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DYST: Kristine Lyngsaa Gudiksen fra Iris Blomster i Fredericia vandt Danmarksmester-
skabet i blomsterkunst, der blev afviklet i Ridehuset i Aarhus. På andenpladsen kom 
Berit Skjøttgaard Laursen fra Blomsterværket Pindstrup i Aarhus, mens Jonas Jensen 
(billedet) fra Jonas Jensen Blomsterdesign i Aalborg vandt bronzemedaljen. 

De bedste til blomster

UDNÆVNT: Lektor Noemi 
Katznelson fra Institut for 
Læring og Filosofi ved Aal-
borg Universitet er udpeget 
til medlem af det nyoprette-
de Råd for Ungdomsuddan-
nelse. Rådet skal rådgive 
undervisningsministeren 
om tværgående udfordrin-
ger og fælles emner for ud-
dannelsesområdet. 

Fokus kommer til at ligge 
på elevernes udbytte af un-
dervisning og deres trivsel, 
herunder hvordan man 
mindsker betydningen af 
elevernes sociale baggrund i 
forhold til deres resultater.

- Når vi skal fremtidssikre 
og udvikle de samlede ung-
domsuddannelser, er det 
vigtigt, at vi ser på tværs af 
de enkelte uddannelsesret-
ninger. Det nye Råd for Ung-
domsuddannelse skal sørge 

for, at vi får et helhedssyn på 
den samfundsmæssige op-
gave, det er, at alle unge får 
en ungdomsuddannelse, og 
derfor bliver rådets arbejde 
afgørende, siger undervis-
ningsminister Christine An-
torini i en pressemeddelel-
se.

Netop unges forhold til 
uddannelse og arbejde er et 
centralt område i Noemi 
Katznelsons forskning og 
hendes funktion som center- 
og forskningsleder på Cen-
ter for Ungdomsforskning 
(Cefu) ved Institut for Læ-
ring og Filosofi på AAU Kø-
benhavn. Derudover har 
hun udgivet en række bøger 
om emnet som bl.a. ”Ung-
domsliv” og ”Er selvtillid 
nok? Betydning af tillid i 
fastholdelsen af unge i ud-
dannelse”.

AAU-forsker skal 
rådgive minister

Noemi Katznelson.

Af Bodil Morgenstern
navne@nordjyske.dk

¤ Ole Zacchi, tidligere depar-
tementschef og direktør, 

fylder i dag 75 år.
Op imod 20 år som departe-

mentschef i to ministerier, hvor ik-
ke færre end 12 ministre fra fem 
forskellige partier nåede at passere 
ind og ud ad svingdøren, har givet 
Ole Zacchi øgenavnet ”Slotshol-
mens ældste hanbavian”. Han er 
også blevet sammenlignet med 
den magtfulde Sir Humphrey fra 

den britiske tv-serie ”Yes, mini-
ster”, der altid får det sidste ord.

I lyset af en række pressesager 
om ministerrådgivning har han i 
sit pensionistliv engageret sig i de-
batten om forholdet mellem em-
bedsmænd og ministre med egne 
ord for at ”gøre embedsværket 
endnu bedre”.

Sammen med fem andre depar-
tementschefer og topembeds-
mænd skrev Ole Zacchi i 2009 bo-
gen ”På ministerens vegne” om de 
indviklede beslutningsprocesser i 
centraladministrationen og sam-

spillet mellem minister og depar-
tementschef.

Her koncentrerede hans bidrag 
sig om, hvordan dette forhold ud-
viklede sig i løbet af opbygningen 
af velfærdssamfundet.

Ole Zacchi blev cand.polit. i 
1968. Efter ansættelser i Dan-
marks Statistik og Økonomimini-
steriet kom han i 1980 til Boligmi-
nisteriet som kontorchef.

Men allerede året efter gjorde 
hans gamle universitetslærer, bo-
ligminister Erling Olsen (S), Zac-
chi til landets hidtil yngste depar-

tementschef.
I løbet af 12 år i Boligministeriet 

nåede hele syv ministre at sætte sig 
på ministertaburetten, mens Zac-
chi som departementschef var den 
gennemgående figur og blev anset 
for at være ministeriets reelle leder 
og dermed den mest magtfulde 
mand i dansk boligpolitik.

Derpå skiftede han til Trafikmi-
nisteriet, hvor han fik endnu syv år 
som departementschef, indtil han 
i 2000 udnævntes til direktør for 
det nyoprettede Danmarks Trafik-
forskning, som han forlod i 2004 

for at gå på pension.
Efter pensioneringen er økono-

men Zacchi fortsat på et par besty-
relsesposter i det private erhvervs-
liv.

Sideløbende er han aktiv i re-
præsentantskabet i Djøf og i fag-
foreningens pensionistforening, 
hvor han som medlem af bestyrel-
sen arbejder på at forbedre pensio-
nisternes forhold.

 

Næsten 20 år i magtens korridorer

Af Aske Muff
navne@nordjyske.dk

¤ Sven-Ole Thorsen, bo-
dybuilder og skue-

spiller, fylder i dag 70 år.
Sven-Ole Thorsen har 

medvirket i mere end 100 
film, men sjældent haft me-
re end få replikker.

I stedet var det hans mu-
skuløse krop, der skabte 
ham en karriere i Holly-
wood.

Der var ellers ikke meget i 
Sven-Ole Thorsens barn-
dom, der tydede på, at han 
skulle blive en muskuløs 
mand med stribevis af op-
trædener på filmlærredet.

Som barn var han en tynd 
og genert dreng, der sang i 
et drengekor.

Det ændrede sig siden. 
Som 19-årig begyndte han 
at træne, efter at hans fætter 
havde introduceret ham for 
moderne vægttræning.

Han blev fanget fra første 
sekund og blev efterfølgen-
de en af Danmarks stærkeste 
mænd.

Undervejs tog han masser 
af anabolske steroider, som 
han har beskrevet i selvbio-
grafien ”Stærk mand i Holly-
wood”, der udkom i 2007.

Det skulle dog vise sig, at 
Sven-Ole Thorsen kunne 
drive de mange timer i træ-
ningscentrene til andet end 
at være en stærk mand.

Han medvirkede i en ræk-
ke film herhjemme i 
1970’erne og begyndelsen 
af 1980’erne, men det tog 
først fart, da han i 1985 flyt-
tede til USA.

Han havde nogle år tidli-
gere mødt den amerikanske 
skuespiller Arnold Schwar-
zenegger i København i for-
bindelse med promoverin-
gen af en film, og Schwarze-
negger hjalp ham med at få 
foden inden for i Holly-
wood.

Efterfølgende medvirkede 

Sven-Ole Thorsen i stribevis 
af film. Herunder film som 
”Gladiator”, ”The Sum of All 
Fears” og ”Last Action He-
ro”.

Han medvirkede i 18 film 

sammen med Arnold 
Schwarzenegger, som han 
blev nære venner med.

De mange år som stunt-
man har dog haft sin slag-
side.

Sven-Ole Thorsen har fået 
udskiftet hofter, skuldre og 
knæ med proteser, fordi de 
oprindelige var slidt op.

Han bor i dag i Californien 
i USA.

Muskelbundt blev stuntman

Sven-Ole Thorsen, bodybuilder og skuespiller, fylder i dag 70 år.  Foto: Scanpix

FORSKNING: det Akademiske 
Råd for Det Samfundsviden-
skabelige Fakultet ved Aal-
borg Universitet har tildelt 
ph.d.-graden til Kevin Turner, 
Institut for Læring og Filoso-
fi.

Afhandlingens titel er 
”Governing To-day: To-
wards an Analytics of the 
Contemporary” 

På dansk: Styring i dag: På 
vej mod en analytik af det 
nutidige.

PH.D.-GRAD


