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Direktør Mudassar Iqbal, Fredericia, 39.

Direktør, køkkenchef Patrick Lieffroy, Nyborg, 43, borgmester,
fhv. socialminister, fhv. folketingsmedlem Benedikte Kiær, 47, professor mso,
ph.d. Jacob Giehm Mikkelsen, Silkeborg,
47, professor Lars Winther, København V,
48.
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Ambassadør Thomas Lehmann, Sydkorea, 51, professor
Anders Christian Rahbek, Gentofte, 51, direktør, stifter, partner Christian Stadil,
Charlottenlund, 52, auktionarius Frank
Boye, New York, USA, 54, professor, lic.jur.
Hans Henrik Edlund, Risskov, 57, professor, overlæge Søren Overgaard, Højbjerg,
57.

ANALOG. Idéhistoriker og forfatter Lars Morell er gået i en stor bue uden om den
digitale verden og skriver sine bøger på skrivemaskine. Privatfoto: Marcus Kjøgs
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Han sætter en ære
i at være anderledes
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Professor, dr.techn., dr.scient.,
ph.d. Bent Flyvbjerg, Oxford,
England, 64, dyrlæge Jørgen Mikkelsen,
Aarhus C, 65, generalkonsul, administrerende direktør Peter Nielsen Grøndahl,
Holte, 66, cand.jur. Birthe Byskov Holm,
Vedbæk, 68, folketingsmedlem, skuespiller, sanger Jan-Erik Messmann, Vanløse,
68, forfatter, forlægger Flemming Madsen Poulsen, Vordingborg, 69.
Fhv. administrerende direktør,
ingeniør Peter Johansen, Roskilde, 70, fhv. direktør Erling Post, Knebel,
70, sognepræst Jakob Rønnow, Gentofte,
71, musikkonsulent, musikskoleleder Just
Linvald, Rødovre, 72, forfatter Jette Drewsen, Rønne, 73, musiker Bjørn Hansen,
Hurup Thy, 73, statsautoriseret revisor,
partner, cand.merc. Torben Haaning, Holte, 73, direktør, fodboldleder Jørn Kønig,
Skovlunde, 73, rejsebureaudirektør Jan Pilebo, Væggerløse, 73, flyverprovst, sognepræst Vilhelm Elmholdt Værge, Vinderup, 73, lystfisker, forfatter Jan Grünwald,
København K, 74, journalist, kommunikationsrådgiver Erik Ove, Hørsholm, 74, arkitekt Erling Stadager, Risskov, 74, fhv.
rektor, cand.mag. Knud Rosdahl, Gentofte, 76, filminstruktør, forfatter Christian
Braad Thomsen, København K, 76, forfatter, konsulent, fhv. folketingsmedlem
Jens Maigaard, Tisvildeleje, 78, ingeniør
Jørgen Krogsgaard, Kastrup, 79, fhv. viceborgmester Ragnhild Madsen, Hundested, 79, direktør Svend Ivan Petersen,
Hellerup, 79.
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Fhv. museumsdirektør, mag.art. Ulla Thyrring, Herning,
80, skuespiller Søren Rode, Frederiksberg, 81, fhv. plan- og ejendomsdirektør,
arkitekt Knud Ejvind Rasmussen, Kongens Lyngby, 82, overlæge, lektor, dr.med.
Edwin Spencer, Risskov, 82, direktør Flemming Sarroe, Virum, 84, professor, fhv.
overlæge, dr.med., mag.scient. Ole Siggaard-Andersen, Charlottenlund, 84, fhv.
redaktør, agronom Kjeld Suhr, Allerød,
86, fhv. direktør Jørgen Hegelund, Rungsted Kyst, 89.
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Civilingeniør Niels Thorsen,
Kongens Lyngby, 94 og fhv.
overlæge, dr.med. Chr. Vilh. Munthe Fog,
Gørlev, 96 år.
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I DAG. Undertiden kan man også blive kendt for det, der gør
én forskellig fra andre. Og selv om idéhistorikeren Lars Morell er mest kendt som
forfatter, hæfter en del kolleger i kunstlivet sig ved, at denne forfatter stadig skriver på skrivemaskine, at han ikke er på
nettet, at han aldrig googler, at han bestemt ikke ønsker at være på Facebook
(og sikkert heller ikke Twitter, Instagram,
Snapshat m.m.), at han ikke er medlem af
en fagforening, at han ikke ejer en smartphone, og at han i perioder har samlet flasker for at supplere sin økonomi.
Han er vedholdende, men holder sig
for sig selv, i sin lejlighed i Lundingsgade i
Aarhus, og det er her, han arbejder, helst
hele tiden.
Når man hører fra ham, er det i form af
hans bøger, som regel store, gennemskrevne værker om emner, som optager
ham intenst, og som måske burde optage
langt flere, end de gør. Lars Morell har
skrevet om blandt andet ’Joseph Beuys og
Danmark’, om Per Kirkeby på mere end
én måde: ’Kunstneren som polyhistor,
den intellektuelle overbygning i Per Kirkebys værk’, og ’Genopdagelsen af Byzans, det religiøse i Per Kirkebys kunst’,
om Poul Gernes’ tryk, om Erik Thommesens skulpturer, om kunstneren Tom Krøjer i de lovende 60’ere og 70’ere og om
Den eksperimenterende Kunstskole fra
1961 og ni år frem.

Titlen på denne kæmpestore bog var
’Broderskabet’, og det var sådan set et
værk, som flere kunsthistorikere måske
burde og skulle have skrevet før ham.
Men Lars Morell kom først, også selv om
han efter sigende arbejdede 12 år på det
ambitiøse projekt. Forfatteren indleverede sit magnum opus som disputats, ligesom han tidligere havde gjort det med sit
store Kirkeby-værk, men trods den anerkendelse, han havde fået fra flere sider,
blev det ikke til nogen doktortitel.
ÅRSAGEN VAR IKKE, at han savnede forudsætninger i universitetsverdenen. Indtil
2000 havde han arbejdet 16 år på Aarhus
Universitet, først på idéhistorie og så på
Romansk Institut, men så tog han en rask
beslutning: Han ville være forfatter – på
fuld tid.
Hans seneste værk er en velvoksen sag
om 200 års kunst i Aarhus, udgivet på Aarhus Universitetsforlag. Så helt færdig
med universitetsverdenen er fødselaren
ikke. Om også denne bog er skrevet på
maskine – og på bagsiden af korrekturprints fra forfatterens forrige udgivelse –
melder historien ikke noget om. Men det
er i hvert fald en praksis, han tidligere har
anvendt. For Lars Morell kan ikke lide at
skrive på nyt papir.
Til gengæld holder han af at skrive om
et emne, der altid vil være nyt for de fleste.
PETER MICHAEL HORNUNG

I dag
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Jørn Fabricius Arkitekt,

forfatter, tv-producer, Humlebæk

Det passer ikke rigtig Jørn
Fabricius, at han mest huskes for sin indsats i underholdningsdepartementet i
DR. For han kan så meget andet og har bestemt også lavet meget andet end sjovt fjernsyn. Men
lad os alligevel tage det først. Efter at han
som ret nyuddannet filminstruktør fra
Den Danske Filmskole lavede kortfilm for
Jørgen Roos’ Minerva Film, blev han i 1973
headhuntet af DR’s underholdningschef
Niels-Jørgen Kaiser og instruerede og
producerede i 13 år de efterhånden legendariske satiriske ugerevyer ’Uha-uha’,
’Klik’, ’Så gik’, med bl.a. Lise Ringheim,
Elin Reimer, Buster Larsen, Karl Stegger,
Ove Sprogøe og Ulf Pilgaard.

I de 31 år, han var ansat i DR, producerede han også større tv-produktioner, bl.a.
melodigrandprixet, hvor brødrene Olsen
i 2000 i Cirkusbygningen vandt med sangen ’Smuk som et stjerneskud’.
Men som sagt har den arkitektuddannede filminstruktør flere andre strenge
på violinen.
Han kan også skrive.
Han har deltaget i tre dramatikerkonkurrencer og været blandt vinderne i alle
tre.
Det blev til en 2.- og en 3.-plads i to konkurrencer på Folketeatret, og han vandt i
1986 1.-præmien i Det Kongelige Teaters
konkurrence med skuespillet ’Violer’. På
det skønlitterære felt har han udgivet
seks bøger, bl.a. romanen ’Drømmen om
Brasilien – roman om en utilfældighed’,
som udkom i marts 2016.
ersc
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Krigens skygge Kval til CBI
Det ukrainske mesterskab
er i gang i Rivne i det vestlige Ukraine. Krigens skygge
hviler stadig over landet, og
det kan være en af årsagerne til, at Ivantjuk, Eljanov og
Ponomariov ikke deltager.
Men Ukraine er jo en skaklig
stormagt, så feltet er stærkt
alligevel. Ratingfavoritten
fik ram på Ukraines OL-topscorer i 1. runde:
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Hvid trækker
A. Korobov – A. Volokitin
1.Sf3 c5 2.c4 Sf6 3.Sc3 d5
4.cxd5 Sxd5 5.d4 Sxc3
6.bxc3 g6 7.e3!? Lg7 8.Lb5+
Sd7 9.a4 0–0 10.0–0 b6
11.a5 Lb7 12.a6 Le4 13.Sg5
Sf6 14.Sxe4 Sxe4 15.Lb2
Tc8 16.Ld3 Sd6 17.De2 c4?
Strategisk brøler 18.Lc2 f5
19.La3 Dd7 20.f3 e5 21.dxe5
Lxe5 22.Tad1 Tf6 23.Td5
De6 24.Tfd1 Tc6 25.Dd2
Alekhine-kanon!
25...Sf7
Diagramstillingen 26.Td8+!
Sxd8?
27.Dxd8+
Kg7
28.Td7+ Kh6 29.Lf8+ Kg5
30.h4+! 1–0
Der er mat i tre træk.
SUNE BERG HANSEN
skak@jppol.dk

Copenhagen Bridge Invitational afholdes for fjerde gang
19. til 22. januar. I hovedturneringen deltager 16 udenlandske stjernepar samt 4
danske par, der findes i to
kvalifikationsturneringer.
Stig Werdelin - Sigurd Lauge
Pedersen og Lars Lund Madsen - Lars Blakset sikrede sig
de første to pladser i weekenden, hvor 24 par dystede i
København.
I dette spil var der kun et
enkelt par, der fandt det optimale modspil:
♠ K9862
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♦♣943
♠ 10 5
♠ EDB3
♥E8
♥ K 10 6 3
♦ K93
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♣ E D B 10 6 5
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Emil Buus Thomsen - Andreas Plejdrup var Nord-Syd
mod Povl Sommer - Sonny
Schultz, og Øst kom tappert
igen med en dobling af 4 Ru.
Vest forvandlede til straf og
spillede Sp 10 ud. Den fik lov
til at holde første stik, og der
kom spar igen til bonden.
Øst skiftede til klør, og inde
på Kl E trak Vest Hj E og spillede hjerter til kongen. Nu
var det tid til en spar fra Øst,
der forfremmede et ekstra
trumfstik - fire ned.
bruun/blakset
bridge@jppol.dk

JULEPODCAST
MED RUMVÆSNER
FORPREMIERE PÅ ORTHON-SAGAEN
Kom til eksklusiv forpremiere på Politiken-journalist Mikkel Vuorelas
nye, utrolige podcastserie for Politiken, Orthon-Sagaen, i Empire Biograf.
Orthon-sagaen handler om taxachaufføren Knud, der i 1967 blev talerør for et rumvæsen ved navn Orthon. Rumvæsenet overtog taxachaufførens stemme og forklarede, at en atomkrig ville smadre verden
inden jul, men at de ﬂyvende tallerkener ville komme og redde en
milliard mennesker op i kæmpe rumskibe.
Politiken Dokumentar fortæller en fantastisk historie, som er det vildeste danske juleeventyr siden Kristi fødsel. Mikkel Vuorela har optaget,
skrevet og komponeret musikken, der skal opleves i biografens mørke.
Mandag 19. december kl. 19.30-21.30
Empire Bio, Guldbergsgade 29F, København N
Pluspris 50 kr. Pris uden abonnement 100 kr.
Læs mere og køb billet på empirebio.dk

FILM FOR 2 BETAL FOR 1
Tag gratis en ledsager med til første biografforestilling på udvalgte ﬁlm. Se, hvilke ﬁlm der er månedens udvalgte, og læs mere på politiken.dk/plus.

Der tages forbehold for trykfejl.

