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Jeg føler et dybt engagement i det, jeg beskæftiger mig med. 
Hvad jeg gribes af, er forskelligt, og det skifter med livets 

faser, men jeg gribes altid i så høj grad, at alle sanseapparater 
ganske af sig selv koncentreres om samme emne.

Tilstanden ’grebethed’ kan nok ikke fremkaldes, men skal opstå 
som en impuls. Men den kan gives bedre eller dårligere livsbe-
tingelser af personen selv eller af omgivelserne.

Der er gået en masse tanker forud, før man så rækker ud efter 
det værktøj, der kræves, før det produkt, man forestiller sig, 
bliver virkeliggjort.

Jeg håber, at de tanker, jeg giver udtryk for i bogen her, fi nder 
genklang hos mange læsere. At det er tanker, mange genken-
der, men ikke har udtrykt før - eller har udtrykt helt anderledes - 
og at mine essays derfor kan overraske, inspirere og også gøre 
en forskel.
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