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biografier. Han har fungeret som pressechef for partiet Venstre og fik i 2001 jobbet som særlig rådgiver for
statsminister Anders Fogh Rasmussen. Derudover har han været vært på det politiske debatprogram

"Mogensen og Kristiansen", der blev sendt på TV2 NEWS.
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