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fødselsdag i morgen
H Adm. direktør Jeppe Schønfeld, 43. - Professor mso,
lektor, ph.d. Jes Fabricius Møller, 49.

Portrættøren

H Professor Jesper Bendix, 50. - Forfatter Sara Blædel,
51. - Adm. direktør, fhv. Senior Vice President Nils Østbirk, 51. - Komponist Søren Kenneth Hyldgaard, 53.
- Direktør, ambassadør Kim Jørgensen, 53. - Direktør
Roy Bruhn-Petersen, 55.

75 i morgen. Pia Schutzmann har portrætteret både høj og lav i det danske
samfund og i sydfranske landsbyer. Hun gengiver rum og genstande, så de
bliver åndfulde, betydningsfulde og stemningsfulde.

H Professor, dekan John Renner Hansen, 62. - Skuespiller Birgitte Bank Mikkelsen, 65. - Købmand Lars
Larsen, 67. - Forfatter, samfundsdebattør Aminah Inger Tønnsen, 67. - Fhv. administrationschef, forkvinde
Karen Hallberg, 68. - Arkitekt Lars Møller, 69.
H Lektor, cand.mag. Lis Werdelin Vastrup, 72. - Fhv.
museumsdirektør Poul Dedenroth-Schou, 72. - Direktør Jan O. Frøshaug, 72. - Fhv. adm. direktør, bankdirektør Jens Ole Jensen, 72. - Forfatter, eventyrer Nina
Tin Rasmussen, 73. - Pianist, organist Elisabeth Westenholz, 73. - Professor emer., dr.techn. Palle Jeppesen, 74. - Sektionschef, cand.oecon. Niels Eilif Hansen,
75. - Fhv. embedslæge Jens Christian Misfeldt, 75. - Billedkunstner Pia Beatrice Schutzmann, 75. - Advokat
Ole Busck-Rasmussen, 76. - Fhv. direktør, civiløkonom
Vagn Mørup, 76. - Docent, dr.phil. Hans Jørgen Hansen, 76. - Direktør Ib Jacobsen, 77. - Lektor, mag.scient.
Peter Winge, 78. - Professor Peter Leth Christiansen,
78. - Professor, arkitekt Theo Bjerg, 79.
H Fhv, afdelingschef Jørgen Jensen, 80. - Professor,
dr.phil. Henrik Thrane, 81. - Overlæge, dr.med. Svend
Vedel Kessing, 82. - Konsulent, civilingeniør Erik Nørgaard, 83. - Professor emerita, cand.polyt. Gunhild Hølmer, 84. - Fhv. rektor, mag.scient. John Graae, 85. - Fhv.
rektor Morten Müller, 86.
H Maler og tekstilkunstner Lisette Kampmann, 91.
- Landsretssagfører S. Skovgaard Jensen, 93. - Fhv. sognepræst Johannes Langhoff, 95. -

navnlig navne
45-årige Søren Pihlkjær Hjortshøj, ph.d. og ledende
overlæge på Kardiologisk Afdeling på Aalborg
Universitetshospital, tiltræder 1. september som
forskningschef ved Aalborg Universitetshospital og
leder af Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, Aalborg Universitet.
Han er speciallæge i hjertemedicin og intern
medicin, og har i tre år været ledende overlæge på
Kardiologisk Afdeling.
Troels Myram, Dansksimulatoren Aps, har modtaget 1.990.400 kr. fra TrygFonden. Med donationen
kan arbejdet med at videreudvikle det IT-baserede
læringsværktøj KomSim færdiggøres. KomSim er en
digital platform, som hjælper mennesker, der har fået
en hjerneskade, med at genoptræne sproglige kompetencer.
Hvert år mister godt 3.000 evnen til at kommunikere i variende grad og får diagnosen afasi.

Af Torben Weirup
tow@berlingske.dk

Ikke mange kulturelle bånd forbinder
Bergamo med København. Men J.P.
Jacobsen har da skrevet en novelle, der
foregår i Bergamo, og så er Pia Schutzmann født i den norditalienske by. Dertil
var hendes forældre i august 1940 nået
under deres flugt fra det besatte Frankrig.
Siden gik rejsen til København, hvor
Pia Schutzmann 30 år senere blev optaget
på Det Kongelige Danske Kunstakademi.
Her fik hun en vidunderlig lærer i Palle
Nielsen, der gav Pia Schutzmann troen på
sit eget kunstneriske projekt.
Beåndede sort/hvide tegninger af
tyste rum eller stemningsfulde opstillinger af forskellig art var ikke ligefrem
avantgarde i 1970ernes danske kunstliv.
Og selv om Pia Schutzmann senere i
sin kunstneriske karriere både har eksperimenteret med abstrakte malerier
og forskellige former for ansamlinger
af genstande, der tilsammen har haft
karakter af en installation, om man vil,
eller en skulptur, eller blot en ophobning,
der æstetisk og stemningsmæssigt har
udgjort en fortælling, så ligger kernen i
indsatsen i de figurative billeder.
Det kan være billeder af landskaber,
af træer eller af husmure – og Pia Schutzmann er en fremragende tegner og en
fin grafiker – og det kan være billeder af
mennesker. For eksempel har hun i sit
sydfranske fristed tegnet en række af de
lokale beboere med en så stor indlevelsesevne, at man umiddelbart genkender
dem, hvis man kommer på de kanter. Og
altså har set billederne forinden.

Kendt protrætmaler
Pia Schutzmann er ikke en hyppig
udstiller, men i 2012 var der en større
retrospektiv udstilling i Nivaagaards
Malerisamling, der også indeholdt nyere
billeder tegnet i museets omgivende
have. Tidligere har hun udstillet i bl.a.
Silkeborg Bad og Faaborg Museum, hvis
man holder sig til nyere tid, og da Ole
Andreas Dahl stadig drev sit kvalitetsgalleri i Admiralgade i København,
udstillede hun der omtrent hvert andet
år.

På dette billede fra 2003 ses Pia Schutzmann ved det netop færdiggjorte portræt af dronning
Margrethe. Foto: Carl Redhead

Ole Andreas Dahl er blot en af de
mange, Pia Schutzmann har portrætteret. Først må kongefamilien naturligvis
nævnes. Pia Schutzmann blev kendt ud
over en snæver kreds af særligt interesserede, da hun i 1982 skabte en meget fin
blyantstegning af dronning Ingrid.
Siden har Pia Schutzmann ved flere
lejligheder portrætteret regentparret
og Dronningens søstre. Andre, der har
siddet for Pia Schutzmann – for sådan
arbejder hun, man skal være der, man
skal sidde på en stol. Stille! – har været tidligere nationalbankdirektør Bodil Nyboe

Andersen, forhenværende politidirektør
Hanne Bech Hansen, Louisianas stifter,
Knud W. Jensen, og fotografen Rigmor
Mydtskov. Og såmænd også den der skriver disse linjer.
Den 9. oktober åbner en udstilling
på Amalienborg. Gennem mere end to
år har Pia Schutzmann efter invitation
fra dronning Margrethe fået lov til at gå
rundt i slottets kælderetager og krinkelkroge og tegne og male, hvad hun er
blevet fascineret af. Resultatet vises frem
til begyndelsen af januar i Christian VIIs
Palæ.

runde tal i dag
H 50 Lars Højrup Nielsen, underdirektør, Birkerød, fylder 50 år i dag.
Lars Højrup Nielsen blev ansat i Nykredit
i 1997 som prokurist i kreditafdelingen i
Nykredit Bank, hvor opgaverne primært
bestod i kreditvurdering og rådgivning i
forbindelse med erhvervsudlån samt udvikling af bankens kreditadministration og
rapporteringssystemer. Hans baggrund var
bankuddannelse i Vestjysk Bank, erhvervsrådgiver i FIH og BG Bank samt et ophold i
den finansielle sektor i USA.
I 1999 blev kreditfunktionerne i Nykredit
Realkredit og Nykredit Bank lagt sammen,
og Lars Højrup Nielsen har efterfølgende
været leder i forskellige afdelinger. Siden
organisationsændringen i Nykredit 2014 har
Lars Højrup Nielsen haft ansvaret for Kredit
CIB/Store Erhverv.

H 60 René Skjøde Andersen, chefkonsulent
og telerådgiver, Randers, fylder 60 år i dag.
Med en karriere i teleindustrien på mere
end 40 år, har René Skjøde Andersen bestridt
ledende stillinger inden for både teknologi,
produktion og udvikling, heraf mere end ti
år som underdirektør hos TDC.
I 2011 skiftede han jobbet hos TDC ud
med en stilling som chefkonsulent og telerådgiver i AnyCom A/S, som beskæftiger
sig med rådgivning inden for IT og telekommunikation til større virksomheder, de
danske regioner og kommuner.
Han kan fejre, at han i 40 år har været træner og leder i hjerteklubben Randers Sportsklub Freja.
Fødselsdagen og jubilæet markeres med
en reception i Randers Sportsklub Frejas
klubhus, Viborgvej 92 A, 7. august kl. 14-18.

H 60 Mick Thorell, franchisetager, Charlottenlund, fylder 60 år i dag.
Mick Thorell ejer McDonald’s restauranterne på Mårkærvej og i City 2 i Taastrup
og har været med helt fra starten, da McDonald’s kom til Danmark. Han startede sin
karriere hos McDonald’s i træning som franchisetager i april 1981, hvor han var med til at
åbne landets første McDonald’s restaurant
på Vesterbrogade.
Han bor i Charlottenlund med sin hustru
Pernille. Sammen har de to døtre og en søn
på henholdsvis 31, 28 og 25 år.
H 80 Mogens Hindsberger, fhv. rektor, Birkerød, fylder 80 år i dag.
Mogens Hindsberger har skrevet en
række bøger, specielt om grønlændernes
livssyn og kristendomsopfattelse, som

han stadig forsker i. Han blev som 21-årig
folkeskolelærer og arbejdede som sådan,
mens han studerede teologi, og blev derefter
værnepligtig teolog på Flådestation Grønnedal i Grønland.
Da han blev hjemsendt, blev han adjunkt
på Hellerup Seminarium. Samtidig læste
han til cand.art. i latin.
Efter et par år som fagkonsulent i
Undervisningsministeriet var Mogens
Hindsberger 1972-86 rektor for Gentofte
Studenterkursus, hvor han oprettede en
gymnasiegren til unge eliteidrætsudøvere,
der kunne passe skolegangen samtidig med
deres idrætsgren.
Efter to år som rektor for Marie Kruses
Skole skiftede Mogens Hindsberger i 1988
spor til forskning i mennesker og kultur på
Grønland.

