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Den amerikanske skuespiller Jon Heder fik sit gennembrud i rollen som den kiksede teenager Napoleon
Dynamite i filmen af samme navn fra 2004. Filmen fik
uventet stor succes, og især en bestemt scene, hvor Napoleon danser, er siden blevet forsøgt efterlignet et utal
af gange på YouTube. Heder har siden medvirket i en
række andre film og tv-serier. Jon Heder kan i dag fejre
sin 33-års fødselsdag. (subr)
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navne
i morgen fylder

Forfatter Kristian Bang Foss, Frederiksberg C, 33, cheføkonom Steen Bocian, 39.
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Klima- og energiminister, minister for ligestilling, prorektor Lykke Friis, Frederiksberg, 41, executive board
member Jim Hagemann Snabe, Klampenborg, 45, museumsdirektør, mag.art. Catherine Lefebvre, 48, journalist Ole Rasmussen, Holbæk, 49.
Jazzbassist Klavs Hovman, Hvidovre, 53, rektor Anne Frausing, København, 54, pianist Ben Besiakov, 54.
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Historiker, lektor Else Trier, Taastrup, 60, professor, lic.techn. Joachim Danckert, Aabybro, 61, journalist Helle
Bygum, København Ø, 62, arkitekt Flemming Deichmann, Solrød Strand, 62, administrerende direktør Jens Ole Bruun, Ry, 63,
højskoleforstander Kristian Kjær Nielsen, Ebberup, 63, fhv. direktør, cand.scient.pol. Orla Kristiansen, Hasle, 63, balletmester,
solodanser Peter Martins, 64, møbelarkitekt Finn Østergaard,
Hellerup, 64, journalist Jan Løve, Tølløse, 64, billedhugger Peter
Bonnén, Hornbæk, 65, forskningsleder, læge Steen Kølvraa,
Skødstrup, 66, direktør, cand.merc. Jens Kjærsgaard, København Ø, 66, keramiker Karen Bennicke, Haslev, 67, direktør,
cand.polyt. Georg Styrbro, Middelfart, 68, apoteker Bjarne Hvitfeld Hansen, Aalborg, 68, direktør Karen Melson, Aalborg, 68.

Fhv. rigsrevisor, cand.polit. Jørgen Mohr, Humlebæk, 70,
professor, lic.med. Niels Michelsen, København Ø, 71, direktør Uffe Thustrup, Holbæk, 71, professor emeritus, dr.pharm.
Henning Gjelstrup Kristensen, Vedbæk, 71, direktør Bjarne Gjørup, Roskilde, 71, overlæge, dr.med. Palle Wang, Asperup, 72,
chefkonsulent Hans Glendrup, København K, 72, professor,
ﬁl.dr. Jan Linderberg, Århus C, 76, overlæge, dr.med. Niels Chr.
Nielsen, Kongens Lyngby, 76, overlæge, dr.med. Ole Vagn Nielsen, Frederiksberg C, 77.
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Fhv. forbundsformand Georg Poulsen, Ålsgårde, 81, graﬁker Strit Blædel, Klampenborg, 85.
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Fhv. bankdirektør K.G. Uggerhøj, Frederikshavn, 90 år.

i morgen
Teamleder
Ejvind
Steffen Lohse, Fredensborg, er uddannet som
kontorassistent hos Kristelig Fagbevægelse, har
arbejdet som
distributionsleder i Post
Danmark og
er nu teamleder i Kristelig Fagbevægelses Hillerød-afdeling.
Han har ansvar for, at sagsbehandlingen sker til tiden og er
i god kvalitet. Derudover er
han opmærksom på, at der
kommunikeres venligt og effektivt til kunderne og internt
i afdelingen.
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Forskningsdirektør
Bernt
Stubbe
Østergaard, Skodsborg, er aktiv kollektivist og har arbejdet med
medier og telekommunikation, siden
han blev uddannet i statskundskab fra Aarhus Universitet i 1978.
Som teknologiforsker i Telestyrelsen støttede han den
gryende jyske vindmølleindustriø, og som medlem af The
Euromedia Research Group
bidrog han til lærebøger om
europæisk mediepolitik og redigerede ’The Media In Western Europe’ i 1992. Sammen
med Peter la Cour skrev han
en science ﬁction-roman om
det tidlige internet, ’Netspinderne’, der udkom på Forlaget
Klim i 1995.
I opstartsvirksomheden Telsam arbejdede han fra 1985
med relationsdatabaser og
kommercielle e-mail-løsninger, hvilket i 1992 førte til ansættelse som senioranalytiker
i amerikanske Meta Group.
Fire år senere satte iværsætterlysten ham i gang med Informedica A/S, der etablerede
databaser for europæiske kontraktpriser på hospitalsmedicin, men i 1999 vendte han tilbage til analyseindustrien,
først i amerikanske Giga Information Group, der få år efter
blev købt af Forrester Research, og fra 2005 i ligeledes
amerikanske Current Analysis, hvor han som forskningsdirektør siden har været leder
af henholdsvis virksomhedsog forbrugeranalyser samt ﬁrmaets analyser af it-selskaber .
Virketrangen og lysten til at
starte nye initiativer er stadig
lyslevende – senest i opstartsvirksomheden Wave27, der
arbejder med LED-pærer.
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Lektor i historie og
dansk Else Trier, Taastrup, fokuserede i 1990’erne
på lokalhistorie og udgav
en række lokalhistoriske
publikationer. Vigtigst
blandt dem
er ’Høje-Taastrup Kommune i fortid og
nutid’ fra 1993 og ’Ishøj før og
nu – den grønne port mod København’, der udkom fem år
senere. Hun har dertil holdt
mange foredrag og byvandringer.De seneste år har Else
Trier lagt energien på skolen.
Omkring årtusindskiftet uddannede hun sig som læsepædagog, og i 2005 var hun med
til at starte hf for ordblinde,
som to år senere ﬁk GL’s uddannelsespris.
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Cand.pæd.
Finn
Jolander, København,
arbejdede blandt andet i en årrække på universitetet i Lusaka, Zambia, med efteruddannelse af seminarielærere.
Herefter var han forstander
for MS uddannelsescenter
TCDC i Arusha, Tanzania, inden han ﬁk stillingen som leder af Danidas Kursuscenter i
Hornbæk.
Hertil kommer hans tidlige
engagement i Ghana, skolebøger om Sovjet og Indien, udsendelse som Danida-rådgiver
til Bangladesh, etc.

Energisk illustrator med sikker stil
I MORGEN. Håret er så rødt som altid, og når naturen nu ikke vil den
farve længere, så kan den da fås i håndkøb, så man kan holde sit image ved lige,
og det gør Strit Blædel, der i morgen fylder 85 år.
Lidt svækket i bentøjet, men ellers med
100 watt på alle de små celler i regionen
under de røde krøller. Her sidder både viljen og energien til at gøre livet så festligt
og mangfoldigt, som det altid har været i
hendes nærhed. Den nærmeste er ægtemanden gennem næsten 60 år, forlæggeren Niels Blædel. Man kunne mistænke
de to for at være ophavsmand/-kvinde til
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det engang så udbredte motto: Længst i
eget hjem. Og det forstår man, når man
kender deres hjem i Klampenborg. Huset
er kolossalt, haven kunne friste mere
bjergsomme sjæle til udstykning, men
når man har så meget at fylde på tilværelsen som Strit og Niels Blædel, så kræver
det Lebensraum. Især når der også skal
være plads til de mange gæster, kattene,
hønsene, bøgerne, billederne, væksterne
og den mangfoldighed af objekter, især
Strit Blædel har taget til sig gennem livet.
DER VAR et oplagt tegnetalent, der bragte
Strit Blædel ind på Kunstakademiet hos

Lundstrøm, videre til Rostrup Bøyesens
skole og et længere ophold i Frankrig.
For mere end en såkaldt menneskealder siden begyndte hun at tegne i Politiken Søndag, hvor hun især illustrerede
gemalens naturartikler.
Niels Blædel var nemlig Politikens første miljømedarbejder, der som naturelsker og videnskabeligt orienteret journalist tog varslerne om forureningens følger alvorligt.
Da ægteparret havde giftet sig i begyndelsen af 1960’erne, besluttede Niels Blædel sig for at realisere sin livsdrøm, der
gik i opfyldelse som Forlaget Rhodos,

ILDSJÆL. Hverken som person eller fagligt har Strit
Blædel været let at
overse. Privatfoto

hvor den medarbejdende hustru med sin
store graﬁske indsigt og sikre smag blev
en aktiv medspiller på mange fronter.
I MERE end 30 år illustrerede Strit Blædel
Rhodos’ Naturkalender fra tegnebordet
på parrets smålandske gård, som familien nu har opgivet.
Men hendes gastronomiske talent, der
udfoldede sig her med lokale råvarer, kan
stadig blusse i køkkenet i Klampenborg,
selv om hun af og til savner de friske gedder, som svømmede i ejendommens egen
sø.
EBBE MØRK
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Forhenværende bankdirektør Karl Gustav
Uggerhøj, Frederikshavn, voksede op nær
Hirtshals og
er blevet ved
sine nordjyske rødder, siden han i 1938
indledte karrieren som
elev i Hjørring Diskontobank.
I 1952 blev han udnævnt til
direktør for Folkebanken for
Frederikshavn og Omegn,
hvorefter han fra 1960 til 1966
bestred jobbet som administrerende direktør for Hjørring Diskontobank.
Derefter stod direktørstolen
i A/S Vendelbobanken i 17 år, inden han til slut tog et enkelt år
som direktør i Jyske Bank. I
1984 gik han på pension, hvor
han blandt andet har brugt tiden på golf og slægtsforskning.
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Jubilæum
Project Manager Erik
Petersen, Madrid, Spanien, FLSmidth A/S.
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Et liv med tal i
folkestyrets tjeneste
I MORGEN. Forhenværende rigsrevisor, cand.polit. Jørgen Mohr, Humlebæk, har gennem en lang karriere kontrolleret, at skatteydernes penge er blevet brugt
i overensstemmelse med reglerne.
Han begyndte i Finansministeriet i 1965, og efter en periode på fem år i Udenrigsministeriet slog han sig i 1971 deﬁnitivt ind på det, der siden har
været hans livsgerning: nemlig den uafhængige og overordnede kontrol med de offentlige ﬁnanser.
Det skete, da han blev fuldmægtig i Revisionsdepartementerne – forløberen til det,
vi i dag kender som Rigsrevisionen.
I 1975 blev Jørgen Mohr udnævnt til kontorchef med ansvar for revisionen af statslige
anlægsarbejder og Ministeriet
for Grønland, og i 1985 kunne
han deﬁnitivt sætte sig for
bordenden samme sted, da
han af Folketinget blev udnævnt til rigsrevisor.
Et hverv, han bestred i ti år,
hvorefter han løftede sin ekspertise til europæisk niveau
som medlem af Den Europæiske Revisionsret for Danmark
blandt andet med ansvar for
revisionen af beskæftigelses-
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apropos
Tanken om at udnytte biologiens evolutionsprincipper til at
udvælge de bedste kunstige
receptorer kan måske udnyttes til at lave bedre lægemidler. Ideen er så lovende , at
Lundbeckfonden nu har givet
10 millioner kroner til forskning i den evolutionære kemi
til adjunkt, ph.d. Michael
Pittelkow fra Kemisk Institut,
Københavns Universitet, hvis
forskningsprojekt hedder ’Dynamisk kombinatorisk kemi –
supramolekylær kemi i vand’.
32-årige Michael Pittelkow
har en ph.d. i kemi fra Københavns Universitet, og i løbet af
sin studietid tilbragte han
længere perioder ved CSIRO i
Melbourne i Australien, ved
Technische Universiteit Eindhoven, Holland, og som ph.d.studerende ved universitetet i
Cambridge, England.
Han arbejdede som postdoc
ved University of Cambridge
fra 2006 til 2008, da et stipendium fra Forskningsrådet for

MICHAEL PITTELKOW. Privatfoto
Natur og Univers bragte ham
tilbage til Københavns Universitet. Her har han opbygget en
forskningsgruppe, der arbejder med dynamisk kombinatorisk kemi, syntesekemi og
molekylær genkendelse.
Målet med Michael Pittelkows forskning er at udvikle
værktøjer, der gør det muligt
at forstå i detaljer, hvordan
molekyler genkender hinan-

den og dem, de bedst binder
til. Dette undersøges i praksis
ved forsøg, hvor man lader en
masse kemiske forbindelser
dannes i ligevægt med hinanden.
Ligevægten kan påvirkes
eksperimentelt, således at de
bedste og stærkeste forbindelser ﬁndes, alt imens kemikeren står på sidelinjen og følger
med.

handlingsmetoderi deres jagt
på relevant viden. Det har Jens
Bo Holm-Nielsen gjort ﬂittig
brug af i forbindelse med sin
ph.d.-afhandling, hvor han dokumenterer et stort potentiale i at integrere avancerede
analyseteknologier i fremtidens biorafﬁnaderier.
Analyseværktøjerne forbedrer overvågningen af processen, så det er muligt at komme
med mere nøjagtige forudsi-

gelser om energiproduktionens omfang. Onlineanalyserne kan blandt andet være med
til at sikre et konstant niveau
af særlige fedtsyrer, som er en
nødvendighed for en stabil
biogasproduktion.
Det er tredje gang, prisen på
2.500 euro uddeles, og som
tidligere sker det efter en forudgående jurybedømmelse af
indsendte ph.d.-afhandlinger
fra hele verden.

apropos

JØRGEN MOHR. Privatfoto
foranstaltninger og sociale anliggender.
Selv om Jørgen Mohr i dag
nyder tilværelsen som pensionist, så har ikke lagt revisorgerningen helt og aldeles bag

sig. Han fungerer fortsat som
sætterigsrevisor, hvilket vil sige, at Mohr træder til i sager,
hvor den nuværende rigsrevisor erklærer sig inhabil.
MADS BRANDSTRUP

Et dansk forskningsprojekt,
som kan effektivisere biorafﬁnaderiers omdannelse af landbrugsafgrøder til brændstof,
bliver nu belønnet med en belgisk forskerpris. Modtageren
er lektor Jens Bo HolmNielsen, leder af Aalborg Universitets Center for Bioenergi.
Han får Massart Prisen 2010
af Det Belgiske Selskab for Kemometri, hvor forskerne anvender avancerede databe-

