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Hverken dansk eller svensk
Blå Bog
Malin Meyer, arkitekt

Arkitekt Malin Meyer
har boet i Danmark i 25
år og føler sig hverken
som dansker eller
svensker – hun har sin
egen platform

Titel:
■■ Direktør i
Danielsen Architecture
Uddannelse:
1998 Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole
■■ 1991 Architectural Association School of Architecture,
London
■■

Karriere:
2002-2009: Aktionær, partner,
projektleder Danielsen
Architecture A/S
■■ 1999-2002: Projektleder, PLH
Arkitekter A/S
■■ 1989-1999: Bl.a. DSB Arkitekter, Kim Utzons Tegnestue
■■

■■ PORTRÆT
Af Peter B. Rasmussen

M

alin Meyer kalder sig selv en
drengepige. Hun kaster sig
gerne ud i livsudfoldelser, der er lidt
på den vilde side – bl.a. har hun været
med i Vasaloppet – verdens længste
langrendsløb i Sverige. 90 km klaret
på 8,5 time. Også de unge år i London
var ifølge hende selv præget af lidt for
meget sex, drugs & rock’n’roll, mens
hun læste til arkitekt i den britiske
hovedstad. Det kom der bl.a. et barn
ud af, der i dag er 18 år.
Derimod fik hun ikke arkitektuddannelsen i hus under opholdet i London. Uddannelsen blev færdiggjort i
København, og siden har Malin Meyer
været en fast bestanddel af Danmark.
Hun har 25 år på bagen her i landet,
men er fortsat svensk statsborger. Og
kontakten til Sverige er stadig stor.
Malin Meyer er i dag partner i Kasper Danielsen Arkitekter, hvor Kasper Danielsen fortsat er nummer et,
mens Malin Meyer med en ejerandel
på 20 pct. er den forventedes topfigur i selskabet i løbet af nogle år, når
Kasper Danielsen drosler ned. Han er
i dag 56 år.
Begge er gode til netværk, men
ifølge Malin Meyer er hun selv bedst
til den lidt yngre generation af developere. Hun er en kendt skikkelse
blandt byernes beslutningstagere og

45-årige Malin Meyer er partner og direktør i Danielsen Arkitekter. Hun er sportslig, løber på ski og kommende
hovedejer af Danielsen Arkitekter. Fotograf: Melissa Ørnstrup

erhvervsfolk. Som partner har hun
lært at indtænke økonomien i projekterne og kan godt finde en glæde med
disse begrænsninger, som mange andre arkitekter afskyer. På den anden
side holder hun også af friheden i
arkitekturen.
“Jeg kan ikke lide at få at vide, at
noget ikke kan lade sig gøre. Jeg vil
flytte ting,” siger Malin Meyer, der
bl.a. har lært tingene på den hårde
måde på danske byggepladser.
Kasper Danielsen Arkitekter har
klaret sig fornuftigt igennem krisen,
men har mandet ned lige som andre
arkitekter. Alligevel har selskabet
holdt den samme bundlinje som i
jubleårene omkring 2008.
Malin Meyer anser sig hverken
som dansker eller svensker. Hun står
ifølge egen selvforståelse på sin egen
platform. De svenske aner tæller en
farfar, der sad i Riksdagen for Socialdemokraterne. Bedsteforældrene var
rundet af arbejderklassen, mens forældrene var akademikere – faderen
læge og moderene biokemiker, og de
boede i overklasseområdet Lidingö
ved Stockholm.
I dag er Malin Meyer gift med danskeren Jan Meyer, der er skuepiller,
og sammen har de en søn på 13 år.
Bopælen er på Nørrebro i København.
pera@borsen.dk
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