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Lederen af Socialistpartiet i Frankrig, Martine Aubry, viste i
begyndelsen af året stort mod, da hun prøvede at slagte den
hellige ko – at pensionsalderen er 60 år i Frankrig. Hun pak-
kede dog hurtigt modet væk igen. Aubry, der har været leder
af Socialistpartiet siden november 2008, er også borgme-
ster i Lille siden 2001. Tidligere har hun været arbejdsmini-
ster og socialminister, og hun står bag indførelsen af 35-ti-
mers arbejdsuge i Frankrig. I dag fylder hun 60 år. (aaan)

40Advokat, partner Henrik Karl Nielsen, København K, 41,
skuespiller Nicolaj Kopernikus, 43, journalist Lotte Mejl-

hede, København, 44, komponist Jørgen Lauritsen, Charlotten-
lund, 44.

50Administrerende direktør, cand.oecon. Per Vinther Møl-
ler, Holstebro, 53, centerleder, mag.art. Bjarne Grønnow,

Kirke Hyllinge, 54, direktør Birger Hauge, Solrød Strand, 55, ord-
førende direktør, kand.samf. Jann Hansen, Silkeborg, 55, ligestil-
lingschef Vibeke Abel, København, 56, direktør Bente Lund-
quist, København, 57, overlæge Ole B. Hansen, Regstrup, 57, pro-
fessor Carl Bache, Odense SØ, 57, direktør, cand.polit. Niels Hald,
Hellerup, 58, kommunaldirektør Bent Peter Larsen, Odder, 58.

60Bankdirektør Carsten Roth, Skælskør, 60, sanger, kompo-
nist Michael Elo, Charlottenlund, 61, filminstruktør Ste-

en Rasmussen, Hvidovre, 61, borgmester Stig Vestergaard, Hor-
slund, 62, civilingeniør, lic.techn. Carl de Fontenay, Rønne, 62,
direktør Stig Næsh, Charlottenlund, 63, advokat Klaus Kiilerich-
Hansen, Charlottenlund, 64, direktør, fhv. folketingsmedlem
Mikael Waldorff, Valby, 64, centralforeningsformand Finn Busse
Jensen, Grenaa, 64, højskoleforstander Knud Farver Petersen,
Roskilde, 64, forfatter Peter Thorsboe, Frederiksberg, 64, studie-
lektor, cand.mag. Eva Heltberg, Holte, 64, professor, dr.phil. Le-
ne Schøsler, København K, 64, forfatter, formidlingskonsulent
Peter Stray Jørgensen, København, 65, direktør, cand.merc. Per
Villum Hansen, Jyllinge, 65, professor, overlæge, dr.med. Ronald
Dahl, Risskov, 65, seniorforsker, cand.polit. Henning Olsen, Kø-
benhavn Ø, 67, oversætter Claus Bratt Østergaard, København Ø,
67, professor, dr.techn. Oli B.G. Madsen, Hillerød, 68.

70Skuespiller, musiker Tom McEwan, Søborg, 70, fhv. trans-
portminister, energiminister, fhv. folketingsmedlem

Flemming Hansen, Vejle Ø, 71, cellist Mihályka Telmányi, Rønde,
72, afdelingschef, ingeniør Niels Therkildsen Holst, Egå, 73, be-
styrelsesformand, cand.jur. Holger Lavesen, Virum, 75, journa-
list Vagn Simonsen, Ishøj, 75, fhv. laboratorieforstander, dyrlæge
Bjørn Fredebo Thomsen, Vedbæk, 76, fhv. skoleinspektør Poul
Erling Christensen, Varde, 77, journalist, fhv. parlamentsmed-
lem Frode Jelling Kristoffersen, Aabenraa, 79, generaldirektør,
mag.scient. Hans Jørgen Helms, Bruxelles, Belgien, 79.

80Landsdommer Poul Stampe Jakobsen, Frederiksberg, 81,
landsretssagfører Henning Andersen, Espergærde, 83,

ingeniørdocent, cand.polyt. Henrik Nissen, 83, fhv. amtsborg-
mester, fhv. landbrugs- og fiskeriminister, gårdejer Ib Frederik-
sen, Mariager, 83 og direktør John Louis Bryholt, Bording, 89 år. 

i morgen fylder

40Senior operations manager
Thune Jensen, Solrød Strand,

har siden 2007 været ansat som senior
operations manager i
Norient Product Pools
Handysize Operations.
Norient Product Pool er
en af verdens tre største
produkttankpools. 

Thune Jensen er ud-
dannet styrmand og har

været ansat både hos A.P. Møller, Terkol
Rederierne og ved Faaborg-Gelting-fær-
gen, hvor han i fritiden var foredragshol-
der for Søfartens Fremme og fortalte sko-
le- og gymnasieelever om livet og uddan-
nelserne til søs i håb om at tiltrække
unge talenter til faget. 

Da Faaborg-Gelting-linjen lukkede, fik
Thune Jensen stilling som cargo surveyor
hos ITS Caleb Brett, hvor han inspicerede
laster på tankskibe i de danske havne.
Derefter var han deputy general mana-
ger hos rederiet Torm frem til sin nuvæ-
rende ansættelse. 

50Proceskonsulent Inger Toft
Thiersen, Gentofte, driver den ny-

startede virksomhed Viden Assistance,
hvor hun er en af de før-
ste selvstændige viden-
skonsulenter, der arbej-
der med at få folk til at
arbejde bedre og hurti-
gere sammen. Hun er
uddannet cand.jur. fra
1986 og senere advokat

og udnytter sin baggrund til i dag at have
bl.a. advokater og revisorer som kunder.

Vidensdeling, og senere Lean, er hen-
des store interesse, der blev grundlagt i
Skatteministeriet, hvor hun efter få år
blev ministersekretær for Anders Fogh
Rasmussen og hermed forlod det tradi-
tionelle arbejde med sagsbehandling og
lovforberedelse til fordel for koordina-
tion, pressekommunikation og taler. 

I årene efter var arbejdet med formid-
ling det bærende, da hun blev sekretær
for skatteudvalget i Advokatrådet og
skulle stå for nyhedsbreve til advokater-
ne og senere som redaktionschef i Mag-
nus Informatik A/S.

Juraen havde hun ikke helt forladt, da
hun fastholdt et eksternt lektorat på Kø-
benhavns Universitet og senere også un-
dervisning på Handelshøjskolen i Køben-
havn og Niels Broch.

I 2005 blev Inger Toft Thiersen viden-
sadvokat hos Bech Bruun, hvor hun
blandt andet skulle sikre vidensdeling og
oprette en dokumentvidensbank. Senere
fortsatte hun dette arbejde som videns-
chef i Ernst & Young tax for i 2009 at åbne
sin egen virksomhed med vidensdeling.

60Direktør Carsten Roth, Skælskør,
har efter 42 år i den finansielle

sektor skiftet til at være selvstændig i det
personligt ejede selskab
CHR Management, der
beskæftiger sig med kri-
sehåndtering og vin fra
Sydfrankrig.

Karrieren i finanssek-
toren startede i Banken
for Slagelse og Omegn,

der senere blev fusioneret med Kjøben-

havns Handelsbank, og sluttede med 23
år i Skælskør Bank, de sidste 17 år som
adm. direktør. 

I denne periode har Carsten Roth haft
en række tillidsposter inden for bran-
chen samt flere bestyrelsesposter i fælles-
ejede selskaber inden for virksomheds-
handel, leasing, ejendomshandel, finan-
siering, markedsføring, forvaltning og
kursusvirksomhed. 

Desuden har Carsten Roth været i be-
styrelsen for Lokale Pengeinstitutter. Her-
til kommer erfaring fra bestyrelsesarbej-
de i turismeselskab og inden for teater og
kunst. 

80Forfatter, litograf Jens Jackie
Jensen, Herlev. Jens Jackie Jensen

er født i Randers, men flyttede i 1952 som
nyudlært litograf til Kø-
benhavn, hvor han fik ar-
bejde på Nationaltiden-
de. Året efter meldte han
sig ind i Danmarks Kom-
munistiske Parti, DKP. 

Siden kom han til den
kommunistiske avis

Land og Folk, hvor han var ansat i 14 år.
Her var han tillidsmand for litograferne.
Sideløbende producerede han dokumen-
tarudsendelser til Danmarks Radio, of-
test med et historisk sigte. I 1979 brød
han med den ideologi, han havde tjent
gennem 28 år, og meldte sig ud af DKP. 

Bogen ’Marxismen under anklage’,
som han udgav i 2006, rummer en række
essays om konsekvenserne af kommunis-
men og marxismens utopiske forestillin-
ger. 

i morgen

Problemknuseren
75I MORGEN. Han gør det, der skal gø-

res. Sådan har det været hele livet
for Holger Lavesen, og det har ikke nød-
vendigvis set ud af meget, når han har
gjort det. Ingen store armbevægelser, in-
gen pusten sig op, ingen her kommer jeg-
attituder. Men markant har det været alli-
gevel.

Holger Lavesens evne til at ’få tingene
til at fungere’ kombineret med menne-
skelig indsigt og tolerance og en egen-
skab som brobygger, ikke mindst mellem
det offentlige og det private Danmark, er
det, der har formet hans karriere og gen-
nem årtier har gjort ham til en særdeles
indflydelsesrig person.

Kombinationen af disse egenskaber
har betydet, at Holger Lavesen, fra han var
ganske ung, blev en ’embedsmand’, som
der har været bud efter, og det har bety-
det, at han foruden sine titler som depar-
tementschef, administrerende direktør
og bestyrelsesformand og bestyrelses-
medlem i en række forskellige sammen-
hænge har måttet bære rundt på titlen
som en af samfundets mest markante
problemknusere.

For embedsmand var den linje, der blev
lagt efter jurastudiet i 1961. Og han blev en
fremragende en af slagsen, markeret ved
bl.a. den kendsgerning, at han allerede
som 36-årig blev udnævnt til departe-
mentschef, først i Ministeriet for Forure-
ningsbekæmpelse, to år efter i det nyop-
rettede Miljøministerium.

I 10 år var Holger Lavesen topembeds-
manden i det ofte politisk kontroversielle
ministerium, hvor det ved kombinatio-
nen af kendte embedsmandsdyder, mo-
derne ledelse og hans evne som brobyg-
ger lykkedes ham at opnå såvel politiske
resultater som et opbygge et ministe-
rium, som lige siden har hørt til de mar-
kante ministerier. 

DEN MODERNE ledelsesstil markerede
Holger Lavesen fra sin første dag i Miljø-
ministeriet ved på det første møde med
medarbejderne at proklamere, at De-for-
men var nedlagt, at alle i fremtiden var
dus. I dag en selvfølgelighed, men den-
gang i 1973 var det en udmelding, som
»gav anledning til diskussion hos en del
af de ansatte«, som en medarbejder sene-
re har gjort opmærksom på. 

Åbenhed og fordomsfrihed har været
et markant træk hos Holger, som mange
af hans medarbejdere gennem tiden blot
har omtalt ham som. Og vel at mærke
medarbejdere, som i vid udstrækning har

forgudet ham som chef, ikke blot på
grund af ligefremheden og det moderne,
men i høj grad også på grund af den fri-
hed, det at arbejde for Holger Lavesen in-
debar, når arbejdsindsatsen og loyalite-
ten berettigede til det.

Som loyal embedsmand sagde Holger
Lavesen farvel til ministerielivet på Slots-
holmen og ja til den mere kommercielle
forretningsverden, da statsminister Poul
Schlüter (K) i 1983 bad ham gå ind som ar-
bejdende bestyrelsesformand på fuld tid i
det statsejede Dansk Olie og Naturgas A/S
for at få styr på det. 

Også denne opgave løste Lavesen. Gen-
nem en årrække som bestyrelsesformand
og senere, fra 1995, også som administre-
rende direktør lykkedes det Holger Lave-
sen, frem til han gik af i 2001, at udvikle
Dong til en velfungerende, forretnings-
orienteret milliardvirksomhed på det na-
tionale og det internationale energimar-
ked. I Dong-årene fik han desuden en ræk-

ke tunge bestyrelsesposter i store danske
koncerner, og han opbyggede i årene,
hvad der er kaldt dansk erhvervslivs for-
mentlig stærkeste netværk.

I sommeren 1992 blev Holger Lavesen af
en række pensionskasser opfordret til at
træde ind som bestyrelsesformand i den
stærkt kriseramte forsikringskoncern
Hafnia. Opgaven var at redde Hafnia-kon-
cernen, hvor pengene fossede ud, men in-
den Holger Lavesen nåede alle Hafnia-ska-
bene igennem, var skeletterne raslet ud i
en grad, så Hafnias egenkapital var væk. 

Tilførsel af nye milliarder gennem en
aktieemission og utraditionelle forsøg på
nye selskabskonstruktioner hjalp ikke.
Hafnia ophørte som selvstændig virk-
somhed, og resterne blev overtaget af for-
sikringskoncernen Codan. Og Holger La-
vesen måtte konstatere, at han var blevet
formand for, hvad han kaldte et »forsum-
pet forretningsmiljø«. Her måtte pro-
blemknuseren Holger Lavesen give op.

TIL GENGÆLD havde brobyggeren Holger
Lavesen succes med det, der for Politikens
Hus er blevet kaldt den vigtigste beslut-
ning i bladhusets historie. Siden 1987 har
han været bestyrelsesmedlem i Politiken-
Fonden og fra 1994 frem til 2002 også for-
mand for A/S Dagbladet Politiken, og Hol-
ger Lavesen var i denne position medvir-
kende til gennemførelsen af fusionen i
2003 mellem Politiken og Jyllands-Po-
sten. I JP/Politikens Hus fortsatte han som
næstformand frem til 2008, men forlod
bestyrelsen efter en strid om den fremti-
dige besættelse af formandsposten i blad-
huset.

Holger Lavesen har ikke blot været em-
bedsmand. Han har i lige så høj grad bare
været mand – for sine holdninger.
STIG ANDERSEN

FUSION. Holger Lavesen med JP/Politi-
kens Hus’ adm. direktør Lars Munch. 
Arkivfoto: Claus Lunde

Alt andet 
end tom
70I MORGEN Tom Mc-

Ewan er endnu et ek-
sempel på, at indvandring er
et kulturelt gode. Her, hvor
han som dansk statsborger
runder de 70, tænker de færre-
ste på ham som andet end
dansk. Det med de skotske
aner er blevet en eksotisk de-
talje, men McEwan voksede op
med fire søskende i en farverig
arbejderfamilie i England.
Han blev uddannet som lærer
i hjemlandet og endte i Silke-
borg.

Der blev han ikke. Og heller
ikke så meget bag katedret, at
det gjorde noget. Han blev
nemlig fra 1968 lærer på en af
tidens toneangivende lillesko-
ler, den i Hareskoven, og spille-
de samtidig trommer og hvad
han nu ellers kunne få en ryt-
me ud af i en række bands. Det
er hans trommer, man hører
på Agitpopsange som ’Drøm-
men om et sted’ og ’En løn at
leve af’, men så var McEwan
heller ikke mere fodformet.
Faktisk var han en overgang
en driftsikker trommeslager i
Culpeper’s Orchard, men da
han mødte børnekulturforny-
eren Søren Kragh-Jacobsen,
blev hans livsbane udstukket.

McEwan blev folkekær med
kant. Sammen med Jess Inger-
slev sagde han ’fy fy skamme’,
så ikke kun børn skrålede
med. Inden da havde han sam-
men med Ingerslev, Lykke
Nielsen og Jesper Klein i
midt-1970’erne fornyet dansk
komik i Klyderne, ligesom han

ti år senere blev et tv-hit som
del af Palle, Polle og Ruth alias
Ingerslev, ham selv og Ghita
Nørby. De var i den grad ’Ude
på noget’. Barnet i ham gav
ham også landeplagelignende
succes med Jacob Groths titel-
melodi til filmen ’Otto er et
næsehorn’.

Sideløbende har Tom Mc-
Ewan spillet med i en række
film. Ikke stort og bærende,
men stemningsskabende og
finurlig. Og meget mere end
det som Ronnie i ’Århus by
night’. Rollen blev belønnet
med en Robert i 1990.

DE SENERE ÅR er der blevet tid
til at spille jazz og bidrage til
The Tolkien Ensembles nytolk-
ninger af versene fra ’Ringe-
nes Herre’, afvekslende med
optræden på de små scener.
P.t. kan McEwans musikom-
ikalske talenter opleves på As-
minderød Kro i forestillingen
’Sangen har vinger’.

Han er godt gift med skue-
spilleren Terese Damsholt.
Sammen har de sønnerne Oli-
ver og Tim. De spiller og kom-
ponerer for bl.a. Thomas But-
tenschøn, Burhan G. og
Brinck. Og viderefører fade-
rens svaghed for til hver en tid
at lade sig distrahere af et
godt, skævt beat.
TORBEN BILLE

FOLKEKÆR. Skotskfødte
Tom McEwan har både haft
succes på trommer og på tv.
Foto: GladsaxeBladet

Prostatakræft er den hyppig-
ste kræftform hos mænd i
Danmark, og hvert år får ca.
3.500 mænd diagnosen. Der er
imidlertid stor forskel på,
hvordan sygdommen udvik-
ler sig, og den kan enten være
aggressiv eller vokse så lang-
somt, at mange mænd kan le-

ve videre uden væsentlige
symptomer, selv uden be-
handling. 

Et nyt forskningsprojekt vil
finde markører, der kan bru-
ges til at skelne mellem de to
typer. Forskningen ledes af
lektor Karina Dalsgaard
Sørensen på Molekylær Medi-

cinsk Afdeling på Århus Uni-
versitetshospital i Skejby og
sker i samarbejde med Kræf-
tens Bekæmpelse, der støtter
arbejdet med 1,8 millioner
kroner.

Forskerne håber at kunne
måle markørerne i f.eks. en
biopsi eller en blodprøve, så

man i fremtiden kan skræd-
dersy behandlingen til den en-
kelte patient. Det indebærer,
at nogle patienter slet ikke
skal behandles, fordi deres
sygdom vokser så langsomt, at
de vil dø med og ikke af prosta-
takræft. Det gælder for ca. 30-
50 procent af patienterne. For-

delene ved den viden er man-
ge, da det både vil forbedre
overlevelsen for mænd med
prostatakræft og spare sund-
hedssystemet for store udgif-
ter.

De 1,8 mio kr. er givet fra
Kræftens Bekæmpelses Viden-
skabelige Udvalg, der i maj har

uddelt 74 mio. kr. til 56 kræft-
forskningssamarbejder.

Projektet udføres ved Mole-
kylær Medicinsk Afdeling, Aar-
hus Universitetshospital i
Skejby, og dets fulde titel er:
Identifikation af genetiske og
epigenetiske biomarkører for
prostatacancer.

forskning

Åbenhed og 
fordomsfrihed
har været et
markant træk
hos Holger, som
mange af hans
medarbejdere
gennem tiden
blot har omtalt
ham som


