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Professor, dr.phil., ph.d. Vincent F. Hend-
ricks, 37 år, er blandt kun i alt syv forskere, 
der netop har modtaget Danmarks mest 
prestigefyldte forskningspris EliteForsk-
prisen på en million kroner. Prisen blev ud-
delt af minister for videnskab, teknologi og 
udvikling Helge Sander. 

■

Flot pris til professor

Adm. direktør Simon Rye Clausen, 45.

Sognepræst Flemming Pless, 51. - Koncernchef 
Allan Søgaard Larsen, 52. - Professor, lic. polit. 
Peter Birch Sørensen, 53. - Museumsinspektør 
Steffen Stummann Hansen, 53. - Adm. overlæge, 
professor, dr. med. Peter Funch Jensen, Århus, 
54. - Kunstner Kari Svensson, 54. - Professor, ph. 
d. David Gress, USA, 55. - Direktør Mejse Uhren-
holt, Aarup, 56. - Direktør, cand.oecon. Holger 
Blok, 58. - Underdirektør Poul Mose Hansen, 59. 
- Overlæge Steen-Erik Christensen, Hørsholm, 
59. - Direktør Jan Hassing, Odense, 59.

Ambassadør Ole Lisborg, Rumænien, 60. 
- Adm. direktør Bent Balsby, 62. - Professor, 
cand. jur. Irene Nørgaard, 63. - Forfatter Kirsten 
Skaarup, 63. - Direktør Keld Berg Poulsen, 63. 
- Adjungeret professor, statsaut. revisor Søren 
Rasmussen, 63. - Adm. direktør Peter Schrøder, 
65. - Oberst Bent Sohnemann, 65. - Fotograf og 
konservator Mogens S. Koch, 65. - Grafiker, ma-
ler Maria Thorsen, 65. - Direktør, murermester 
Jørn Buch Andersen, 65. - Arkitekt, lektor Birgit 
Zacho Weylandt, 67. - Overlæge, dr. med. Arne 
Berget, 68.

Professor, dr. phil. Peter Johansen, 70. - Gård-
ejer Kristian Pedersen, 70. - Fhv. amtssygehus-
direktør Frank Vilhelmsen, 71. - Pastor emer. 
Kirsten A. Abildtrup, 72. - Fhv. embedslæge Ole 
Berg, 73. - Overlæge, dr. med. Leo Ranek, 73. - 
Direktør, civilingeniør N. J. Andersen, 74. - Skue-
spiller Hugo Herrestrup, 75. - Direktør, dr. phil. 
Arne Schiøtz, 76. - Teater- og litteraturkritiker, 
fhv. kulturredaktør Hans Andersen, 76. - Over-
læge Holger E. Pedersen, 78. - Advokat Bent Mar-
kers, 79. - Fhv. kommitteret, civilingeniør Gun-
nar Haurum, 79.

Fhv. rigsbibliotekar, cand.jur. Palle Birkelund, 
96.
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■

■

■
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Af Erik Randel

Miniputstaten Luxembourg 
midt i hjertet af Europa og med 
kun en lille halv million indbyg-
gere fylder alligevel så meget 
politisk og finansielt, at også 
dér har Danmark en ambassade. 
Men sikkert også udenrigstjene-
stens mindste: To en halv mand 
inklusive chefen.

Ambassadør Ole Lisborg ny-
der forandringen til Vesten efter 
seks år på Balkan. Han fylder 60 
i morgen som en af vore garvede 
diplomater med en gedigen er-
faring hjemme- som udefra – og 
med flid og humor som mær-
kevarer. Samt med det karak-
teristiske personlige mådehold 
det er ikke at ville stå i Kraks Blå 
Bog.

Lisborg er frederikshavner og 
hører til den store årgang po-
lit’er, som med dansk indtræden 
i EF kom til Udenrigsministeriet. 

Udover udstationering i Bru-
xelles og ambassadørposter i 
Riga og Bukarest har Ole Lisborg 
været personalechef på Asiatisk 
Plads. Her tog han fat på at sti-
mulere »kunsten at vende hjem« 
for de udstationerede og hen-
synet til børn og ægtefæller, for 
hvem diplomatens karriere ikke 
altid er lutter lagkage. Selv måt-
te Lisborg en overgang statione-
re en teenage-datter i Danmark, 
fordi skolemulighederne ikke 
var acceptable på udeposten, og 
hustruen Else Nepper-Christen-
sen har måttet skippe sine job-
muligheder som bioanalytiker.

Cykler købt lokalt dansk 
Da Lisborg var ministeriets per-
sonalechef, havde han bl.a. den 
celebre opgave at have en helt 
speciel medarbejder i praktik 
som fuldmægtig, kronprins Fre-
derik, inden denne skulle udsta-
tioneres i Paris.

Luxembourg er et velhaver- 
og livsnyderland, der giver gode 
eksportmuligheder for danske 
luksusvarer som eksempelvis 
B&O-anlæg, men fristelserne 
kan også være farlige for det 
personlige taljemål. Derfor er 
det ikke nok motion at gå ture 
med den ungarske jagthund, 
Tiki. Lisborgs har købt smarte 
cykler i den danske cykelstjerne 
Jan Østergaards specialbutik i 
Luxembourg, og de tohjulede 

bliver brugt flittigt til fra nær 
jordhøjde at inspicere og opleve 
den lille, men vigtige nation. 

Fødselsdagen fejres på en fe-
rie i Paris, hvor ambassadørpar-
ret har rendezvous med de to 
døtre fra København. 

Drengen i ambassadøren 
skulle også have lidt – rejsen 
dertil skete fra Bruxelles i re-
kordfart – på to timer med det 
franske TGV-tog, Europas hur-
tigste.

Diplomatliv 
på cykel 
60 I MORGEN. Ambassadør Ole Lisborg oplever sit re-
sortland Luxembourg fra jordnær højde – og har i øvrigt 
fokuseret på udfordringen til familielivets trivsel for de 
udstationerede.

Ole Lisborg 
– på fødsels-
dagsferie i 
rekordfart. 
Foto: Lars 
Grunwald

 40 Louise Heilberg, sekretariats-
chef, Frederiksberg, fylder 40 år i 
morgen. 

Louise Heilberg er uddannet 
jurist på Kø-
benhavns Uni-
versitet i 1994. 
1997–2006 ar-
bejdede hun i 
Trafikministe-
riet, hvor hun 
begyndte som 
fuldmægtig og 
siden 2005 var 
konstitueret 
kontorchef. Gennem alle årene i 
ministeriet havde hun særlig fokus 
på trafiksikkerhed og færdselslov-
givning. Hun var også en af hoved-
kræfterne bag arbejdet med at pri-
vatisere Statens Bilinspektion. 

Under sin tid i ministeriet havde 
hun en kort afstikker til Folketingets 
Trafikudvalg, hvor hun var udvalgs-
sekretær. I 2006 blev hun ansat som 
sekretariatschef i Vejdirektoratet og 
har gennem sin erfaring fra mini-
steriet været med til at udbygge og 
forbedre direktoratets minister-be-
tjening.

  Fritiden falder sammen med re-
sten af familiens store interesse for 
fodbold, film og teater.  Fødselsda-
gen holdes under private former.

 50 Thomas von Jessen, lektor, 
cand.mag. et art., Nivå, fylder 50 år 
i morgen. 

Thomas von Jessen er kandidat 

■

■

fra Københavns Universitet i 1988 
med fagene musik og tysk. I 2001 
blev disse suppleret med sidefag i 
historie. Han er lektor ved Gammel 
Hellerup Gymnasium, hvortil han 
kom i 1989 fra en stilling som ad-
junkt ved Marie Kruses Skole. 

Thomas von 
Jessen har en 
omfattende 
pædagogisk 
forsøgsvirk-
somhed bag sig, 
fx var han en af 
de første, der 
aktivt tog in-
formationstek-
nologi i brug i 
musikundervisningen og ved eksa-
men herhjemme. Endvidere var han 
1995-1998 tilknyttet Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium som 
underviser i musikhistorie, og også 
her arbejdede han med forsøg med 
projektarbejde. 

Han har som dirigent for Køben-
havns Kammerkor fra 1984-1999 
en omfattende koncertvirksomhed 
bag sig. Siden 1998 har han væ-
ret tilsynsførende ved gymnasie-
skolens pædagogikum, og han er 
medlem af bestyrelsen i Gymnasie-
skolernes Pædagogikumforening. 
Thomas von Jessen er næstformand 
i Det Konservative Folkeparti i Fre-
densborg Kommune.

 I sin fritid er han aktiv på scenen 
i Nivå Amatørteater, en hobby han 
deler med sin hustru og yngste søn. 

Dagen tilbringes sammen med den 
allernærmeste familie.

 50 Lars K. Poulsen, professor, 
forskningschef, lic. & dr. med., Ved-
bæk, fylder 50 år i morgen.

Lars K. Poulsen er oprindelig ci-
vilingeniør fra 
DTU med kemi 
som speciale, 
men siden sin 
første ansættel-
se på Rigshospi-
talet i 1984 har 
han i stigende 
grad bevæget 
sig ind på det 
medicinske fagområde, nærmere 
betegnet allergi og immunologi. 
Efter at have taget en licentiatgrad 
ved Københavns Universitets Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet arbej-
dede han i en kort periode i USA 
hos den forsker, som oprindeligt 
opdagede de allergiantistoffer, som 
mange allergikere i dag bliver testet 
for, herunder også på Rigshospita-
lets Laboratorium for Medicinsk Al-
lergologi, hvor Lars K. Poulsen i dag 
er laboratorie- og forskningschef.

Forskningsindsatsen kronedes 
i 2000 med en medicinsk doktor-
disputats, men i takt med at Lars 
K. Poulsen har opbygget en stadigt 
større forskningsafdeling, blev der 
også behov for mere ledelsesmæs-
sig ballast i form af en HD i orga-
nisation og ledelse fra Copenhagen 
Business School i 1997. Sidstnævnte 

■

blev der ikke mindst behov for, da 
han i 1997 blev udpeget som leder 
af Danish Allergy Research Centre, 
som med 100 mio kr. fra forsknings-
råd, hospitaler og medicinalindustri 
samlede en større gruppe danske 
forskere til en samlet indsats for 
dansk allergiforskning. 

Den næste større lederopgave 
blev international, idet han som le-
der for et EU-støttet projekt samle-
de ti internationale forskergrupper 
til en fælles indsats mod fødevare-
allergi.

Lars K. Poulsen er desuden ad-
jungeret professor i immunologi 
på DTU og ekstern lektor i basal 
allergologi ved det sundhedsviden-
skabelige fakultet på Københavns 
Universitet. 

 I fritiden vendes blikket mod 
Italien, hvor han sammen med sin 
samlever, sekretariatschef i Miljø-
mærkning Danmark, Lisbeth En-
gel Hansen, og deres to udeboende 
børn nyder mad, kultur og natur i 
Toscana.

 50 Carsten Petersen, forstander, 
Troense, Svendborg, fylder i morgen 
50 år.

Carsten Petersen er medlem af 
Skoleledelsen på Oure Sport & Per-
formance og forstander på højsko-
len siden 1990.

Carsten Petersen, der allerede 
blev ansat på Skolerne i Oure i 1988, 
har en væsentlig del af æren for den 
succes, skoleprojektet har opnået. 

■

I Oure har man gennem årene for-
nyet højskoletraditionen. Dette har 
rejst kritik fra traditionelle højsko-
lekredse, men linien er i dag aner-
kendt i det ganske land. 

Carsten Petersen har i forlængel-
se af sit ledelses-
arbejde i Oure 
været medlem 
af Højskolefor-
eningens besty-
relse og GOG’s 
bestyrelse. Des-
uden har han 
været formand 
for Sport Study 
Sydfyn.

Carsten Petersen er født i Kø-
benhavn, men voksede op i Svend-
borg, hvor han blev student i 1976. 
Han studerede germansk filologi og 
idræt på Københavns Universitet 
og var på studieophold i Freiburg 
1982-84. 

1986-88 underviste han i gym-
nasiet på Bornholm, hvor han des-
uden var projektansat som for-
eningskonsulent.Carsten Petersen 
har siden 1987 været gift med Gitte 
Minor, der ligeledes startede på 
Oure i 1988. Hun er nu ansat som 
koordinator i Svendborg Kommune 
af Sport Study Sydfyn. Sammen har 
de tre sønner, der alle har været el-
ler er elever i Oure. 

Carsten Petersen var i sin ung-
dom aktiv på eliteniveau i basket, 
fodbold og atletik. I dag bliver det til 
golf og skiløb med familien. 

runde tal i morgen


