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Tidligere udgivelser hos andre forlag
Goplernes nat, 2016

Sange fra bugspytkirtlen, 2015
Standupkomiker, 2014

Jeg vil dø over evne! 2014
Bugtaler for Gud, 2013
Spiste Jesus sushi? 2012

Der er redningsfest under sædet, 2012
Tysk humor, 2008 Hallo!

En encyklopædi fra Å til A, 2007
De hellige køer, 2006
Svara Sara, 2006

I samarbejde med andre forfattere
´Ti stille! Gu´ vil jeg ej!, 2016

Danskernes bedste vittigheder, 2011
Fra A til undergang, 2009

Til dig fra os, 2009
Stå op, 2009

Det mest pinlige - danskere fortæller om sex og samliv, 2007
Hvordan man overlever sin kones graviditet - guide for frustrerede mænd, 2006 Hvad enhver kvinde bør vide

om mænd, 2005
Hvad enhver mand bør vide om kvinder, 2005

Verdenshistorien før & nu - 1000 ting du ikke vidste, 2001

Forfatter fortæller om bogen
At skrive digte er for mig en sublim udtryksform. I digte kan jeg formulere indtryk, tanker og følelser i en helt
kortfattet form. En formulering bliver ikke nødvendigvis klogere, jo længere den er, jeg vil snarere sige, at
udfordringen er at finde ind til kernen i enkle, få linjer. Så bliver det stærkt! Nogle mener, at kunst skal være
personligt og helst ikke privat. Jeg synes godt, at kunst må være privat, den må bare ikke blive indforstået.
Jeg søger at invitere læseren med ind på rejse i de inderste cirkler, og det har jeg bestræbt mig på med denne
bog. Den har været særdeles vigtig for mig at skrive, idet den blev til i en hæsblæsende periode af mit liv. Og

jeg har bestræbt mig på at indkredse det helt nære drama i tekster, der både er alvorlige men også skævt
humoristiske. Jeg har lagt vægt på syrlig substans men i et underholdende perspektiv! 
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