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Den amerikanske republikanske politiker Newt
(Newton) Gingrich udfordrer præsident Barack Obama
ved præsidentvalget i 2012. Gingrich, der fylder 68 år i
dag, blev som universitetsprofessor i historie valgt til
Repræsentanternes Hus første gang i 1978, og han blev
siden genvalgt ti gange. Efter republikanernes valgsejr i
1994 blev Gingrich formand for Repræsentanternes
Hus indtil 1999. Mange konservative vælgere ser ikke
med blide øjne på, at han er gift for tredje gang. (aaan)
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Folketingsmedlem Rasmus Prehn, Aalborg, 38.

Administrerende direktør, cand.oecon. Lennart Meineche, Vedbæk, 45, filminstruktør Ole Christian Madsen,
46, præst Marianne Christiansen, Thisted, 48.
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Glasformgiver Tora Urup, København N, 51, frimærkehandler Thomas Høiland, København NV, 53, professor,
ph.d., cand.med. Berit Eika, Åbyhøj, 54, generalmajor Niels
Bundsgaard, Nivå, 54, professor, dr.med. J. Michael Hasenkam,
Harlev J., 56, skuespiller Birgitte Bruun, Frederiksberg, 58,
cand.scient.pol., fhv. sundheds- og omsorgsborgmester Mogens
Lønborg, København Ø, 59, professor, dr.med. Marianne Hokland, Egaa, 59.
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Informationschef Klaus Slavensky, København, 61, ambassadør Hans Michael Kofoed-Hansen, Lissabon, Portugal, 62, direktør Harry Levin, Klampenborg, 63, rektor Erik Stengaard, Haslev, 64, psykosocial rådgiver Bodil Moseholm, Charlottenlund, 64, professor, lic.scient. Else Marie Friis, Stockholm,
Sverige, 64, sygehusdirektør Jørn Koch, Højbjerg, 65, professor,
overlæge, dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen, Risskov, 65, projektleder, lærer Ole Jacobsen, Esbjerg V, 66, forfatter, lærer Mogens Lyhne, Smørum, 66, filminstruktør Anne Regitze Wivel,
København Ø, 66, advokat Johan Schlüter, København K, 67, advokat Peter Preis, Hillerød, 67, stilhistoriker Anne-Grete Steckhahn, Søborg, 67, fhv. borgmester Frede Jacobsen, Uldum, 68,
fhv. viceamtsborgmester Gunhild Husum, Randers, 68, direktør, civilingeniør Tage Dræbye, Albertslund, 68, journalist, senior adviser Jan Warkentin, Hillerød, 69, advokat Károly László Németh, Hellerup, 69.
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Apoteker Nils Dræbye, Frederiksberg C, 70, historiker,
cand.mag. Rikke Agnete Olsen, Odder, 72, hofjægermester, fhv. direktør, cand.jur. Peter Zobel, Tappernøje, 75, fhv. overlæge, speciallæge Erling Dyrskjøt, Charlottenlund, 75, købmand
Mogens Rohrberg, Viborg, 76, kommandør Hans Fink-Jensen,
Birkerød, 76, fabrikant Erik Graugaard, Ebeltoft, 76, fhv. sparekassedirektør Knud Brandenborg, Roskilde, 77.
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Arkitekt, designer Ove Rix, Børkop, 80, professor, fhv. rektor, mag.scient., cand.mag. Carl F. Wandel, Højbjerg, 82,
direktør, statsautoriseret skibsmægler Jørgen Vejen Henriksen,
Charlottenlund, 85, provst, sognepræst Kristian Lauritsen, Vipperød, 87.

Alt andet end en kludekræmmer
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Professor, dr.med.vet. Per Schambye, Nærum, 90, professor, dr.phil. Pétur Mikkel Jónasson, Hillerød, 91 og fhv. afdelingschef, cand.jur. Gerner Hansen, Værløse, 92 år.

Kender hver en
krog i de
kongelige huse
75

I DAG. Arkitekt Ole
Priskorn, København,
ved sikkert bedre end selve
kongefamilien, hvilke lamper,
tæpper, malerier og porcelæn
med meget mere de råder
over. Han har restaureret slotte og skulpturer og registreret
og vedligeholdt alskens former for inventarier i de kongelige ejendomme, der hører
hjemme under Slots- og Ejendomsstyrelsen.
Han var frem til 2006 ansat
som hof- og statsinventarieinspektør. Forud var gået mange år i statens tjeneste i Slotsog Ejendomsstyrelsen. Han
kom dertil i 1975, og inden da
havde han i 12 år været sagsarkitekt hos Sten Eiler Rasmussen og Mogens Koch.
Da han tog afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i
1963, blev han ansat hos Rasmussen og Koch. Her var han
med på en stor nybygning,
Den Kongelige Veterinær- og
Landbohøjskole (i dag Life,
Det Biovidenskabelige Fakultet) på Frederiksberg. Men det
var opgaver som restaureringsarkitekt på blandt andet
M.G. Bindesbølls gamle bygninger, der kom til at pege
frem mod hans senere virke.
For Slots- og Ejendomsstyrelsen kom han til at restaure-

I MORGEN. Da den tidligere solodanser Alexander Kølpin for nogle
år siden ville lave en film om sin svigerfar,
tidligere direktør i forsikringskoncernen
Codan, godsejer Peter Zobel, faldt svigerfaderens første ord nogenlunde sådan:
»Det kan jo ikke more nogen, hvad jeg går
og foretager mig, hvordan jeg er, og hvad
jeg gør. Det kan more nogen, hvis man laver store forretninger, men der er jo ikke
noget interessant ved en pensionist, der
har købt en bondegård. Man skal være en
egocentreret flipper, hvis man tror, det er
interessant, hvad et enkelt individ foretager sig«.
Nu fylder han 75, godsejeren, juristen,
hofjægermesteren og den tidligere forsikringsdirektør. Den kraftigt underspillede attitude har gennem alle årene været
karakteristisk for ham. Men ve den stakkel, der ikke har været klar over, hvad der
gemte sig bag navnet Zobel.
Eller som Peter Zobel selv udtrykte det,
da en journalist på Politiken i 1970’erne
konfronterede ham med en skattesag,
som blev rejst mod forsikringsselskabet
Codan i forbindelse med nogle jagtarrangementer: »Det er jo ikke en kludekræmmer, du taler med«.
PETER ZOBEL er ganske rigtigt ikke nogen
hr. hvem som helst. Først og fremmest
har han gennem 20 år som tredje genera-

tion af familiedynastiet Zobel stået i spidsen for det, der i dag er Danmarks tredjestørste forsikringsselskab, Codan.
Codan blev stiftet af farfaderen, Hermann Zobel i 1916. I 1948 blev denne efterfulgt som administrerende direktør af faderen, der også hed Hermann, og i 1979
blev det så Peter Hermann Zobels tur.
Og især i Peter Zobels regeringstid i det
karakteristiske Codanhus i København er
der blevet lavet store forretninger.
Zobelnavnet har bestemt ikke altid været vellidt i branchen, og i mange år gik
både Hermann, Hermann og Peter Hermann forgæves, når de forsøgte at vokse
sig store ved opkøb. Alene af den grund,
at potentielle sælgere ikke brød sig om at
blive opkøbt af en Zobel.
Men i 1991 kom gennembruddet for Peter Zobel med fusionen med forsikringsselskabet Fjerde Sø og blot to år efter med
købet af det kuldsejlede Hafnia. Med ét
kom Codan til at høre til giganterne i den
danske forsikringsverden.
HAN HAR ALLE dage været kendt som en
lidt barsk, lunefuld og enerådig chef. Men
også som et lidt sky menneske med en
stor social forståelse og stor vilje til at
hjælpe.
Trods en mildt sagt konservativ ledelsesform har der været en Codan-ånd, som
har betydet, at selv om mange har elsket

at hade Peter Zobel, så har der været lige
så mange, der hadede at elske ham. Respekteret i Codanhuset, det var han.
PETER ZOBELS forretningsmæssige succes
blev en realitet, på trods af at han gennem
årene har været ugleset i store dele af erhvervslivet. Alene af den grund at han
gennem årene har optrådt mere i den kulørte ugepresse end i den seriøse erhvervspresse.
Årsagen skal findes i den kendsgerning, at Peter Zobel livet igennem bestemt også har haft andet en rent forsikrings- og forretningsmæssige interesser.
Som ung jurist og løjtnant var han en
fremtrædende military-rytter, og som sådan repræsenterede han Danmark ved de
olympiske lege i Rom i 1960. Men ved den
19. bom nægtede også hesten at samarbejde med en Zobel, så det blev ikke til
medaljer.
En anden årsag til ugebladenes interesse – men bestemt også en række seriøse
jagtblades – har været Peter Zobels livslange interesse og næsten videnskabelige tilgang til jagt, herunder storvildtjagter verden over.
Peter Zobel er en fremragende skytte
med en efter sigende meget høj jagtmoral, og han har gennem årene ikke blot
hjemført en række unikke trofæer, men
også indskrevet sig i diverse rekordbøger.

FORSIKRINGER. Direktør
Peter Zobel har
brugt hele sit
voksne,
professionelle liv i
Codan-selskabet.
Men det er også
blevet til en hel del
fritidsaktiviteter –
herunder jagt. I
2006 udnævnte
dronningen ham til
hofjægermester.
Foto:
Thomas Borberg

Den tredje og måske mest kendte årsag
til ugebladenes store interesse og erhvervslivets tilsvarende despekt for Peter
Zobel har været ’det med damerne’, heriblandt flere fra modelverdenen.
Som ganske ung mistede han sin første
hustru ved en trafikulykke, og siden synes
han aldrig at være faldet til ro som familiemenneske.
Det er blevet til yderligere tre ægteskaber, to af dem dog med den samme, nemlig Henriette Zobel. Men også dette ægteskab er i dag opløst.
Det med damerne var svigersønnen også nysgerrig på, da han lavede sin film om
svigerfaderen.
Peter Zobels svar var, at det var han sgu
nok efterhånden blevet for gammel til.
»Men det er jo også det med at finde én,
som vil have mig«, som han udtrykte det.
Speciel er han. Og helt så uinteressant,
som han forsøgte at overbevise svigersønnen om, har han bestemt aldrig været. Filmen blev da også gjort færdig og vist på
TV 2 i 2008.
Og det blev ikke bare en film om en ’ikkekludekræmmer’. Det blev også en film
om et følsomt og eftertænksomt menneske.
Peter Zobel forlod Codan i 1999. Han
bor i dag på godset Bækkeskov ved Tappernøje.
STIG ANDERSEN

OLE PRISKORN.
Foto: Ole Winther

re de fredede slotsanlæg. Han
var projektleder på Marmorbroen ved Christiansborg Ridebane, den nok fineste bro i
København. Andre projekter
har været Skipperhusanlægget ved Esrum Sø, 70 statuer i
Nordmandsdalen i Fredensborg Slotshave og facaderestaureringer af slottene
Christiansborg, Fredensborg
og Frederiksborg samt Amalienborgs palæer.
Indtil 2007 var han arkitekt
for den kongelige udstillingsfond, og i år 2000 modtog han
for sit virke Ridderkorset af
dronningen.
KARSTEN IFVERSEN

Apropos
Tidligere direktør i DMI Aksel Wiin-Nielsen er dette års modtager af IMO-prisen, der ifølge instituttet er den mest prestigefyldte pris inden for meteorologiens verden. Wiin-Nielsen døde i
april 2010, og derfor overrækkes prisen næste
år i Genève til hans datter, Charlotte HavsteenLang. Prisen uddeles af FN’s Meteorologiske Verdensorganisation, WMO. Den gives for »enestående arbejde inden for meteorologi« og belønnes med en 14-karats guldmedalje samt 60.000
kroner.
Aksel Wiin-Nielsen var i 1974 med til at grundlægge European Centre for Medium-Range Weather og blev centrets første direktør. I 1980 blev han generalsekretær for WMO,
hvor han arbejdede fire år. I 1984 vendte Wiin-Nielsen hjem for at
tiltræde som direktør for det daværende Meteorologisk Institut.
Tre år efter kom han til Københavns Universitet som professor i
fysik og blev her til pensioneringen i 1995. (Ritzau)

Storslagteriets strateg
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I DAG. Direktør, ph.d. Svend Erik
Sørensen, Randers, har siden
1990 virket på storslagteriet Danish
Crown – først som direktionssekretær,
derefter som underdirektør og siden 1999
som direktør. Han har været den bærende
kraft i den strategiske udformning af det
Danish Crown, der kendes i dag, hvor selskabet er blandt Danmarks 10 største virksomheder. Svend Erik Sørensen har stået
fadder til otte strategiplaner og været arkitekt bag opkøb af virksomheder, der
har gjort Danish Crown til en af verdens
største kødvirksomheder.
På de indre linjer har han været formand for styregruppen for opførelse af
Danish Crowns højteknologiske slagteri i
Horsens, ligesom han sidder i bestyrelserne i datterselskaber i Danmark, Sverige og
Polen. Som leder af koncernsekretariatet
har han været en tæt samarbejdspartner
for bestyrelse og ledelse i Danish Crownkoncernen og for branchens organisationer.
Med en baggrund som cand.agro. fra
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole,
nu KU Life, i 1976, en ph.d. i kødteknologi i
1981 og hans mangeårige ansættelse på
Slagteriernes Forskningsinstitut har det
været naturligt for Svend Erik Sørensen at
engagere sig inden for forskning. Det har
gjort ham efterspurgt i en række sammenhænge, blandt andet som formand
for Slagteriteknologisk Udvalg, Landbrug
& Fødevarers Forum for Forskning, Inno-

SVEND ERIK SØRENSEN. Privatfoto
vation og Videregående Uddannelse og
som dansk medlem af High Level Group
for EU-platformen Manufuture.
Svend Erik Sørensen var indtil for nylig
formand for LMC (Danish Centre for Advanced Food Studies) og har siden 2008
været medlem af bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd. Af andre tillidsposter kan nævnes medlemskab af DI’s konkurrenceretlige udvalg og et helt nyt
hverv som bestyrelsesmedlem i Randers
Erhvervs- og Udviklingsråd. (Pol)

Apropos
Professor i biologi Hans Brix, Aarhus Universitet, er udnævnt til æresprofessor ved
Qingdao Institute of Marine Geology, Kina. Titlen blev tildelt under en rundrejse til førende kinesiske universiteter og forskningsinstitutioner i Beijing, Changchun og Qingdao.
Qingdao Institute of
Marine Geology er et
forskningsinstitut under China Geological Survey. Ærestitlen gives for Hans Brix’
banebrydende forskning inden for vådområders økologi, herunder deres evne
til at rense forurenet vand, og deres rolle i
forbindelse med klimaforandringer.
Hans Brix’ forskning har givet indsigt i de
grundlæggende processer, der er ansvarlige for vådområdernes rolle i drivhusgasbalancen og for deres vandrensende
funktion i landskabet, hvilket er nye
forskningsområder i Kina.
Professor Brix var i 2009 medarrangør
af en international workshop i Qingdao
om klimaeffekter på kystnære vådområder med deltagelse af førende eksperter
på området fra USA. Workshoppen var udgangspunktet for et frugtbart samarbejde, der ud over udveksling af ph.d.-studerende omfatter fælles forskning i vådområders vegetation og deres rolle i forbindelse med drivhusgasbalancen. Med
ærestitlen ønsker Qingdao Institute of
Marine Geology at hædre professor Hans
Brix som en højt estimeret forsker og
knytte Hans Brix tættere til institutionen.

Vellyd i metermål
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I DAG. Luften vil være
fyldt med sød musik
som efterklang efter den fødselsdag,
Dan
Johnsen,
komponist,
dirigent
og
musikpædagog,
Hjortespring,
rettelig har fredag, men som
må kunne høres, når det årligt
tilbagevendende
arrangement Musikskoledage i Tivoli
afvikles i weekenden.
Her vil hele Tivoli summe af
musik, når landets musikskoleelever indtager Haven og
dens mange scener.
Det er 22. år i træk, at Tivoli
huser musikskolernes musikalske maraton for børn og
unge i alderen 6-25 år.
Årets program byder på alt
fra svedig garagerock, poptøser, klassiske violiner til rytmi-

ske gospelkor.
Og Dan Johnsen har siden
1998 været projektleder for arrangementet i Tivoli, hvor der
er brug for alle hans musikalske og organisatoriske evner.
Der er noget at holde styr på
for manden med det venlige
væsen.
Dan Johnsen er uddannet
musikpædagog på Det Kgl.
Danske
Musikkonservatorium i 1978 og har skrevet musik for teater, radio, tv, film og
revy samt til forskellige musikpædagogiske udgivelser.
Han har i 35 år været dirigent for sangkoret Danske
Bank Notes, var i 80’erne med i
gruppen Skrøbeligt Daggry,
og er nu aktiv som musiker i
trioen Rockmuseum.
Dan Johnsen har undervist
på en lang række musikskoler
og er guitarlærer ved Høje-Taastrup Kommunale Musikskole
samt koordinator for ’Klasseprojekter’ – et samarbejde
mellem Københavns Kommunes Musikskole og de københavnske folkeskoler.
ERIK SCHNETTLER

Redaktionel omtale her på siderne er ikke annoncer og optages derfor
gratis.

