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Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
1. Ny politisk og administrativ kultur på Københavns rådhus og i forvaltningerne - fordi 
demokratiet i København er stivnet i en form, der forsømmer at engagere 
københavnerne i deres egen by og i udviklingen og virkeliggørelsen af bedre og 
bæredygtige løsninger. g
g
2. Bæredygtig byudvikling - fordi København har potentialet til at blive blandt de bedste 
byer FOR verden. Jeg tror fuldt og fast på, at vi i langt højere grad kan gøre 
københavnerne, deres foreninger og deres arbejdspladser til medskabere af byens 
udvikling. Og at vi kan samles -borgerne, kommunen og store og små virksomheder - om 
nødvendige, ambitiøse og forpligtende mål for bæredygtighed. Vi skal bl.a. satse mere på
velfærd gennem samskabelse, helhed og forebyggelse indenfor sundhed, cirkulær 
økonomi, fremtidens tra3ksystem, forbindelserne mellem BY og LAND, billigt og 
bæredygtigt boligbyggeri og lokale løsninger på tværs af sektorer. g
g
3. At sikre København som en rummelig by for ALLE - fordi byen er bedst, når den er 
mangfoldig og giver (hjerte-)rum for alle mulige slags mennesker og tilværelser. Lige nu 
går det den forkerte vej og det skal vi stoppe. København må ikke blive en eksklusiv fest, 
men skal forblive dén livskraftige, omsorgsfulde og robuste by, som så mange af os 
elsker. Vigtigst: Vi skal have mange *ere billige og tilgængelige boliger! Og de skal 
bygges og administreres, så københavnerne - ung og gammel, singler og familier, lyse og 
mørke - lettere kan komme til at bo sammen.g
g
4. Kulturpolitik - fordi vi skal slippe løjerne løs og give de københavnske bydele *ere 
penge og muligheder for at udvikle deres egne tiltag og egen kulturelle pro3l. Kultur 
skabes af mennesker for mennesker og den må i mine øjne gerne brede sig meget mere 
ud og turde meget mere. Kultur kan være fri, elitær og kontrær og kultur kan være 
folkelig og have et mål om at skabe fællesskab og mening. Den kan være det samtidig 
eller hver for sig. Bare der SKER noget ude blandt københavnerne, så er det OK for mig.

Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
Jeg elsker vores manifest og at vi erklærer os som et LÆNGSELSPARTI. Mange af os 
længes efter, at politik igen skal give mening og at demokratiet igen involverer os alle 
som MEDborgere om det ansvar og de opgaver, som vi kun kan løfte sammen. g
g
GENERØSITET er min yndlingsværdi, fordi den giver mig lyst til at blive en bedre udgave 
af mig selv og fordi den peger frem mod et NYT inkluderende VI. MOD er også en central 
værdi for mig. Vi skal have modet til at se problemerne i øjnene; de problemer som på 
samme tid er lokale og globale og som reelt handler om menneskehedens overlevelse.g
g
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Sætningen 'ALTERNATIVET ER ET OPRÅB mod den kynisme, mangel på gavmildhed og 
hakken nedad, som trives i vores samfund' taler også stærkt til mig.

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
Jeg er motiveret af *ere ting - Alternativets mål og værdier, min følelse af ansvar overfor 
mine børn og deres fremtid og en tro på, at jeg som folkevalgt kan gøre en stor og vigtig 
forskel for vores allesammens København. Den diagnose, som Alternativet blev skabt på 
- empatikrisen, systemkrisen og klimakrisen - rammer for mig hovedet på sømmet: De tre
kriser er tæt forbundne og vi kan ikke løse den ene krise uden at tænke de to andre med. 
Det program vil jeg meget gerne være med til at give konkret politisk udtryk i 
København - med afsæt på rådhuset, men først og fremmest i et tæt og aktivt samspil 
med Alternativets medlemmer og byens borgere. Følelsen af ansvar overfor mine og 
andres børn og de generationer, som kommer efter os, kan jeg bedst udtrykke gennem et
citat fra Astrid Lindgrens Brødrene Løvehjerte, hvor Jonatan siger: "- Der 3ndes ting, som 
man er nødt til at gøre, selvom det er farligt. Tvebak: - Men hvorfor det? Jonatan: - For 
ellers er man ikke noget menneske. Så er man bare en lille lort." At stille op som 
kandidat til BR er måske ikke direkte farligt, men det rummer en forpligtelse, som jeg - 
med min families opbakning - er 100 % klar til at påtage mig. Fordi det er nødvendigt for 
mig at GØRE noget nu!

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
Ved at bygge bro og styrke den direkte dialog mellem de folkevalgte på rådhuset, 
forvaltningerne og byens borgere og virksomheder. Og ved at bringe mine mange års 
erfaring som embedsmand, leder og politisk aktiv i spil blandt medlemmerne i 
Alternativet København og i vores kommende BR-gruppe. Jeg kender rådhuset og 
forvaltningerne indefra og vil kunne at stå i spidsen for en præcis kritik af New Public 
Management og den meget topstyrede politiske og administrative kultur, som 
kendetegner København.g
g
I valgkampen vil jeg gerne tage initiativ til et første møde med tillidsfolk for kommunens 
mange ansatte og bede om deres vurdering af opgaveløsningen og arbejds- og 
ledelseskulturen i Københavns kommune. Alle politiske partier skal selvsagt inviteres.g
g
Nyrops 3ne gamle rådhus skal have en virtuel grøn bombe og omdannes til et åbent hus 
for demokrati, borgermøder, mellemfolkelig udveksling, kulturelt og socialt iværksætteri
- and you name it. Til gengæld skal Borgerrepræsentationen til at holde mindst 
halvdelen af sine møder ude i byen. Altså, hvis det stod til mig :-)

Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
I alt det gode, sande og skønne i livet, som stadig 3ndes og som de *este af os heldigvis 
stadig kan nære os ved - men som også sætter ulighed, uret, fattigdom og umenneskelige
livsvilkår i relief. Jeg nægter at acceptere, at vi ikke kan sikre en meget mere ligelig 
fordeling af indtægter, ressourcer og livschancer for mennesker - i København, i 
Danmark såvel som i verden. Jeg nægter at acceptere, at vi lige nu har et arbejdsmarked,
som udstøder mennesker, presser dem ud i fattigdom og gør dem over*ødige. Med al 
den rigdom, teknologi og viden, som vi besidder i dag, burde vi sammen kunne afska,e 
sult og nød og sikre en bæredygtig fremtid for os alle. Det kræver et opgør med 
forældede magtstrukturer og sociale og nationale skel. Det kræver et opgør med en 
neoliberalisme, som goldt koncentrerer stadig mere kapital i hænderne på stadig færre. 
Det igen kræver, at vi fornyr vores demokrati og at vi formår at involvere aktive 
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medborgere lokalt, nationalt og på tværs af grænser i udviklingen af nye måder at være 
samfund på. Vaclav Havel, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Beatles, Dylan, Obama, 
Suzanne Brøgger, Emma Holten, Merkel & min mor, Jan Gehl, U,e, Troels Christian 
Jakobsen og alle andre Alternative i vores herlige mangfoldige bevægelse - der er 
mange mennesker, som inspirerer mig hele tiden.

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
Det oplagte svar er: Mine daglige erfaringer med de politiske og administrative processer
i og omkring rådhuset. Skal Alternativet for alvor lykkes i vores første valgperiode, så 
skal vi kunne kombinere vores insisteren på en politisk vision om bæredygtighed med 
praktisk benarbejde og beslutningskraft for at holde os inde i loopet omkring de 
afgørende politiske processer. Det er IKKE en let opgave, særligt ikke, når man kommer 
som 'the new kid on the block'.g
g
Det mindre oplagte svar: Mine erfaringer som ægtemand til Karin og far til Inge, Sigurd, 
Esther og Gustav. De er de vigtigste for mig. Livet med dem er en berigelse, som gør mig 
taknemmelig og som giver mig en base og et holdepunkt at arbejde ud fra.g
g
Ellers er min vigtigste livserfaring nok den, at modstand, modgang og lejlighedsvis 3asko 
slet ikke er det værste, der kan overgå et menneske. For mig handler ny politisk kultur i 
høj grad om dette: At vi skal give hinanden plads og mod til at stå ved os selv og til at 
bringe os selv i spil. Og hvor det så må føre til sku,elser og nederlag, så er der altid 
Alternativister omkring én, der kan sørge for et kærligt klap på skulderen, omsorg og 
måske et godt råd eller to.

Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
Nej. Jeg har en ambition om at repræsentere alle i København. Jeg vil gerne tale om 
visioner og om konkrete løsninger. Jeg vil tale om vores bystyre, som er blevet for 
topstyret og for fjernt for borgerne. Og jeg vil tale om manglen på tillid og om behovet 
for nye ambitiøse planer, der kan frigøre kreativitet og mod til eksperimenter og 
samskabelse. Samtidig vil jeg betone vores eget ansvar, som borgere og brugere af byen 
– og tale for København som en hovedstad for aktive medborgere, der ønsker selv skabe 
fremtidens bæredygtige løsninger. Sidst, men ikke mindst, så vil jeg blande 
generationerne meget mere sammen end det sker i dag - i hverdagslivet, i 
boligområderne, til fester, i de demokratiske processer, på cykelstierne - ja overalt. Vi har
brug for mere respekt for hinanden på tværs af (alders-)skel - og den respekt starter med,
at mennesker mødes.

Største lyst: 
At give kærlighed og opleve at få den tilbage. At cykle hjem fra arbejde langs søerne 
fredag eftermiddag, når København vibrerer aller smukkest. At møde nye mennesker og 
nye kulturer. At lade mig omslutte af stor, smuk og vild natur, i skoven, ved vandet og på 
fjeldet. Musik og digtekunst fra hele verden. Når jeg læser mine favoritter som fx Selma 
Lagerlöf eller Murakami, så er det så tindrende klart, at vi mennesker er meget ens 
indeni.

Styrke:
Min familie og min kærlighed til livet. Min nysgerrighed og min tro på, at det meste kan 
løses, med lydhørhed og sans for samspillet mellem mennesker. Og - hvis jeg skal vove 
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det ene øje - en naturlig ro og autoritet, som måske udspringer at, at jeg trods klimakrise 
and all ikke tager tingene mere alvorligt end godt er.

Største frygt:
At det hele rent faktisk ER ved at gå uopretteligt ad helvede til. g
(I modsætning til, hvad Kim Larsen mente at vide i sin herlige sang til Susan Himmelblå.)g
Den bedste kur: At gøre noget, at handle. Sammen med andre!

Svaghed:
Når nysgerrigheden og empatien viger for utålmodigheden. Når stoltheden og 
ærekærheden fortrænger selvindsigten og ydmygheden. Når jeg taler for meget, selvom 
jeg egentlig er ret god til at lytte :-)

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
"eg er vokset op i et betonkompleks i Ballerup, men opfatter ellers mig selv som 
ærkekøbenhavner. I hele mit voksenliv har jeg boet i Kongens, Liva Weels og PHs 
København. Jeg har boet i de *este af byens kvarterer, længst tid på Østerbro, hvor min 
familie og jeg nu bor på 21. år. Jeg tror, at jeg kender byen bedre end de *este - både 
som altid cyklende indfødt, som kommunal embedsmand og som forælder til 3re aktive 
børn. Når det er sagt, så er jeg også i hjertet dansker, nordbo, europæer og 
verdensborger. g
g
Åh, hvor jeg drømmer om et stærkere nordisk samarbejde! Og åh, hvor jeg drømmer om 
meget mere mellemfolkeligt samvirke. Også på Københavns kommunes initiativ.

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Jeg er cand.mag. i samfundsfag og musik og HD i Økonomistyring. Mit CV fortæller om 
min helt egen kombination af (leder)stillinger i det private erhvervsliv, NGO'er og 
o,entlige organisationer. En karriere, som har været alt andet end snorlige. I 2000-2006 
var jeg generalsekretær i Folkehøjskolernes Forening - et job, som har givet mig en stor 
kærlighed til højskolen og den fri folkeoplysning. g
g
PS. Den 3neste danske arv, vores tradition for folkeoplysning, bruger vi alt for lidt i dag. 
Måske fordi den ikke passer ind i neoliberalismens og konkurrencestatens program...?

Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
Jeg er på 6. år ansat som chef i Københavns kommune, siden november 2015 som 
økonomichef i kommunens ejendomsselskab. Skulle jeg blive valgt til 
Borgerrepræsentationen, bliver det i sig selv lidt af en nyskabelse. At gå fra at være 
embedsmand til at blive politiker er ikke daglig kost på rådhuset. Det er imidlertid en 
udfordring jeg gerne påtager mig, fordi jeg tror den kan bringe noget nyt og godt med 
sig.g
g
I Alternativet er jeg pt bestyrelsesmedlem i Københavns storkreds. Siden efteråret 2015 
har jeg været engageret i Alternativet Københavns forberedelser til KV17. Vi kan få et 
fantastisk valg, hvis vi formår at gøre det konkret for københavnerne, hvad ny politisk 
kultur kan komme til at betyde i og for København. 
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Andet:

Jeg har skrevet en del debatindlæg, kronikker og interviews gennem tiden. I min seneste 
kronik lancerede jeg en hård kritik af den nye o,entlighedslov. Jeg mener stadig hvert et
ord, som jeg skrev i 2013: https://www.information.dk/debat/2013/06/giv-folkestyret-
tilbage

Musik og sang betyder meget for mig. Det er så fedt, at vi bringer dansen, musikken og 
sangen ind i Alternativets møder og begivenheder. Mennesker, som har sunget i kor 
sammen, er bare sødere ved hinanden. Spiller i dag mest for mig selv, men kan da godt 
ind imellem formås til at stille op på guitar eller bas :-)
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