10

TIRSDAG 27. OKTOBER 2009 POLITIKEN

.

Et elskeligt fjols. Det er den rolle, som man oftest ser italienske Roberto Benigni i. Skuespilleren og instruktøren
Benigni fik sit internationale gennembrud i Jim Jarmuschs film ’Down by Law’ fra 1986, der også havde Tom
Waits og John Lurie på rollelisten. En af Benignis mest
kendte film, som han for øvrigt selv instruerede og spillede hovedrollen i, er den Oscarbelønnede ’Livet er smukt’
fra 1997. Han kan fejre sin 57-års fødselsdag i dag. (LLN)
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Uddannelseschef Inge Voller, 34.

Administrerende direktør Karen Sofie Hansen-Hoeck,
København, 44, administrerende direktør Niels Mikkelsen, Roskilde, 45, borgmester René Tuekær, Fakse, 48.
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Professor, overlæge, dr.med. Therese Ovesen, Højbjerg,
50, fhv. kommunaldirektør Leif Michael Westmark, Herning, 51, forskningsprofessor, Jørgen E. Olesen, Århus, 51, journalist, chef Mikkel Hertz, Hellerup, 51, professor, cand.scient.pol.
Majken Schultz, Charlottenlund, 51, bankdirektør Gunnar Kobberup, Rungsted Kyst, 53, oboist, komponist Niels Eje, Virum, 55,
fhv. direktør, cand.polit. Hans Duus Jørgensen, 56, kontreadmiral Lars Kragelund, København, 58, forbundsformand Poul Vinholt, København, 59.
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Direktør Olav Würtz Hansen, Horsens, 60, apoteker Susanne Trøck-Nielsen, Frederiksberg, 61, maler, grafiker,
billedhugger Claus Bojesen, Vedbæk, 61, sognepræst Kirsten Marie Toft, København, 62, møbelarkitekt David Mintz, København,
63, fhv. cykelrytter, erhvervsassurandør Niels Fredborg, Højbjerg, 63, vicepræsident, forligsmand, cand.jur. Mette Lene Christensen, Charlottenlund, 64, overlæge, speciallæge Thomas
Gerstenberg, Frederiksberg, 65, sportsjournalist Claus Borre,
København, 65, fhv. afdelingschef, cand.polit. Henrik Fugmann,
København, 67, konserveringschef Henrik Bjerre, Hellerup, 68.
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Direktør, civilingeniør Bjarne Egstrand, Malaga, Spanien,
70, fhv. direktør, cand.jur. Hanne Simonsen, 71, direktør,
fhv. viceborgmester Olaf Haahr, Vejle, 72, cirkusdirektør Haddy
Enoch, Hejls, 75, fhv. hofchef, kammerherre, kommandør Svend
Aage Kundby Nielsen, Holte, 76, fhv. borgmester Per Møller, Rødovre, 78, lektor, cand.mag. Arne Hermann, Søborg, 79, direktør,
oberstløjtnant Ivan Heine Hermansen, Vedbæk, 79.
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Kommitteret, cand.jur. Per Tofte, Virum, 81, direktør John
Christiansen, Malling, 84, arkitekt Henning Jensen, Bagsværd, 85, fhv. sognepræst Aksel Nielsen, Ikast, 85 og arkitekt
Paul Niepoort, St.Germain-En-Laye, Frankrig, 87 år.

Forsker i
klassiske materialer
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I DAG. Professor ved
Aalborg Universitet,
lic.techn. Joachim Danckert,
Aabybro, arbejder med den
helt klassiske undersøgelse af
materialer.
I 2006 blev han således doktor på en afhandling om koldpresning af metaller – altså
hvordan eksempelvis en
iskold stålplade kan presses
ud til en håndvask, og hvad
det egentlig er, der sker i materialets strukturer, når man gør
det.
Den slags viden er essentiel i
mange produktionsvirksomheder og derfor et must for en
del ingeniører at tilegne sig viden om – og her er Danckert
blandt de folk i landet, der er
bedst klædt på til at forklare
og forstå mekanismerne.
En af de ting, man kan bru-

ge denne viden til, er, at den
gør det muligt at forbedre og
effektivisere produktionsprocesser, så fremstillingsmaskiner holder længere, og det
færdige produkt får en bedre
kvalitet.
Danckert er student fra Ribe
katedralskole og blev i 1974 civilingeniør ved Danmarks Tekniske Højskole – det nuværende DTU – i Lyngby og senere lic.techn. samme sted.
I en årrække var han tilknyttet DTU som videnskabelig
medarbejder, og han har også
været en tur omkring Teknologisk Institut og haft ansættelse i det private erhvervsliv, før
han i 1985 kom til Aalborg Universitet, hvor han tog sin doktorgrad og nu er professor ved
Institut for Produktion.
MORTEN GARLY ANDERSEN

NAVIGATØR. Joachim Danckert forstår de finere mekanismer i metallers strukturer, og så er han også i stand til i fritiden
at få en båd på rette kurs. Privatfoto

Advokatpris
Advokat og partner i advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø
Jensen & Partnere, Birgitte Refn Wenzel, København, er tildelt
Dreyers Fonds Hæderspris ’09 på 400.000 kroner. Prisen betragtes som den fornemste pris til danske advokater. Fonden ønsker med prisen at hædre en ildsjæl, der er med til at anvise en mere bæredygtig vej ud af miljø- og klimakrisen, og peger på
Birgitte Refn Wenzels store engagement i miljøretlige anliggender. Hun anses som en af pionererne inden for dansk miljøret og har gennem
sit virke som advokat og i faglige udvalg og organisationer præget udviklingen på området markant. Internationalt anses hun som en af de ledende miljøretsadvokater i verden.
Hun har siden 1985 været formand for Byggesocietetets miljøudvalg og er medstifter af Dansk Selskab for Miljøret (formand
1991-2001). 1993-99 var hun medlem af Advokatrådets Miljøudvalg, fra 2002-05 medlem af Advokatrådets underudvalg for Miljøret og siden 2005 medlem af Advokatrådets Miljø- og Energiudvalg. Hun har været medlem af regeringens Jordforureningsudvalg (1994-96) og af Energitilsynet (1999-2003). Siden
2003 medlem af Dansk Kompetencecenter for Affald (Dakofa’s)
jordforureningsudvalg og nyudnævnt medlem af Miljøministeriets Overvågningsudvalg for miljøansvarsreglerne.
Dreyers Fonds Hæderspris tildeles hvert år i oktober en arkitekt og en advokat, der har udmærket sig inden for sit felt.

Han lærte topbosserne
smedenes sprog
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I DAG. Han er helt sikkert den fagforeningsboss, der mest har set ud
som en af erhvervslivets topchefer. Men
man skal ikke tage fejl. Den tidligere smedeboss Georg Poulsen har haft både hjertet og ambitionerne i det, der i hans formandstid udviklede sig til at blive dansk
fagbevægelses højborg, Dansk Metal.
Georg Poulsens pragmatiske og i manges øjne meget arbejdsgivervenlige attitude som formand i Dansk Metal og CO2
fra 1978 til 1991 gjorde ham i 1980’erne til
en af de mest succesrige og indflydelsesrige personer i den danske fagbevægelse –
og sammen med LO-formanden i 1970’erne, Thomas Nielsen, formentlig den mest
magtfulde fagforeningsboss i nyere tid.
Men til forskel fra Thomas Nielsen har
Georg Poulsen altid været både tilgængelig og omgængelig.
Selv om han som smedeformand har
båret sin bosstitel med både selvfølgelighed og naturlighed, har han været begavet med et både socialt og jovialt sind, og
han har været besjælet af en oprigtig tro
på den kendsgerning, at relationen mellem fagbevægelse og erhvervsliv ikke behøver at komme til udtryk gennem konflikter.
Da Georg Poulsen i 1997 blev hædret
med Den Berlingske Fonds Hæderspris
for sin samfundsindsats, kvitterede han
bl.a. med bemærkningen:
»Arbejdsgiverne er jo født i trillebørens
tegn. De kommer ikke længere, end man
skubber dem!«.

HAN ER SELV en af dem, der har skubbet
mest.
Georg Poulsen udviklede som Metalformand et usædvanligt arbejdsmarkedsdiplomati og mødtes til både morgenmads- og frokostarrangementer med stribevis af erhvervslivets topbosser.
Ikke for at sende signaler eller for at positionere fagbevægelsen, men for at samarbejde. På sine møder med Mærsk McKinney Møller og andre erhvervstopfolk
lærte han erhvervstopchefernes sprog og
verden at kende. Og, hvad der var nok så
nyskabende, lærte han erhvervslederne
fagbevægelsens sprog og verden.
Det skabte respekt. Og resultater. Der
var dem, der mente, at Georg Poulsen frekventerede ’de bonede gulve’ lidt vel rigeligt. Men når smedebossen og topbosserne satte sig sammen, kom der noget ud af
det.
Der blev lyttet til smedeformanden, og
blandt topcheferne i store dele af dansk
erhvervsliv blev det på det nærmeste kult
at omgås Georg Poulsen. Han fik deres respekt og deres forståelse i højere grad end
mange andre fagforeningsbosser. Derfor
var Georg Poulsen også altid god for resultater. Og ved at tage imod erhvervstoppens frokostinvitationer fik han held til at
skabe den ligeværdighed i arbejdsgiverarbejdstager-forholdet, som for Georg
Poulsen har været naturlig.
EN ANDEN NATURLIG ting for Georg Poulsen har været disciplin og hårdt arbejde.
Det førte omkring 1950 til tre danmarks-

SMEDELIV. Som
smedeformand var
Georg Poulsen på
mange måder
særdeles aktiv i
bestræbelserne på
at nydefinere
formandsrollen i
det store fagforbund. Det medførte
betydelig kritik –
men også mange
resultater og stor
respekt.
Foto: Bo Jarner

mesterskaber i 4 x 1.500 meter. Den faglige karriere tog fart, da han i 1958 blev tillidsmand på Helsingør Værft og to år efter værftets fællestillidsmand. I 1973
gjorde han sin entré i Dansk Metal, hvor
han i 1978 afløste Paulus Andersen som
forbundsformand.
DEN MEGET resultatorienterede Georg
Poulsen blev eftertragtet i erhvervslivet.
Blandt hans tillidsposter gennem tiden
kan foruden medlemskab af Helsingør
Byråd for Socialdemokraterne nævnes
formandskaber i Dansk Erhvervsinvestering, Aarhus Flydedok, Arbejdernes
Landsbank, Parken, Sund & Bælt samt bestyrelsesposter i Aktieselskabet Storebæltsforbindelsen, ISS International Service System, Aalborg Industri, Burmeister
& Wain og Fagbyg. Også i AIDS-Fondet og
Kvalitetsinstituttet har han været aktiv. Et
ganske markant CV for en mand, der som
ung smedelærling i Helsingør anskaffede
sig et medlemskort til Danmarks Kommunistiske Parti.
I dag er han i bestyrelserne for bl.a.
Hammermøllen i Hellebæk, Værftsmuseet og Skibsklarerergaarden samt Klarerergaardens Bryglaug i Helsingør. Ligesom
det folkelige element i Georg Poulsen
fortsat er helt intakt. Han tager stadig ud
og holder foredrag om sit liv, suppleret
med en sang eller to til harmonikaakkompagnement.
Georg Poulsen fejrer sin 80-års fødselsdag under private former.
STIG ANDERSEN

I dag
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Professor emeritus Henning
Gjelstrup Kristensen, Vedbæk, var i godt 25 år indtil sin pensionering i 2004 professor i farmaci
ved den tidligere Danmarks Farmaceutiske Højskole, i dag Farmaceutisk Fakultet ved Københavns Universitet, hvor han desuden i 1980’erne var højskolens rektor.
Med sin forskningsmæssige baggrund inden for udvikling af lægemidler til indtagelse gennem munden har han haft mange faglige til-

lidshverv i både Danmark og i
international sammenhæng.
Således var han fra 1977 til 2006
formand for Farmakopénævnet, der
i Danmark rådgiver Lægemiddelstyrelsen i spørgsmål vedrørende lægemidlers kvalitet, og samtidig
medlem af Den Europæiske Farmakopékommission, hvor han gennem formandskaber for Kommissionen selv og en række af dens ekspertgrupper bidrog til udviklingen
af fælleseuropæiske normer for læ-

gemidlers kvalitet.
Han har modtaget flere hædersbevisninger, heraf et æresdoktorat
ved Uppsala Universitet, og er tildelt
H.C. Ørsted Guldmedalje.
Efter pensioneringen har hans
faglige ekspertise været efterspurgt
i mange sammenhænge. Foruden
forskningsevaluering af udenlandske universiteter har han løbende
bidraget til WHO’s arbejde med bl.a.
lægemiddelkontrol, ligesom han i
en periode har arbejdet for Europa-

rådets direktorat for lægemidlers
kvalitet.
Det er dog især som lægemiddelsagkyndig i retssager om patenters
gyldighed og krænkelse, der trækkes på ham i alle de nordiske lande.
Den primære fritidsinteresse er sejlads i en 37-fods sejlbåd.

Bryllup
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Rigmor og Hans Frederik
Christensen, Århus.

Lederen af Rockwool Fondens
Forskningsenhed, forskningschef
og professor, cand. polit., ph.d. Torben
Tranæs, Vedbæk, er i offentligheden kendt som
en økonom, der har udviklet og stået bag en
lang række kontroversielle projekter. Resultaterne af enhedens projekter
omtales ofte i medierne,
senest drejede det sig om indvandrernes
uddannelse og ægteskabsmønster og om
forældres brug af tid og penge på deres
børn. Andre projekter gælder det danske
arbejdsmarked, sort arbejde, indvandrernes levevilkår og integration på arbejdsmarkedet, velfærdsstatens skatter og kriminelles uformelle straf.
Alt sammen aktuelle emner, som fonden formidler til offentligheden og landets politiske beslutningstagere. Blandt
fagfæller er han kendt som forskeren, der
på en gang kan skrive nytænkende til prestigefyldte internationale faglige tidsskrifter og samtidig besidde en evne til at
formidle forskningsresultater med politisk sprængfarlige emner på dagsordenen.
Efter gymnasiet i Svendborg sidst i
1970’erne tog Tranæs specialarbejderkurser inden for jord og beton og arbejdede
med forskalling og armering. Derefter fik
han arbejde i DSB og rangerede i et par år
tog på Glostrup Station. En nærkontakt
mellem en rangermaskine og en mur aktualiserede planer om fortsatte studier,
hvor litteraturvidenskab, historie og økonomi var blandt mulighederne. Valget
faldt dog hurtigt på økonomistudiet ved
Københavns Universitet, som han færdiggjorde som cand.polit. i 1989. Et ph.d.-studie blev afsluttet i 1994.
Da den akademiske grad som ph.d. i
økonomi var i hus, virkede Tranæs som
lektor først på Copenhagen Business
School, dernæst på økonomistudiet ved
Københavns Universitet indtil februar
2002. Tidligere studerende beretter om
en særdeles engageret og vidende underviser, der blandt mange emner især
brændte for at undervise i spilteori. I
marts 2002 tiltrådte han en stilling som
forskningsprofessor på SFI, og med virkning fra september 2003 blev han så
headhuntet af Rockwool Fonden til stillingen som forskningschef i fondens meget omtalte forskningsenhed.
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Professor Niels Michelsen, København, er uddannet som læge i
1965 i København. Børn og børns udvikling har siden været Niels Michelsen faglige fokus. Han blev specialist i børnesygdomme i
1978 og året efter lic.med.
med en afhandling om
fumler-tumlere.
Han har efterfølgende
praktiseret som speciallæge i børnesygdomme i
rigtig mange år – hans specialiteter har
være socialpædiatri og neuropædiatri.
Mange tværfaglige kolleger, børn og deres forældre vil kende Niels Michelsens
uformelle og hyggelige kælderkonsultation eller har oplevet Niels Michelsen
komme cyklende eller tøffende på sin
Velo til møder i hjemmet, på institutionen eller et offentligt kontor. Nogle af
børnene – der i dag er voksne – kommer
stadig i konsultationen eller kontakter
Niels Michelsen på alle tider af døgnet.
Mange vil have hørt Niels Michelsen tale
om børnene med en engagerede og rørende faglighed, varme og omsorg, som
var børnene hans egne.
Niels Michelsen blev socialoverlæge i
social- og sundhedsforvaltningen i København i 1979 – senere Valby og Indre
Nørrebro indtil 2001.
Han var professor i klinisk socialmedicin ved Institut for Folkesundhedsvidenskab fra 1991 til 2002. I 2001 og 2002 kronede han en lang klinisk indsats for de
udsatte ved som ansvarlig overlæge at
etablere teamet for seksuelt misbrugte
børn på RH og etablere et nationalt videnscenter på området. I 2007 blev han
tildelt Folkesundhedsprisen af Dansk Selskab for Folkesundhed
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Fhv. inspektør Erik Sanderhoff
Larsen, Frederiksberg, blev efter
21 år i transportbranchen og som indehaver af vognmandsfirmaet Fort i Hamletsgade på Nørrebro ansat i
Topsikring-koncernen,
hvor han var inspektør i
Top Ejendom, indtil han
gik på pension i 1991.
I 1963 blev han optaget
i en af Serapions-Ordenen af 1888’s tre lokale
Frederiksberg-loger, hvor han bl.a. var en
af initiativtagerne til oprettelsen af logens humanitære udvalg; en idé, der hurtigt bredte sig til landets øvrige Serapions-loger. I 2002 tildeltes han ordenens
Æreskors og året efter Ordenens 40 års
Fortjenstmedalje.

