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Præsentation 
Jeg er født i Sønderborg i 1949 og boede der frem til 1966, hvor 

min familie flyttede til Nykøbing Falster. Jeg blev student i 1969. 

Herefter gik jeg på Kunstakademiets Arkitektskole. Jeg blev arkitekt 

i 1974. Havde herefter egen tegnestue i nogle år, men blev i 1977 

ansat på en tegnestue, der var halvt jysk, halvt Københavnsk ejet. 

Her byggede jeg skoler, men min største opgave var at være byg-

geleder gennem 3 år på Odense Koncerthus. I 1984 blev jeg ansat 

som bygningsinspektør (og vicestadsingeniør) i Herlev Kommune. 

Her fik jeg opgaven at modernisere hele Herlev Bymidte. 

I 1990 blev jeg Stadsingeniør i Tårnby Kommune - her blev jeg hurtigt kommunens kontaktperson til A/S 

Øresund og Metroselskabet, da broen til Sverige skulle bygges og Metroen skulle til lufthavnen, og jeg har 

en pæn del af æren for, at der blev lavet en 300 m bred grøn overbygning over bane og vej. I samme peri-

ode var jeg sammen med KL rundt i hele landet for at undervise i ”Ny Løn”. 

I 2000 blev jeg ansat som Teknisk Direktør i Københavns Amt, hvor jeg stod over for en stor omlægning af 

administrationen, hvor medarbejderne fik mere råderum. Jeg stod i øvrigt for undervisningen af ledelserne 

på amtets hospitaler i ”ledelse i forandring”. Et par år senere blev jeg tillige Undervisnings- og Kulturdirek-

tør, hvilket jeg var frem til amternes nedlæggelse. Jeg havde her en meget stor opgave med at få amtets 

opgaver fordelt til rette myndigheder, og at få medarbejderne sendt godt og trygt afsted. I Regionen blev 

jeg Stabsdirektør med ansvar for miljø og planlægning. Igen var det en stor opgave at få 5 forskellige kultu-

rer smeltet sammen til en samlet ny kultur. Jeg har i øvrigt altid fået en høj score i medarbejder tilfredshed. 

Jeg er lyttende, men er også klar til at sætte dagsordenen. Jeg er akademiker, og jeg har fødderne solidt 

placeret på jorden. Jeg har bevaret min gode sønderjyske stædighed, forstået på den måde, jeg giver ikke 

op før en opgave er løst. 

Hvorfor ønsker du at stille op som formand for DANSKE ÆLDRERÅD? 

Fordi jeg ved, at jeg med min store baggrund som offentlig chef, hvor jeg har været mere end tæt på det 

politiske system, kan være med til at løfte arbejdet i Danske Ældreråd til gavn for de ældres vilkår. Jeg ved, 

hvordan administrationer tænker, og jeg har flair for at se mulighederne i de politiske systemer.  

Hvad er dine primære ønsker for arbejdet som formand for DANSKE ÆLDRERÅD? 

Mine primære ønsker for Danske Ældreråd er, at Danske Ældreråd får mere kant. Vi skal være meget mere 

synlige i samfundet og i den offentlige debat, med det formål at stå stærkt og sikre vi ældre de bedst mulige 

forhold. Vi skal ikke konkurrere med Ældresagen, det er ikke nødvendigt. Vi har så meget at byde på, at vi 

uden problemer kan etablere vores egen platform i den offentlige debat. Det kan vi godt gøre uden at skulle 

udbygge vores administration. Et andet ønske er, at vi indadtil er mere aktive for at hjælpe de ældre/ se-

niorråd, der er kommet i klemme i det lokale system. Vi skal fortsat sikre hjælp til de enkelte æl-

dre/seniorråd og samtidig være med til at vise vejen fremad. 


