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små tekstruller i sammenløbende stemninger, med en vis udvikling i længde, men uden at gå på kompromis

med det kortfattede som det bærende. Bogen er delt op i 6 afsnit med fotos af dansk natur som en
billedramme om de enkelte afsnits sprog, pointer og erfaringer, som fragmenternes filmspole ruller frem, med

flere spørgsmål end svar til sindets- og nethindens billedbank.
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Har været kommunikationsdirektør og rådgiver for industrivirksomheder som ECCO Sko, tøjmodekoncernen
BTX Group og Koff A/S, der ejer Kohberg Brød. Har skrevet bøger og publikationer om virksomhedskultur.
Var medstifter af Forfatterforlaget ATTIKA, hvor han udgav antologien En Samling. Var litteraturanmelder i
Højskolebladet og producerede radiomontager for Danmarks Radio med forfatteren og journalisten Ulrik

Gräs.
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