
Lørdag 23. april 2016 POLITIKEN

Navne og service 9

70 Kurt Markworth Fhv. stads-

ingeniør, civilingeniør, Humlebæk

Ud over de daglige gøremål
som stadsingeniør i Aalborg
gennem næsten 30 år har
Kurt Markworth beskæftiget
sig med nationalt og inter-
nationalt fagligt samarbej-

de. 
Han var således medlem af Nordisk Vej-

forum i tre perioder med emner som Vej-
trafikøkonomi, Efteruddannelse af trafik-
og vejingeniører, Ledernetværk i vejsek-
toren; af Vejsektorens Efteruddannelses
(Vejeu) bestyrelse 1997-2008, og som re-
præsentant for Aalborg Kommune var
han medlem af styregrupper for planlæg-
ning af 3. Limfjordsforbindelse i flere pe-
rioder. 

Kurt Markworths kommune, Aalborg,
fik i 2004 Civitas-prisen for innovativ mo-
bilitet, i 2010 Sikker Trafiks Trafiksikker-
hedspris for arbejdet med skoleveje; i
2011 Osmose-prisen for avanceret anven-
delse af ITS (Intelligente Transportsyste-
mer) i bytrafikken og endelig Vejprisen i
2011 og Lysprisen i 2012 for den arkitekto-
niske bearbejdning af Aalborgs havne-
område, hvor især belysningen fremhæ-
ves.

1993-2012 var Kurt Markworth medlem
af styregrupper i internationale konsorti-
er for EU-støttede projekter, ligesom Aal-
borg Kommune var international koordi-
nator for EU-projektet ’Archimedes’ med
et budget på 26 mio. euro i perioden
2008-2012.

Kurt Markworth gik på pension med
udgangen af 2013. 

70 Jens Ole Løje Jensen Komman-

dørkaptajn, Hedehusene

41 års tjeneste i søværnet
nåede Jens Ole Løje Jensen
før pensionen, hvor han dog
tog endnu en 5-årig tørn
som sekretær for Forsvarets
Skibshavarikommission og

foreløbig en godt 10-årig tørn som lands-
formand for Danmarks Marineforening.
Det er en soldaterforening for tidligere
og nuværende marinesoldater og andre
med hang til søen. Den har hen ved
10.000 medlemmer spredt i 77 lokalafde-
linger.

Af naturlige årsager – indkaldelserne til
værnene har været støt faldende – er
medlemstallet i Danmarks Marinefore-
ning udfordret. Ole Løje har sammen
med hovedbestyrelsen og afdelingerne
taget kampen mod demografien op. I sig-
nalhornet blæser de ’synliggørelse’ og
større rummelighed i reglerne for opta-
gelse i foreningen.

Ole Løjes lollandske herkomst fornæg-
ter sig ikke, når der skal spredes en rolig
stemning.

Siden Jens Ole Løje Jensens indkaldelse
til søværnet i 1965 og officersuddannelse
er det gået slag i slag med opstigning i
graderne, skiftevis sejlads med mange
forskellige fartøjer, landstjeneste og slut-
tende med udnævnelse til kommandør-
kaptajn i 1996, da han blev chef på in-
spektionsskibene, derpå næstkomman-
derende og chef for Søværnets Officers-
skole og for Søværnets Grundskole.

Ole Løje har modtaget ridderkorset af 1.
grad af Dannebrogordenen. staf.

80 Thomas Hasselriis Fhv. chef-

redaktør, Alstrup, Brønderslev

Thomas Hasselriis er uddan-
net journalist og har været
både skrivende medarbej-
der, redaktionssekretær og
redaktør på flere dagblade.
Blandt andet har han været

chefredaktør på Aarhus Amtstidende og
på Fagbladsforlaget T-Press i København.
En overgang var han også pressechef for
forlagets datterselskab Danske Fagmes-
ser.

I 1989 forlod Thomas Hasselriis forlaget
for at arbejde freelance for forskellige
fagblade. Desuden arbejdede han som
pressemedarbejder for flere virksomhe-
der.

For 20 år siden flyttede han til sin føde-
egn i Vendsyssel, hvor han nyder sit
otium, men han arbejder stadig free-
lance for flere fagblade, og han er for-
mand for Saltum-Alstrup Sognes Menig-
hedsråd.

I forbindelse med sit arbejde og fritid
har Thomas Hasselriis rejst en del. Hans
foretrukne verdensdel er Sydamerika,
som han har besøgt 15 gange og beskre-
vet i artikler.

90 Thorbjörn Fälldin Fhv. svensk

statsminister, Sverige

Thorbjörn Fälldin huskes
som en af Sveriges store bor-
gerlige, der som Centerparti-
leder gennembrød det sven-
ske socialdemokratis 40-åri-
ge magtmonopol i 1976.

Han fik straks tilnavnet ’Bonden, der
blev statsminister’, og alverdens medier
valfartede til Sverige for at skrive om
statsministeren, der i weekender tog til-
bage til gården i Ångermanland for at
passe får eller grave kartofler op. 

Han blev valgt ind i Riksdagen i 1958,
men røg ud igen i 1964. I 1971 blev han vi-
celeder for Centerpartiet. Efter stor frem-
gang for partiet var Fälldin statsminister-
kandidat i 1976 og 1979.

75 Jørgen Aldrich Journalist, 

vinskribent , Gørlev

Jørgen Aldrich er født i Valle-
kilde og studerede historie
og engelsk ved Københavns
Universitet fra 1959 til 1964.
Han forlod studiet for at bli-
ve journalist på Sjællands

Tidendes redaktion i Slagelse fra 1964 til
1968. 

Derefter blev han ansat på Fyens Stifts-
tidende, Odense, hvor han var fra 1968 til
2008 som først redaktionssekretær og si-
den udlandsredaktør. 

Jørgen Aldrich har desuden taget en
diplomeksamen i udenrigspolitik (JD),
og han har været debat- og kronikredak-
tør samt lederskribent. Desuden har han
som vinskribent haft den ugentlige
klumme ’Et godt glas’ fra 1973 til 2008. 

Jørgen Aldrich var oldermand for vin-
skribenternes forening Laugsmagistrene
fra 1984 til 1991. I årene 2008-13 var han re-
daktør af Dansk Sommelier Forenings
blad Sommelier. 

Nu er Jørgen Aldrich freelancevinskri-
bent for www.vinavisen.dk og www.vin-
bladet.dk – samt den lykkelige ejer af en
overvægtig golden retriever ved navn
Henry, kendt af Bagsidens læsere.
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I MORGEN

SKAK

Gennembrud
Phillidors sympatiske top-
spiller, Gawain Jones, vandt
Dubai Open, som sluttede
tirsdag, Englænderen har
lægne været anset for at være
lidt af en ’cafehusspiller’, der
ikke helt kan klare sig mod
gode spillere, så det er lidt af
et gennembrud. I sidste run-
de havde han gode nerver 
mod den russiske vildmand
Boris Savtjenko:
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Hvid trækker 
G. Jones – B. Savtjenko
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 d6
4.0–0 Ld7 5.Te1 Sf6 6.c3 a6 
7.Lc4!? Lg4 8.d4! e6 9.d5!
Se5 10.Le2 Sxf3+ 11.Lxf3 Lxf3 
12.Dxf3 e5 13.a4 g6 14.Sa3 
Sd7 15.Le3 Le7 16.Sc4 b6 
17.Lh6 Dc7 18.Dh3 Lf8 19.Lxf8
Kxf8 20.Dh6+ Ke7 21.f4 Taf8
22.Tad1 b5 Diagramstillingen
23.Sxe5! Boom! 23...dxe5
24.d6+ Dxd6 25.Txd6 Kxd6
26.fxe5+ Sxe5 27.Dd2+ Kc7
28.Dd5 Sc6 29.axb5 axb5
30.Dxc5 Te8 31.Ta1 Ta8 32.Tf1
Thd8 33.Txf7+ Td7 34.Txd7+
Kxd7 35.Dxb5 Kc7 36.Dc4
Td8 37.b4 1–0

SUNE BERG HANSEN 
skak@jppol.dk

bridge

Naturbridge
Poul Clemmensen - H.C Gra-
versen var ene om at melde 
denne slem i Neighbour
Challenge, og det var helt
uden brug af alle mulige
mærkelige konventioner.

Poul Clemmensen - H. C Gra-
versen var NS. H. C Graversen
i Syd havde ikke noget sær-
ligt, men da makker viste
ekstra styrke med sin gen-
tagne oplysningsdobling,
sprang han til 5 Ru. Når mak-
ker viste livstegn, var Poul
Clemmensen ikke mange 
sekunder om at løfte til slem.
Spillet voldte ingen proble-
mer og med den gunstige
majorsits, vandt kontrakten 
et overstik. 
Ved det andet bord åbnede
Syd med en svag 2-åbning i
ruder, og så var det uforstå-
eligt, at Nord ikke drev den
i slem.
I kampen mellem Holland
og Tyskland var man i 5 Ru
ved det ene bord, mens hol-
lænderne efter et kiks stod
i 4 Ru. Det er vand på vores 
mølle, at god kortvurdering 
oftere er mere værd end alle 
mulige sirlige konventioner.
BRUUN/BLAKSET
bridge@jppol.dk

S. ØV E D 10 9
E K 6 4 3
K B 4 3
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B 8 2
9 7
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Syd Vest Nord Øst
pas 3 Kl Dbl 4 Kl
pas pas Dbl pas
5 Ru pas 6 Ru pas
pas pas

80 Erik Merlung Statsadvokat, Kgs.

Lyngby

Nulskatteadvokaten Mogens
Glistrup, den tredobbelte
morder Peter Lundin og en
bosnisk krigsforbryder var
blandt Erik Merlungs ’kun-
der i butikken’.

Han var statsadvokat for Sjælland i 27
år og kendt for en ubændig vedholden-
hed og en velovervejet aggressiv og kon-
tant optræden med et ekvilibristisk
sprog som sit ypperste våben.

Erik Merlung blev jurist i 1961, og efter
5 år i Justitsministeriet kom han til Stats-
advokaturen for Sjælland, hvor han i 1979
blev chef. Det job beholdt han, til han
blev pensioneret i 2006.

40 I MORGEN. Det var ønsket om at
arbejde med næsten uhørbare

lyde i kraftig elektronisk forstærkning,
der fik Simon Steen-Andersen til at skabe et
musikværk inde i en lille, dukkehusagtig
kasse. Kassen, hvori et par hænder dirige-
rer og sætter gang i diverse små, hipster-
hjemmelavede lydkilder som plastikkrus,
der rammes af roterende elastikbånd,
endte med helt at overtage scenen som
kæmpemæssig videoprojektion – og der-
med var et af komponistens mest succes-
rige værker til dato, ’Black Box Music’, en
realitet.

Simon Steen-Andersen arbejder med
koreograferede bevægelser, video og visu-
elle komponenter i et integreret miks. Da
han officielt debuterede for 10 år siden

med en koncert
med blandt andre
Athelas Sinfonietta
Copenhagen, var
debutkoncerten
bundet sammen
som et fortløbende
show, hvor spion-
kameraer og mi-
krofoner placeret
ultratæt på instru-
menterne forstør-
rede og forstærke-
de de små, ellers
uhørte og usete
processer, der fore-

går, mens musikerne spiller.

KORT SAGT er Simon Steen-Andersen ude
på at undersøge forholdet mellem lyde-
nes bevægelser og bevægelsernes lyde.
Smukke, glatte overflader og romantisk
føleri af den gammeldags slags er ikke
hans anliggende. 

Tværtimod begynder hans klaverkon-
cert, uropført for halvandet år siden ved
den indflydelsesrige musikfestival Do-
naueschinger Musiktage i Tyskland, med

en video, der viser et koncertflygel, som
hamrer mod gulvet fra 8 meters højde.
Derefter haler komponisten lytteren ind i
det smadrede instruments verden og sæt-
ter fokus på anderledes klaverlyde, der
normalt er utilgængelige.

Der var heller ikke noget klassisk smukt
over det, da hans opera ’Buenos Aires’
blev opført i Den Sorte Diamant. Publi-
kum oplevede en mand slæbe en tung
kasse efter sig ved hjælp af et bundt elek-
triske kabler, der tilsyneladende var ope-

reret direkte ind i hans krop, og som i den
anden ende hang fast i kassen.

OPERAEN ER et mareridt udspillet i en ver-
den, hvor sangere kun med største be-
svær kunne få lyde frem, fordi deres stem-
mer var opereret væk. Det var smerteligt
at være vidne til, men selve ideen – en ope-
ra om opera – var fascinerende. På samme
måde som når Simon Steen-Andersen
igen og igen har opført sit værk ’Run Time
Error’, hvor han videofilmer sig selv, mens
han bevæger sig gennem en bygning og
spiller på dens inventar, som var bygnin-
gen et stort stykke slagtøj.

Simon Steen-Andersens kunst beror på
feedback, og den drives fremad af sin
egen indre, stædige lille motor: ideen om
at undersøge kernen i den kunst, værket
selv er. Ikke på overfladen, men neden un-
der den. Det er han blevet internationalt
belønnet for. Han modtog Nordisk Råds
Musikpris for ’Black Box Music’, og kom-
ponisten har allerede en række andre
danske og udenlandske priser i sin tur-
ban, ligesom han foruden at undervise
ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aar-
hus har gæsteundervist både ved Norges
Musikkhøgskole og ved de berømte og
traditionsrige Feriekurser for ny musik i
Darmstadt i Tyskland.

Der er humor, alvor og stringens i det,
Simon Steen-Andersen laver, og det gør
ham til en af de mest interessante kompo-
nister i dag. En komponist, performer og
installationskunstner, som med luppen
sat for øret og et solidt tag i et bundt ka-
bler fæstnet til elektronisk udstyr som
mixerpulte og videokameraer er i gang
med at trække den komponerede sam-
tidsmusik nye steder hen. 40 år gammel
er Simon Steen-Andersen blevet en af de
komponister i sin generation, der bety-
der mest. Tjek hans ting ud for eksempel
på YouTube. Det er umagen værd.
THOMAS MICHELSEN

Han sætter luppen for øret

NYE ØRER. Komponisten Simon 
Steen-Andersen blander performance, 
video og musikalsk komposition i sin 
undersøgelse af forholdet mellem 
lydenes bevægelser og bevægelsernes
lyde. Foto: Lars Svankjær

Der er humor,
alvor og 
stringens i det,
Simon Steen-
Andersen laver,
og det gør ham
til en af de mest
interessante
komponister 
i dag


