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Ny formand for 
Randers Realskole
Advokat Dorthe Østerby afløser ejendomsmægler Christian Bjørn 
som formand for landets største privatskole.

DAGENS PORTRÆT

Knud Mogensen
knud@stiften.dk

Et skifte på posten som for-
mand for Randers Realskoles
bestyrelse, der har været for-
beredt det sidste halvandet
års tid, er nu gennemført.

Advokat Dorthe Østerby
afløser ejendomsmægler
Christian Bjørn. Den nye for-
mand er - som sin forgænger
- valgt af medlemmer af støt-
teforeningen Randers Re-
alskoles Venner.

Dorthe Østerby har været
medlem af bestyrelsen siden
2015 og har siden 2016 været
medlem af forretnings- og
økonomiudvalget. Desuden
har hun fungeret som sekre-
tær for bestyrelsen.

Tidligere i år fyldte Dorthe
Østerby 50 år. Hun er vokset
op i Holstebro, matematisk-
samfundsfaglig student og
den første i familien, der har
fået en akademisk uddannel-
se.

Efter et år, hvor den unge
Dorthe Østerby tjente penge
ved at arbejde på dels en mø-
belfabrik, dels en maskinfa-
brik, indledte hun i 1990 ju-
rastudiet ved Aarhus Univer-
sitet, hvorfra hun er cand.jur.
i 1996.

Og, som hun selv siger, der-

efter er Dorthe Østerby nær-
mest professionelt vokset op
i det firma, hvor hun siden
2007 har været partner.

Hun havde nemlig sin tid
som advokatfuldmægtig i fir-
maet Huuse & Thordrup, der
senere fusionerede med
Grønbæk & Hansen og blev
det nuværende Ret & Råd
Grønbæk & Huuse.

Den faglige profil
Dorthe Østerby, der har mø-
deret for Højesteret, arbejder
i det daglige ofte med familie-
og arveret, herunder be-
handling af dødsboer, opret-
telse af testamenter og ægte-
pagter. Desuden børnesager
vedrørende blandt andet for-
ældremyndighed og sager
vedrørende separation og
skilsmisse.

Desuden arbejder Dorthe
Østerby med straffesager og
retssager for både private og
erhvervsdrivende, er autori-
seret bobestyrer og benefice-
ret forsvarsadvokat ved Ret-
ten i Randers.

En ekstra uddannelse som
mediator kan anvendes ved
konfliktløsning, men er også
brugbar i det daglige arbejde.

Dorthe Østerby er mor til
to døtre og privat bosat i
Mejlby i den gamle Nørhald
Kommune. Line på 18 år er
elev i 2. g på Paderup Gymna-
sium, mens Emma på 21 år er

under uddannelse til pæda-
gog i Randers og flyttet hjem-
mefra.

Tidligere elitespiller
I sin fritid holder Dorthe
Østerby meget af at løbe, og
hun har gennemført flere
halvmaratonløb. Desuden
kan hun godt lide at læse.
Smagen er bred - fra krimier
til bøger med historisk ind-
hold.

I studietiden i Aarhus var
Dorthe Østerby to gange med
til at hjemføre et dansk
mesterskab i fodbold til HEI,
Hjorts-Egå Idrætsforening,
hvor hun havde plads på eli-
tedivisionsholdet. Det blev
også til en sølv- og en bron-
zemedalje.

Efter flytningen til Ran-
ders-området spillede Dort-
he Østerby en kortere tid i
Dronningborg Boldklub, og
hun har virket som træner for
SMIFF, hvor hendes døtre har
spillet fodbold.

I efterhånden en årrække
har Dorthe Østerby været for-
mand for Randers Advokat-
forening og er det stadig.

Advokat Dorthe Østerby er ny for-
mand for Randers Realskole. Her 
fotograferet med den store skole i 
baggrunden. Foto: Lars Rasborg

Driftig kunstelsker bag solid mediesucces
Rasmus Nielsen startede i 2000 det 
succesrige netmedie Altinget. Forinden tog 
han initiativ til Oluf Høst Museet i Gudhjem. 
Onsdag 7. oktober fylder han 60 år.

FØDSELSDAG

60 ÅR: Egentlig begyndte det
med Oluf Høst Museet i Gud-
hjem. Det var journalist Ras-
mus Nielsen, som i 1996 tog
initiativ til at etablere muse-
et for den berømte danske
maler her.

Netop den flere år lange
kamp for - sammen med
Louisiana-stifter Knud W.
Jensen - at få museet i gang
og erfaringerne herfra var en
uomgængelig forløber for op-
rettelsen af Altinget.dk. Det
fortalte han i 2018 til Born-

CC
Sammen med 
overborgmester 
Frank Jensen åbner 
jeg på fødselsdagen 
den nye netavis 
"Altinget: 
hovedstaden", 
ligesom "Altinget: 
erhverv" åbner om få 
uger.
RASMUS NIELSEN, ALTINGET

holms Tidende.
Den uafhængige netavis,

der dækker politik, samfund,
kultur og debat, har siden
starten i 2000 vokset sig til en
drønende succes og er bredt
respekteret i alle lejre på
Christiansborg.

Rasmus Nielsen, som ons-
dag 7. oktober fylder 60 år, er
uddannet fra Danmarks Jour-
nalisthøjskole i 1983.

Han var rundt i mediever-
denen, inden han stiftede sit
eget prisbelønnede netme-
die. Først et par år som redak-
tør af EU-Kommissionens
nordiske blade, dernæst fem
år som freelancer i DR, deref-

ter fra 1989 studievært på
TV2 Lorry og siden redaktør
for TV2-regionernes Christi-
ansborg-redaktion.

Altinget har i dag 150 fuld-
tidsansatte og redaktioner i
København, Stockholm og
Bruxelles.

Efter 17 år som chefredak-
tør og direktør for Altinget
besluttede Rasmus Nielsen i
2017 at bytte stol med besty-
relsesformand Per Mikael
Jensen, så han nu er både
eneejer og formand.

Koncernen, Alrow ApS,
omfatter også et svensk søs-
termedie, Mediehuset Man-
dag Morgen og Grønbechs
Hotel i folkemødebyen Allin-
ge. Og der er flere projekter i
posen, oplyser Rasmus Niel-
sen.

- Sammen med overborg-
mester Frank Jensen åbner
jeg på fødselsdagen den nye
netavis "Altinget: hovedsta-

den", ligesom "Altinget: er-
hverv" åbner om få uger, siger
han.

Vokset op i Risskov
Rasmus Nielsen voksede op
på Frederiksberg og i Risskov.

Hans far, Gerhard Nielsen,
var - ud over professor i psy-
kologi - provinschef ved DR
i Aarhus 1973-1986.

Allerede i 1995 købte Ras-
mus Nielsen et hus i Gud-
hjem. Men hvorfra passionen
for Oluf Høst?

- Høst er inkarnationen af
Bornholm. Naturen, lyset og
folkesjælen. Han er sjælsfar-
vens mester, der maler sine
følelser over på lærredet, si-
ger Rasmus Nielsen.

- Og så er Høst almuens
talsmand - med stor kærlig-
hed, indlevelse og loyalitet
skildrer han sildekonen, sø-
manden og bonden. De men-
nesker, der oprindelig har
tjent og på lange stræk skabt
Danmark.

Rasmus Nielsen er fraskilt,
men nu kæreste - og "soul-
mate", siger han - med desig-
ner og yogalærer Karen Kri-
stiansen-Stuart. Han har to

voksne sønner.
Og hvad skal det hele ende

med? Rasmus Nielsen beken-
der sig som elsker af demo-
kratiet. Hans livsværk skal se-
nere overgives til en fond, der
kan sikre fremtidens demo-
kratioplysning, siger han.

- Demokratierne i verden
bliver samlet set svækket -
vores mission er at bidrage
bare et lille skridt til, at de-
mokratiet styrkes. Til gavn for
retfærdighed og lige mulighe-
der mellem mennesker.

/ritzau/

Rasmus Nielsen stiftede Altin-
get.dk i 2000. I dag er han besty-
relsesformand for netmediet og 
tilgrænsende aktiviteter. Onsdag 
7. oktober fylder han 60 år. Foto: 

Rasmus Flindt Pedersen,
Altinget.dk
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Mindeord over tidligere 
bagermester Aage Poulsen, 
Randers
PETER SCHØNING HAR
INDSENDT FØLGENDE
MINDEORD OM AAGE PO-
ULSEN:

Aage Poulsen sov ind tid-
ligt onsdag 30. september på
plejehjemmet Rosenvænget,
94 år gammel.

Han blev uddannet bager i
Viborg, hvor han traf sin
kommende hustru, Ebba. De
blev gift i 1950 og startede et
bageri og udsalg op i Schous-
gade nummer 11. Aage i ba-
geriet og Ebba i butikken. De
startede på bar bund men
byggede efterhånden en god
lille virksomhed op, selvom
der var mange bagere om
buddet i de tider.

Forretningen var af central
betydning for kvarteret igen-
nem de næsten 40 år, forret-
ningen eksisterede. Skønt bu-
tikken var meget lille i areal,
så var det her, man mødtes,
og her, man udvekslede
nyheder. Aage og Ebba havde
ingen børn, men havde man
børn med, så vankede der of-
te en vingummi eller laber
larve.

Fritiden var sparsom. De
første år blev det til ture på
motorcykel, senere rejser til
udlandet, og om sommeren
tilbragte de megen tid ved

sommerhuset i Øster Hurup.
Gæstfriheden var stor, og det
nød både venner og familie
stor gavn af.

Det var et stort savn, da de
lukkede og slukkede, men de
blev boende i kvarteret, til de
flyttede op i nordbyen. Aage
var sanginteresseret, så efter
at han forlod arbejdsmarke-
det, begyndte han at synge
som 2. bas i Metalsangkoret
Scandia fra 1990. Her var han
ældste medlem ved sin død.
Han var revisor for koret fra
1996.

8. oktober 2015 kunne de
fejre krondiamantbryllup.
Det var et meget stort savn for
Aage, da hans elskede Ebba
blev syg og døde i begyndel-
sen af marts 2016. De sidste
par år boede Aage i en ældre-
bolig på Rosenlund.

Under coronanedluknin-
gen hjalp gode venner ham,
så godt det nu var muligt. Aa-
ge efterlader en søster og sø-
skendebørn.

Æret være Aage Poulsens
minde.

Bisættelsen finder sted
onsdag 7. oktober klokken
11.30 i Nordre Kapel. På
grund af coronarestriktioner
er det for en indbudt kreds.

Susie Vand er ansat som hospitalsapoteker i Region Midtjylland. 
Pressefoto

I spidsen for Hospitalsapoteket til Region 
Midtjylland
NYT JOB: Susie Vand, der har været konstitueret i stillingen
som hospitalsapoteker i Region Midtjylland i otte måne-
der, er nu blevet fastansat i stillingen.

Susie Vand har arbejdet i Hospitalsapoteket i Region
Midtjylland som afdelingsleder og områdechef siden
2009. Hun har gennemført flere af regionens lederuddan-
nelser og er i gang med en master i offentlig ledelse.

Hospitalsapoteket i Region Midtjylland er en vigtig
tværgående organisation med funktioner på alle regio-
nens hospitaler og 400 medarbejdere. Apoteket rådgiver
om, fremstiller og leverer medicin til alle regionens hospi-
taler.

Som hospitalsapoteker bliver hun en del af koncernle-
delsen i Region Midtjylland, og en af hospitalsapotekerens
opgaver indbefatter aktuelt byggeri af et nyt apotek, som
skal stå færdigt i 2023.

Susie Vand bor i Skanderborg med sin mand og to søn-
ner på 12 og 16 år.




