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Navne OG SERVICE 7

Veteranen, der aldrig blev præsident
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Sort trækker
F. Urkedal – J.L. Hammer
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5
4.Sc3 Lb4 5.cxd5 exd5
6.Lg5 h6 7.Lh4 0–0 8.e3 Lf5
9.Sd2 g5 10.Lg3 c5 11.a3 Lxc3
12.bxc3 c4 13.h4 Sbd7 14.Le2
Kg7 15.Dc1 Te8 16.0–0 Tc8
17.Te1 Lg6 18.a4 Tc6 19.a5
Ld3 20.Db2 Dc8 21.Ld1 a6
22.La4 Tce6 23.hxg5 hxg5
24.Sf3? Se4 25.Se5 Diagramstillingen 25...Th8?! Rigtig

gamle skole,
der ikke havde
mange chancer
over for den
oratorisk
begavede
Bill Clinton

ide, men forkert udført:
25...Th6! 26.f3 Teh6 27.fxe4

om, at han ville bygge bro til fortiden,
ikke havde mange chancer i 1996 over for
sin meget yngre modstander, den oratorisk begavede Bill Clinton, der replicerede, at han hellere ville bygge bro til fremtiden.
Efter 1996 forlod Bob Dole den politisk
aktive karriere. I stedet har han udført arbejde for et af hovedstadens advokatﬁr-

maer og optrådt i tv-reklamer for produkter som Viagra, Dunkin’ Donuts og Pepsi
Cola.
I EN ALDER AF 95 følger han dog stadig
med i det politiske liv, og ved det seneste
præsidentvalg støttede han Donald
Trump og talte ofte i telefon med Trump
og overøsede den urutinerede politiker
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Administrerende direktør, Valby

Før Anders Ertmann kom til
kommunikationshuset InterMail A/S som direktør, var
han CFO hos det graﬁske
kommunikationshus Cool
Gray A/S fra 2011-2013. Inden
da var han COO og CFO i BBDO fra 20062010, hvor han var med til at vende forretningen fra underskud til overskud ved at
transformere virksomheden fra analogt
til digitalt reklamebureau. De erfaringer
har Anders Ertmann bl.a. brugt til at
igangsætte en større digital transformation af InterMail fra at være en anerkendt
konvolutproducent til at blive et moderne og proﬁtabelt digitalt kommunikationshus.
Det krævede en række svære beslutninger fra Anders Ertmann som f.eks. at afskedige medarbejdere og nedlukke forretningsområder. Det har siden været
vigtigt for ham at skabe en fælles positiv
kultur i virksomheden, hvor alle arbejder
i samme retning.
Og det ser ud til at virke: Den nye, fokuserede strategi har allerede sikret InterMail en række nye kunder i løbet af det
sidste halve år – eksempelvis Santander
Consumer Bank, InterSport Danmark og
Telmore.
Anders Ertmann er oprindeligt fra
Hirtshals og blev uddannet cand.merc.aud fra CBS i 2004. Han er gift med Anette Høgh Ertmann, og sammen har de to
piger på fem og 10 år.
I sin fritid har han i ﬁre år været formand for en skolebestyrelse, frivillig fodboldtræner samt arbejdet med at hjælpe
en række startups over de seneste år.

5 min

med sine egne erfaringer som politiker.
I januar i år ﬁk Bob Dole Kongressens
guldmedalje og ﬁk ved samme lejlighed
skudsmålet »en stor amerikaner« af
Trump.
Han har desuden ved tidligere lejligheder modtaget bl.a. Præsidentens frihedsmedalje og de militære dekorationer Purple Heart og Bronze Star.

NESTOR. Bob Dole modtog i januar i år
Kongressens guldmedalje af præsident
Donald Trump, som han også har været
en stor støtte for. Arkivfoto: AP

Bob Dole er gift med Elizabeth Dole, der
også har en politisk karriere bag sig som
senator og arbejdsminister.
METTE OLSEN
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Jan Persson Fotograf, Tureby

Der er både glimt i øjet og
i kameraet, når Jan Persson
dyrker sin passion, musikfotografering. Han er en af
landets allerbedste til at fotografere musikkens stjerner og vandbærere, så man føler, at man
selv har været til koncerten. Lige nu er
han i gang med at ordne og katalogisere
sine billeder. Det bliver til en samling på
hjemmesiden Getty Images omfattende
20.000 billeder. Men så er det altså også
kun de bedste.
Som 16-årig gik Jan Persson med aviser.
En dag så han i avisen en artikel af Jørgen
Leth om altsaxofonisten Charlie Parker
med et fantastisk foto. Det tændte den
unge Jan så meget, at han har tilbragt resten af livet med at fotografere musikere,
jazz, rock, blues, altså rytmisk musik.
Han har fotograferet alt og alle, der var
værd at beskæftige sig med i den danske
og den internationale musikverden. Og
hans billeder er brugt på pladecovere af
adskillige verdensstjerner. Hvem kan prale af at have kørt rundt i København med
Jimi Hendrix eller Beach Boys på bagsædet? Hvem har – sammen med den nu afdøde rockskribent Torben Bille – været
tættest på Gasolin’, noget, der kom en
bog ud af? Blærer han sig af det? Næh, for
ham er det ganske naturligt. Fedtede han
for musikkongerne? Næh, han sørgede
bare for være til stede – og at tage billeder.
Jan Persson tager ikke så mange billeder mere, synes, at musikbranchen er
blevet mindre interessant. Han nyder at
lave, hvad der passer ham. Hvilket han
egentlig altid har gjort. ersc
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Svend ’JOS’ Hjort Oberst,

testpilot, konsulent, Ringkøbing

Svend ’JOS’ Hjort er uddannet jager- og testpilot.
Han tiltrådte operativ tjeneste ved Eskadrille 725 på
Flyvestation Karup i efteråret 1966. 1968-1970 gennemførte han linieofficersuddannelsen på
Flyvevåbnets Officersskole.
Derefter blev han hurtigt næstkommanderende ved Eskadrille 730 på Flyvestation Skrydstrup. Han blev senere chef
for taktik- og proceduresektionen i Flyvertaktisk Kommando. I 1990 blev han afdelingschef for operationsafdelingen på
Flyvestation Karup og senere chef for Flyvestation Vandel. I 1998 blev han udnævnt til oberst og afsluttede sin karriere
i forsvaret som chef for Flyvestation Værløse med lidt over 5.000 ﬂyvetimer på
mere end 30 forskellige militære ﬂytyper.
Svend ’JOS’ Hjort har haft knap 40 års
tjeneste i forsvaret. En tid har han i USA
deltaget i udviklingen af F-16-ﬂy. Han blev
i 1977 den første ikkeamerikanske statsborger (nr. 19 i verden), der ﬂøj F-16-ﬂyet.
Han opnåede at ﬂyve mere end 1.500 timer på F-16.
Han har også som chef for Eskadrille
730 ﬂøjet F-16 med prins Henrik.
Svend ’JOS’ Hjort forlod forsvaret i
2003. Siden da har han været konsulent
for ﬂere amerikanske og engelske forsvarsvåbensystemproducenter.
Han har planer om at udgive en bog
om sit hektiske og til tider tumultariske
liv.
Han er Kommandør af Dannebrogordenen.

Sudoku

V Tidl. radiodirektør Leif Lønsmann, DR,
skriver mindeord om forfatter Finn
Slumstrup, Ærøskøbing, 76 år:
Gennem 16 år var Finn Slumstrup blandt
DR’s allermest trofaste ambassadører. Jeg havde privilegiet at følge ham tæt i alle
hans 16 år i DR, først som
chefkollega, siden som min
chef og de sidste 8 år som
hans chef. I alle tre roller evnede han det
ligefremme og ligeværdige samspil og
det kreative med- og modspil, der præger
mennesker, for hvem sagen er vigtigere
end stillingen.
Finn Slumstrup begyndte som chef for
P1 i februar 1991 i en tid, hvor P1, som så ofte før og siden, var under heftig beskydning for venstredrejet vanetænkning og
støvet elitær monopoltænkning. Frisk fra
ﬂere års offentlige skideballer som informationschef for Dansk Flygtningehjælp
vidste han godt, at han rykkede endnu et
sæde ind mod øretævernes holdeplads. I
hans ansøgning til jobbet fremførte han
ligefrem som en særlig kvaliﬁkation til
jobbet som P1-chef, at hans år i ﬂygtningehjælpen havde vist, at han »kunne tåle
at modtage massiv kritik og for den sags
skyld anonyme trusler af enhver slags –
uden at blive blæst omkuld. Det bliver
der brug for ...«.
Op gennem 1990’erne blev Finn Slumstrup en afgørende stemme i debatten
om og udviklingen af DR og public service. Det var ham, der først foreslog, at ordet ’public service’ blev erstattet af det
danske ’folkeligt forpligtet’, og på et fællesmøde for DR’s medarbejdere deﬁnerede han det bl.a. sådan her:
»At P1 har en folkelig forpligtelse, har

Sf6! 28.Ld7 Sxe4 29.Lh3 g4
30.Tf1? f6 31.Sxg4?? Txh3
32.gxh3 Txh3 33.Lf4 Dxg4+
34.Dg2 Sg3 35.Tf2 Le4 0–1
Følg med online på www.
xtraconchessopen.dk. Der
spilles alle dage frem til på
næste søndag.
SUNE BERG HANSEN
skak@jppol.dk
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mindeord

I MORGEN
Anders Ertmann

Hammertime
Xtracon Chess Open starter i
dag på Konventum i Helsingør. Norske Jon Ludvig Hammer er netop blev norsk mester i Sarpsborg. Her får han
ram på en anden af de norske deltagere i Xtracon i 6.
runde. Det er ’Hammertime’.

I MORGEN. Han er veteran fra
Anden Verdenskrig, blev dødeligt såret af en tysk granat, reddede som
delingsfører ﬂere af sine folk ud fra skyttegraven, selv om højre side af hans krop
stort set var sprængt væk – og overlevede.
I dag er han en af USA’s største krigshelte.
Den slags ﬁghterhistorier elsker amerikanerne. Men det var åbenbart ikke nok
til, at de også ville vælge Bob Dole som deres præsident. Tre gange stillede han op
som et bud på republikanernes præsidentkandidat – første gang i 1980, hvor
han tabte til Ronald Reagan, anden gang i
1988, da han tabte til George Bush, og
tredje gang i 1996,
da det rent faktisk
lykkedes ham at
blive præsidentHan var en
kandidat – for så at
knastør
tabe til demokradebattør af den ternes Bill Clinton.
BOB DOLES politiske karriere strækker sig helt tilbage
til 1950’erne – allerede fem år efter at
han blev såret i krigen, ﬁk han sin første politiske post i
hjemstaten, Kansas, mens han læste jura.
I 1960 blev han valgt til Repræsentanternes Hus, hvor han sad til 1968, indtil han
blev valgt ind i Senatet.
I løbet af de 36 år, han sad i Kongressen,
udviklede han sig til en garvet politiker,
der kunne alle de taktiske kneb og med
sin socialkonservative politik – han var
f.eks. tilhænger af krigen i Vietnam, men
kæmpede også for sortes ligestilling – forstod at skabe koalitioner og alliancer.
Han var dog også en knastør debattør
af den gamle skole, der med sin melding

SKaK

intet at gøre med at vi skal til at tage det
åndelige tyrolerudstyr på. Den folkelige
forpligtelse medfører, at vi hverken er ﬁdele mikrofonholdere, der snobber opad,
eller fjollede missionærer, der dybest set
føler bedreviden over for lytterne«.
Finn Slumstrup overtog en kanal i
splid med sig selv, DR og omverdenen,
men allerede fem år efter kunne han, fra
sin sommeradresse på Orø, med varme
konstatere, at der var igangsat en underskriftsindsamling ’til bevarelse af P1’. Fra
sommerhuset i Salvig takkede han i en
kronik for opbakningen, men afblæste
samtidig dommedagsalarmen med sit
bud på, hvorfor Danmark alligevel aldrig
vil kunne undvære »P1, denne aparte fugl
i medielandskabet«. Han sluttede kronikken med en advarsel til lytterne: »Men
pas på: P1 kan være vanedannende«.
Da jeg som nytiltrådt radiodirektør i
1999 skulle sætte et nyt hold for radioens
ledelse, meddelte Finn mig, at han ønskede at benytte anledningen til, efter 8 år
som kanalchef, at kaste sig over nye opgaver. Sammen etablerede vi en stilling
som programmedarbejder med særligt
ansvar for at formidle kulturhistorisk
stof fra radioens arkiver. I sin meddelelse
til P1’s medarbejdere titulerede han den
nye stilling som ’radioens guldgraver’.
Fra sin nye stilling forsynede han hver
uge lytterne med ’radioklassikere’, og gav
liv og lyd til danmarkshistorien, indtil
han i 2007 vendte tilbage til den foredragsvirksomhed, som var den røde tråd
i hele hans liv og virke.
Finn var en fremragende fortæller, og
vi er med hans død blevet mange fortællinger fattigere. Men ingen vil nogensinde kunne fortælle DR’s og P1’s historie
uden at nævne Finn Slumstrups navn.

I dagens spil fra DM åben par
skulle man have gode systemaftaler for at finde topkontrakten:
S. Alle

♠ B 10 3
♥B5
♦ 864
♣ D B 8 4 3

Syd
1 Hj
4 Kl
5 Kl
5 Sp
pas

♠ ED
♥ K 10 7 4 2
♦ E 10
♣E752
♠ 9752
♥3
♦ KB973
♣K96
♠ K864
♥ED986
♦ D52
♣ 10
Nord
2 NT
4 NT
5 Ru
7 Hj

Man vil meget gerne være i
7 Hj på Nord-Syds kort, men
det kom man kun ved 9 af
de 20 borde i A-finalen. Nord
har en fantastisk hånd, når
makker åbner med 1 Hj, men
for at finde storeslemmen
skal man nå at finde ud af,
at makker har single klør og
den rigtige konge.
Ved næsten alle borde indledte Nord med 2 NT. Det
spiller de fleste toppar som
en god støttehånd, når makker åbner med 1 Hj eller 1 Sp.
Syd fik typisk vist sin kortfarve i klør, og Nord spurgte
efter esser.
Spiller man 1430 viser Syd
ét es med 5 Kl, og 5 Sp viser
trumf dame samt Sp K. Nu
lignede det en god chance, at
man kunne slippe af med rudertaberen. Det kræver bare,
at Syd har mindst tre spar, så
Nord meldte 7 Hj.
bruun/blakset
bridge@jppol.dk

