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Skriv om dit liv Harry Motor Hent PDF Forlaget skriver: Flere og flere interesserer sig for, hvor de kommer
fra, men det er de færreste, der sætter sig for at skrive deres egne erindringer ned til fremtidige generationer
eller bare til sig selv. Harry Motor har selv skrevet sine erindringer, og i "Skriv om dit liv" opfordrer han
læseren til at gøre det samme. Bogen giver både en peptalk, som nok skal få pennen på gled, men den

vejleder også til, hvordan man skal gribe processen an, og hvordan man undgår at træde nogen over tæerne,
når man giver sig til at fortælle om sit eget liv.

Harry "Motor" Jensen (1921-2001) var en dansk erhvervsmand, journalist og forfatter, som særligt er kendt
for sit arbejde inden for bilsektoren. Han var i en årrække direktør for Volvo Danmark og sidenhen i

Australien. I årene 1957-1988 stod han for "Teknisk brevkasse" i FDM‘s medlemsblad "Motor", og i dag
kender de fleste ham ved navnet Harry Motor.
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