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TEKSTFORFATNING

Anciennitet: 23 år.

Erfaring: tv, web, kampagne, so-me.

Kunder: TV2, DR, TDC, H.Lundbeck, Københavns Kommune, Roskilde 

Kommune m.fl.

CONTENT MARKETING

Anciennitet: 15 år.

Erfaring: Magasinartikler, bøger, blogindlæg

Kunder: Deloitte, Bella Center m.fl.

PUBLIC RELATIONS

Anciennitet: 15 år.

Erfaring: Pressemeddelelser, indsalg til redaktioner, netværk, artikler

Kunder: Deloitte, TV2, Bella Center m.fl.

FORFATTER, REDIGERING OG BOGPRODUKTION

Anciennitet: 15 år.

Erfaring: Bog skrivning, redigering, korrekturlæsning, udgivelse, produktion

Kunder: Lindhardt og Ringhof, Incentive, Our Football Heritage m.fl.

PODCASTING OG AUDIOPRODUKTION

Anciennitet: 15 år.

Erfaring: Koncept, redaktion, produktion. 

Kunder: Podhead.dk, Lindhardt og Ringhof m.fl.



ARTIKLER OG BLOGINDLÆG TIL DELOITTE

Jeg skriver løbende for Deloittes konsulenter og revisorer, samt om virksomhedens 

kunder. Her er det hovedartiklen i Deloittes Transportanalyse. 

DET KOSTER AT TJENE PENGE

Som led i specialiseringsstrategien har Morten Studsgaard som direktør for 

BHS Logistics de senere år foretaget anseelige investeringer i medarbejdere 

og i øget specialisering af virksomhedens flåde. BHS Logistics tæller i dag 

240 medarbejdere, 70 lastkøretøjer og 300 trailere. 

”Det er, når vi investerer i ny teknologi og i vores medarbejdere, at vi for 

alvor skaber værdi. Vi har forandret vores virksomhed fra at være en god 

transportvirksomhed gennem en menneskealder til nu at være en højt 

specialiseret logistikvirksomhed, som er godt trimmet på både viden og 

udstyr,” fortæller Morten Studsgaard og understreger vigtigheden af 

virksomhedens HR-fokus. 



TEKSTFORFATNING

Jeg har skrevet kampagne- og webtekster samt videomanuskripter om Global Knive, 

som forhandles af Rosendahl Design Group. 

SHOKUNIN – HÅNDVÆRK OG LEVET LIV

Det ligger i den japanske håndværkers mentalitet, shokunin, at han 

dedikerer sit liv til håndværket. Ligesom alle andre japanske håndværkere, 

perfektionerer knivmageren sin teknik i takt med den gradvise personlige 

modning. I denne langstrakte proces findes ingen genveje. Hér bliver 

arbejde og håndværk med tiden til kunst – og til levet liv. 



TEKSTFORFATNING

Jeg har skrevet webtekster og pressemateriale for Michelinrestauranten Den Røde 

Cottage. Det var sjovt at skrive, men den syvretters research inkl. vinmenu var 

endnu sjovere. 

I samarbejde med webbureauet Propellos

MAD & DRIKKE DER IKKE VIL GLEMMES

Skønheden ses, når ikke bare man holder øjnene åbne. Kærligheden 

mærkes, når ikke bare man elsker for at få. Naturen smages, når ikke bare 

man spiser for at stille sin sult.

Som en hyldest til skønheden, kærligheden og ikke mindst naturen er 

visionen på Den Røde Cottage at åbne dine sanser og give dig oplevelser 

med mad og vin, du ganske enkelt ikke vil glemme igen.



LEIF 
SYLVESTER

REDAKTION OG GHOSTWRITING AF ”LEIF SYLVESTER 80”

Bogen på 80 storformatsider udkom i 2020 i anledning af kunstnerens 80-års 

fødselsdag.

LVETS ÅBNE BOG

det er meget en kamp mellem det der gerne vil blive og det der vil komme 

for at gøre det der er til noget der skal være der 

men det ender heldigvis og næsten altid med at det guddommelige sker

det hele går op i en ny og spændende helhed som aldrig før har eksisteret



SEGMENTERET WEBTEKST

Opgaven lød på at skrive den samme landing page i 24 forskellige versioner tilpasset 

arketyper med forskellige user needs, samt med 4 forskellige produkter.

I samarbejde med webbureauet Vertic

’FLEKSITIVITET’

Ja, vores mobiltelefoni fortjener et helt nyt ord. Med landets bedste 

mobilnetværk, 5G og smarte apps får I en fleksibel løsning, der øger jeres 

effektivitet. Vi kalder det ’fleksitivitet’, og det er billigere, end du tror.

INTERNET, DER VENTER PÅ DIG – IKKE OMVENDT

Om du er frisør, massør eller installatør, giver vi dig bundsolidt internet og 

oppetid på 99,6 %. Det gør en reel forskel for din forretning. Og så er vores 

priser alt andet end skyhøje.

ALDRIG MERE SLOWMOTION

Slip for mails i sneglefart, lange downloads og videomøder, der hakker –

uanset hvor du er. 



REDAKTION OG GHOSTWRITING

Hedebosti-app’en indeholder hundredvis af artikler om og masser af guidance til 

Hedebostien, der går fra Roskilde Fjord til Køge Bugt. Jeg har ghostwritet alt indhold til 

app’en og skrevet de mange omfattende infoskilte, som man møder undervejs på stien. 

I samarbejde med webbureauet Adapt.

RØDE PORT OG BYVOLDEN OMKRING ROSKILDE

Da kongerne Svend, Knud og Valdemar kæmpede om at dele landet imellem 

sig, fik Svend Grathe lidt før 1150 opført en vold hele vejen rundt om Roskilde. 

Volden var 10 meter bred med en voldgrav udenom, og på toppen var en 

palisade af træ. Volden lå hele vejen rundt om det, der i dag er det indre 

Roskilde.

Byen holdt sig i adskillige hundrede år inden for byvolden, men ekspansionen 

op gennem 1800-tallet var årsag til, at byvolden blev fjernet og siden hen 

bebygget. I dag er der ingen spor tilbage af byvolden. I en årrække fra 1641 og 

frem var der en aflåst port til Kongevejen mellem Roskilde og Hedehusene. 

Kun kongens og hans nærmeste havde nøgle til porten og tilladelse til at 

færdes på kongevejen. I 1685 blev forbuddet for menigmand mod at bruge 

vejen ophævet.



MAGASINKONCEPT OG SKRIVNING AF ALLE ARTIKLER

I forbindelse med etableringen af Bella Centers ikoniske hotel, Bella Sky, udviklede 

og skrev jeg i tæt samarbejde med Bella Centers direktør et 70 siders magasin, bl.a. 

med interviews af arkitekter og indretningsfolk.

I Bella Center tror vi på, at det er nødvendigt at tænke stort for, at det 

hele ikke bliver småt. Vi tænkte stort, da vi besluttede at bygge Bella Sky 

Comwell. Vi har integreret 814 topmoderne, unikt designede hotelværelser 

og suiter i Bella Center. Det er stort, og det er varslet om en stor fremtid for 

vores virksomhed. 

Vi har investeret 1,6 milliarder kroner midt i en finanskrise. Alligevel tør vi 

sige, at det er det klogeste, vi nogensinde har gjort i virksomhedens historie. 

Vores nye hotel sikrer, at Bella Center forbliver i ligaen af de største, 

europæiske kongres- og udstillingsbyer. Vi har været i perifer familie med 

Barcelona, Wien, Amsterdam og Berlin i nogle år; nu er det et faktum, at 

vi er et anerkendt og fast medlem af familien.



STRATEGI, KONCEPTER OG FULD KOMMUNIKATIONSDRIFT

Jeg har i seks år været kommunikationschef på ekstern basis for det omfattende 

udstykningsprojekt, Nicolinelund, syd for Køge. Projektet omfatter udstykning og 

markedsføring af knap 400 byggegrunde. Jeg har været med fra start ift. navn, 

brand, kommunikationsstrategi, opbygning af so-me, nyhedsbrev, website, PR, 

artikler osv. 

BYG OG BO I BÆREDYGTIG ÆBLELUND VED HAVET

I Nicolinelunds nye naturudstykning skal livet leves tæt ved havet, tæt ved 

Tryggevælde Ådal, med højt til himlen, med hundredvis af æbletræer i 

kvarteret, med store naturvenlige grunde tæt på hyggelige gadekær, 

grøfter og søer og med den store eng, som binder hele kvarteret sammen.

Naturen har siddet for bordenden under hele planlægningsarbejdet. 

Ambitionen er at gennemføre en grundig forandring af landskabet fra 

konventionelt dyrket landbrugsjord til oprindelig stevnsk natur med mange 

forskellige biotoper, inspireret bl.a. fra netop den stevnske naturarv –

klinterne langs kysten og Tryggevælde Ådal.



TEKSTFORFATNING, ARTIKLER OG BROCHUREPRODUKTION

Jeg har skrevet kilometer af brochure- og artikeltekst til Socialforvaltningen i 

Københavns Kommune. Om bandeliv, prostitutionstruede teenagepiger, om udsatte 

børn mv. 

FRA HASH OG HÅNDMADDER TIL HF 

Philip Zawadski har tilbragt det meste af sit liv på Nørrebro, men er i dag 

flyttet til Greve. Tidligere deltog han selv som spiller i turneringerne i 

Nørrebrohallen. Nu er han rollemodel på tredje år, læser på HF og arbejder en 

gang om ugen i en 7-11 butik. Philip Zawadski husker, at han selv spejlede sig i 

sine omgivelser, da han var yngre. 

”Din omgangskreds betyder rigtig meget. Dengang var vi meget sammen med 

nogen, som stadig er på kant med loven. Vi fandt ud af, at jo mere vi var 

sammen med dem, jo mere blev vi ligesom dem. Hvis de røg hash, så røg vi 

også. Hvis de var oppe at slås, så sloges vi også. Hvad de end gjorde, så fulgte 

vi med”, erkender rollemodellen, der i dag har luget grundigt ud i 

omgangskredsen. 



PENGE-
INSTITUTTERNES
UDVIKLINGS-
SAMARBEJDE

PORTRÆTARTIKLER TIL MAGASINET ”OVERSKUD”

”Overskud” blev udgivet af Pengeinstitutternes Udviklingssamarbejde – en ekstern 

marketingorganisation for 40 provinsbanker. Jeg var blandt skribenterne. 

I samarbejde med Ennovator.

LIVSGLÆDENS VOVEHALS

Interview med B. S. Christiansen

Han ringede klokken 08.22 i morges. Tog den ikke. For tidligt til telefoni. 

Endnu en af de alt for lange telefonbeskeder fra hr. Perfekt. Noget om, at 

den cafe, hvor interviewet skulle foregå, først åbnede klokken 011.00. Det 

sagde han: klokken ellevehundrede. Og så gentog han sit telefonnummer to 

eller tre gange, før han (sådan lige for god orden skyld) to gange repeterede, 

at det var B.S., som havde ringet. Sådan, sikke en telefonbesked; han sagde 

ikke ’Roger, over and out’, men det var ikke mere end en stavelse eller en 

vejrtrækning derfra. 



KONCEPT, REDAKTION OG UDGIVELSE 

‘Loppen, elefantkongen og de andre fodboldhelte’ og ‘Piraten, Kannibalen og de 

andre landevejsrøvere’ er de første to titler i en serie af bøger med sportsfortællinger 

til børn. Jeg er med-idémand, redaktør og udgiver. 

UDDRAG AF ‘LOPPENS STORE SORG’

Der står et megatalent på en sidelinje i Budapest. Det er den 17. august 

2005, og det argentinske landshold er på besøg i Ungarns hovedstad for at 

spille en venskabskamp. Der er spillet 63 minutter, Argentina fører 2-1, og 

nu har landstræneren, José Pékerman [Hrosé Pékerman], besluttet sig for at 

skifte ud for første gang. Det er argentinsk fodbolds allermest spændende 

spiller, som skal skiftes ind. Han hedder Lionel Messi, og han er bare 18 år 

gammel…



FORFATTER

Efter omkring 30 timers interview med teolog og ex-moonie, Martin Herbst, skrev jeg 

‘Mit Livs Omvej’. 280 s.

BAGSIDETEKST

”I dag har jeg tilgivet Moon, og jeg har ikke mindst tilgivet mig selv for det 

selvbedrag, som fik mig ud på min omvej i tilværelsen. Min historie er ikke et 

hævntogt, men en hyldest til livet og til ærligheden.”

Gennem 18 år levede og åndede Martin Herbst for Moon-bevægelsen. Han 

steg i graderne på grund af sin ihærdighed, når det kom til indsamling af 

penge og hvervning af nye medlemmer. Han blev gift ved et massebryllup i 

Korea og bortadopterede sin førstefødte søn til et barnløst par i 

bevægelsen. Han blev vicenational leder i i Tjekkoslovakiet, national leder i 

Slovenien, og han var udset til at blive den første ikke-koreanske 

kontinentale leder og studerede ved Moon-bevægelsens universitet i New 

York, da sandheden om Sun Myung Moons ledelse og livsførelse gik op for 

ham. MIT LIVS OMVEJ forsøger en gang for alle at opløse myterne om 

hjernevask, om den onde leder og de uskyldige medlemmer og giver et 

nuanceret indblik i, hvad det vil sige at leve i en sekt.



FORFATTER

Jeg har skrevet og udgivet bogen 90files Berlin. Det er en guidebog til forældre, der vil 

give deres børn en fed rejse til Europas hovedstad, Berlin. 180 s.

FORORD

Du sidder med 90 familietunede anmeldelser af attraktioner og aktiviteter i 

Berlin mellem hænderne. 90files gearer forældre og andre voksne, som 

rejser med børn, til at planlægge besøget godt i en af verdens allermest 

børnevenlige hovedstæder. 

I alle storbyer er der fantastiske oplevelser, sjove aktiviteter og dannende 

indsigter at hente for vores unger, men risikoen for at støde på dyre og 

ligegyldige turistfælder er også altid til stede. 90files hjælper til at styre 

uden om de værste tilbud og giver et kvalificeret bud på, hvad der ellers er 

hot, og hvad der er not, når ungerne er med på storbyferie. 

Vi har gennem de seneste fem år været i Berlin omkring 75 gange - med og 

uden børn. Hver eneste artikel i 90files Berlin, bygger på vores egne besøg 

de forskellige steder. Vi har været der, oplevet det, afprøvet det, smagt det, 

moret os, været irriterede og skuffede, euforiske og glade. 



REDAKTION OG GHOSTWRITING

Sammen med konsulenthuset Incentive skrev jeg denne lille bibel om strategisk 

prissætning. 115 s.  

FORORD

Ny Prissætning er skrevet til ledere og medarbejdere i mindre og 

mellemstore virksomheder, der ønsker at styrke forretningen gennem 

en mere strategisk tilgang til prissætning. 

Bogen vil anspore dig til at gøre op med den traditionelle måde at 

sætte priser på, som typisk er funderet på produktionsomkostninger 

og skelen til konkurrenternes priser. Vejen frem er Ny Prissætning, 

hvor fokus ligger på den værdi, dit produkt eller din ydelse tilfører 

dine kunder.

Ny Prissætning er en hurtig læst og håndgribelig gennemgang af 

seks værktøjer, som du kan implementere i din virksomhed og realisere 

effekten af på relativ kort tid. 



REDAKTØR OG UDGIVER

Jeg har redigeret og udgivet bogen ‘De syv glæder’, som handler om de syv 

dødssynder, 420 s.

BAGSIDETEKST

Målet er mere livsmod og livsglæde. Rejsen dertil er en ny forståelse af de 

syv dødssynder. I DE SYV GLÆDER gør Martin Herbst op med samtidens 

negative, fejlagtige syn på synd og viser, at de syv dødssynder er nøglen til 

at forstå, hvordan vi lever helhjertet, nyder livet sammen og gør verden til et 

bedre sted for vore efterkommere. 

Med vanlig dedikation og indsigt vender Martin Herbst i DE SYV GLÆDER 

mængder af litterære og idéhistoriske sten i sin søgen efter sandheden om de 

syv dødssynder. Hvordan opstod traditionen om de syv dødssynder? Hvorfor  

har den spillet en afgørende rolle for det vestlige menneskes selvforståelse, 

dannelse og kultur? Hvem er de toneangivende dødssyndstænkere gennem 

historien? Var der andre end Martin Luther, der tog fejl, når de vendte de syv 

dødssynder ryggen? Og hvordan kan vi som moderne mennesker forstå os 

selv bedre og udvikle os godt ved at begribe de syv dødssynder til bunds? 

I DE SYV GLÆDER formulerer Martin Herbst svarene på disse spørgsmål, og 

han formidler dem i en let og levende form, der understøttes af citater fra 

mange af verdenslitteraturens allerstørste værker.



KLUMMESKRIBENT PÅ DAGBLADET BØRSEN

Min daværende forretningspartner og jeg havde en klumme hver anden uge i dagbladet 

Børsen. Artiklerne handlede om nye trends og tendenser på internettet. 

DIVERSE ARTIKLER OG KRONIKKER I DAGBLADE



FREELANCE JOURNALIST, 120 ARTIKLER

Jeg skrev på freelancebasis for Aller Medias magasin FOKUS. Magasinet henvendte sig 

hver uge til mænd med artikler om alt fra sport, biler, teknologi til politik, krimi og 

astronomi. Jeg skrev hver uge 7 magasinsider om internet og gadgets. 

DANIDAS POP-BISTAND

Danida, som varetager den skattefinansierede ulandsbistand, har med 

udviklingsminister Ulla Tørnæs i spidsen lanceret projektet Dilemma.dk, som 

går ud på, at fem kendte danskere sendes til Afrika. Én til hvert af disse lande: 

Tanzania, Kenya, Uganda, Zambia og Ghana. Hver kendis bliver på sin rejse 

præsenteret for fire projektskitser, og når de fem så kommer hjem til Danmark 

igen, indstiller de over for Danida, hvilke projekter, der skal realiseres for de 

danske bistandskroner. 

Selvom der kun er tale om en lille del af den danske ulandsbistand, spørger 

man sig selv, om det ikke svarer til at lade en blikkenslager operere en patient 

med tarmslyng?



MEDSTIFTER AF DANMARKS FØRSTE PODCASTINGPORTAL

Podhead.dk var pionerarbejde i stor stil og blev hurtigt samlingspunkt for landets 

podcastere. Ud over at distribuere DR’s podcasts, producerede jeg og mine partnere 

ovenstående podcasts.
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