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Den islandske forfatter Hallgrímur Helgason fylder 51 år.
»Han skriver så rablende morsomt og med sådan en vitalitet og
energi, at man altid bliver sært opkvikket«, skrev May Schack i
sin anmeldelse af hans seneste bog, ’Lejemorderens guide til et
smukt hjem’, der udkom på dansk i efteråret. Vil man læse andet af Helgason, fås ’Stormland’, ’101 Reykjavik’ og ’Islands forfatter’ på dansk. Han bor og arbejder i Reykjavik og har to gange
været indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris. (aaan)
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Vinkyper Malene Smidt Hertz, Hellerup, 44, rådmand
Jan E. Jørgensen, Frederiksberg, 45.

Administrerende direktør Jukka Pekka Pertola, Vedbæk,
50, teaterinstruktør Orto Ignatiussen, København, 51,
forfatter, redaktør, filminstruktør Lars Movin, 51, institutdirektør, adjungeret professor, dyrlæge Kristian Møller, Ringsted, 51,
klimaforsker, civilingeniør, lic.techn. Henrik Svensmark, Hellerup, 52, kommunaldirektør, cand.scient.pol. Ole Brøchner Jespersen, Århus, 54, overlæge Anders Fomsgaard, København, 54,
billedkunstner Peter Carlsen, Frederiksberg, 55, professor, lic.scient. Hans Thybo, Kokkedal, 56, landsdommer John Mosegaard, Greve, 56, animator, tegnefilminstruktør Liller Møller,
København, 58, fhv. landsholdsspiller Kurt Stendal, Værløse, 59.
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Borgmester Henning Jensen Nyhuus, Randers, 60, billedkunstner Lone Arendal, København, 61, keramiker,
billedhugger Jette Arendal Winther, Hundested, 61, sognepræst,
forfatter Bent Kim Jepsen, Sabro, 61, bankdirektør Kaj Egon Hansen, Lejre, 62, ledende overlæge Lars Bo Simper, Nuuk, Grønland, 63, designer, billedkunstner Tove Skovly, København, 63,
overlæge, dr.med. Michael Kosteljanetz, Gentofte, 63, direktør
Ib Svend Hansen, Roskilde, 63, børne- og kulturdirektør Svend
Erik Haase, Dragør, 64, fotograf, musiker Palle Schjerning, Frederiksberg, 65, rektor, cand.scient. Leif Lørring, Ringsted, 65, billedhugger Jørgen Pedersen, Herning, 66, fhv. borgerrepræsentant Bo Grønbech, Hvidovre, 66.
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Direktør, civiløkonom Asger Aamund, Hellerup, 70, industriel designer David Whitfield Lewis, Rungsted Kyst, 71,
kommandør Jørgen Jakobsen, Silkeborg, 78.
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Fhv. landsarkivar, dr.phil. Anne Riising, Odense, 84, rådgivende ingeniør Søren Abrahamsen, Højbjerg, 85, civilingeniør, redaktør Ole H. Engberg, Holte, 88.
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Overingeniør Ib Thykier, Ballerup, 90 år.

Siemens’ mand
i Danmark
50

I MORGEN. Han er ikke alene Siemens’ mand i Danmark.
At dømme efter den hidtidige karriere er han Siemens’
mand med hud og hår. Jukka Pekka Pertola har siden 2002
været administrerende direktør for Siemens Danmark, den foreløbige kulmination på en karriere, der begyndte, da han i 1984
blev ansat som praktikant i softwareudvikling i Siemens Finland.
Pertola er født og opvokset i Finland, hvor han uddannede sig
til ingeniør og desuden studerede telekommunikation og marketing. Han har haft brug for alle tre ting i den lange karriere
hos Siemens, hvor han har beskæftiget sig med både salg, produktion og kommunikation. Siemens er en af verdens største
industrikoncerner og spænder meget vidt – fra vindmøller og
vaskemaskiner over højhastighedstog, industriudstyr, elnetværk og it-service.
Vindmølleteknologien er et af Siemens’ satsningsområder i
Danmark, hvor virksomheden for nogle år siden overtog vindmøllefabrikken Bonus, i dag Siemens Wind Power, og nu er landets næststørste producent af vindmøller. Siemens meddelte i
fjor, at koncernen vil satse massivt på sine miljøaktiviteter. Her
er Danmark »en interessant showcase« på elområdet på grund
af den store andel af vindkraft, sagde Jukka Pertola i den forbindelse til Berlingske Tidende.
Det er ikke kun møllerne som sådan, men også samspillet
med elnettet, der er interessant for Siemens. Møllernes svingende produktion er en udfordring for transmissionsnetværkene.
»Derfor er Danmark et passende område at afprøve vores nyeste
teknologi«, sagde Pertola. Han venter derfor fortsat vækst og flere arbejdspladser i Siemens Danmark, men har som andre inden for området efterlyst en større økonomisk satsning fra regeringens side, når det gælder energiteknologi.
Jukka Pertola arbejdede i en årrække i Finland, Belgien og
Tyskland, før han i 1998 blev direktør for information og kommunikation i Siemens Danmark. I 2001-02 havde han en afstikker til Tyskland som direktør for Siemens ICN (Information and
Communications Networks), før han vendte tilbage til Danmark som topchef for den danske afdeling. Han sidder i bestyrelsen for en række Siemens-selskaber, men har også tillidsposter, blandt andet som formand for Det Tysk-Danske
Handelskammer og Højteknologi Fonden. Siemensdirektøren er desuden medlem af DI’s hovedbestyrelse
og foreningens udvalg for
forskning og uddannelse.
ELLEN Ø. ANDERSEN

JUKKA PERTOLA.
Privatfoto

apropos
Læge, ph.d. Line Kessel fra
Øjenafdelingen ved Glostrup
Hospital har modtaget 3 mio.
kr. fra Forskningsrådet
for Sundhed
og Sygdom til
forskning i en
ny form for
behandling
af grå stær.
Grå stær er en sygdom, der
rammer øjets linse, og som
skyldes, at linsens byggestene
(proteinerne) er beskadigede.
Ved grå stær er synet dårligt,
fordi de beskadigede proteiner spreder lys i alle retninger,

så nethinden ikke længere
kan danne et skarpt billede. Line Kessel arbejder på at udvikle en ny behandling ved hjælp
af laserlys.
Grå stær er en hyppig øjensygdom, der i Danmark og andre rige lande behandles med
en operation. I Danmark udføres ca. 50.000 operationer årligt.
Befolkningen i verdens fattige lande har ikke adgang til
operationen, og derfor er grå
stær den hyppigste årsag til
blindhed på verdensplan. I alt
er 20 mio. blinde på begge øjne pga. grå stær.

Han har scoret jackpot i livet
70

I MORGEN. Asger Aamund burde
være en af dette dronningeriges
mest rundforvirrede mænd. I hvert fald at
dømme efter de avisoverskrifter, der i en
lind strøm igennem tiden har gjort status
over fødselarens formueforhold. Snart
mister han kæmpeformuer og er på fallittens rand, snart er han multimillionær på
en formiddag og fremstår som en af samme dronningeriges mest succesrige og
innovative iværksættere.
Han er nu selv lidt ude om det, for han
har indrettet sit professionelle liv som aktionær og iværksætter inden for biotekindustrien. Det er en livsform, hvor det i udpræget går op og ned i takt med ideernes
bæredygtighed, myndighedernes godkendelse – og så naturligvis den dygtighed og det held, der følger forskningen,
ledelsen og ikke mindst visionerne i biotekbranchen.
Men Asger Joseph Aamund har tilsyneladende ikke taget skade af de omtumlede og for de fleste andre noget nervepirrende statusmeldinger. Tværtimod. Det
forekommer, at han har det ganske godt.
Og lidt til.
HANS REAKTION, både når der bliver
’dømt’ fallit, og når der bliver ’dømt’ succes, er altid ganske afslappet. Et signal
om, at vi her har et gøre med et udpræget
overskudsmenneske.
Nogle vil måske hævde, at hans reaktion skyldes et udpræget skuespiltalent,
der blev forsøgt dyrket i Asger Aamunds
unge dage med enetimer hos skuespilleren og balletdanseren Søren Weiss og
med efterfølgende optagelsesprøve på
Det Kongelige Teater. Det blev en prøve
uden optagelse, og hans videre færd i
skuespilkunstens verden tyder ikke på, at
det er dette talent, han benytter sig af.
Han kastede sig i stedet over den kommercielle verden, fik en HD fra Handels-

højskolen i København og en karriere i erhvervslivet. Det førte til positioner som vicedirektør i Tuborg, direktør i Goriværk
allerede som 34-årig, koncerndirektør i
Rockwool og administrerende direktør i
Ferrosan-Gruppen.
I 1988 gik han solo, etablerede sit eget
firma, A.J. Aamund A/S, og gik i gang med
at udvikle virksomheder i biotek-branchen. Mest kendte er Bavarian Nordic,
hvor han er bestyrelsesformand, og NeuroSearch, hvor han var bestyrelsesformand i 20 år, indtil har for et par år siden
gennemførte et generationsskifte i virksomheden, men hvor han fortsat er aktionær.
Det lykkedes ganske vist ikke for Asger
Aamund gennem de 20 år at udvikle et
eneste produkt, som kan købes i butikkerne, men det lykkedes at opbygge en
knowhow og en tro på, at der nok skal
komme noget ud af det, som har kunnet
sælges, og som har gjort NeuroSearch til
en værdifuld virksomhed.

RIGDOM. Dygtige forretningsmænd har

Netop i åbenheden, fordomsfriheden og en
klar lyst til at
påvirke samfundet ligger
formentlig
Asger Aamunds
force. Han
argumenterer
altid med en vis
logik og opnår
med sin åbenhed særdeles
stor troværdig

fortjent en høj løn, mener Asger Aamund,
der her ses foran sin bil.
Foto: Thomas Sjørup

Ganske vist har han i mange af sine
budskaber indbygget ingredienserne til
at blive sat i bås om en ’ualmindelig elitær og fæl kapitalist’, ikke mindst på
grund af sine ofte udtrykte meninger om
det rimelige i høje lønninger og bonusordninger til direktørerne og lavere skatter til eliten. Med den begrundelse, at nogen altså skal trække læsset, og at den
danske befolkning om få år vil bestå af 75
procent nydere og 25 procent ydere. Og at
den eneste mulighed – som han selv har
udtrykt det – for at lukke dette »dødens
gab”«, er at skabe nye virksomheder med
høj vækst.
HAN ERKLÆRER gerne, at den almindelige lønmodtager overhovedet ikke skal
sammenligne sig med bankernes og erhvervslivets forgyldte direktører, og at
han intet forkert eller odiøst ser i, at de aflønnes på samme måde og ud fra de samme principper om markedspris som fodboldstjernen Ronaldo. Bare det foregår
åbent.
Og netop i åbenheden, fordomsfriheden og en klar lyst til at påvirke samfundet ligger formentlig Asger Aamunds force. Han argumenterer altid med en vis logik og opnår med sin åbenhed særdeles
stor troværdig. Og ud over altid at stå på
mål for sine holdninger, tør han kalde en
spade for en spade, og han har – tilsyneladende – aldrig skjulte dagsordener.
Det kan godt være, at Asger Aamund i
morgen igen endnu en gang bliver ’dømt’
fallit i avisoverskrifterne. Men vær sikker
på, at han fortsat vil fremstå som en, der
har scoret jackpot i livet.

DET ER DOG Asger Aamunds personlige
og samfundsmæssige engagement, mere
end det er hans forretningsmæssige succes, der har gjort ham kendt i den brede
offentlighed.
I mere end 20 år har han været gift med
Suzanne Bjerrehuus i en grad, så han ind
imellem har været mere kendt som ’hr.
Bjerrehuus’ end ’hr. Aamund’. Men han
har aldrig mistet sin egen, markante profil.
Det er en profil, der foruden hans succes på erhvervsfronten er bygget op af de
kendsgerninger, at Asger Aamund har både holdninger og visioner for samfundet.
At han tør stå ved dem, og at han kan udtrykke dem i et klart og forståeligt sprog.
Han fremstår derfor i dag også som en af
vore mest markante debattører, og en af
dem, der bliver lyttet til.

STIG ANDERSEN

I DAG. George Kennedy hører til
Hollywoods solideste og mest alsidige skuespillere i anden halvdel af det
20. århundrede. Flere
end 200 biograf- og tvfilm har den rødblonde
kæmpe medvirket i – oftest i markante biroller
over for superstjerner
som Cary Grant, Paul
Newman og Clint Eastwood.
En af rollerne – som fængselsfange
sammen med Paul Newman i ’Cool Hand
Luke’ fra 1967 – blev belønnet med en
Oscar.
At han også besidder et stort komisk talent, viste George Kennedy hen mod slutningen af sin næsten 50 år lange karriere
som den elskelige kaptajn Ed Hocken i
’Høj Pistolføring’-filmene midt i 1990’erne sammen med Leslie Nielsen.
Ud til et endnu større publikum nåede
han i rollen som Carter McKay de sidste fire sæsoner af sæbeopera-tv-serien ’Dallas’
1988-1991.
George Kennedy slog igennem i en
række westerns i 1950’erne såsom ’Maverick’og ’Colt’. Fra hans travleste periode –
1960’erne med en lang række portrætter
af bøller og banditter – huskes især krigsfilmen ’Det beskidte dusin’ – meget et
apropos til hans egen fortid som soldat
under Anden Verdenskrig.
Her tjente George Kennedy under general George Patton, som han i 1978 portrætterede i filmen ’Brass Target’. 16 år
gjorde George Kennedy tjeneste i den
amerikanske hær, heraf en årrække ved
US Armys radio.
Op igennem 1970’erne sås han i en stribe katastrofefilm såsom ’Airport’-serien
og ’Earthquake’, og i 1974 spillede han
den fæle røver Red Leary i endnu en storsælger, road movien ’Thunderbolt and
Lightfood’. George Kennedy pensionerede sig selv i 1998.

RITZAU
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Overingeniør Ib Thykier Ballerup,
blev cand. polyt. i 1946 og straks
derefter ansat ved Polyteknisk Læreanstalt, hvor han fremstillede det første mikrobølgeradaranlæg herhjemme på grundlag af
efterladte tyske komponenter. Efter et studieophold i USA fik han i 1947
ansættelse ved Søværnets Flyvevæsen, hvor han fik til opgave
at udstyre flyene med radar og andre
elektroniske systemer.
Ved det fælles flyvevåbens oprettelse i
1950 blev han chef for Signalteknisk Afdeling i Flyvematerielkommandoen, hvor
han ud over det elektroniske udstyr i fly
fik pålagt ansvaret for de mange elektroniske systemer på jorden, bl.a. opbygningen af de store radarstationer i Kontrolog Varslingstjenesten. Senere fulgte udbygningen af luftforsvaret med Nike og
Hawk missiler. For at sikre nøjagtigheden
af forsvarets elektroniske måleudstyr fik
Thykier opbygget et kontrollaboratorium baseret på anvendelse af såkaldte
elektroniske normaler.
Som sidste levende medlem af Flyvevåbnets jetkommission af november
1948 må Thykier være den første af nulevende danskere, der har fløjet jet.

Førtidspensionisten i borgmester-stolen
60

I MORGEN. Der er mennesker, som
mener, at hvis man kommer godt
igennem kriser, bliver man stærkere af
dem. Borgmester Henning Jensen
Nyhuus i Randers giver næring til den teori. I 1995, mens Henning Jensen Nyhuus
arbejdede ved kriminalpolitiet i Randers,
faldt han ned fra første sal og mistede to
tredjedele af sin arbejdsevne. Det varede
seks år, før Nyhuus fik tilkendt førtidspension.
Mens han kæmpede for at skabe en ny
tilværelse, havde han dog overskud til at
gå ind i politik. Han blev valgt ind i byrådet i Randers første gang i 1998 for Socialdemokratiet.
Han er født og opvokset i Veggerslev
ved Grenaa. Han blev kontoruddannet og
arbejdede en kort periode som kontorassistent, før han skulle aftjene sin værnepligt. Som soldat blev han knyttet til militærpolitiet og blev leder af militærpolitiet ved Vestre Landsdelskommando i
Århus. I 1973 blev han optaget på politiskolen. Efter politiuddannelsen gjorde
han tjeneste i København, men kom i
1980 til Randers som kriminalassistent.

Henning Jensen Nyhuus har altid været
interesseret i politik i almindelighed og
for det lokale demokrati i særdeleshed. Så
det var naturligt, han søgte ind i det kommunalpolitiske arbejde. Han blev opstillet for Socialdemokratiet i Randers og
valgt til byrådet i 1998.
I slutningen af 1990’erne oplevede Randers den såkaldte ’fyringssag’, hvor nogle
ledende embedsmænd blev afskediget
uretmæssigt. Nyhuus var ikke involveret i
sagen, men da der i byrådssalen blev stillet et mistillidsvotum til daværende borgmester Keld Hüttel, var Nyhuus med til at
afvise sagen.
Henning Jensen Nyhuus opnåede ikke
valg til byrådet i 2001. Men ved valget i
2005 blev han valgt til det sammenlægningsudvalg, der skulle forberede den
kommende Ny Randers Kommune. Han
blev formand for udvalget og senere valgt
som den første borgmester i den nye storkommune, der startede 1. januar 2007.
Efter valget i efteråret 2009 stod Henning Jensen Nyhuus på ny midt i en krise.
Personligt havde han et godt valg. Men
der var skabt et flertal af Venstre og SF

uden om den siddende socialdemokratiske borgmester, og en ung SF’er var borgmester i Randers.
Det varede natten over. Næste formiddag indkaldte Henning Jensen Nyhuus til
pressemøde hos kommunen på Laksetorvet. Her kunne han fortælle, at den politiske rævekage var faldet sammen. SF’erne
var ikke enige om samarbejdet med Venstre. En af dem følte sig så snigløbet af partiets spidskandidat i Randers, at han
sprang i målet og i stedet støttede Henning Jensen Nyhuus. Krisen var afværget.
Gennem årene i borgmesterkontoret i
Randers har Henning Jensen Nyhuus stædigt kæmpet for det kommunale selvstyre. For ham er demokratiet bedst tjent
med stor frihed i de lokale beslutningsprocesser.
Henning Jensen Nyhuus er gift og har
to børn, en søn på 13 og en pige på 6. Han
er formand for Landsforeningen Hjælp
Voldsofre.
ARNE MARIAGER

EN SLIDER. En borgmester har mange forskellige arbejdsopReception i den kommunale administrationsbygning på Laksetorvet 19.2. kl. 13-17.

gaver. Henning Jensen Nyhuus klipper også gerne snore.
Foto: Jeannot Huyot

