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Der er langt fra Aarhus til Tønder – rigtigt langt. Så langt, at man 
kan nå at tænke virkelig mange tanker, og det gjorde jeg en tirsdag 
i 1996. Hvorfor var jeg så mellemfornøjet? Hvorfor syntes jeg, at 
der var så mange inkompetente, brokkende surmulere omkring 
mig? Hvorfor var jeg ikke bare glad og taknemmelig og holdt mig 
på min egen banehalvdel? Der var ligesom noget, der ikke stemte, 

På den lange køretur kom jeg tættere og tættere på, hvad det 
var, der var galt. Ikke sådan at det bare kom dumpende, men det 
blev mere klart for mig, at jeg ikke var tro mod mig selv. Jeg ret-

af, hvad der virkelig var vigtigt for mig, så jeg kunne gøre det, der 
skulle gøres, for at få det, som jeg gerne ville have det. Jeg skulle 

kunne kontrollere. Det, der senere blev sammenfattet i begrebet 
»personligt lederskab«. Ikke at det var det, jeg tænkte dengang  

Noget måtte der ske. Jeg måtte sætte fokus på at uddanne og 



te jeg på en uddannelse til udviklings- og psykoterapeut i min 
fritid.

Glæde, udvikling og autenticitet har altid – sådan føles det i 
hvert fald – været mine værdier hele vejen rundt i mit liv. Siden 
jeg var helt ung, stærkt inspireret af mine forældre, og da jeg stod 
her i mit liv, blev de værdier mere og mere tydelige for mig. Klart 
blev det også, at personligt lederskab skulle blive et bevidst og 

så jeg kunne forblive tro mod mine værdier uanset hvad og på 

til at lave den første ledercoachuddannelse, og i 2006 kunne jeg 
sige goddag til de første 20 kursister på mastercoachuddannelsen. 
Det er det undervisningsmateriale, der ligger til grund for den her 
bog.

Det med personligt lederskab er blevet en mission – og ja, det 
er et stort ord – men det er det, det er blevet. Og heldigvis er jeg 
ikke alene om at få den bredt ud til så mange som muligt. Passio-
nen deler jeg med min medforfatter, businesspartner og ven Helle 
Kibsgaard, som jeg deler bord, kontor og forretning med, og vores 
kunder, kursister og klienter deler den heldigvis også og spreder 
den i alle mulige retninger.

Mit ønske med at dele værktøjer og holdninger i den her bog 
-

som det langsomt gik op for mig der i bilen dengang på turen til 
Tønder, at jeg selv måtte sætte ind. Personligt lederskab i praksis 
er til dig, der ikke kun vil tænke det, men også gøre noget ved det.


