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I MORGEN. En dygtig købmand.
En engageret og idérig direktør
med evne til at tale med alle mennesker
uanset deres status og ophav. Og en benhård forhandler.
Det er nogle af de skudsmål, Lene Juul
har fået i de senere år, hvor hun som direktør for JP/Politikens Forlagshus har
spillet en stadig mere markant rolle i den
danske forlagsbranche.
Under hendes lederskab er virksomheden vokset støt. Senest stod hun i 2017 bag
en markant udvidelse af firmaet på Rådhuspladsen i København, da JP/Politikens
Forlagshus købte de tre forlag Hr. Ferdinand, C&K og Don Max og også Bokförlaget Polaris i Sverige. Med de køb blev det
understreget, at JP/Politikens Forlagshus
har en stærk kommerciel profil, og at forlaget under Lene Juuls ledelse foreløbig
økonomisk har styrket sin position på
bogmarkedet.
I sin stald har hun i dag danske bestsellerforfattere som Jussi Adler-Olsen, Elsebeth Egholm, Jesper Stein, Anna Grue, Renée Toft Simonsen, Puk Damsgård, Maren
Uthaug, Dan Brown, Stephen King, Lena
Dunham og mange flere kendte navne.
Den smalle litteratur lader Lene Juul
som hovedregel andre forlag om at tage
sig af. Det er den brede og godt sælgende,
hun har haft blik for i alle sine år i forlagsbranchen og stadig synes mest interesseret i at være direktør for. Sådan har det været, siden hun kom til Politikens Forlag i
2000 som salgs- og marketingchef efter
at have haft en lignende stilling på først
Børsens Forlag og siden Bonnier Forlagene.
DET VAR DEN daværende administrerende direktør på Politikens Forlag Karsten
Blauert, som i 2000 hentede Lene Juul fra
Bonnier. Han kendte hendes kvaliteter fra
en årrække, hvor de begge var på Børsens

LENE JUUL. Privatfoto
Forlag.
Og han troede på, at Lene Juul, der voksede op i Skagen som datter af en fiskerskipper og en forretningsindehaver, kunne skabe succes for Politikens Forlag. Om
Lene Juul har Karsten Blauert sagt, at hun
»besidder et åbenlyst og helt usnobbet talent for forlæggeri, især når det gælder
gangbare ideer til succesfulde bøger«.
Karsten Blauert, der overlod rorpinden i
JP/Politikens Forlagshus til Lene Juul i
2013, sagde desuden for nogle år siden følgende om Lene Juul:
»Lene taler som et maskingevær, når
hun vil have noget igennem, og hun bevæger sig som en hvirvelvind, når hun
spankulerer gennem forlagshuset på sine
daglige rundture for at følge tingenes
gang«.
Det gælder stadig. Lene Juul er begej-

stret optaget af sit job, hun kræver meget
af sine ansatte, hun har taget ejerskab
over hele forlagshuset, og hun har ført sine forlag sikkert ind i en tid med supermarkedssalg og netmarkedsføring. Og så
er hun eminent til at brande ikke mindst
forlagets mange krimiforfattere både
herhjemme og i udlandet.
NOGET AF SUCCESEN hænger angiveligt
sammen med hendes usnobbede tilgang
til andre mennesker. Som Politikens tidligere bladdirektør Roy Bruhn-Petersen
har sagt om hende:
»Hun har evnen til at tale med alle, fra
den mest finlitterære skare over den lille
provinsboghandler til at kunne begå sig
på internationale bogmesser«.
Lene Juul bor i Gentofte sammen med
sin mand, salgsdirektør Michael Johansen, og deres 13-årige søn Ludvig.
DORTE HYGUM SØRENSEN
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Andrew Brown Glaskunstner,
Hundested

Andrew Brown kan fejre sin
50-års fødselsdag samtidig
med 10-års jubilæet i Glassmedjen i Hundested. Meget
tidligt i sit liv var engelske
Andrew Brown overbevist
om, at glaskunst var det rigtige valg for
ham, så han tog en uddannelse på kunstog designstudiet i Newcastle-under-Lyme. Efter den treårige grunduddannelse
fortsatte han på universitetet i Wolverhampton i fire år. Under et videreuddannelsesophold i Frankrig mødte Andrew
Brown sin kone, den danske glaspuster
Nanna Backhaus, og sammen slog de sig
ned i Danmark, først med Glassmedjen i
Kregme og senere i Hundested Havn.
Siden er det blevet til mange både nationale og internationale udstillinger med
glaskunst, især fade, skåle og kander. Andrew Brown har eksperimenteret meget
med flere andre materialer i samspil
med glas, og han udvidede glaspustervirksomheden til belysning, glasskulpturer og skulpturer i det offentlige rum. Andrew Brown har modtaget flere priser for
sin kulturelle indsats.
Senest er han og hans kone gået sammen med nabovirksomheden, møbelsnedkeriet Egeværket i Hundested, om
produktion af glasskibe, vikingeskibe af
håndpustet glas og egetræ. Vikingeskibene er blevet et tilløbsstykke, og samlere
fra hele verden efterspørger glas- og egetræsskibene. De har også været udstillet
på internationale messer og udstillinger
i USA, London og Schweiz og skal senere i
år udstilles på bl.a. Glasmuseet i Ebeltoft.
Men for Andrew Brown drejer det hele
sig ikke kun om glaskunst. Han har involveret sig i Hundesteds erhvervsliv og især
udviklingen og aktiviteter i Hundested
Havn. Han sætter en ære i at involvere flere aktører i samarbejdsprojekter i byen.

Mads Andersen fravalgte DM
for at spille EM i Georgien.
Sportsligt det mest udfordrende, men selvfølgelig ærgerligt, at den regerende mester ikke er med i Svendborg.
Mads har fået mange hårde
kampe, her fra 10. runde:
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Hvid trækker
M. Andersen – N. Matinian
1.Sf3 g6 2.e4 Lg7 3.d4 d6
4.c4 Lg4 5.Le2 Lxf3 6.Lxf3
e5 7.d5 Sd7 8.Sc3 h5 9.b4 f5
10.a4 Sgf6 11.a5 Lh6 12.Lb2
a6 13.exf5 gxf5 14.Lxh5+
Ke7 15.Le2 Dg8 16.g3 e4
17.c5 Se5 18.Dd4 Dg6 19.Sd1
f4 20.gxf4 Lxf4 21.Se3 Lxe3
22.Dxe3 Sxd5 23.Dd2 Txh2
24.0–0–0 Txh1 25.Txh1
Sf6 26.Df4 Sed7 27.Td1 Tc8
28.Lc4 d5 29.Lxd5 Sxd5
30.Txd5 Tg8 31.Dxc7 Dg1+
32.Td1 Dg5+ 33.Kb1 Df5
34.Ka1 Tg2 35.Dxb7 Txf2 Diagram 36.Txd7+! Dxd7 37.c6
Dxb7 38.cxb7 Tf8 39.Le5
Ke6 40.b8D Txb8 41.Lxb8
Kd5 42.Kb2 Kc4 43.Ka3 e3
44.Lg3 e2 45.Le1 Kd5 1–0
Se slutresultat på skak.dk
SUNE BERG HANSEN
skak@jppol.dk
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Elin Steffensen Indehaver,

70

grafiker, Lystrup

Elin Steffensen var blandt de
første til at udgive e-bøger,
og hun udviklede genudgivelse af iværksætteres bagkatalog som e-bøger, for
eksempel ’It-boblen, ’Skype’
om entreprenøren Janus Friis og bogen
’Fra biks til business’ af Karen Lomholdt.
Hun har også været i front med bøger om
alternative emner, som senere har vundet bred genklang, for eksempel ’Gaven i
maven’ af Gina Asbjerg.
Elin Steffensen er uddannet grafiker og
fik sit første job i det aarhusianske it-firma Amitech. Hendes faglighed og
innovationsiver førte til, at hun blev selvstændig grafiker i 2002.
Hun opbyggede forlagsvirksomheden
Griffle, som nu har over 100 bøger, lydbøger, børnebøger, romaner og fagbøger i
sit katalog. Seneste udgivelse er mindfulkalenderen ’Nærvær hver dag’ af Sanne
Roesen.
En særlig niche er genudgivelse af de
klassiske lægeromaner. Både forfatterne
og forfatternes arvinger har vist tillid til
Elin Steffensens loyalitet over for denne
genre, som ikke tilhører litteraturens elite, men som har haft stor betydning for,
at mange kom i gang med at læse meget,
blandt andre fødselaren selv.
Elin Steffensen er født i Hatting ved
Horsens, men er vokset op i den lille stationsby Brædstrup. Hun bor i dag i Elev
ved Lystrup med sin mand Lars og deres
døtre på 16 og 19. I fritiden er hun sanger i
Århus Koncertkor, som er anerkendt af
Statens Musikråd som professionelt
arbejdende amatørkor.

Otto Larsen Fhv. direktør,

cand.polit., Ballerup

Otto Larsen er født i Stadager på Falster og uddannet
cand.polit. fra Københavns
Universitet. Han begyndte
sin karriere i amterne som
studentermedhjælper i
Amtsrådsforeningen i 1971 og steg de følgende år i graderne. I 1978 blev han kontorchef, og allerede året efter kunne han
kalde sig afdelingschef hos samme. Han
bestred hvervet som administrerende direktør fra 1986 og helt frem til sin afskedigelse i forbindelse med nedlæggelsen af
amterne i 2006.
Med sin mangeårige erfaring blev han
hurtigt tilbudt job hos Sundhedsministeriet, hvor han fra 2007 til 2012 dels sad
som vicedirektør for Sundhedsstyrelsen
og dels var direktør for Statens Sundheds-IT.
Efter aftrædelse kastede han sig over et
større bogprojekt, hvor han ville gennemgå de vigtigste begivenheder i amternes og Amtsrådsforeningens tid fra
1970 til 2007 samt de store paradigmeskift, der var i styringen af de offentlige
opgaver. Han har samlet skriftlige beretninger, diverse betænkninger og skrevet
om egne erfaringer fra sit mangeårige
virke.
I fritiden nyder Otto Larsen især at cykle – og gerne langt. Sidste år drog han
med syv kammerater på langfart fra København til Palermo på 15 dage. De små
2.900 kilometer var ikke kun for fornøjelsens skyld. Turen var også et led i et forskningsprojekt på Institut for Sund Aldring
om, hvordan ældre mænd kan klare udfordringer.
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Liselotte Knudsen

Fhv. næstformand, København

Gennem 20 år var Liselotte
Knudsen næstformand i fagforbundet HK. Og selv om
mere end 70 procent af medlemmerne i HK var kvinder,
var hun den første kvindelige næstformand, da hun blev valgt i 1981.
Formandsposten blev det ikke til, trods et
dramatisk kampvalg mod den senere formand John Dahl.
Vejen ind i fagbevægelsen begyndte på
Sønderborg Sygehus, hvor hun fra 1961
var lægesekretær og ret hurtigt blev tillidsmand. I 1976 blev hun formand for
HK i Sønderborg og rykkede altså 5 år
senere til København og næstformandsposten i HK.
Liselotte Knudsens arbejde i HK var
især fokuseret på ligestilling på arbejdsmarkedet, kulturområdet og arbejdsmiljø. Og 25 år før nogen havde fundet på
hashtagget #MeToo, lavede Liselotte
Knudsen og HK kampagner om sexchikane på arbejdspladsen. I 1994 modtog hun
Dansk Kvindesamfunds Mathildepris for
sit arbejde for ligestilling. Desuden arbejdede hun for bedre barselsregler, og HK
fik bredt ordningen ud, så den også
gjaldt fædre. Som mor til to døtre, der er
adopteret fra Korea, var det også helt naturligt, at hun stod i spidsen for at sikre
barselsorlov til adoptivforældre.
Efter at Liselotte Knudsen gik på pension, har hun deltaget i et større forskningsprojekt hos CBS om kvindelige ledere i fagbevægelsen. Et emne, der er lige
så aktuelt i dag, som da Liselotte Knudsen blev valgt som næstformand for 37 år
siden.
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Per B. Rasmussen Tv-producer,

Helsingør

At folde sit eget talent fuldt
ud og samtidig finde nye talenter og skabe rum for dem
er en sjælden dobbelt evne,
som en af pionererne i
dansk børne- og ungdomstv, produceren Per B. Rasmussen, igennem et langt liv har mestret med lige dele professionel sikkerhed og personlig
beskedenhed.
Tre år efter lærereksamen blev han ansat i DR og stod straks for en nyskabelse:
DR’s første julekalender med bare 5 minutters indkøbt film per dag. Der tænkes
naturligvis på’Magnus Tagmus’ og senere
’Vinterbyøster’ og mange flere. I 1967 stod
han for dansk tv’s første egenproducerede børnefilm, ’Tonakkatekutlis folk’ med
manus af Kaj Himmelstrup.
Per B. Rasmussen stod også bag en stribe rejseprogrammer fra Østen, Mellemøsten og Latinamerika. Han lavede også
serier om emner, der strakte sig fra misbrugsproblemer og undervisningsprogrammer om computere.
Fra 1986 og ti år frem arbejde han
blandt andet med at udvikle det ikoniske
ungdomsprogram ’Zig-Zag’ – tv-provinsafdelingens prisbelønnede teenageudfordring til københavneriet, hvor flere af
vore dages højtplacerede mediearbejdere fik deres første chance i studiet.
I 2000 lod Per B. Rasmussen sig pensionere, men han er fortsat med at producere film og tv-indhold. Han har blandt andet lavet produktioner fra Indien og Indonesien. Dog ikke til statsradiofonien,
men derimod for private og velgørende
organisationer.

Spilfører fik fuld optælling
på modstandernes hænder
og forstod at udnytte det:
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Vests udspil af Ru E blev
trumfet, og Syd fortsatte
med spar til esset, ruder til
trumf, Sp K, tre gange klør
fra toppen og klør til trumf.
Vest havde med sin åbning
vist 6-farve i ruder, så det var
ret afslørende, at han havde 4-farve i klør og double
spar. Det betød, at han måtte
have single hjerter. Spilfører
fortsatte derfor med en lille
hjerter fra hånden og lagde
lavt fra bordet!
Fik Vest lov til at beholde
stikket på Hj 9, måtte han
spille ruder til dobbeltrenonce, og stak Øst over, måtte
han enten spille ud fra Hj K
eller til dobbeltrenonce.
Spiller Vest Hj 9 ud i det blinde udspil, stikker Syd med
esset og eliminerer ruderfarven, mens han trækker to
gange trumf. Derefter spiller
han fire gange klør med hjerter af fra hånden, og inde på
Kl 10 er Vest slutspillet.
BRUUN/BLAKSET
bridge@jppol.dk

