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 » Jeg er uforfærdet og Spørge-Jørgen-agtig. Jeg lader mig ikke skræmme 
af, at folk vil sige: ”uh, det er ikke i pagt med menneskelig værdihed”. Jeg 
tror, at jeg på det punkt er mere dristig end andre medlemmer i rådet.
CHRISTOPHER ARZROUNI, nyt medlem af Det Etiske Råd, på etik.dk

-  For mig er skoven 
en følelse. Der er 
per definition ro 
derinde, men træ-
erne er jo levende - 
de vokser, men 
langsomt. De store 
træer bliver fældet 
og de ny vokser op. 
Man kan mærke en 
erfaring. Mærke, at 
forandring er en na-
turlig ting - og at 
den skal have sin 
tid. Det nytter ikke 
at råbe af træerne, 
at nu skal de vokse, 
fortalte Steen Hilde-
brandt i et interview 
i NORDJYSKE.  
 Arkivfoto: Lars Pauli

‡ Bent Andersen,  bedre 
kendt som Tømrer-

Bent, Fjordbyen 102, Aal-
borg, 79 år.

Tømrer-Bent har for sidste 
gang ringet med skibsklok-
ken på Fjordbyens værtshus 
”Kulturcentret” som signal 
til, at han ville give en om-
gang.

Han nåede lige at give en 
sidste omgang dagen før 
han døde. Nu mangler der 
kun at blive drukket gravøl.

Tømrer-Bent - hvis efter-
navn var Andersen - var en 
institution og kulturbærer i 
Fjordbyen, det lille klondy-
kesamfund ved fjorden i den 
vestlige del af Aalborg.

Han var let genkendelig i 
sine overalls og med kasket-
ten på hovedet. Kun når der 
var runde fødselsdage, jule-
frokost eller begravelse, 
skiftede han til lidt pænere 
tøj.

Tømrer-Bent var rundhån-
det, både når det gjaldt ven-
netjenester med værktøjet 
og når der skulle gives om-
gange i Kulturcentret. Hav-
de han penge på lommen, 
blev der ringet med klokken. 
Og han kunne nærmest bli-
ve lidt vranten, hvis en af de 
øvrige gæster sagde nej tak 
til den øl, han bød på.

Ingen andre i Kulturcent-
rets historie har ringet så 
mange gange med klokken 
som Tømrer-Bent. Og blandt 
stamgæsterne er der enig-
hed om, at den rekord bliver 
umulig at slå.

Lige så gavmild var Tøm-
rer-Bent, når nogen i Fjord-
byen skulle have sat en ny 
dør eller nye vinduer i. Så 
kom han fluks med alt sit 
værktøj i en trækvogn.

Han har på mange måder 
sat sit præg på Fjordbyen. 
Helt bogstaveligt ved at 
fremstille en stor del af de 
skilte med opfindsomme 
navne, der hænger på de 
små maleriske huse.

Så sent som to dage før sin 
død afleverede han et skilt 

til en båd, som en af Fjord-
byens øvrige beboere ejer. 

Men det er ikke kun Fjord-
byens beboere, der har haft 
glæde af Tømrer-Bents fin-
gersnilde. Nogle af hans 
skilte hænger i Spanien og 
Norge.

I starten af sit tømrerliv 
udførte Tømrer-Bent opga-
ver rundt om i hele verden. 
Blandt andet har han bygget 
huse i Algeriet og på Island.

I midten af 1985’erne bo-
satte han sig permanent i 
Danmark og stiftede familie. 
Og i 1991 købte han sit eget 
lille hus i Fjordbyen, samti-
dig med at han sammen 
med hustruen havde fast 
postadresse et andet sted i 
Aalborg.

Fjordbyen blev straks 
Tømrer-Bents faste hjem-
sted. I et interview for tre år 
siden fortalte han, at hans 
familie ikke kom i Fjord-
byen, fordi de opfattede be-
boerne som en flok døgenig-
te og bistandsklienter, som 
de ikke havde lyst til at snak-
ke med.

Men Tømrer-Bent trivedes 

blandt Fjordbyens beboere, 
uanset hvad der stod på de-
res visitkort. Han følte intet 
behov for at have en mobil-
telefon, idet han foretrak at 
møde folk ansigt til ansigt.

Hans slagfærdighed kom 
jævnligt til udtryk. Blandt 
andet kunne han finde på at 
sige: ”Jeg er kommet hjem, 
og jeg har ingen skrammer. 
Så har I nok ikke tabt mig 
undervejs”.

Da Tømrer-Bent slog rod i 
Danmark, byggede han sin 
egen båd, som han sejlede 
rundt i sammen med famili-
en, når de havde ferie.

Men glæden ved at være 
bådejer fik en brat ende, da 
Tømrer-Bent ville tænde for 
gasblusset for at lave sig en 
kande kaffe. I stedet for et 
lille blus lød der et kæmpe 
brag, fordi der var sivet en 
masse gas ud. Båden eksplo-
derede til pindebrænde, 
men bortset fra svedne øjen-
bryn slap skipperen stort set 
uskadt. Efter at båden røg i 
luften, brugte Tømrer-Bent 
en stor del af tiden i sit røde 
værksted.

Tømrer-Bents sidste omgang

Tømrer-Bent var al-
tid let genkendelig i 
sine overalls og ka-
ster på hovedet. Fo-
to : Jens MortenAf Charlotte Rørth

charlotte.roerth@nordjyske.dk

¤ Steen Hildebrand, 
professor i ledelse, 

København, fylder onsdag 
70 år.

Da han var dreng i Rold 
Skov, ville han gerne have 
været skovfoged som sin far, 
men jobudsigterne var for 
ringe, og i dag er det svært 
at forestille sig Steen Hilde-
brandt med ternet skjorte og 
grønne bukser. For kun få 
har set ham i andet end ha-
bit eller måske i en afslappet 
stund en sort polo-trøje.  

Men det er skovens store 
træer, der har gjort ham til 
en af landets ubestridt mest 
magtfulde og overraskende 
eksperter i ledelse. 

Magten kommer ikke ale-
ne af at have været professor 
ved Handelshøjskolen i Aar-
hus og dér som populær un-
derviser at have formet utal-
lige generationer af ledere, 
men også ved at have bidra-
get til mere end 100 bøger 
og selv at have skrevet mere 
end 50 af slagsen plus et tu-
sindtal artikler, boganmel-
delser og kronikker. 

Når han i flere år har været 
den mest citerede forsker i 
danske medier, er det langt 
fra alene på grund af hans 
formelle kompetencer som 
ikke kun professor, men og-
så partner i og formand for 
bestyrelsen for rådgivnings-
virksomheden Hildebrandt 
& Brandi A/S samt formand 
for og medlem af bestyrel-
sen for en række foreninger, 
virksomheder, tænketanke 
og faglige selskaber plus vis-

mand i Det Nationale Kom-
petenceråd og medstifter af 
Den Danske Ledelseskanon 
og Det Danske Ledelsesba-
rometer.

Det er i højere grad hans 
overraskende evne til at sæt-
te ord på ikke blot direktø-
rernes arbejde, men deres 
forpligtelse til at bruge de-
res evner, så de kommer he-
le kloden til gode. 

Han italesætter, som han 
siger, ikke blot firmaers mu-
ligheder for at øge fortjene-
sten, men skovfogedens blik 
for hele skoven.

Han formulerer holdnin-
ger og medfølgende handle-
muligheder til det at være et 
ansvarligt menneske og der-
med tage sig af dem og det, 
der er afgørende for vores 
fælles fremtid.

Han har derfor udover le-
delse engageret sig i børn og 
deres skole, i bæredygtighed 
og i den for ham at se nød-
vendige sammenhæng i at 
give sig selv skovens ro til at 
samle sin sjæl og samtidig 
været hårdt arbejdende hver 
eneste dag. Som han selv 
gør ved at stå op med sko-
vens fugle og meditere, in-
den han arbejder og når me-
re, end man tror muligt.

Først, når man ved, hvor-
for man arbejder, kan man 
gøre den forskel, vi alle er 
forpligtet til, kan man udle-
de af hans virke som en af 
dem, der har bragt nye tan-
ker ind i dansk erhvervsliv, 
blandt andet Otto Schar-
mers U-model og det at lede 
med hjertet, som han har 
skrevet om og undervist i 
sammen med Michael Stub-

berup.
De to har netop skabt den 

treårige uddannelse: Sustai-
nable Co-Creation – practi-
cing presencing. Han er og-
så knyttet til Foreningen 
Børns Livskundskab, Kræf-
tens Bekæmpelse, Hejmdal, 
Kræftpatienternes Hus, EGV 
Fonden, Kvindemuseet, Det 
lærende fængsel, Sailing 
Sclerosis Fonden, og er råd-
giver og mentor for ledere, 
foreninger, skoler og for-
skellige organisationer.

I anledning af sin fødsels-
dag udgiver han bogen: 
”Vækst og bæredygtighed. 
Omstilling og nye mulighe-
der”. 

Den er ”et opgør med den 
vækst-, arbejds- og konkur-
rencetænkning, der har ud-
viklet sig op gennem de sid-
ste mange år, og som bl.a. 
fører dybe kriser og dyb 
splittelse i verden med sig”, 
som han skriver.

Hvordan, det opgør skal 
forme sig, kan snart læses i 
NORDJYSKE, der bringer 
interview med Hildebrandt, 
der nu bor i København 
sammen med sin kone, Jan-
ne Wolthers, og tæt på bør-
nene Minna og Martin Hil-
debrandt, der driver hen-
holdsvis designfirmaet Bun-
galow og Café Sokkelund. 

Udover at være optaget af 
sin nye og kommende bøger 
og sit hverv som adjungeret 
professor ved CBS, Handels-
højskolen i København, er 
han også i gang med at skul-
le fejre det ældste træ i sin 
egen skov.  13. februar fyl-
der hans mor, Tove Hilde-
brandt, 100 år.

Professoren fra skoven

Vi har mistet vores kære ven
THORBEN LARSEN

Guldbæk, den 14. januar 2014
Lise og Óscar 

Christina og Svend Erik 
Cecilie og Zhang 

Hanne og Per Rolandsen

Min dejlige søn

THORBEN LARSEN

* 8. september 1941

er stille sovet ind

Øster Hornum, den 14. januar 2014

Grethe Larsen

Bisættelsen finder sted fra Almen Kirkegårdens Kapel
torsdag den 23. januar kl. 12.30

Himmerland


