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er historien om Torben Thaning Larsens erhvervsliv, der har budt på mange kulturelle, historiske og

dramatiske oplevelser igennem tiderne fra 1967 til 2014.

Thaning Larsen har været udstationeret i USA for Carlsberg i 1960’erne, i Sydafrika for Handelsministeriet i
1970’erne, for Novo i Østeuropa, Mellemøsten og Grækenland i 1980’erne og i Australien i start 1990’erne.

Thaning Larsen fortæller her som den første medarbejder om, hvordan han oplevede fusionen mellem Novo
og Nordisk som ikke helt uproblematisk – og en fusion, der til sidst førte til hans fyring og oprettelse af

selvstændigt firma med konsulentjob for selvsamme Novo Nordisk.

Læs også om dengang, han ankom til Saddam Husseins Irak i ly af natten, og dengang han besøgte et hospital
i Libanon, mens maskingeværerne bragede løs udenfor, og om dengang han sparede Danmark for at investere
94 millioner i et urealistisk Atlas-projekt i Afrika samt om succesfuld pressehåndtering af en kritisk situation i

Australien.

Torben Thaning Larsens arbejdsliv har ført ham vidt omkring i verden – men altid sammen med sin familie.
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