
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

   D  O  R  T  E   M  A  N  D  R  U  P   A  R  K  I  T  E  K  T  E  R  

   
                                                ADRESSE    NØRREBROGADE 66D, 1 .SAL  

                                                    DK-2200 KØBENHAVN N 

                                       TELEFON     33 93 73 50 

                                            FAX     33 93 53 60 

                                           MAIL     INFO@DORTEMANDRUP.DK 

                                                               WEB     WWW. DORTEMANDRUP.DK 
                                                              DATO  02.07.2011

                                                   SIDE     

                                                

                                    ARKITEKTER    MAA/PAR 

                                         CVR NR    21  68 06 05 

                                                            APS NR    255 .815  

1 

 
 
 
 
Claus Nebelin har siden 02.01.2012 til d. 27.01.2012 været i erhvervspraktik hos Dorte Mandrup 
Arkitekter ApS som arkitekt. 
 
Claus har deltaget i første fase af et projekt i Hamborg: ”Die Speicherstadt” hvor problemstillingen gik 
ud på at ibrugtage gamle lagerbygninger til boliger. Projektet var et ideoplæg, hvor Claus med stort 
engagement har levet sig ind i opgaven. Til besvarelsen blev der både arbejdet i AutoCAD, Sketchup 
og PhotoShop.  
Efter afleveringen startede Claus, der har kendskab til det tyske sprog, op på konkurrencen om ”Haus 
der Zukunft” i Berlin. Her arbejdede han i et hold hvor der var hovedvægt på selve 
konceptudviklingen. Modelarbejde, håndskitser og undersøgelser af området indgik i denne opgave.  
 
Claus har i denne periode udvist både talent og nysgerrighed for arkitektfaget, hvilket er kommet til 
udtryk i en meget engageret og stor arbejdsindsats. Claus har tacklet stort arbejdspres og deadlines 
med ro og fint humør.  
Claus har udført alle opgaver med omhu og fleksibilitet. Han er et imødekommende, venligt 
menneske, der hurtigt faldt ind i tegnestuens sociale liv og er vellidt af alle sine kolleger. 
 
Det er vigtigt at understrege at det er på grund af tegnestuens bemandingsstruktur, at det ikke har 
været muligt at forlænge Claus’ ansættelse. 
 
Derfor kan tegnestuen kun give Claus de varmeste anbefalinger i hans fortsatte karriere indenfor 
arkitektfaget.      
 
Såfremt der måtte være spørgsmål til ovennævnte, stiller jeg mig gerne til rådighed for uddybende 
kommentarer. 
 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Steffan Iwersen, sagsarkitekt 
Arkitekt MAA FAÍ 

 

 

Til rette vedkommende 

Anbefaling  


