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VALGT: Advokat Lotte Eskesen, 48, er genvalgt som formand for advokaternes 
brancheorganisation - Danske Advokater. Lotte Eskesen blev cand. jur. i 
1990 fra Aarhus Universitet. Herefter blev hun ansat i Justitsministeriet, in-
den hun kom til Gorrissen Federspiel, hvor hun blev partner i 2002.

Advokatbranchen genvælger formand

REKORD: Kulturminister Ber-
tel Haarder (V) har siddet 
længere end alle andre dan-
ske ministre - siden system-
skiftet i 1901 da parlamen-
tarismen blev indført.

Når han torsdag går på ar-
bejde i Kulturministeriet på 
Gammel Strand over for 
Thorvaldsens Museum og 
Folketinget, har han været 
minister 7853 dage.

Og dermed slår han tidli-
gere landbrugsminister Kri-
sten Bording (S), som var 
minister i 7852 dage.

Derfor holder Bertel Haar-
der reception i dag onsdag 
på Thorvaldsens Museum 

for at fejre rekorden.
Haarder er ikke kun kendt 

som en driftssikker politiker 
og minister gennem knap 22 
år. Han skriver sange ved 
Venstres landsmøder og an-
dre lejligheder.

Bertel Haarder glæder sig 
over sine mange år på Chri-
stiansborg.

- Folkestyre er ikke politi-
kerstyre, men af og til skal 
der være nogen, der skærer 
igennem. Det har jeg så haft 
æren af i næsten 22 år sam-
menlagt. Der er sikkert nog-
le, der synes, at det også er 
mere end rigeligt, siger Ber-
tel Haarder.

- Men tænk på Fidel Ca-
stro, Robert Mugabe og den 
franske Solkonge! Jeg er jo 
en ubetydelig grønskolling i 
det selskab. Eller som 
Grundtvig sagde:

”Alderdom er ingen brøde, 
når man blev med æren 
grå!”. Så rekorden - den skal 
fejres, siger Bertel Haarder.

Bertel Haarder debutere-
de 10. september 1982 som 
undervisningsminister un-
der statsminister Poul 
Schlüter (K). Haarder tog 
over 10 år på posten og gik 
sammen med Schlüter 25. 
januar 1993 efter tamilsa-
gen.

Han kom tilbage 27. no-
vember 2001 som integrati-
ons- og europaminister un-
der statsminister Anders 
Fogh Rasmussen (V) og fort-
satte under hans efterfølger 
Lars Løkke Rasmussen (V) i 
over 10 år indtil 3. oktober 
2011.

Senest blev han 28. juni 
kultur- og kirkeminister un-
der Lars Løkke Rasmussens 
anden tid som statsminister.
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Bertel Haarder slår minister-rekord

Kulturminister Bertel Haarder 
har været minister i sammen-
lagt 7853 dage.  Foto: Scanpix

Af Helle Madsen
helle.madsen@nordjyske.dk

HÆDER: En af dansk forsknings fi-
neste priser går til nordjyden Kim 
Guldstrand Larsen, når professo-
ren fra AAU i dag modtager 
Grundfosprisen.

Grundfosprisen er blot den sene-
ste i rækken af priser og hæder, 
som Kim Guldstrand Larsen har 
modtaget gennem årene, men Kim 
Guldstrand er - udover at være 
gift, far og morfar - langt mere end 
en videnskabsmand. 

Han har også tidligere været 
sportsdanser, spillet fodbold og 
badminton, og som ung lektor spil-
lede han med i rockorkestret The 
Modems.

På institut for datalogi på Aal-
borg Universitet karakteriseres 
Kim Guldstrand Larsen som et ge-
nerøst menneske med et kæmpe 
netværk i ind- og udland.

Lektor Arne Skou har arbejdet 
sammen med Kim Guldstrand Lar-
sen i mere end 30 år og fremhæver 
forskerens tre fremmeste forcer: 
Han er utrolig målrettet, har en 
uhyre god intuition og så besidder 
han en meget stærk faglig bag-
grund.

Allerede som barn havde Kim 
Guldstrand Larsen en appetit på 
ny viden, hvad enten han opsøgte 
kundskaber fra bøger på bibliote-
ket eller fulgte med i DR-program-
met Teleklubben, hvor Jørgen Cle-
vin og Egon Schmidt var værter.

Kim Guldstrand Larsen er sam-
men med to brødre vokset op i Aal-
borgs vestby hos forældre, der stil-
lede krav og havde klare forvent-
ninger og forhåbninger.

Hans far var anlægsgartner, og 
moderen var hjemmegående og 
gjorde en dyd ud af at terpe stave-

ord med drengene.
Som matematisk-fysiker på Has-

seris Gymnasium markerede han 
sig som én af de to elever, der var 
toneangivende i de naturviden-
skabelige fag, og egentlig ville han 
have læst matematik og fysik efter 
sin studentereksamen i 1976.

På det tidspunkt kunne man 
imidlertid ikke læse fysik på uni-
versitetet i Aalborg, og derfor blev 
det datalogi i stedet. 

I sin studietid tog han flere af se-
mestrene i datalogi på Aarhus Uni-
versitet, inden han blev færdig 
som cand. scient. i 1982. 

Gennem årene har Kim Guld-
strand Larsen fået rigtigt mange 
internationale kontakter, idet han 
efter uddannelsen i Aalborg fort-
satte sin karriere som 
ph.d.-studerende i Pittsburgh i 
USA samt Edinburgh i Skotland, 
og det er også her, den ene af hans 
to døtre er født. 

Rundt om i verden er han værd-
sat for sit arbejde, og en stor del af 
hans vennekreds findes i udlandet, 
så der tales ofte andet end dansk 
ved spisebordet i huset på Sorthøj i 
Aalborg, når Kim Guldstrand Lar-
sen har kolleger med hjemme til 
middag.

Ellers bruger han masser af tid 
på sit arbejde - også når han er 
hjemme. 

Ifølge hustruen Merethe Kruse 
Hansen lægger læsning af rappor-
ter beslag på ikke så få søndage, li-
gesom Kim Guldstrand Larsen rej-
ser mange dage om året for at del-
tage i konferencer og workshops i 
hele verden.

Ind i mellem bliver der dog tid til 
at gå ture langs stranden ved som-
merhuset i Rødhus eller til at være 
sammen med familien, der tæller 
to døtre og svigersønner samt fire 

børnebørn i Visse og Randers. 
Det bliver til en gang badminton 

i Triton i Aalborg - en interesse han 
også dyrkede i de 32 år, familien 
boede i Arden.

Som barn spillede han fodbold i 
Aalborg Freja, men af alle de 
sportsgrene, han har dyrket, er 
dans den, han har brugt mest tid 
på - og som han var bedst til. Først i 
Børge Kristensens danseskole, si-
den hos Lilli Nicolaisen og sidst 
ved Aalborg Sportsdansere.

Den musikalske interesse dyrke-
de han også på anden vis i studieå-
rene og tiden efter, hvor han og 
kollegaen Arne Skou var med i 
rockorkesteret, der underholdt 
med rock og blues til julefrokoster 
på instituttet. 

Kim Guldstrand Larsen spiller 
fortsat hjemme i kælderen, hvor 
ikke færre end fem guitarer venter 
på professoren, når han kommer 

hjem efter en lang dag med kon-
takt til studerende, brobygning 
mellem forskning og erhvervsliv 
samt involvering i egen og andres 
forskning. Ofte tager han lige en 
halv time med guitarriffs for at 
koble af, inden han genoptager ar-
bejdet.

Kim Guldstrand Larsens kone er 
netop gået på pension fra sit lærer-
job her i sommer, men Kim Guld-
strand Larsen har bestemt ingen 
planer om at indstille karrieren li-
ge foreløbig. Tværtimod. Han dri-
ves fortsat af at optimere, forbedre 
og tænke nyt. 

I fjor modtog han den meget 
ærefulde Advanced Grant-bevil-
ling fra Det Europæiske Forsk-
ningsråd, som kun gives til excep-
tionelle og etablerede forsknings-
ledere, der besidder et bagkatalog 
af fremragende forskning, og som 
samtidig tør tage chancer og gå 

nye veje på sit felt. 
Så lige nu er han derfor godt i 

gang med LASSO-projektet, som 
har til formål at udvikle mere ef-
fektiv it. 

Det er nødvendigt, hvis teknolo-
gien skal følge trit med behovet for 
at styre kæmpestore og stadigt me-
re komplekse, samfundsvigtige sy-
stemer, som den 58-årige prismod-
tager siger.

Men de næste par dage skal han 
nyde Grundfosprisen, der i år ud-
deles for 13. gang. Prisen består af 
skulpturen ”Be-Think-Innovate”, 
som er lavet af kunstneren Flem-
ming Brylle samt et kontant beløb 
på en million kroner, hvor 250.000 
kroner går direkte til prismodtage-
ren, mens de resterende 750.000 
kroner går til videre forskning in-
den for området.

Kim Guldstrand Larsen glæder 
sig over den private bevilling, som 
skal bruges til at forsøde tilværel-
sen for de fire børnebørn og måske 
byggeriet af en hems ved sommer-
huset i Rødhus, så der er plads til 
alle.

Han lægger ikke skjul på, at den 
ikke-bundne bevilling falder på et 
tørt sted, fordi den kan bruges til 
at dække huller og fastholde unge 
medarbejdere i overgangen mel-
lem forskellige projekter. 

Og så skal pengene også bruges 
til at støtte den fortsatte udvikling 
af softwareværktøjet UPPAAL, 
som ligger til grund for hele Kim 
Guldstrand Larsens arbejde, og 
som bliver anvendt overalt i vores 
hverdag lige fra styring af airbags i 
biler, pacemakere og mobiltelefo-
ner til intelligent klimastyring.

Navnet UPPAAL er en forkortelse 
af Uppsala og Aalborg, fordi det 
var i de to byer, Kim Guldstrand 
Larsen udviklede værktøjet. 

Grundfospris til Aalborg-forsker

58-årige professor Kim Guldstrand Larsen fra AAU får i dag overrakt Grundfospri-
sen på en million kroner. - Prisen er en triumf for mit fag og en anerkendelse af, 
at informationsteknologi spiller en større og større rolle, siger han.   
 Foto: Lasse Sand Rasmussen
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