
Jobtilbud, og projektansættelse. Forundersøgelser og 
dispositionsprojekt til genopførelse af Møntmestergaarden. Samt 
medarbejder på skrift til samme. 
Endvidere design til-, og projektering af unik håndbygget 
spindeltrappe i 3 etager til Svendborghuset. 

1992-93 Bygningsarkitekt Aalborg 
Projektansættelse hos Bo Andersen & Thorsen Arkitekter. 
Primært ansat til at projektere udvidelsen af Dansk Metals 
kursuscenter i Holstebro. Herefter forskellige opgaver; renovering 
og udvidelse af Aalborg Kongres & Kulturcenter, ny Føtex i Gug 
for Enggaard AS, samt forskellige skitseprojekter til boliger mm. 
Implementerede EDB på tegnestuen med eget trykkeri mm. 
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1994- Selvstændig virksomhed 
Opstart af komplet digital tegnestue. Autodidakt læring. 

(udsnit af opgaver) 
1994-08 Husarkitekt for LR-Energi(Løgstør Rør). 
Firmaet hedder i dag XR-energi og leverer samlede 
energiløsninger, som kraftvarmeværker mv. 

1995 Statoil – modernisering af servicestationer på Sjælland 

1995-2005 Free-lance Bo Andersen & Thorsen 

1995 Restaurering af drejebro i Løgstør. Opmåling og tegning. 

1999-2006 Arkitekthjælpen. Flere private parcelhusrenoveringer 

1999 Digital Aarhus bykort til illustration i bogværk 

1999 Byfornyelsesprojekt i Nakskov 

2000 Opmåling af samtlige bygninger på Hjerl Hede til 3D 
illustration 

2002- Opmålinger for Bestseller, samt diverse konsulentarbejde 

2003- Diverse opmålinger af herregårde mm, i forbindelse med 
bygningsfredning eller restaurering. 

2004 Opmåling af Turbinehuset i Filmbyen for Aarhus kommune 

2005 Lokalplan i Sorring 

2006 Registrering af ødelagt bro på Sæbygaard. 3DV illustration. 

2007 Lokalplan i Lerbjerg 
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2007 Registrering og opmåling af ’Den permanente’ i Risskov. 
Udført for Aarhus kommune 

2009-13 Wedelslund opmåling og restaureringsprojekt. 

2011 3 etager infill boligejendom i Borgergade Silkeborg. 

2014 Solrød Biogas i samarbejde med Bigadan(Firmaet 
projekterer og står for opførelsen af komplette energianlæg, samt 
driften) 

2017 Projekt til nyt udendørs svømmebad i Låsby, komplet med 
bygninger, bassin og oplevelsespark. 

1997 & 98 Aarstiderne arkitekter 
Free-lance ansættelser på tegnestuen. 
Ad-hoc samt renovering af Silkeborg Kirkes ydre facader. 

2001-07 Aftenskole 
Opretter i samarbejde med Gjern Aftenskole EDB undervisning. 
Undervisningen foregår i Microsoft programmer og er henvendt til 
områdets almindelige kursusgængere. Efter første år blev 
undervisningen udvidet til også at omfatte, installation af 
software samt reparation eller opgradering af computerudstyr. 
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U D D A N N E L S E  
Tømrer – 1974-78 
Udlært hos tømrermester i Kolding. 
Oplært delvis som bygningstømrer samt trappe- og 
maskinsnedker. 

Bygningskonstruktør (Horsens BTH) – 1978-81 
Speciale i 0-energibyggeri og afg.projekt med lilleskole. 

Arkitekt maa, restaureringsarkitekt 
(Aarhus arkitektskole) – 1982-88 
Afg. Projekt med opmåling og restaurering af en 
hovedgård(Kjærbygaard). 

Togbetjent DSB – 1982 
Uddannet i driftsområde Fredericia. 

K U R S E R  
1981 EDB programmering (BTH) 
2 ugers kursus med teori og praktiske opgaver i programmering 
til administrations- og beregningsopgaver. Datafangst med 
hulkort og løsning af opgaver til beregning af statiske elementer. 
PC Tandberg. 

1985 (Arkitektskolen) 
Kursus i fotogrametrisk opmåling, samt brugen af teodolit 
måling. 
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1988 (Arkitektskolen) 
Kursus i EDB, digital tegnekunst og indlæring i mulighederne for 
den digitale tegnestue v Jørn Skauge, arkitekt maa. 

1997 Professionalisering af arkitekter Modul III 
DAL/AA kursus Aarhus. At give udbyggende viden om arkitekters 
faglige virke på en tegnestue. Den praktiske realiseirng af et 
byggeri til et konkret projekt, der forholder sig til 
projektgennemgang med entreprenører og afslutning af et 
byggeregnskab samt overgang til bygningsdrift. 

P R I V A T L I V  
Familie 
Jeg er 57 år og bor sammen med min kone 
Lene(Landskabsarkitekt) på 28. år. Vi har sammen en datter der 
pt læser til diplomingeniør i Aarhus. 

I fritiden dyrker jeg motion, cykling, løb, gå, fitness, svømning og 
pilates. 

Bor i et mindre bysamfund med gode sociale kontakter og aktiv i 
det lokale foreningsliv. 

Af flere lokale projekter jeg har været iværksætter på, er det 
nyeste projekt med opstart i 2013, Sorringmost, et projekt hvor 
der den sidste weekend i efterårsferien indleveres æbler til 
mostning. Mosten udleveres igen som 5 liter BiB til 
interessenterne. Der omsættes ca 4 tons æbler denne weekend. 
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