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"Din egen dag er kort" fortæller han om de oplevelser og indtryk, der har præget hans verdensbillede og hans
holdninger. Oplevelser fra over 10 år som udenrigsminister. Indtryk fra opvæksten i et politisk miljø. Og fra
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udenrigsminister fra 1982-93. "Det var på min morfars gård, jeg blev født i november 1941, i en forrygende
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forældre skyndte sig at finde det danskeste navn, de kunne komme på".
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