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Min styrke ligger i formidling. At overskue 
komplicerede problemstillinger og viderefortælle 
dem i simplere form. Og den bæredygtige 

omstilling med de tre ben er kompliceret stof, som 
jeg vil hjælpe med at sælge til vælgerne.  
 

Min klareste svaghed er fordybelsen. Min viden er 
bred, men overfladisk. Det er derfor, jeg gerne vil 
være politiker…  

 
Er du hooked nu? Så læs videre: 
 

Jeg forstår hurtigt forskellige problemstillinger. Når ellers jeg har vidende mennesker 
omkring mig, betyder det, at jeg kan overskue meget. Og vidende mennesker har vi i 

overflod i Alternativet, hvilket betyder, at jeg vil kunne koncentrere mig en arbejdet 
med den eksterne kommunikation. I er altså grunden til, at jeg kan leve med den 

svaghed. 
 

Jobbet som politiker handler i mine øjne om to ting: At træffe de bedste beslutninger 
- og at kunne forklare andre, hvorfor man træffer dem. Så lige siden jeg første gang 

blev valgt som kandidat for Alternativet i 2015, har jeg øvet mig på de to ting.  
 

Jeg elsker at debattere - jeg elsker at forstå mennesker, få dem til at forstå mig, og 
se om vi kan finde nye veje. Det er også derfor, at religionsdebatten tiltrækker mig så 
meget - fordi den er svær. Når en meget troende person mener at homoseksualitet er 

forkert eller evolutionsteorien er vrøvl, så er udfordringen allerfedest. For hvordan kan 
jeg tale imod en kerneoverbevisning på en måde, hen vil høre på? Og det samme 

gælder, når jeg taler boligskat med min mor…  
 

Ås ny politisk kultur er kæmpe skridt i den rigtige 
retning. Og jeg vil gerne være med til at lede den 

udvikling mod endnu bedre idéer, argumenter og 
beslutninger. Derfor vil jeg gerne være kandidat for 

den her organisation. 

 
Jeg er er uddannet journalist fra SDU i 2007, men gjorde 

kort efter stand-up til min levevej, hvilket betød at jeg 
også kom til at arbejde som radio- og TV-vært. I 15 år 

har jeg altså sagt min mening på forskellige platforme.  

 
Derudover har jeg været formand for Ateistisk Selskab, 

ambassadør for ADHD-foreningen og stifter af foreningen 
Eftertro, der arbejder med frafald og negativ religiøs 

social kontrol.  

 


