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40 I MORGEN. Mange familier op-
træder som dynastier inden for

deres metier. Det ses ikke så sjældent i er-
hvervslivet og blandt politikere. Helt så al-
mindeligt er det ikke på teaterparnasset,
men en familie skiller sig dog ud herfra –
det er slægten Bro. Her har vi både tidlige-
re teaterchef Christoffer Bro og hans eks-
kone, Helle Hertz, hans søster, skuespille-
ren Vigga Bro og hendes dramatikerdat-
ter Anna Bro, svigerinden Lone Hertz og
nevøen Steen Stig Lommer foruden Chri-
stoffer Bros to skuespillersønner – Nicolas
og Anders Peter Bro. Samt ikke at forglem-
me datteren – skuespilleren Laura Bro.

Og det er hende,
det skal handle om
i dag som optakt til
hendes runde fød-
selsdag i morgen. 

Der har udefra
været nok af for-
ventninger til Lau-
ra Bro fra dette kre-
ative familieseg-
ment, men selv om
den unge, forsigti-
ge og gudfrygtige
Laura var vældig
plaget af genert-

hed, så har hun siden stået distancen med
bravur og i den grad skabt sin egen flotte
platform. Uden at møve sig frem. Her – fra
platformen – tager hun udfordringerne
op – hvad enten de kommer fra teater,
film eller tv. 

Og her har danskerne truffet en ung
skuespiller, der turde kaste fortøjninger-
ne fra den personligt sikre havnekaj – og-
så den familiære! – og leveret et stort og
varieret persongalleri. Ofte i sårbare og
nervøse roller. 

Det humoristiske tvist besidder Laura
Bro bestemt også. Et smilende ansigt. En
særlig sødme. Og så er en yderst behage-
lig og varm stemme en del af fødselarens
naturel.

LAURA BRO var allerede tidligt på færde

og lagde som helt ung stemme til Røskva i
tegnefilmen ’Valhalla’. For 11 år siden for-
lod hun Statens Teaterskole som nybagt
skuespiller, efter at Nicolas Bro havde for-
talt sin chokerede lillesøster, at det natur-
ligvis var skuespiller, hun skulle være. Det
havde hun aldrig drømt om.

Hun debuterede i rollen som Hedvig i
’Vildanden’ på Det Danske Teater, og der
blev straks lagt mærke til unge Bro. Hun
fik Reumerts Talentpris, Natsværmerpri-
sen på NatFilm Festivalen og Prins Hen-
riks Fødselsdagslegat som gode opmun-
tringer.

På Det Kgl. Teater var Laura Bro med i
Henrik Ibsens ’Lille Eyolf’, hun skabte for

tre år siden en suveræn præstation over
for Karen-Lise Mynster i arbejdsmiljødra-
maet ’Kontrakten’ på Teatret ved Sorte
Hest, men det er ikke mindst Betty Nan-
sen Teatret på Frederiksberg Allé, der har
været Laura Bros hjemmebane – i så for-
skellige opsætninger som ’Tørklædemo-
nologerne’, ’Et drømmespil’, ’Købman-
den’ og senest genopsætningen af ’Blik-
trommen’, og hun har netop været med
som den erotiske Carmen i Jokum Rohdes
absurde skuespil ’Nero’ på det lykkeligvis
genopståede teater Aveny-T – Betty Nan-
sen Teaters genbo.

PÅ TV VAR hun med i ’Krøniken’ og ’Som-

mer’. Og på filmelærredet debuterede
Laura Bro i Susanne Biers ’Brødre’, mens
hun var en sensation i Kenneth Kainz’
film ’Rene hjerter’ i sit samspil med An-
ders Matthesen. For den præstation fik
Laura Bro helt fortjent en Robertnomine-
ring.

I Dirch Passer-filmen så man hende i en
lille, men vigtig og rørende rolle som
Dirchs hustru, Sitter Horne Rasmussen,
og i ’En kongelig affære’ leverede Laura
Bro en stærkt troværdig indsats som
dronningens hofdame, Louise von Ples-
sen. 

Til ugebladet Femina har Laura Bro tid-
ligere i år udtalt, at hun lider af ’hensyns-

betændelse’. Hun vil så nødig tage plads;
støde andre. Laura Bros talent er så evi-
dent, at hun sagtens kan tage sin rettelige
plads og slippe kontrolknappen lidt tidli-
gere – uden at andre ville komme i klem-
me. Det skal nok gå! 

Og vi vil glæde os.
PETER THYGESEN

Naturligvis skulle hun
være skuespiller

STAMSTED. Betty Nansen Teatret er
det tætteste, freelance-skuespilleren
Laura Bro kommer en fast arbejdsplads.
Foto: Martin Lehmann

Laura Bros 
talent er så 
evident, at hun
sagtens kan ta-
ge sin rettelige
plads og slippe
kontrolknappen
lidt tidligere
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30 Kunstmaler Lars Tygesen, Ber-
lin, Tyskland, 34, designer Met-

te Julie Bundgaard-Nielsen, Humble, 35,
sundheds- og omsorgsborgmester Ninna
Thomsen, København, 37.

40 Skuespiller Laura Bro, Frede-
riksberg, 40, museumsdirek-

tør, cand.mag. Christine Buhl Andersen,
Sorø, 46, forfatter Peter Tudvad, Berlin,
Tyskland, 47, komponist Karsten Fundal,
Liseleje, 47, professor, cand.scient.adm.,
Niels Åkerstrøm Andersen, Vanløse, 49,
forbrugerombudsmand, cand.jur. Hen-
rik Øe, Hørsholm, 49.

50 Administrerende direktør,
cand.polit. Christian Dulong

Hoff, 50, industriel designer Timothy Ja-
cob Jensen, Højslev, 51, direktør, cand.po-
lit. Jørn Skov Nielsen, Nuussuaq, Grøn-
land, 53, domprovst Henrik Wigh-Poul-
sen, Odense M, 54, administrerende di-
rektør, cand.scient. Carsten Toft Boesen,
Roskilde, 54, direktør, cand.jur. Kirsten
Jørgensen, Risskov, 55, overlæge, ph.d.,
dr.med. Jens Hannibal, Gentofte, 55, spe-
ciallæge Brian Lerche, Holte, 56, musiker,
komponist, redaktør René A. Jensen,
Brønshøj, 58, administrerende direktør,
civilingeniør, lic.techn. Jørn Kildegaard,
Vedbæk, 58, seniorprojektchef, redaktør,
rådgiver Karsten Madsen, Valby, 59, musi-
ker, sangskriver Klaus Kjellerup, Charlot-
tenlund, 59

60 Domprovst, sognepræst Stef-
fen Ravn Jørgensen, Helsingør,

60, regionschef Poul Pabian, Vallensbæk,
61, administrerende direktør, cand.jur.
Thomas Møller Thomsen, Hellerup, 61,
professor, mag.art., cand.mag. Kirsten
Weber, Valby, 62, speciallæge Lis Keiding,
København NV, 62, galleriejer Peter Ras-
mus Lind, Odense C, 62, professor,
dr.med. Søren Laurberg, Aarhus C, 62, ka-
pelmester Henrik Krogsgaard, Svaneke,
62, sølvsmed Claus Bjerring, København
K, 62, landsdommer Ejler Bruun, Køben-
havn Ø, 63, sygehusdirektør, cand.merc.
Karl B. Gaub, Gentofte, 63, direktør Poul
Dines, Charlottenlund, 65, sognepræst
Anders Kruse Christensen, Lemvig, 65, re-
daktør, mag.art. Birgitte Bøggild Johann-
sen, Kongens Lyngby, 65, bankdirektør
Magnus Kolby, Lemvig, 66, advokat Svend
Olhoff, Hellerup, 66, direktør, professor,
dr.scient. Jesper Zeuthen, København S,
66, grafisk designer, arkitekt Kim Paul-
sen, Rungsted Kyst, 66, museumsinspek-
tør, cand.phil. Mona Faye, Helsingør, 67,
sanger Allan Mortensen, 67, administre-
rende direktør John Hestehave, Helsinge,
67, direktør, fhv. sundhedsminister, fhv.
skatteminister Carsten Koch, Birkerød,
68.

70 Lektor, sygeplejerske Randi
Mortensen, Vanløse, 70, fhv. di-

rektør, cand.merc. Vagn Søndergaard Pe-
dersen, Surrey, England, 70, marketing-
chef, cand.merc. Per Bollerup-Jensen, Ros-
kilde, 71, professor emeritus, dr.agro. Lars
Gjøl Christensen, Viborg, 72, scenein-
struktør, filminstruktør Kaspar Rostrup,
Frederiksberg C, 73, fhv. rigsombuds-
mand Steen Marr Spore, Rørvig, 75, afde-
lingschef Henning Sunn Pedersen, Aar-
hus N, 75, apoteker Inge Moustgaard,
Svendborg, 75, forfatter, redaktør, over-
sætter Jørgen Sonnergaard, Helsingør, 77,
professor, overlæge, dr.med. Mogens
Dam, Virum, 78, professor, dr.phil. Hen-
ning Poulsen, Hinnerup, 79, oldermand,
urmagermester Gerh. Scheufens, Karls-
lunde, 79.

80 Maler, grafiker Leif Lage, Kø-
benhavn K, 80, docent, dr.phil.

Jytte Reichstein Nilsson, Valby, 81, maler,
grafiker Arne Haugen Sørensen, Malaga,
Spanien, 81, fhv. dommer Jørgen Bruun,
Horsens, 87, brigadegeneral Bertel Peder
Faaberg, Fredensborg, 89.

90 Provst Christian Benjamin Kar-
stoft, Kruså, 90, fhv. direktør

Roald Søkilde, Frederiksberg C, 92, bog-
handler Thorvald Helweg, Skælskør, 93
og fhv. amtsrevisor, kontorchef Johan
Hansen, Aabenraa, 95 år.

60 Julian Isherwood Journalist,

Hornbæk

Julian Isherwoods far var an-
sat i den britiske militære
udenrigstjeneste, og da Juli-
an blev født, var det med tje-
nestested i Nigeria. Barn-
dommens tætte kontakt

med de lokale børn var noget helt sær-
ligt, men som det var kutyme, blev den
skolemodne dreng sendt til England på
kostskole. Målet var en god uddannelse,
og selv om savnet af barndommens Afri-
ka var stort, blev en veluddannet ung
mand lukket ud af skolesystemet 10 år se-
nere. De følgende år betød indledningen
på russiske universitetsstudier i London
og senere i journalistik.

En dansk au pair fik i 1976 Julian Isher-
wood med fra London til Danmark. Snart
fortsatte han, hvor han slap i London,
nemlig med en uddannelse til journalist
og kom i mesterlære hos legendariske
Ove Martin på Politiken, hvor han i 1980
blev udlært som billedredaktør. Samme
år blev han ansat på DR, hvor han i 20 år
leverede dagens nyheder på sit smukke
og formfuldendte engelsk, kendt og sta-
dig husket af rigtig mange lyttere – »The
News In English, edited and read by Juli-
an Isherwood«. 

En travl tilværelse har gennem årene
budt på mange spændende udfordrin-
ger. Som reporter og senere chefredaktør
for bl.a. United Press International rejste
han verden tynd for at være tæt på ver-
dens brandpunkter. Med speciale i poli-
tik, forsvar og økonomi gav især årene op
til Murens fald i 1989 helt særlige mulig-
heder for at levere stof til kunderne BBC,
Daily Telegraph, UPI, Time Magazine,

Knight-Ridder og mange andre. 
I forbindelse med København som Eu-

ropas Kulturby 1996 etablerede Julian Is-
herwood en ugentlig kortbølgeradioud-
sendelse for DR – ’Copenhagen Calling’.
Da DR ikke kunne fortsætte udsendelsen
efter 1996, fortsatte han en ubetalt selv-
produktion. Det er foreløbig blevet til 17
år med nyheder hver fredag fra Danmark
og Norden til de millioner, der lytter til
World Radio Networks udsendelser. Til-
bage på Politiken har Julian Isherwood
de senere år produceret og redigeret eng-
elske nyheder på Politikens netavis, News
in English. Bare en af de mange opgaver i
en travl freelancetilværelse, der også tæl-
ler formandskabet for den Udenlandske
Presseforening i Danmark. Og som Horn-
bæk-borger har han stået i spidsen for en
række havnefester og dragestævner.

70 Evan Grisell Cand.jur., 

Bjæverskov

Evan Grisell beskæftigede
sig som ung med revision i
Fredericia og København
samt i Statsskatteforvaltnin-
gen. I 1978 blev han cand.jur.,
og fra 1980 virkede han som

afdelingsleder ved amtsskatteinspekto-
raterne. I 1984 udnævntes Evan Grisell til
amtsskatteinspektør i Svendborg, og
1990-2002 var han regionschef ved Told &
Skat i Svendborg, før han fortsatte til job-
bet som fagchef på Fyn med ansvarsom-
råde for kontrol og revision (2002-2005). 

Evan Grisell blev pensionist 2008, og
de sidste tre år i statens tjeneste var han i
hovedcentret tilknyttet Centret for Store
Selskaber som seniorkonsulent.

70 Karin Meisl-Joensen
Billedkunstner, Kerteminde

Karin Meisl har gennem åre-
ne løst mange billedkunst-
neriske opgaver. Især har
hun arbejdet målrettet med
konkrete udsmykningsop-
gaver til det offentlige rum

og som levende dele af bygninger. En del
udstillinger er det også blevet til, bl.a.
særudstilling ’Engagement’ på Johannes
Larsen Museet, Kerteminde, som hun
gennem årene har haft mange konkrete
samarbejder med. 

Karin Meisl har desuden udgivet bio-
grafien ’Bondemaler og baron’ om male-
ren Fritz Syberg og biografien ’Nærmere
solen’ om maleren William H. Johnson. 

Sideløbende med sin billedkunstneri-
ske karriere har hun beskæftiget sig med
sociale og samfundsrelaterede proble-
matikker. Karin Meisl var med til at eta-
blere Danske Billedkunstneres Fagfore-
ning med det formål at forbedre kunst-
nernes økonomiske vilkår og for at få bil-
ledkunst anerkendt som fag. 

Hun har siden været med til at udvikle
virksomheden KKArt, Kunstnernes Ko-
operative ApS, der i dag er rammen om
285 professionelle kunstneres produk-
tions- og udviklingsarbejde. 

Den fynske maler arbejder stadig på
fuld tid for at forbedre de erhvervsmæssi-
ge vilkår for billedkunstnerne, og så læn-
ge den opgave står på, er udførelsen af
hendes egen kunst droslet ned. Den må
vente, indtil hun med ro i sindet kan gå
på pension. 

I 25 år har Karin Meisl varetaget for-
mandskabet for Bevarings- og Miljøfore-
ningen for Kerteminde Kommune.

75 Duane Eddy Guitarist, USA 

Hele 15 hits på den ameri-
kanske top-40 i årene 1958-
1963 var markant præget af
Duane Eddys syngende el-
guitar, som har haft stor
rockmusikalsk betydning. 

For 13 år siden fik han titlen ’Titan of
Twang’ foræret af Nashvilles borgmester i
byens legendariske Ryman Auditorium.
Tilbage i 1994 blev han medlem af den
blandt musikere eftertragtede klub ’Rock
and Roll Hall of Fame’. Og i 1987 fik han
mulighed for at indspille albummet ’Du-
ane Eddy’ sammen med John Fogerty,
George Harrison, Paul McCartney, Ry
Cooder, David Lindley, Steve Cropper og
andre af rockmusikkens navnkundige
personligheder. 

Duane Eddys rejse mod rockkarrieren
begyndte i det små, da han fik sin første
guitar som femårig. Godt et tiår senere
købte han en Gretsch guitar magen til
Chet Atkins’, dannede duoen Jimmy and
Duane sammen med sin ven Jimmy Del-
bridge, mødte dj Lee Hazlewood, som
kom til at producere duoen og senere so-
listen Eddy. I de år udviklede han på op-
fordring fra kollegaen Link Wray en spil-
leteknik, hvor han brugte basstrengene
til at frembringe en dyb, ekkobølgende
lyd. Gennembruddet fik han med num-
meret ’Movin’n’Groovin’’ i 1958. Endnu
mere populær blev ’Rebel Rouser’, der
blev et af hans største hits sammen med
temaet fra filmen ’Because They’re
Young’. Gennem 60’erne forsøgte han sig
som skuespiller, og i 70’erne producere-
de han for andre og fortsatte samtidig
med at udgive plader selv. hyg
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70 Ingvar Rønne Billedkunstner 

Langt de fleste af landets bil-
ledkunstnere, kunsthånd-
værkere og designere vil
kende Ingvar Rønne. 

På Statens Værksteder for
Kunst har den værkstedsfag-

lighed, som han har stillet sig til rådig-
hed med i mere end et kvart århundrede,
været altafgørende for ’Dokken’s gode
omdømme. 

Skulpturer, installationer og design-
prototyper er blevet til med kyndig vej-
ledning og i respekt for kunstnerens for-
dringer. 

Mere end 3.000 værker har fået det
håndværksfaglige modspil, som rigtig
mange kunstnere ikke kunne have klaret
sig uden – og som resten meget nødig vil-
le undvære. 

Det kræver en særlig personlighed at
kunne indgå kvalificeret i en kunstnerisk
dialog om noget så personligt som
kunstneriske værker. 

Ingvar Rønne kombinerer på smukke-
ste vis kompromisløs håndværksfaglig-
hed med helt særlige menneskelige kom-
petencer til gavn, glæde og tryghed for
landets designere og billedkunstnere.

Det er et alsidigt liv, der har formet
kunstnernes foretrukne håndværker: go-
de arbejdspladser som Lynge Pelsen, A.C.
Christensen og Højgaard og Schultz; fri-
villigt arbejde i skole-, spejder- og kirke-
sammenhæng, foruden rådgiverfunktio-
nen i Sct. Nicolai Tjenesten; passionerede
fritidsinteresser omkring fugleliv, kunst-
håndværk, historie, billedkunst, arkitek-
tur og design. 
Frederik Hardvendel 

i morgen

50 Anne Funch Rohmann Konsu-

lent, cand.scient.adm., Rødovre

Anne Funch Rohmann blev
egentlig uddannet embeds-
mand fra forvaltning på Ros-
kilde Universitet, men har i
stedet for en karriere internt

i landets ministerier valgt en professio-
nel løbebane som en, der står uden for,
selv om hun også er optaget af det politi-
ske og forvaltningsmæssige maskinrum
og af den offentlige debat. Hun udvikler
metoder og værktøjer til borger- og an-
den aktørinddragelse. Rådgiver, facilite-
rer proces- og projektforløb og bidrager

til, at embedsværkets og de folkevalgte
politikeres beslutningsgrundlag via om-
verdenens medvirken er så vidvinklet,
bredt funderet og robust som muligt,
når de folkevalgte politikere står over for
at skulle håndtere aktuelle og konkrete
samfundsspørgsmål. 

Anne Funch Rohmann er mangeårig

projektleder og konsulent i den nu he-
dengangne offentlige uafhængige insti-
tution Teknologirådet. I dag er hun kon-
sulent i bl.a. regionsråd og byråd/kom-
munalbestyrelser. Udvikling af den of-
fentlige sektor er hendes store passion –
at kunne involvere ideer, synspunkter,
vurderinger og ikke mindst prioriterin-

ger fra almindelige borgere, medarbejde-
re, eksperter på tværs af fag og fra interes-
senter i konkrete politiske beslutnings-
processer omkring denne udvikling er ef-
ter sigende det, der driver hende.

Funch Rohmann har blandt meget an-
det stået for landsdækkende borgertop-
møder om fremtidens sundhedsvæsen.

Redaktionel omtale her på siderne er ikke an-

noncer og optages derfor gratis. 

Det indebærer, at redaktionen forbeholder

sig ret til at redigere, forkorte og afvise ind-

sendt materiale. 

Omtaler af personlige mærkedage tilstræ-

bes bragt i avisen dagen før begivenheden el-

ler på selve dagen. 

Jubilæer omtales kun med årstal, stilling,

arbejdsplads og bopæl.
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