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Blandt dagens fødselarer er IDA MARGRETHE MEIER AUKEN, der 
fylder 34 år. Som sin mor Margrete Auken er hun cand.theol.. I 2007 
blev hun valgt til Folketinget for SF i Valbykredsen, og efter valget 
i september 2011 fulgte hun i sin onkel Svend Aukens fodspor og 
blev udnævnt til miljøminister.

Af Kirstine Lefevre Sckerl

klsc@stiften.dk

DAGENS PORTRÆT: Mads 
Rosendahl Thomsen har al-
tid opholdt sig meget i bø-
gernes verden. Som dreng 
var det blandt andet fodbold-
litteratur og Jan-bøgerne, 
der trak, men interessen for 
bøger har han bevaret op 
gennem sit voksenliv som 
lektor og uddannelsesleder i 
litteraturhistorie, retorik og 
børnelitteratur på Aarhus 
Universitet.

Han er nyvalgt formand 
for foreningen Satellit, en 
forening der skal være et 
tale rør for litteraturen i Aar-
hus, som er omtalt på kultur-

siderne i dagens avis, side 
18-19. 

Mads Rosendahl Thomsen 
har siden sin studietid væ-
ret aktiv i litteraturmiljøet 
og været medarrangør af  
forskellige forfatterarrange-
menter.

Han er fast tilknyttet som 
anmelder ved Kristeligt Dag-
blad, hvor han især anmel-
der oversat fiktion.

Men Mads Rosendahl 
Thomsen har også selv leve-
ret materiale til bogreolen. 
Han har skrevet to bøger, 
»Kanoniske konstellationer« 
fra 2003, som var hans ph.d., 
og siden »Mapping World 
Literature« fra 2008.

»Jeg har en tredje bog på 

vej, som kommer til at hedde 
»The New Human in Litera-
ture«, der bliver udgivet på 
Bloomsbury, det samme en-
gelske forlag som udgiver 
Harry Potter-bøgerne, og det 
er da lidt sjovt,« fortæller 
Mads Rosendahl Thomsen.

Han er også meget aktiv i 
internationale litterære mil-
jøer som »The Institute of  
World Literature«, som har 
base på Harvard University 
i USA. Her skal Mads Rosen-
dahl Thomsen undervise på 
en ’summerschool’ i 2013.

Plads til basket
Mads Rosendahl Thomsen er 
vokset op i Holstebro, men 
har boet i Aarhus siden han 

begyndte at læse på univer-
sitetet i 1993. Dog med en af-
stikker til Odense, hvor han 
boede 2000 - 2006.

Han er 39 år og bor på Fre-
deriksbjerg med sin hustru 
Lene, der arbejder som ad-
ministrativ leder i socialfor-
valtningen i Aarhus Kom-
mune. Sammen har de to 
drenge på ni og 12 år.

Men det er ikke bøger det 
hele. Mads Rosendahl Thom-
sen er også baskettræner 
i AGF, hvor han træner de 
9-12-årige.

Flere yndlingsbøger
Skal han pege på sin egen 
yndlingslitteratur, må det 
være William Carlos Wil-

liams’ digtsamling »Spring 
and All« og værker af  den 
amerikanske forfatter Don 
DeLillo.

»Men jeg kan også godt 
lide Kirsten Thorup, som 
jeg har holdt foredrag om, 
og forfatteren Junot Díaz’ 
roman »Oscar Wao & hans 
korte og forunderlige liv« er 
også fremragende litteratur,« 
fortæller Mads Rosendahl 
Thomsen.

Men hvad er det, der opta-
ger ham ved bøger?

»Jeg er fascineret af, hvor-
dan man kan fremstile an-
dre bevidstheder og skabe en 
større ramme for at reflek-
tere over, hvordan livet ud-
vikler sig i al sin mangfoldig-

hed,« siger Mads Rosendahl 
Thomsen.

Han er nu et sted i livet, 
hvor han igen vendt tilbage 
til fodboldlitteraturen.

»Jeg læser bøger op for 
mine sønner om Lionel Mes-
si, og det giver flashback til 
dengang, jeg selv læste bø-
ger om Preben Elkjær og Al-
lan Simonsen,« slutter Mads 
Rosendahl Thomsen, der 
glæder sig til at tage hul på 
arbejdet med at styrke litte-
raturen i den nye forening, 
Satellit.

Vild 
med ord
Satellit. Mads Rosendahl Thomsen er 
nyvalgt formand for den dugfriske 
litteraturforening Satellit.

Mads Rosendahl Thomsen 
er nyvalgt formand for 
litteraturforeningen 
Satellit. Privatfoto

Et hold ejendomsservicetek-
nikere har gennemført deres 
uddannelse på Aarhus Tech.
På billedet:
Stanley Robert Palmer - sølv-
medalje (AAB, Aarhus)
Jes Andresen (Boligforenin-
gen Vesterbo, Aarhus)
Simon Bech Aarslev (Alboa 
- Almen Boligorganisation, 
Aarhus)
Ole Gregersen - sølvmedalje 
(AAB, Aarhus)
Nicolai Bonde Rasmussen 
(Boligforeningen Ringgaar-
den, Aarhus)
Palle Hemdorff
Poul Erik Sørensen (Midtysk 
Boligselskab, Skanderborg)
Leif  Jensen - bronzemedalje 
(AAB, Aarhus)

Arne Møller Andersen (Bo-
ligforeningen Vesterbo, Aar-
hus)
Morten Hedegaard Schou - 
bronzemedalje (Strandsko-
len, Risskov)
Finn Nielsen (Alboa - Almen 
Boligorganisation, Aarhus)
Steen René Justsen
René Buhl Christensen, (Al-
boa - Almen Boligorganisati-
on, Aarhus)
Jesper Langballe (Boligfor-
eningen Fagbo, Aarhus)
Lars Kusk (AAB, Aarhus)
Jørn Frandsen (Midtjysk Bo-
ligselskab, Skanderborg)
Allan Møller Sørensen - sølv-
medalje (Alboa - Almen Boli-
gorganisation, Aarhus)
Ole Lilleør Christiansen

Nye ejendoms-
serviceteknikere
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