Fredag den 5. marts 2010

1933: Ved det sidste valg i det

tyske "tredje rige", hvori alle partier kan deltage, vinder nazisterne deres største sejr.

Stalin dør i Moskva, 73 år. Først
seks timer efter Stalins sidste åndedrag frigiver efterfølgerne nyheden - de er i fuld gang med
magtkampen.

1953: Sovjetunionens kommuni-

stiske partis førstesekretær og i
realitetens landets diktator Josef

1969: Gustav Heinemann væl-

1970: Ved en række højtidelig-

1979: Det afsløres, at NATO’s

1992: De 10 lande omkring

heder - i London, Washington og
Moskva - træder den internationale aftale mod spredning af
kernevåben i kraft. Den er undertegnet af 100 lande, men ikke af
atommagterne Frankrig og Kina.

generalsekretær, Hollands tidligere udenrigsminister Joseph Luns,
var medlem af nazipartiet 193336. Luns forklarer, at en bror
uden hans vidende meldte ham
ind.

Østersøen stifter Østersørådet på
et møde i København.

Navne 27

2001: Afghanistans taleban-styre indleder sprængningen af nogle uvurderlige, historiske Buddhaﬁgurer.

1998: En amerikansk rumsonde

ﬁnder spor af vand ved Månens
poler.

2004: Forfatteren Thorkild
Bjørnvig (t.h.) dør, 86 år.

ges til præsident i Vesttyskland.

RUNDE FØDSELSDAGE FREDAG DEN 5. MARTS

90 ÅR
Edith Grydbæk, Dannebrogsgade 93, Brønderslev.

85 ÅR
Josef Lindskov, Damvej, As-

sens.

80 ÅR
Johnny Christensen, professor,
dr. phil., Duevej 28, Frederiksberg, tidl. ansat som
professor i klassisk filologi
ved Københavns Universitet.

70 ÅR
Jørgen Bøjer, ambassadør,
Røglevænget 66, Allerød.
Jørgen Bøjer blev cand. art. i
russisk ved Aarhus Universitet i 1963, og i 1967 blev
han cand. jur. samme sted.
Jørgen Bøjer var sekretær i
udenrigsministeriet 19671970. Fra 1971 til 1973 var
han ambassadesekretær i
Prag, og indtil 1978 var han
fuldmægtig i udenrigsministeriets politiske afdeling.
Jørgen Bøjer blev ambassaderåd i Washington i 1979,
og fra 1982 til 1987 var han
kontorchef i udenrigsministeriets politiske afdeling.
Herefter var han ambassadør i Kairo indtil 1991, og
fra 1992 til 1993 var han
stedfortrædende politisk direktør i udenrigsministeriet.
Jørgen Bøjer var ambassadør i Wien fra 1993 til 1997,
og 1997-2001 var han fast
repræsentant ved FN i New
York. Indtil sin pensionering i 2007 var Jørgen Bøjer
ambassadør i Prag.
Kai Jensen, Ahornvej 10,

Mosbjerg.

60 ÅR
Poul Christensen, cykelsmed,

Østergade 4, Rødding.
Solveig Dein Kjeldgaard, bioanalytiker, Bakkedraget 3,
Hornsyld. Solveig Dein
Kjeldgaard er ansat som bioanalytiker på Vejle Sygehus,
en del af Sygehus Lillebælt,
hvor hun desuden er fællestillidsrepræsentant for bioanalytikerne på alle fem sygehuse for Sygehus Lillebælt. Solveig Dein Kjeldgaard har tidligere været
formand for Danske Bioanalytikere i Vejle Amt, før
man gik over til regionsdannelsen, og er i dag regionsnæstformand i region Syddanmark. Hun sidder også i
hovedbestyrelsen for Danske Bioanalytikere. Solveig
Dein Kjeldgaard interesserer
sig meget for beskæftigelsespolitik og sidder i det lokale
beskæftigelsesråd i Hedensted Kommune samt Beskæftigelsesankenævnet i
Region Syddanmark. Hun er
desuden formand for Kunstforeningen ved Vejle Sygehus.

Kim Minke, direktør, fhv. rek-

tor, mag. art., Edinburgh,
Skotland. Kim Minke var i
mange år ansat på Journalisthøjskolen i Århus, inden han
sidste år flyttede til Skotland
for at blive leder af Det Danske Kulturinstitut, som dækker hele Storbritannien. Han
er mag. art. i film- og medievidenskab fra Københavns
Universitet og blev i 1975 tilknyttet Institut for Presseforskning i Århus. 1982-94
var han afdelingsleder på
Journalisthøjskolen, hvorefter han blev rektor på skolen.
Han stoppede som leder i
2007, men fortsatte på skolen i endnu cirka halvandet
år. Sideløbende skrev han sin
meget roste bog ”Aviskrigen”.
Iver Struck, chef for Postområ-

de Syd- og Sønderjylland,
Snderport 47, Aabenraa.

50 ÅR
Mette Boye, professor, Birkemosevej 8, Ballerup. Mette
Boye er uddannet civilingeniør i 1989, og siden 2008
har hun været professor ved
Veterinærinstituttet på Danmarks Tekniske Universitet,
hvor hendes forskning koncentrerer sig om at karakterisere tarmfloraen og interaktioner mellem tarmfloraen,
sygdomsfremkaldende bakterier og det enkelte dyr.
Forskningen koncentrerer sig
om infektioner i grise, og
klonede grise – med henholdsvis en fed og en slank
fænotype – bruges til at undersøge sammenhængen
mellem livsstilssygdomme,
diæt og tarmflora hos mennesker. I perioden 1990-1994
var Mette Boye ph.d.-studerende og forsker på Afdelingen for Havmiljø og Mikrobiologi, Danmarks Miljøundersøgelser, i Roskilde. Efterfølgende fik hun en
forskerstilling hos Statens
Veterinære Serumlaboratorium, hvor hun var ansat indtil 2006, hvorefter hun blev
seniorforsker ved Danmarks
Fødevareforskning.
Holger Dyrbye, cand.phil.,

Humble. I 1986 blev Holger
Dyrbye færdig som cand.
phil. i historie. Allerede under studierne i Odense ulmede en købmand i ham, og
hans drøm var at forene det
kvalitative med det økologiske. Holger Dyrbye undersøgte mulighederne for at
blive økologisk købmand,
men lagde det på hylden, da
han fik job på Odense Stadsarkiv som arkivar. I årene på
Odense Stadsarkiv var Holger
Dyrbye medforfatter til en
lang række bøger med historiske emner, blandt andet
om Kraks Vejviser, Odense
Teater og Odensebogen.
Drømmen om økologien og
købmandskabet opgav han
aldrig, og i 2005 tog han
springet fra den offentlige

sektor til en tilværelse som
selvstændig. Sammen med
sin kone, Tina, åbnede han
Café Kornelia i Humble og
forpagtede Hesselbjerg
Strandkiosk samt en blomsterbutik. Endnu et spring
tog ægteparret op mod jul
2007, da de åbnede "Appetito - Din Italienske Købmand"
i Svendborg.
Jens Jessen, vognmand, Rønneallé 1, Årre.
Michael Kistrup, landsdom-

mer, Holte. Michael Kistrup
er uddannet jurist fra Københavns Universitet i 1986 og
blev umiddelbart efter ansat
som fuldmægtig i Justitsministeriets departement. Her
beskæftigede han sig bl.a.
med udlændingelovgivning,
formueret og retspleje. Efter
en periode som konsulent
det samme sted blev han i
1997 konsulent i Justitsministeriets lovafdeling. Herefter
blev han i 1998 konstitueret
dommer i Københavns Byret.
I 2001 blev Michael Kistrup
udnævnt som international
kontaktdommer. Den post
sad han på til 2004, hvor
han blev konstitueret og udnævnt landsdommer ved
Østre Landsret. Derudover
har han bl.a. været sekretær
for PET-undersøgelseskommissionen, og i 2009 blev
han formand for Økonomiog Erhvervsministeriets udvalg om konkurrencelovgivningen. Michael Kistrup blev
udnævnt til ridder af Dannebrogsordenen i 2004.
Troels Knudsen, direktør, Hørmarks Allé 25, Risskov. Troels
Knudsen har været direktør
for DGI-huset i Århus siden
1. januar 2003, og siden
2009 har han også været direktør for DGI-huset i Nordkraft i Aalborg. I 1986 blev
han uddannet lærer fra Marselisborg Seminarium og blev
ansat ved Syddjurs Friskole,
hvor han underviste i fire år.
I 1990 blev han ansat som
lærer ved Idrætsdaghøjskolen IDA i Århus, hvor han
året efter blev forstander.
Troels Knudsen har også
mærket idrætslivet på egen
krop. Han spillede fodbold i
Vejle Boldklub fra han var 12
år, til han blev 19 år. Efter et
par års pause genoptog han
karrieren, og han nåede ca.
200 førsteholdskampe for
Vejle Boldklub, Skovbakken
og AGF. I 1984 vandt han
DM med Vejle Boldklub.
Vibeke Lawaetz, kunstmaler,

Skt. Anna Gade 29 1, Århus.
Vibeke Lawaetz uddannede
sig på Det Jyske Kunstakademi fra 1980 til 1985 og har
siden stået bag en lang række
udstillinger og udsmykninger. I 2005 præsenterede hun
den farverige udsmykning
"Monokrom", som hænger i
Nobelparken; hjemsted for
Det Humanistisk Fakultet
ved Aarhus Universitet. Arbejdet stod på gennem et par

40 ÅR I MORGEN

Logik i
de højere luftlag
Vincent F. Hendricks overvejede i sin tid at blive
ﬂyveleder. I dag er han professor i formel ﬁlosoﬁ på
Københavns Universitet.
ASGER WESTH
asger.westh@jp.dk

an er blevet beskrevet som alt fra en
akademisk rockstjerne til en glad
gadedreng, og uanset om
han tropper op i sine cowboystøvler og sin amerikanske fodboldjakke eller
åbner munden, bryder Vincent F. Hendricks med alle
stereotype forestillinger om
en støvet filosofiprofessor.
Vincent F. Hendricks
overvejede i sin tid at blive
flyveleder, da han syntes,
at der var for mange ord og
for meget snak i filosofi. I
dag er hans egen talestrøm
lige så imponerende som
hans lange CV, men han er
samtidig hurtig til at få filosofi sat ind i en dagligdags
kontekst og slår fast, at filosofi ikke er hans liv, men
hans erhverv.

H

Har vakt opsigt
Vincent F. Hendricks finder
grundlæggende sit eget fagområde uinteressant, hvis
filosofien ikke tilknyttes
hverdagen eller videnskaben. Han er en mand med
sine meningers mod og satte som tv-vært på ”Tankens
magt” på dk4 en bred vifte
af aktuelle temaer og problemer ind i en filosofisk
kontekst. Han mener, at
samfundsdebatten i mange
henseender er præget af
holdninger frem for viden
og har skrevet bøger om
bl.a. klarhed og nonsens i
tænkning og kommunikation.
Vincent F. Hendricks
blev efter en årrække som
professor ved Roskilde Universitet i fjor professor i
formel filosofi ved Københavns Universitet. Han
blev sidste år også gæsteprofessor ved Columbia
University, USA.

måneder på ARoS Aarhus
Kunstmuseum, hvor publikum kunne følge processen
dag for dag. Vibeke Lawaetz
medvirkede i 2008 i en udstilling i Århus Festuge, der
bestod af værker af kunst-

Efterforskning er et spørgsmål om at tænke sig om. Derfor underviser professor i formel ﬁlosoﬁ, Vincent F. Hendricks, blandt andre
medarbejderne i Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter.
Foto: Sophie Bech

Han har skrevet - og været redaktør på - en lang
række værker om filosofi,
logik og erkendelse og har
været en flittig klummeskribent i flere aviser.

Science ﬁction-ﬁlm
Både herhjemme og i udlandet har Vincent F. Hendricks vakt opsigt, og han
har fået flere priser for sit
arbejde og sin formidling.
Senest Videnskabsministeriets EliteForskerpris på en
mio. kr. i 2008.
Han er tilrettelægger og
vært på tv-serien ”Gal eller
genial” om patenter, der
bliver vist på DR2 fra april
i år.

nere fra fire forskellige kontinenter. Hun arbejder i øjeblikket på projekteringer af
eventuelle udsmykninger
ved Hobro Sparekasse og
Midtbyens Psykologer i Århus.

Vincent F. Hendricks’
private pejlemærke er
hans niårige dreng Milton. Far og søn får megen
tid til at gå med at diskutere Star Wars, bygge rumskibsmodeller og se science fiction-film. Og selv om
den unge professor selv
har skrevet og læst mange
bøger, betegner han en
hashrygende, ustuderet
ven i San Francisco, som
det klogeste menneske,
han nogensinde har mødt.
Vincent F. Hendricks,
professor, dr. phil.,
H.C. Hansensgade 9,
København.

Vera Bæk Sørensen, butiksin-

dehaver, Fjelsted Landevej
61, Haderslev.
E-mail: navne@jp.dk
Telefax: 8738 3284

