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På www.navne.dk kan du lægge billeder og
dine tanker. Familie, venner og bekendte
kan tænde et lys og sende tanker.
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Biskop KARSTEN NISSEN fylder i dag 67 år. Karsten Nissen er uddannet cand.theol. ved Aarhus Universitet. Han har bl.a. arbejdet som hjælpepræst i Genève, været forstander for Diakonhøjskolen i Aarhus og domprovst over Viborg Stift. Siden
1996 har han været den 43. biskop over Viborg Stift, og i 2010 blev han Kommandør
af Dannebrog.

■ DAGENS STOL

Lindas forvandling
Nyt liv. Linda tabte 70 kilo og blev fri for medicin.
Af Lars Rask Vendelbjerg
rask@bergske.dk

DAGENS STOL: »Jeg troede nok ikke rigtigt på, at det
kunne blive godt. Gennem
otte år var jeg blevet sendt
rundt i forskellige systemer
og havde været sygemeldt i
lange perioder. Jeg var tæt
på at tro på, at pension ville
være det bedste for mig,« fortæller 29-årige Linda Holmgaard Larsen.
Hun lider af en personlighedsforstyrrelse, og var
stadig tilknyttet psykiatrisk

det blev ved med at være fantastik at være her,« fortæller
Linda.
I dag er hun 70 kilo lettere
er blevet fri for den medicin,
der fulgte hende i så mange
år. Hendes praktikperiode
blev afløst af et længere vikariat på lageret, og da tiden
var kommet til at sige farvel, fik Linda i stedet i 2011
tilbudt en fast stilling på almindelige vilkår.

afdeling, da hun startede i
et praktikforløb i Creativ
Companys Servicecenter. I
starten arbejdede hun i 12 timer om ugen, og det var rigeligt for hende.
»Jeg havde det psykisk
meget dårligt og ville helst
falde i ét med farven på væggen. Men jeg opdagede med
det samme, at det var i orden, at jeg ikke var »normal«
og fulgte normen. Jeg vejede
alt for meget, og i begyndelsen tænkte jeg, at mine kolleger bare spillede skuespil,
fordi de var så flinke. Men

»Det var helt uvirkeligt, at
jeg skulle have et almindeligt job, hvor jeg tjener mine
egne penge. Men min leder
kunne se, at jeg havde nogle
kvalifikationer, som kunne
bruges. Det har krævet mange snakke og vilje både fra
mig og mine kolleger at få
tingene til at fungere. Men
det er lykkedes, og jeg er rigtig glad for mit nye liv,« siger
Linda.

Fakta1

Code of care
{ Code of Care har til formål at få flere
virksomheder til at tage socialt ansvar.
{ »Vi arbejder for at skabe såvel menneskelig som finansiel
balance i din virksomhed,« forklarer Peter Nørgaard, stifter af
Code of Care og direktør hos Creativ Company, Holstebro.

»Det var helt uvirkeligt, at jeg fik et almindeligt job og kunne tjene
mine egne penge,« fortæller Linda Holmgaard Larsen. Pressefoto.

Dagens stol er én af i alt 543 stole, som kan ses i gågaden
i forbindelse med ”CSR Awards 2013” i Holstebro 16.
og 17. september. Stolen er malet i fælleskab af følgende
medarbejdere hos Creativ Company: Marianne Schärfe, Annie
Nedergaard, Michael Bjerre Drost, Torben Møller Kristensen,
Anita Refsgaard og Jancy Mariampillai. Pressefoto.

{ Code of Cares logo signalerer at to mennesker tager omsorg for
en tredje. De tre symboler står desuden for de tre temaer vi arbejder
inden for: Information, Inspiration, Innovation. Vi forventer engagement,
viljen til at arbejde målrettet med området og modet til at stille sig op
og italesætte: Vi gør en forskel og er stolte af det. For vi ønsker ikke et
netværk, hvor virksomhederne kun er med af navn og ikke af gavn.
{ Du får gladere, stoltere og mere engagerede medarbejdere.
Du hjælper nogle mennesker, der ellers ikke kunne finde en
plads på arbejdsmarkedet. De bliver også glade. Og din egen
fornemmelse nede i maven, når det fungerer – den er god.

■ FØDSELSDAGE

Mand med mange navne
60 år. Fornavnet Lars ligger fast, men ellers er der ikke meget andet, der kan sættes i bås hos kunstneren og musikeren Lars H.U.G.
Af Lars Rix
larr@berlingske.dk

PORTRÆT: Jeg arbejdede
engang sammen med Lars
H.U.G. på et projekt. En række kendte skulle lave en sofa,
der kunne sælges på auktion til fordel for Læger uden
Grænser, og de andre deltagere leverede helt efter planen behagelige og fine siddemøbler, som alle kunne have
stående i stuen. Lars, derimod, kom med en tegning af
en sofa skåret ud i træ med
dragehoveder bundet ind i
pigtråd og beklædt med soldaterhjelme.
’Sofaen’ blev dog lavet og
står i dag i foyeren på Rigshospitalet og udstråler alt
det, som Lars H.U.G. står for
kunstnerisk. En kompromisløshed fra en mand, der ikke
er meget for det konventionelle og helst går sine egne
veje.
Sådan har det været altid.
Faktisk lige siden de unge år,

hvor Lars Haagensen, som
han hed dengang, flyttede fra
Sorgenfri til Aarhus, hvor
han var blevet optaget på byens kunstakademi.
Sammen med Johnny
Voss, Jens Valo og Anders
Brill dannede han bandet
Kliché, der netop, hvor punken begyndte at spire, trak
sig i en anden retning. Mod
New Wave og en industriel
minimalisme, der herhjemme var helt unik. Ikke bare
musikalsk, men også som et
helhedskoncept komplet ned
til tekster, sceneoptræden,
beklædning og videoer.
Kliché står i dag som noget helt enestående i nyere
dansk musikhistorie, og da
bandet blev opløst, var det
svært at se, hvordan man
skulle kunne komme videre.
Men Lars Hug, som han hed
på det tidspunkt, ville det anderledes.
Først med solopladen ’City
slang’ med musik til Søren
Ulrich Thomsens digte, her-

efter ’Kysser himlen farvel’
og endelig ’Kopy’, der sluttede de produktive år i 80erne
for Lars, der nu hed H.U.G.
(Hugh Uno Grammy), efter
at en pibefabrikant var blevet mopset over, at Hug kaldte sig Hug.
Fabrikanten ville have
10.000 dollar for, at Hug fortsat kunne bruge efternavnet, men med ændringen til
H.U.G fik fabrikanten ingenting, og Lars fik massevis af
gratis presseomtale.

Storsælgende

Sanger, musiker og kunstner Lars H.U.G. fylder 60
år onsdag. Foto: Torben Christensen/Scanpix

Han solgte nu plader i den
sekscifrede kategori, og netop som man troede, at han
havde fundet sin popåre,
skiftede han spor efter udgivelsen af ’Blidt over dig’.
Maleriet tog mere tid, og musikken trængte sig ikke på
på samme måde som tidligere.
Som den første rockmusiker nogensinde modtog han
i 1993 Statens Kunstfonds tre-

årige stipendium, men først i
1996 udkom det næste album
’Kiss & Hug’ (From a Happy
Boy). Lars H.U.G. tilbragte
efterhånden en hel del af sin
tid uden for landets grænser
for at male, og i 2001 åbnede
han den store, retrospektive udstilling 1000 Soundless
Pictures.
Op gennem de senere år
er det blevet til adskillige
større og mindre projekter samtidig med, at Lars
H.U.G. har turneret jævnligt. Efter udgivelsen af albummet ’Save Me From This
Rock’n’Roll’ har han skabt
musik for Jørgen Leth og
kunstneren Marco Evaristti,
udstillet flere gange og er sågar blevet citeret i kronprinsens tale, da Frederik blev
gift i 2004.
Og efter sigende skal der
være et nyt album på trapperne fra H.U.G., men hvilken vej han har bevæget sig
ind på, ved ingen andre end
fødselaren selv.

