Mandag 2. april 2012 POLITIKEN

Navne 9
Navneredaktør Peter Thygesen
Jourhavende Per Dabelsteen
Telefon 33 47 22 68
Listestof Gerd Salmark E-mail navne@pol.dk

Dødsannoncer Telefon 33 47 12 01
Fax 33 14 85 15
E-mail annoncesalg@pol.dk

Husk at sende nyt om personlige mærkedage, fødselsdage
og jubilæer senest fem dage før begivenheden til:
Politiken, Dagens Navne, Rådhuspladsen 37, 1785
København V, eller e-mail: navne@pol.dk

i morgen
fylder

Hvirvelstormen i medierne
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arkitektvalg
Den 49-årige arkitekt Peter Toftsø er blevet valgt til formand for Arkitektforbundet. Han afløser Mette Carstad, der har
været formand i mere end 12
år. Peter Toftsø tog afgang fra
Kunstakademiets Arkitektskole i 1998 og er ansat som
projektudvikler hos FB
Gruppen A/S. Han har tidligere arbejdet i Tivolis DR Byen, Koncertsalen og Juul & Frost Arkitekter. Oprindelig er Peter Toftsø udlært som arkitekturmodelbygger hos Lars Rothenborg, indtil
han begyndte uddannelsen på Kunstakademiets Arkitektskole.

I DAG. ’Mediestormen’ Per
Mikael Jensen med en fortid
som chefredaktør og TV 2-direktør i Danmark og med en nuværende status som
verdensomspændende topchef for MetroXpress fylder 50. Men han vil stadigvæk være et mediemæssigt og digitalt legebarn.
Der er to ting, som han i ekstrem grad
er eksponent for: iderigdom og rastløshed. Derfor har Per Mikael Jensen, siden
han i 1989 forlod
Journalisthøjskolen, udgjort en
sand
hvirvel- Der er to ting,
storm i diverse som Per Mikael
danske og interJensen i ekstrem
nationale mediegrad er
huse.
Det er som TV eksponent for:
2-direktør,
vi iderigdom og
bedst
kender rastløshed.
ham, og selv om
han efter kun 12 måneder i chefstolen på
Kvægtorvet i Odense meddelte, at nu
skulle han videre i livet, så opnåede han
på tv-stationen at skabe en storm, som rasede videre lang tid efter, at han selv havde forladt stedet. Ja, som for den sags
skyld raser videre den dag i dag.
Også på TV 2 var det ideerne, igangsættergenet og ’de store visioner’, der drev
ham. Og besøget i tv-verdenen blev om
muligt endnu mere hektisk, end det blev
kortvarigt. Som tv-direktør satte han en
stribe af aktiviteter i gang, og dommen
over ham var nådesløs, da han via Nyhederne på sin egen tv-station meddelte, at
nu smuttede han altså igen for at blive
topchef i Metro International.
»Hvad i alverden bilder han sig ind …«,
var stemningen. Han havde sat en masse
skibe i søen, hvoraf kun en del på det tidspunkt var blevet ført ud i livet. Opfattelsen var, at han løb fra pladsen i utide, og
Per Mikael Jensen fik længe skyld for både
de underskud, fyringer og sparerunder,
som senere ramte tv-stationen.
NETOP RASTLØSHEDEN og intensiteten i
iderigdommen gør, at der både på TV 2 og
andre steder er blevet sat spørgsmålstegn
ved kvaliteten af de projekter, han sætter i
gang. Det er bestemt heller ikke alle hans
ideer, der er lige geniale, og det ved han,
men for Per Mikael Jensen handler det
om at få ideerne formuleret, diskuteret –
at få dem ud. Og trods efterhånden mange år med chefstatus er det ikke hver
gang, han bliver sur, hvis ikke man synes,
han er genial.
Til gengæld kan han være både vedholdende og overbevisende. Hvilket TV 2-bestyrelsen oplevede, da han lancerede ideen om en 24-timers nyhedskanal. TV 2
News var netop en af de ideer, Per Mikael
Jensen fik søsat, men holdningen var, at
nu blev han alligevel for vidtløftig. En
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Kirsten Hermann Bjerre Lektor,

Rungsted Kyst

Når lektor Kirsten Hermann
Bjerre i dag holder 70-års
fødselsdag, er hun sikker på
at få gode, kulinariske oplevelser i selskab med udsøgte
gæster, for hun skal selv lave
maden til 35 familiemedlemmer.
Denne dag bliver hun hjemme, men er
ellers kendt for at have fragtet hundredvis af danske gymnasieelever på busrejser til Frankrig for at tale fransk med
franskmænd . Den rullende Sprogskole
kaldte Kirsten Bjerre sin opfindelse.
Det var i gymnasiet i Fredericia, Kirstens ’franske vækkelse’ indtraf, som hun
kalder det. 20 år ung drog Kirsten Bjerre
til Paris for at blive au pair hos en målrettet familie. Da Kirsten Bjerre kom hjem,
læste hun fransk som hovedfag på Københavns Universitet og blev færdig i
1968.
Senere tog hun dansk som bifag, mens
hun samtidig var i fuld gang med at undervise. Hun er en engageret pædagog,
som giver sig selv fuldt ud, hvad enten
det er hos AOF i Vanløse, på Folkeuniversitetet eller i det private erhvervsliv. De
tunge drenge i cheflokalerne hos A.P.
Møller og F.L. Smidth har lejlighedsvis ladet hende pudse deres sproglige form af,
før de skulle udsendes til et fransktalende land.
I 70’erne startede Kirsten Bjerres karriere i gymnasieskolen på det nye Allerød
Gymnasium. Det var her, hun så småt begyndte at fylde en bus med gymnasieelever, som hun tog med til Alsace, Provence
og Paris. Hun er holdt op med at undervise professionelt. PM

samlet bestyrelse vendte tommefingeren
nedad, sådan noget kunne kun CNN præstere. Men direktøren mødte op til næste
møde med både økonomiske og statistiske beregninger. Og fik sin vilje. Ligesom
han gjorde det med tv-kanalerne TV 2
Film og TV 2 Sport.
Tiden har vist, at Per Mikael Jensens
hektiske regeringstid på Kvægtorvet, så
kort den end blev, viste sig at indeholde
både visionære og forretningsmæssige
succeser, og i dag er det ikke mindst de
specialkanaler, som han var idemand til
og fik trumfet igennem, der holder tv-stationen økonomisk oven vande.
Der var bestemt også mindre succesrige Per Mikael Jensen-projekter på TV 2,
bl.a. TV 2 Radio og etableringen af en
event- og forlagsafdeling, men det er en
almindelig opfattelse, at TV 2 samlet set
står stærkere i dag end den gjorde, før Per
Mikael Jensen blæste igennem Kvægtorvet.
SELV BLÆSTE HAN videre til Metro Inter-

national-koncernen med hovedsæde i
London, hvor han blev verdensomspændende chef for gratisavisen MetroXpress.
Han er og bliver journalist, men idéproduktionen retter sig både mod det journalistiske og det forretningsmæssige. Ikke mindst har han fokus på mulighederne i internettet og andre digitale platforme, og han bruger en stor del af sin tid på
at rejse verden rundt for at tale med ’nørder’ og finde ting, han kan udvikle i sin
egen verden. Den digitale fremtid er også
Per Mikael Jensens fremtid, hvilket dog ikke holder ham tilbage fra også at udvikle
den trykte udgave af MetroXpress, hvor
han har fundet nye markeder i både Rusland og Latinamerika med stor oplagsmæssig succes.
Men også på de indre linjer i Metro-hovedsædet i London har han ’store projekter’. Han har altid været et totalt mobilt
menneske, og netop nu handler det for
Per Mikael Jensen om at opfinde ’den perfekte kuffert’. En idé, som allerede har været igennem diverse skitsefaser, og som

med Per Mikael Jensen som ophavsmand
spås en sikker fremtid som et reelt projekt. Målet er en kuffert, som opfylder betingelserne for at være håndbagage, men
som kan rumme alt, hvad en rejsende verdensmand har brug for.
RASTLØSHEDEN HAVDE mange ventet ville lægge sig lidt, da Per Mikael Jensen for
ca. 4 år siden blev far til en datter, og hvor
han med kæreste og barn købte hus i London. Men det var lidt naivt, rejseaktiviteten er fortsat i stand til at gøre de fleste
ganske forpustet, og møder i Per Mikael
Jensens verden må stadigvæk højst vare
15-20 minutter.
Som menneske har dagens fødselar
karrieren igennem delt vandene. Han
kan virke bisset. Onde, men kærlige tunger er endda af den opfattelse, at sådan vil
han også gerne opfattes.
I bund og grund er han dog en ’rar,
mild og hyggelig fyr’. Folk, der har været
tæt på ham i årevis, kalder ham direkte
’blød som smør’. En beskrivelse, der helt

DIGITAL. Per Mikael Jensen fokuserer i
sit nuværende job meget på de elektroniske muligheder. Foto: Jens Dresling

sikkert ikke vil finde nåde hos fødselaren,
der gerne giver den som machomanden.
I perioden fra 1997 til 2001 var Per Mikael
Jensen tilknyttet Jyllands-Posten og havde en tæt relation til avisens daværende
chefredaktør, Jørgen Ejbøl, der i dag er bestyrelsesformand i JP/Politikens Hus. De
to kan i adfærd og temperament minde
om hinanden, og som en person med
kendskab til dem begge siger: Per Mikael
Jensen er ikke vokset op hos Jørgen Ejbøl
uden grund.
Han drømte som ung om at blive møbelsnedker, og uden tvivl kunne der været kommet nogle spændende dagligstuemøblementer ud af det. Men han blev
lokket af journalistikken, trådte sine journalistiske barnesko her på Politiken, og
det blev medieverdenen, der fik – og har –
glæde af legebarnet Per Mikael Jensen.
STIG ANDERSEN
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Stine Maiken Brix Folketings-

medlem, København

Stine Maiken Brix er student
fra Albertslund Amtsgymnasium i 2001 og har derudover en samfundsvidenskabelig basisuddannelse fra
RUC fra 2005. Siden 2006
har hun læst medicin på Københavns
Universitet.
Stine Brix har gennem mange år været
aktiv i organisationsarbejde. 2001-02 var
hun medlem af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, og hun har også
været medlem af Genstart Danmarks ledelse, inden hun i 2009 blev talsperson
for Kirkeasyl. Derudover har hun været
medlem af Socialistisk Ungdomsfront.
I 2002 meldte Stine Brix sig ind i Enhedslisten. I 2009 blev hun medlem af
Enhedslistens hovedbestyrelse, og i 2010
blev hun ansat i partiet til at arbejde med
kampagner og kommunikation, inden
hun efter valget i 2011 fik et af Enhedslistens i alt tolv mandater.
En fælles overskrift for hendes politiske arbejde er tilgængelighed, mener
hun. Hun arbejder for fri og lige adgang
til de område, hun er ordfører for, og som
i øjeblikket tæller sundhed og forebyggelse, handikap, psykiatri, kultur og it.
Stine Brix har desuden været en aktiv
skribent og bidraget til flere antologier.
Blandt andet med ’Mobbet gennem hele
1. g’ i antologien ’Rivaler og syndebukke’,
2001, og ’Velfærdskampen’ i ’Brudflader –
Økonomi og samfund 2008’. Sideløbende med sin uddannelse har Stine Brix
bl.a. arbejdet som journalist på Universitetsavisen. clk
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Orla Hav Fhv. regionsråds-

formand, MF, Nørresundby

Orla Hav meldte sig ind i
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom som 13-årig.
Han blev student fra Nørresundby Gymnasium 1971,
blev engageret i elevrådsarbejde og var formand i en periode. Efter
skolen tog han job som arbejdsmand på
en landbrugsmaskinfabrik i et sabbatår.
Herefter begyndte han på en læreruddannelse på Aalborg Seminarium. På det
tidspunkt blev han organisatorisk aktiv i
Socialdemokratiet i Nørresundby-kredsen/Aalborg Nord og blev kredsformand.
Det var i tiden med folketingsmedlemmer som Magnus Demsitz, Kjeld Olesen
og Frank Jensen.
I perioden 1976-80 havde Orla Hav ansættelse i folkeskolen, men blev herefter
ansat på Aalborg Tekniske Skole med tilknytning til servicefagene og de grafiske
fag.
I 1981 blev han opstillet til amtsrådet og
kom ind som suppleant i 1983 og valgtes
herefter ved de følgende valg. I 1998 blev
han spidskandidat for den socialdemokratiske amtsrådsliste og blev valgt som
amtsborgmester frem til kommunalreformen. Amtsborgmesterposten blev her
udskiftet med posten som formand for
regionsrådet. Da Frank Jensen valgte ikke
at genopstille til Folketinget i 2007, pegede en enig kredsorganisation på Orla Hav
som kredsens folketingskandidat. Han
kom i Folketinget i 2007 og igen i 2011. I
2007 blev han udpeget til erhvervspolitisk ordfører, fødevareordfører og formand for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg.
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Erik Bjerregaard Adm. direktør,

Illulissat, Grønland

Fødselaren, der stammer fra
Brønderslev i Vendsyssel,
har gennem de seneste 20 år
haft posten som chef for et af
Grønlands markante hoteller, Hotel Arctic, med direkte
udsigt til Ilulissat Isfjord, der opnåede
global opmærksomhed efter Unesco’s beslutning i 2004 om dens fredning og optagelse på Verdensarvslisten.
Oprindelig er Erik Bjerregaard luftfartsmand med start som elev i SAS, hvor
han dels arbejdede i Kastrup, dels blev
udstationeret forskellige steder. En af disse var Søndre Strømfjord i Grønland. Opholdet blev den direkte årsag til hans nu
40 år lange ophold i den nordligste del af
kongeriget. Således fik han ansættelse i
Grønlandsfly (i dag: Air Greenland), hvor
han ovenpå diverse chefstillinger på den
trafikale side udnævntes til administrationschef, og siden 1992 har han været administrerende direktør på Hotel Arctic,
der er ejet af Air Greenland.
Siden Unesco-fredningen af Isfjorden
har Hotel Arctic haft regeringschefer, andre ministre, miljøeksperter m.fl. som sine gæster – dels individuelt, dels i forbindelse med store konferencer.
Parallelt med stillingen som hotelchef
har fødselaren været medlem af bestyrelsen for levnedsmiddelskolen i Narsaq i
Sydrønland og i den egenskab arbejdet
for uddannelse af unge grønlændere til
hotel- og restaurantfaget. Desuden har
han gennem en årrække haft posten som
næstformand i Grønlands Turist- og Erhvervsråd, det nuværende VisitGreenland.
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Finn Wiberg-Jørgensen

Overlæge, Frederiksberg

Finn Wiberg-Jørgensen blev
uddannet læge fra Københavns Universitet sommeren 1967 og videreuddannede sig ved Rigshospitalet,
Sundby Hospital og Amtssygehuset i Herlev.
I 1979 opnåede han speciallægeanerkendelse i anæstesiologi (bedøvelse og
intensiv terapi).
Fra 1982 var han overlæge ved anæstesiog operationsafdelingen, Hillerød Sygehus, fra 1987 til 2000 som administrerende overlæge og derefter som uddannelses- og udviklingsansvarlig overlæge til
sin pensionering i 2004.
For bedre at løse ledelsesopgaverne tog
Finn Wiberg-Jørgensen handelshøjskolens diplomeksamen i organisation og
strategi i 1996.
Finn Wiberg-Jørgensens videnskabelige arbejder har især omhandlet kredsløbsforhold og bedøvelse givet som infusion i åren (intravenøs anæstesi) og er offentliggjort som artikler i danske og internationale tidsskrifter.
1980-89 var han medlem af Dansk Anæstesiologisk Selskabs videreuddannelsesudvalg, som på et meget tidligt tidspunkt sikrede en målrettet og ensartet
uddannelse af speciallæger i anæstesiologi i Danmark. Og fra 1985 til 1989 var han i
selskabets bestyrelse, heraf fra 1987-89
som formand for selskabet.
Som pensionist udvikler han sin interesse for især maritim historie med bestyrelsesposter i Marinehistorisk Selskab og
i Museet for Søfarts Venneforening samt
holder foredrag og underviser.

