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Udgivelser: 

¤ Tegn En Verden, novellesamling, eforlaget, 2002 

¤ Ode til kastanjen, Byens Forlag, 2010 (bidragyder og redaktion) 

¤ Slipset – en bog om Ørestad, Byens forlag, 2011 (bidragyder og redaktion) 

¤ Refugium, antologi for skrivegrupperne, Aarhus Litteraturcenter, 2013 (bidragyder og redaktion) 

¤ Den som er fremme, Trykværket, 2014 (bidragyder og redaktion)  

¤ Gennem Natten af Stig Sæterbakken, 2015 (oversætter of medredaktør) 

 

 

 

2012 – nu: Medstifter, arrangør og afvikler af Litteratour – den rullende bogbus 

I samarbejde med Egon Clausen, Karsten Bjarnholt og Jakob Vedelsby fra Dansk Forfatterforening har jeg 

været med i bestyrelsen af Litteratour, en rullende bogbus der kørte langs de jyske landeveje i 2012 og som 

kører igen 2013.  

 Ansvarlig for samarbejde med lokalstederne 

 Booke forfattere 

 Afvikling af turen 

 Bestyrelsesmedlem og referent til møderne 

 Udarbejdelse af ansøgninger til fonde og kunstrådet   

 

2011 – nu: Skrivelærer på Billed- og Medieskolen 

Løbende underviser på Billed- og Medieskolens Forfatterlinjen for 11-12 elever pr. gang. Desuden afvikler 

og arrangør af samarbejder med Vild med Ord-festivalen og Litteraturens Dag på Godsbanen. Og været ude 

i udsatte områder af Århus med skolens kunstcamper for at lave workshops.  

 Færdiggørelse af kortere tekster i antologier 

 Indgående arbejde med de forskellige overordnede genrer; lyrik og prosa.  

 Arbejde med skriveøvelser og fordybelse i sproget. 

 Udarbejde og udføre oplæg om anslag, vendepunkter, dialoger, modstand, flow, afslutning, plot og 

meget mere 

 Underviser på Forfatterskolen 

 

 



            

  
 

2009-nu: Litteraturansvarlig for Løve’s BogCafé og Løvens Forlag 

 

Medstifter og medarbejder i Løve’s BogCafé og Løvens Forlag, en kombineret boghandel og café.  

 Erfaring med litteratur- og musikbooking og bogbestilling 

 Arrangere litteraturfestival, forfattersøndage og taget kontakten med litterære foreninger 

 Forlagsredaktør, oversætter og korrekturlæser for et litterært miljø i Århus 

 Forlagsredaktør på alle forlagets udgivelser 

 

 

2013/2014: Workshopansvarlig på Historier i Spils Sommercamp 

 

Hen over sommeren 2013 var jeg engageret i Historier i Spils Sommercamp for børn og unge i region 

Midtjylland. Et samlingssted for skrivende unge, der vil bruge en forlænget weekend på at arbejde mere 

fokuseret på historiefortælling og genreforståelse med mere. 

 Udforme og afvikle forløb der arbejdede med det gode anslag og det stærke vendepunkt i en 

fortælling 

 Ansvarlig for de unges trivsel og vel 

 Underholdningskoordinator til hyggeaftnerne 

 Underviser på workshop 

 

 

2012: Underviser på Sangskriverlinjen på Aarhus Musikkonservatorium 

 

Projektansat i et af modulerne på Aarhus Musikkonservatoriets Sangskriverlinje. Jeg udarbejder et to-

måneders workshopforløb, hvor der indgående arbejdes med sangskrivning i forskellige former, og hvor 

projekterne endte op i sangskriverkoncerter.  

 Arbejde med fortællingen i sangen og fordanskninger af amerikansk sangskrivning 

 Arbejde med metaforik og overraskelsen i sangenes forløb, hvilket er effekter der kan skabe større 

fokus på sangskrivningen fremfor melodien, der ofte er mere umiddelbar  

 Arbejde kritisk med de studerendes sangskrivning, hvor målet var at skrive en masse sange og spille 

dem for hinanden for til slut at lave en koncert for hinanden af det materiale, vi havde lavet over de 

to måneder 

 Projektkoordinator og projektansvarlig 

 

 

2011: Medarbejder for Vangsgaards Antikvariat 



            

  
 

 

I et halvt år var jeg ansat i Vangsgaards Antikvariat, hvor jeg varetog den daglige drift for det store 

bogudsalg på Rådhuspladsen i København og var med til at sætte op bøger og afvikle det hollandske udsalg, 

som er et af antikvariatets store koncepter. Et bogsalg hvor priserne faldt dagligt. Det var meget 

inspirerende at være del af et innovativt foretagende, hvor jeg 

 Arbejde med brugte bøger 

 Varetage kundekontakten 

 Lageransvarlig og antikvarboghandler 

 

 

 

PRAKTIKFORLØB 

 Praktik på Turbine Forlaget (2004) 

 Et halvårs praktikforløb i Studenterhus Århus (2005) 

 Et års skriveophold på Nansenskolen, Lillehammer (2006) 

 

 

 

UDDANNELSER 

 

2001 – 2009: Cand. Mag. Nordisk Sprog og Litteratur  

og Begivenhedskultur 

 

1997 – 2000: Student fra Herning Gymnasium 

 

 

 


