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Første artikel i antologien “Arkitekturens Poesi”, Archipress 1981.
Skrevet sammen med to studiekammerater og et forsøg på at indkredse et bysystem.



Agangspgave 1983: Et bykvarter på Østre Gasværk. Arkitekten 20-1983
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Arbejdslegat Statens Kunstfond 1988: Kvartersdannelser Københavns Havn. Skitse til 5 minutters byen, hvor der mellem centerpunkterne er 10 minutters
gang. I hvert centerpunkt lokaliseres kvarterets fællesfunktioner (kvartersadministration, skole, børnehave, butikker, cafeer etc). Nye bykvarterer som

Ørestad og Sydhavn flettes med eksisterende bykvarterer ud fra rumlige, geografiske muligheder de pågældende steder.
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Centro Cultural Managua, Nicaragua, 1988-1993. Ombygning af Gran Hotel til kulturhus som kulturhus for professionel kunst i byen. Rundt i bykvartererne
omkring jordskælvsområdet kunne mindre kulturhuse blive centrum for en byudvikling af forstadskvartererne ved at danne rammen for møder, dialog, ini-

tiativ men også stedet hvorfra en folkelig kultur kunne blive til gavn for en fremtidig byudvikling.

Gran Hotel, ødelagt efter jordskælv
Gran Hotel, skitsemodel til
overdækning i bambus

Gran Hotel,
efter renovering

Det centrale Managua ligger
over 7 jordskælvssprækker.
I 1988 var det ikke planen
at genopbygge byens cen-
trum, men lade det henligge
som park. Gran Hotel ligger
inden for jordskælvsområ-
det.



Takoradi, Gahna. Eksempel på bycenter. Den gule ring markerer et markedshus med butikker med dagligvarer.
Inden for cirklen er der aflåst lager af varer i lave skure. Langs cirklens yderkanter holder de lokale bønder marked med grøntsager og frugt.

Byen er anlagt af englænderne i slutningen af 1800-tallet.



Skitse til ny by (1 mill kvm) i Glostrup, København, 2006. Glostrup ligner alle andre forstadsbyer med en station og en kerne med små, historiske huse
– dvs at byen har kun et attraktionssted i form af de gamle huse. En ny byudvikling dannes ved hjælp af attraktionssteder med indbyrdes 5 minutters

gang, og med flere stationer (S-tog og letbaner).



Skitse til ny by (1 mill kvm) i Glostrup, København, 2006. Byens nye rum spajlvender den nuværende bystruktur, så gader bliver bygninger og dermed dan-
ner rammer til byrum, haver, Hver ramme kvalificeres til at rumme byfunktioner, der gavner kvarterets sociale finktioner.



Skitse til ny by (1 mill kvm) i Glostrup, København, 2006.



Idékonkurrence til udvikling af Nordhavn, 2008. Indkøb i konkurrence. Havebyen bevarer alle eksisterende bygninger, så alt nyt må føje sig. Projektets
forudsætning er en havnetunnel fra Svanemøllen til Amager. Ved opkørslen sætter de fleste beboere deres bil i store p-anlæg. Et enkelt vejsystem forde-

ler et mindre antal bilister, mens letbaner, eksprescykelruter og et meget udviklet stisystem fører gennem området.



Idékonkurrence til udvikling af Nordhavn, 2008. Indkøb i konkurrence.
De gule marekringer er tre fagcenterskoler, der er bydelens udviklingscentre. Først bygges skolen, så bygges byen omkring. Skolerne danner de første

funktioner i en struktur, hvor der er 10 minutters gang mellem hvert centrum.



Idékonkurrence til udvikling af Nordhavn, 2008. Indkøb i konkurrence. Offentlige funktioner i byen skal give noget til byen ud over sin
kernekompetance. I skolerne er det funktioner som idræt og musik, der kan fungere som mødested for byens borgere - først mens byen planlægges

og bygges, siden som naturlige mødesteder.


